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CONSELHO NA MÍDIA
OutubrO

Dia 25
• Entrevista para a Rádio Itatiaia 
sobre automedicação

setembrO

CONSELHO NA MÍDIA

AGOstO

Dia 12
• Matéria no site da Prefeitura de Uberaba 
sobre o Simpósio Insulinoterapia

Dia 18
• Matéria sobre o VI Fórum Inter-
nacional sobre Segurança do 
Paciente – Erros de Medicação

Dia 24
• Matéria sobre Reunião Ordinária 
COSEMS/MG Agosto 2018, com 
participação do CRF/MG, no 
site da própria instituição

Dia 02
• Matéria sobre a venda de polivitamí-
nicos no site da Tribuna de Minas

Dia 03
• Citação em matéria do site 
Panorama Farmacêutico

Dia 06
• Release sobre alergias no 
inverno no site Garça Online

Dia 11 
• Entrevista para a Rádio Itatiaia 
sobre alergias no inverno

Dia 26
• Entrevista para Rádio Itatiaia sobre 
patente de medicamento de hepatite C

Dia 28
• Menção à visita do candidato Jordano 
Metalúrgico ao CRF/MG no site do Tempo

https://tribunademinas.com.br/noticias/defesa-consumidor/02-09-2018/conselho-esclarece-informacoes-sobre-venda-de-polivitaminicos.html
https://panoramafarmaceutico.com.br/2018/09/03/conselho-esclarece-informacoes-sobre-venda-de-polivitaminicos/
https://www.garcaonline.com.br/2018/09/os-riscos-das-alergias-e-da-automedicacao-na-primavera
https://www.otempo.com.br/hotsites/elei%C3%A7%C3%B5es-2018/candidatos-tentam-crescer-na-reta-final-e-evitar-polariza%C3%A7%C3%A3o-1.2037368
http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,44558
http://www.cosemsmg.org.br/site/index.php/todas-as-noticias-do-cosems/63-ultimas-noticias-do-cosems/1777-reuniao-ordinaria-cosems-mg-agosto-de-2018
http://www.ismp-brasil.org/site/noticia/vi-forum-internacional-sobre-seguranca-do-paciente-erros-de-medicacao/
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Dia 18
• Matéria sobre o Bem Estar 
Global em Betim, na página do 
Facebook do @JornaldoClosé

Dia 20
• Entrevista para a Rede Globo sobre 
o Bem Estar Global em Betim 
• Matéria no portal Gira Betim 
sobre o Bem Estar Global

Dia 24
• Entrevista para a TV Record sobre 
automedicação no inverno 

CONSELHO NA MÍDIA
simpósio de Insulinoterapia 

Dia 26 
• Matéria no site da Prefeitura de Uberaba 

Dia 28
• Matéria no site Top Uai
• Matéria no Portal Uberaba

Dia 29
• Matéria no site do Jornal de Uberaba

AGOstO

Dia 03
• Entrevista para a TV Alterosa sobre 
automedicação no inverno

JuLHO

Dia 17 
• Entrevista para a Rede Minas 
sobre o uso de analgésicos

http://www.uberaba.mg.gov.br/portal/conteudo,44653
https://www.topuai.com/uberaba/saude-e-beleza/simposio-regional-de-insulinoterapia-destaca-o-papel-da-rede-primaria-de
http://www.portaluberaba.online/simposio-regional-multidisciplinar-de-insulinoterapia-reunira-mais-de-15-municipios/
https://www.jornaldeuberaba.com.br/simposio-regional-de-insulinoterapia-destaca-a-rede-primaria-de-saude/
https://www.alterosa.com.br/programas/jornal-da-alterosa/tomar-remedios-sem-orientacao-medica-traz-riscos-para-saude/
https://www.alterosa.com.br/programas/jornal-da-alterosa/tomar-remedios-sem-orientacao-medica-traz-riscos-para-saude/
https://www.alterosa.com.br/programas/jornal-da-alterosa/tomar-remedios-sem-orientacao-medica-traz-riscos-para-saude/
https://www.youtube.com/watch?v=gnP212uQTf8
https://www.youtube.com/watch?v=gnP212uQTf8
https://www.youtube.com/watch?v=gnP212uQTf8
https://www.facebook.com/jornaldoclose/posts/1939190479706511
https://globoplay.globo.com/v/6885828/programa/
https://girabetim.com.br/bem-estar-global-em-betim-2/
https://www.youtube.com/watch?v=PE3z8O7SPqw&feature=youtu.be
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COM 
A PALAVRA

Coragem para fazer o 
que tem que ser feito

Entendemos, dada a conjuntura econômica, que o 
sacrifício deve ser coletivo. Se a categoria está tão 
sobrecarregada financeiramente, é justo que o CRF 
também faça cortes para ajustar a sua realidade 
à da sua categoria. O CFF insiste que os reajustes 
são previstos em lei e que abrir mão deles pode 
configurar crime de improbidade administrativa.

Entretanto, outros conselhos federais, como o de 
Contabilidade e o de Medicina, já flexibilizaram 
algumas cobranças, beneficiando seus profissio-
nais. Estivemos na plenária de outubro do CFF 
para defender essas questões, mas o assunto foi 
retirado de pauta.

Embora o pacote não tenha sido apreciado, 
mobilizamos os outros conselhos em busca de 
apoio para a aprovação das medidas em sua 
integralidade. Alguns se mostraram resistentes, 
especialmente os de menor porte, temendo pela 
manutenção de suas atividades. Outros reconhe-
ceram que é hora de agir em favor das medidas, 
tão aguardadas pelos farmacêuticos.

O fato é que Minas Gerais já deixou claro que vai 
continuar insistindo na desoneração, assumindo, 
com muita responsabilidade, todas as consequ-
ências desses atos. Internamente, já estamos 
fazendo ajustes para garantir o melhor funcio-
namento da entidade ao menor custo possível. 
Todas essas medidas, assim que aprovadas 
pelo nosso plenário, estarão no Portal da Trans-
parência, que segue totalmente atualizado. 
Convocamos a categoria a nos apoiar nessa 
luta, mobilizando os colegas e participando das 
campanhas lançadas pelo CRF/MG. Contamos 
com você!  

Gerir o segundo maior Conselho de Farmácia do Brasil 

é uma grande responsabilidade, especialmente no 

alinhamento de despesas e receitas.  De um lado, tem 

a arrecadação obrigatória, determinada pelo CFF, que 

mantêm as atividades dos conselhos regionais e Federal. 

De outro lado, tem a realidade do farmacêutico, comple-

tamente onerado pelo excesso de taxas e impostos, além 

da realidade econômica que sacrifica todo o país.

Nós, gestores do CRF/MG, optamos por comprar essa 

briga e empunhar uma bandeira nacional. Em outubro, 

levamos ao CFF o pedido de aprovação de um pacote 

de desoneração do farmacêutico. Já vínhamos insistindo 

nesse assunto desde janeiro de 2018, assim que iniciamos 

nosso mandato, reconhecendo que o momento atual 

pede empenho dos gestores no sentido de aliviar a sobre-

carga que recai sobre os farmacêuticos.

Embora a intenção tenha sido desonerar o profissional 

mineiro, o pacote, apresentado com a intenção de que seja 

votado em sua totalidade, traz impactos positivos para a 

categoria toda. Sabemos que ele vai impactar também a 

realidade financeira do próprio CRF, que precisará reajustar 

o seu orçamento e estabelecer prioridades.

Yula merola
Presidente

Adriana
tupynambá
Tesoureira e Secretária-Geral em exercício

Alisson brandão
Vice-presidente
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Aprenda a navegar
pela Farmácia 
revista Digital

Aproveite ao máximo 
todas as funcionalidades 
da Farmácia Revista
Digital

Navegue tocando nos links 
complementares da capa, em 
todo o índice e nos botões que 
encontrará em toda a revista.

Para ler a Farmácia Revista 
do início ao fim, de página 
em página, arraste as páginas 
para a direita ou esquerda.

Em dispositivos móveis, utilize 
o seu dedo polegar e indicador 
para aumentar ou reduzir o 
tamanho dos textos ou imagens.

Conheça os botões que você 
encontrará nesta edição

Voltar para 
o índice

Assistir vídeo 
no Youtube

Ir para link 
externo

A Farmácia Revista Digial é 
melhor visualizada com o 
Adobe Acrobat reader

https://get.adobe.com/br/reader/
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GESTÃO

O CFF está perto de decidir os valores da 
anuidade de farmacêuticos e estabeleci-
mentos de todo o Brasil, para 2019. O CRF/
MG, segundo maior Conselho de Farmácia em 
número de profissionais e estabelecimentos, 
apresentou ao CFF um pedido para que seja 
colocado em votação pelo seu plenário um 
pacote de desoneração do farmacêutico. 

O pacote, sugerido por meio de ofício 
enviado ao CFF no dia 19 de outubro, prevê 
três medidas: o congelamento da anuidade 
em 2019, a possibilidade de que farmacêu-
ticos que têm sociedade de pelo menos 76% 
de estabelecimentos possam pagar apenas 
50% da anuidade da empresa e a redução 
da cota-parte enviada por Minas Gerais ao 
CFF de 25% para 10%. 

Esta não é a primeira vez que o CRF/MG 
solicita ao CFF o congelamento da anuidade. 
O pedido foi feito três vezes em 2018, todas 
rejeitadas com o argumento de que o 
congelamento contraria a Lei 12.514/2011, 
que determina o reajuste de acordo com a 
variação do INPC, e o acórdão do nº 0398-
06/18P, do Tribunal de Contas da União, 
acerca da possibilidade de configuração de 
ato de improbidade administrativa devido à 
suposta renúncia fiscal.  

No ofício em que apresenta o pacote de deso-
neração do farmacêutico, o CRF/MG reconhece 
os parâmetros legais que permeiam a questão 
da anuidade, mas reitera que é possível 
justificar com o princípio da razoabilidade o 
não-reajuste e o desconto proporcional para 
farmacêuticos que sofrem a dupla cobrança 
como pessoas físicas e jurídicas. 

Para tanto, usou como exemplo a inicia-
tiva do Conselho Federal de Contabilidade, 
que em 2017 publicou a Resolução CFC 
1531/2017, congelando a anuidade para este 
ano. Também destacou a ação do Conselho 
Federal de Medicina, que fixou, por meio 
da Resolução CFM 2.185/2018, a redução 
proporcional do pagamento da anuidade 
para pessoas físicas e jurídicas de proprie-
dade de médicos. 

“Estas duas medidas são os precedentes 
que precisávamos para agir na mesma 
direção. Basta apenas que o plenário do 
CFF se conscientize sobre a importância 
dessa desoneração para a nossa sacri-
ficada categoria”, reforçou a presidente 
Yula Merola. Segundo ela, os conselhos 
de Contabilidade e Medicina também são 
autarquias federais e são regidos pelos 
mesmos princípios da Administração 

minas propõe paCote 
de desoneração do 
farmaCêutiCo ao Cff

...

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12514.htm
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1531.pdf
http://www1.cfc.org.br/sisweb/SRE/docs/Res_1531.pdf
https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/2018/2185
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o que é a Cota-parte do Cff?

Pública. “A lei também vale para eles e até agora 
ninguém foi responsabilizado por ter preservado 
seus profissionais nesse momento econômico 
aflitivo que o país atravessa”, ponderou. 

O pacote de desoneração foi apresentado ao plenário 
do CRF/MG na reunião do dia 19 de outubro. Os 
conselheiros regionais manifestaram apoio à inicia-
tiva e solicitaram que a diretoria comunicasse ao 
presidente do CFF essa manifestação, no intuito de 
fortalecer a iniciativa de Minas diante de todo o País. 

O mesmo ofício enviado ao CFF foi entregue também 
ao conselheiro federal por Minas Gerais, com o 
pedido de que ele lute, em nome dos farmacêuticos 
mineiros, pela aprovação das medidas junto aos seus 
pares no plenário federal. 

Precedentes:
- CFC congelou a anuidade em 2018

- CFM deu desconto de 
80% na anuidade de 2019 
dos estabelecimentos de 
propriedade de médicos

medidas propostas ao Cff

GESTÃO

A lei 3.820/60, que criou o CFF, estabelece que 25% do que os Conselhos Regionais de Farmácia 
arrecadam com anuidades, multas, rendas das certidões e taxa de expedição da carteira profis-
sional devem ser repassados ao CFF na forma de uma cota-parte para subsidiar suas ações. 

Ao propor a redução da cota-parte, o CRF/MG defende que os Conselhos Regionais tenham 
autonomia para reinvestir a diferença de maneira direta, fortalecendo a profissão em cada 
Estado de acordo com as suas particularidades e necessidades. 

equilibrando as contas internamente
No mesmo dia 19 de outubro, o plenário do 
CRF/MG aprovou a proposta orçamentária da 
instituição para o ano de 2019. O documento 
é uma previsão das receitas e despesas da 
entidade e é com base nele que são definidas 
as ações que serão realizadas de janeiro a 
dezembro do ano que vem. ...

 Congelamento da anuidade 

em 2019

 Desconto de 50% da anuidade 

de estabelecimentos farmacêu-

ticos cuja sociedade seja pelo 

menos de 76% de profissional 

farmacêutico

 Redução da cota-parte 

enviada ao CFF de 25% para 10%

http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/185.pdf
http://www.cff.org.br/pagina.php?id=143
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medidas que a diretoria pretende adotar*

Como era de se esperar, o orçamento do 
conselho é um retrato do momento econômico 
pelo qual atravessa o país. A proposta que a 
diretoria levou ao plenário foi a mais enxuta 
possível, considerando o pagamento de R$1,5 
milhão do empréstimo para a aquisição da 
nova sede, e a queda de arrecadação de apro-
ximadamente R$3 milhões provocada pelo fim 
da cobrança da Certidão de Regularidade e de 
outros serviços e emolumentos do CRF/MG. 
Com isso, a expectativa é que o orçamento do 
Conselho tenha uma defasagem de cerca de 
R$4,5 milhões em 2019. 

Como uma das principais preocupações da 
atual diretoria é com o bom uso do dinheiro 
público e o equacionamento das receitas e 
despesas, foi proposta, na própria previsão 
orçamentária, uma série de medidas para 
reverter esta situação financeira desfavorável. 

 Fim do acúmulo de diárias e jetons para diretores e conselheiros
 Congelamento dos valores de diárias e jetons
 Redução da carga horária de comissionados
 Venda do prédio da rua Sergipe

*Para entrarem em vigor, as medidas precisam ser aprovadas pelo plenário. 

Deliberações
Uma vez que a previsão orçamentária de 2019 foi aprovada com todas as restrições apresentadas, 
a diretoria levará à votação do plenário, assim que possível, as deliberações que prevêem o fim do 
acúmulo do pagamento de diárias e jetons para diretores e conselheiros, além da venda do prédio 
da rua Sergipe. 

Todos esses encaminhamentos serão amplamente divulgados à categoria, que pode participar das 
reuniões plenárias que decidirão o futuro do seu patrimônio presencial ou virtualmente, por meio 
das transmissões ao vivo pela página do CRF/MG no Facebook. 

GESTÃO

Uma delas é a venda do imóvel da rua Sergipe, 
que está sem uso há 5 anos, desde que o 
CRF/MG transferiu suas atividades para a rua 
Urucuia. Caso a venda seja efetivada, será 
possível quitar o empréstimo da compra 
da nova sede de uma só vez, eliminando, 
também, as despesas com juros. Com os 
recursos provenientes da venda, também será 
possível investir em tecnologias que benefi-
ciarão a categoria. 

Outras medidas que trarão impacto impor-
tante no orçamento são administrativas. Estão 
previstos o fim do acúmulo de pagamento de 
diárias e jetons para conselheiros e diretores, 
além do congelamento destas ajudas de custo, 
mantendo os mesmos valores praticados em 
2018. Também está sendo cogitada a redução da 
jornada de trabalho dos cargos comissionados, 
diminuindo os custos com folha de pagamento. 

https://www.facebook.com/crfminas
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GESTÃO

...

emissão da Certidão 
de regularidade 
téCniCa agora é 
online e gratuita
A Certidão de Regularidade Técnica (CR) 
agora pode ser emitida pela internet, gratui-
tamente. O procedimento online facilita o 
acesso ao documento, além de garantir a 
segurança das informações e eliminar os 
custos para os estabelecimentos.

Para facilitar o acesso ao documento, desde 
o dia 20 de agosto existe um menu exclusivo, 
chamado “CR Web”, na aba “Serviços”, do 
site. Para emitir a Certidão de Regularidade 
online, é preciso concordar com o termo 
de confirmação de leitura e ciência e, logo 
abaixo do texto, inserir os dados de Registro 
e CNPJ do Estabelecimento.

Até 31 de outubro, 1789 certidões foram 
emitidas no site do CRF/MG.  A farmacêu-
tica Roberta Mendonça, proprietária da 
Droga Center de Patos de Minas desde 2010, 
fez parte dessa estatística. “No dia 29 de 
agosto, solicitei a CR e, na mesma hora, já 
consegui imprimir. O processo foi todo muito 
tranquilo, pois estava tudo bem explicado no 
site. Antes, precisava entrar na Área Restrita, 

acessar com minha senha, e pagar 
para emitir. Agora, economizo tempo e 
dinheiro, além da facilidade e agilidade 
da emissão”, explica Roberta.

A CR estará disponível para impressão 
no sistema em até 24h após o envio 
do e-mail pelo setor de Registro do 
CRF/MG, que avisa sobre o deferi-
mento do documento para a empresa. 
Além da emissão da certidão, também 
estão disponíveis no menu “CR Web” 
as opções de verificar autenticidade 
do documento, caso seja necessária a 
comprovação para alguma autenticação 
do estabelecimento, e notificar alguma 
inconsistência, como erro nos dados 
cadastrados, para correção e atuali-
zação. Ambas as funcionalidades podem 
acessadas através das abas internas, 
abaixo do título “CRT – Certidão de 
Regularidade Técnica”.

A Certidão de Regularidade emitida por 
meio da internet terá vigência de um ano, 

http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/CR-Web
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GESTÃO

contado da data do deferimento pela Gerência de Inscrição e Registro do requerimento apresen-
tado pelo estabelecimento interessado, período em que estará disponível no site do CRF/MG. No 
site também pode ser extraída a versão para impressão, com validade de 90 dias, devendo ser 
reimpressa por iguais períodos, desde que não ultrapasse sua vigência.

Histórico
A Deliberação nº10/2018, que dispõe sobre a regulamentação da CR Web foi aprovada na 4ª 
Reunião Plenária Ordinária de 2018, no dia 18 de maio. Os conselheiros reconheceram, por 
unanimidade, os benefícios da nova modalidade de emissão da CR para todos os profissionais.

Este é um avanço importante para a categoria, já sacrificada pela difícil condição econômica do 
país e pelo excesso de tributação de toda ordem. Para justificar a Deliberação, a diretoria se 
embasou na Resolução 638/2017, do Conselho Federal de Farmácia, que permite que a emissão 
web sem custos para o farmacêutico pudesse ser feita desde 24 de março de 2017. 

Até
1º de novembro,

1789
Certidões de 
Regularidade foram 
emitidas online

https://www.youtube.com/watch?v=BoaNAAFO1Pw
https://www.youtube.com/watch?v=BoaNAAFO1Pw
http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=2d198cdb-000d-43bb-8b46-7f629b60896b
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GESTÃO

O CRF/MG volta a oferecer, em novembro 
2018, o projeto Teia, um banco online gratuito 
para cadastro de currículos de farmacêu-
ticos e estudantes de Farmácia, e de vagas de 
trabalho e estágio no setor. A rede Teia tem 
um site próprio, vinculado ao site do CRF/
MG, e já faz um pré-cadastro automático dos 
dados dos farmacêuticos e estabelecimentos 
inscritos no Conselho. 

O profissional que quiser se apresentar para 
novas oportunidades de trabalho só precisa 
atualizar as informações relacionadas às 
suas áreas de interesse. Assim, ele passa a 
ser localizável para empresas que procuram 
profissionais com perfis semelhantes ao dele. 

Espaço virtual conecta, gratuitamente, 
profissionais e estudantes às oportunidades 
de emprego do setor farmacêutico

O mesmo acontece com os mais de 9 mil 
estabelecimentos farmacêuticos inscritos 
no CRF/MG, no que se refere à oferta de 
vagas de emprego ou estágio. Os dados 
sobre o estabelecimento também já 
estão previamente informados, sendo 
necessário, apenas, cadastrar a vaga 
correspondente. 

Uma vez localizado o candidato de 
interesse, cabe à empresa entrar em 
contato com o profissional para dar 
andamento à seleção. O acesso ao site da 
Teia ocorre por meio da área restrita de 
farmacêuticos, estudantes e empresas, no 
site do CRF/MG. 

Crf/mg 
reativa 
projeto

...

http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Acesso-Restrito
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Condições trabalhistas asseguradas
No desenvolvimento do sistema, a gerência 
de Tecnologia da Informação observou todos 
os aspectos técnicos que garantem a confia-
bilidade e a segurança das informações 
contidas na Teia. 

Um dos pré-requisitos para o cadastro de 
qualquer vaga de emprego é a informação do 
salário a ser oferecido ao futuro colaborador. 
Se ele não for compatível pelo menos com o 
piso das Convenções Coletivas de Trabalho 
nas áreas onde elas são estabelecidas, o 
cadastro é rejeitado. 

E, se as informações não forem verídicas, o 
farmacêutico deve denunciar o caso também 
pelo site do Conselho, no link “denúncias”. 
As informações são repassadas ao Sinfarmig 
e ao Ministério do Trabalho para que sejam 
tomadas as devidas providências. 

A apresentação da Carteira de Trabalho 
do farmacêutico com a informação do 
pagamento de pelo menos o piso salarial 
correspondente à carga horária do profis-
sional também é um dos documentos 
obrigatórios para a liberação da Certidão de 
Regularidade das empresas, todos os anos. 

Empresas já estão sendo notificadas
Os estabelecimentos farmacêuticos estão 
recebendo informativos sobre a nova ferra-
menta e a previsão é que, em breve, já 
comecem a surgir as primeiras oportunidades 
de vagas de estágio e emprego. 

melhorias no projeto
Além da disponibilidade de currículos e vagas, 
a expectativa é que o projeto também ofereça 
dicas e orientações sobre carreira, vindas de 
especialistas em recolocação profissional. 

O vice-presidente Alisson Brandão, que 
participou da estruturação da Teia em 2015, 
comemorou o relançamento do projeto. “Esse 
tem sido um pedido recorrente da categoria. 
Mesmo as questões trabalhistas não sendo 
atribuições do CRF/MG, a entidade não pode 
se furtar de oferecer recursos para conectar 
profissionais e empresas, principalmente 
levando em consideração que é o Conselho 
que registra pessoas físicas e jurídicas”. 

O projeto funcionou a pleno vapor em 2015, 
mas, depois de ser descontinuado em 2016, 
teve sua gestão repassada para o Sinfarmig 
em agosto de 2017. 

A Teia é uma ferramenta online desenvolvida pelo CRF/MG com o 
objetivo de tecer uma rede de possiblidades de crescimento para 
farmacêuticos e empresas. Agora, você pode encontrar as melhores 
oportunidades em Minas Gerais com comodidade, agilidade e segurança.

http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Denuncias
https://www.sinfarmig.org.br/
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O programa que garante benefícios aos farmacêuticos mineiros está cada vez melhor. Reativado 
no início desse ano, o programa já conta com 35 parceiros que oferecem descontos exclusivos 
aos profissionais nas áreas de comércio, indústria, educação, imóveis, lazer, turismo, saúde e 
bem-estar, dentre outros serviços.

Para que o Profarminas cresça ainda mais, indique uma empresa para ser parceira, enviando 
um email para profarminas@crfmg.org.br com o nome, o contato e o ramo de atuação. A 
empresa será avaliada pelo departamento jurídico do CRF/MG e incluída no Profarminas quando 
de acordo com os critérios do programa.

desContos 
exClusivos
para farmaCêutiCos em 
35 empresas e serviços

...

Comércio e Indústria saúde e bem-estar

http://1.http//www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/Profarminas--mais-vantagens-para-o-farmaceutico
http://1.http//www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/Profarminas--mais-vantagens-para-o-farmaceutico
http://www.crfmg.org.br/profarminas
http://www.crfmg.org.br/profarminas
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Imóveis Lazer e turismo

educação

serviços
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Em setembro, precedendo o primeiro turno das eleições, candidatos aos cargos de deputado, 
senador e governador receberam do CRF/MG uma série de propostas com ações para a área 
de saúde para inclusão em seus modelos de gestão, com foco no bem-estar da população e na 
assistência farmacêutica.

Ao todo, foram realizadas 16 reuniões, agendadas através de solicitação das assessorias 
dos candidatos. Para Alisson Brandão, vice-presidente do Conselho, os encontros foram 
importantes para o fortalecimento da categoria. “O interesse em conhecer as demandas farma-
cêuticas já é um ganho para que comece a ser pautada a representação política que a classe 
precisa. Por isso, o CRF/MG se abriu para 
receber todos os candidatos que estiveram 
dispostos a dialogar em favor da saúde e 
dos profissionais”, explica. 

As propostas entregues aos candidatos 
foram elaboradas pela equipe de farmacêu-
ticos do CRF/MG com base nas demandas 
recebidas através dos meios de comu-
nicação da entidade e de acordo com o 
cenário atual da saúde pública.

Candidato a deputado federal Jeferson Vasques

Crf/mg entrega 
propostas em 
prol da profissão 
farmaCêutiCa e 
saúde públiCa 
a Candidatos

...
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Candidata a deputada estadual, 
farmacêutica Gláucia Alves

Candidato a deputado estadual, 
farmacêutico Cláudio Duarte

Candidatos a senador Túlio Lopes e 
deputado federal Luís Fernando

Candidato a deputado estadual, Nei Chicareli Candidato a Senador, Rodrigo Paiva

Candidato a Vice-Governador, Paulo Brant Candidato a deputado estadual, Isac Vieira

Candidata a deputada federal, farmacêutica 
Maronne Quadros

...
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Debate entre candidatos farmacêuticos
Com a iniciativa de disputar cargos eletivos na política, três farmacêuticos se apresentaram 
como protagonistas e defensores do direito à saúde e do papel social da profissão. Inserir 
representantes da categoria, nas diversas instâncias de poder, significa ter interlocutores que 
conhecem de perto as necessidades e dificuldades da profissão, aumentando a sua visibilidade 
e reconhecimento.

Candidato ao Governo de Minas, Fernando Pimentel

Candidata a senadora, Duda Salabert, e a 
candidata a governadora, Dirlene Marques

Candidata a senadora, Vanessa Portugal, e ao 
candidato a governador, Jordano Metalúrgico

Candidato ao Governo de 
Minas, Antonio Anastasia

...

https://www.youtube.com/watch?v=QNtcyqcNHeE
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1. Reestruturação da Política Nacional/Estadual de 
Medicamentos no Sistema Prisional com efetiva assis-
tência farmacêutica, incluída na equipe mínima de 
profissionais da saúde responsável pelo atendimento e 
farmacoterapia destes pacientes. [Política Nacional de 
Ação Integral à Saúde da Pessoa Privada de Liberdade 
(PNAISP)];

2. Disposição em lei federal/estadual das ações e 
serviços de assistência farmacêutica executadas, isolada 
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, 
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou 
privado;

3. Disposição em lei federal/estadual do “Plano Nacional 
de Carreiras, Cargos e Salários dos profissionais de saúde 
do Sistema Único de Saúde (SUS) – PECCS-SUS”, com a 
consequente inserção do profissional farmacêutico;

4. Disposição em lei federal/estadual das normas gerais 
sobre a presença obrigatória de profissionais farmacêu-
ticos em todos os locais onde se tenha medicamentos; 

5. Disposição em lei estadual do Projeto “Farmácia de 
Todos/Farmácia de Minas” para que ele seja centrado 
no paciente (eliminando os riscos sanitários presentes), 
permitindo condições dignas de trabalho e remuneração 
(estabelecer em forma de lei o incentivo financeiro que já 
está previsto no orçamento, mas não é repassado direto 
ao profissional farmacêutico);

6. Revisão da contrapartida das tabelas de procedi-
mentos diagnósticos (exames laboratoriais - Análises 
Clínicas) e do componente básico da assistência 
farmacêutica;

7. Reestruturação da Política Nacional/Estadual de 
Práticas Integrativas e Complementares (PIC’s), com 
inserção de profissionais habilitados pelo seu conselho 
de classe e/ou com as devidas titulações;

8. Redução da alíquota do ICMS e outros impostos de 
competência da união para medicamentos de doenças 
crônicas e degenerativas;

9. Efetivação, em caráter de urgência, dos farmacêuticos 
aprovados no Concurso Estadual (SES-MG 02/2014);

10. Implantação e qualificação do Serviço de Assistência 
Farmacêutica na Atenção Básica de Saúde;

11. Integração das Farmácias Públicas à Rede Nacional 
de Farmácias Notificadoras (segurança do paciente);

12. Designação orçamentária para realização de cons-
tantes capacitações e qualificações para os profissionais 
farmacêuticos da Rede Pública de Saúde;

13. Realização de amplas campanhas de Promoção do 
Uso Racional de Medicamentos;

14. Implantação do prontuário eletrônico, garantindo a 
prescrição eletrônica na rede pública, evitando erros de 
medicação e outros desdobramentos inseguros;

15. Disposição em lei federal/estadual coibindo a 
graduação em cursos da área da saúde que aconteçam 
na modalidade 100% EAD;

16. Para os candidatos aos cargos de nível federal, 
proposta de nomeação de Profissional Farmacêutico 
para a Presidência da Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e para a Coordenação do Departamento de 
Assistência Farmacêutica do Ministério da Saúde.

17. Para os candidatos aos cargos de nível estadual, 
proposta de manutenção do atual farmacêutico presi-
dente, como Presidente da Fundação Ezequiel Dias (FUNED), 
para garantir os avanços conquistados em sua gestão. 

Pensando nisso, o CRF/MG realizou um debate com farmacêuticos candidatos, no dia 12 
de setembro, para que toda a categoria pudesse conhecer as propostas e ideias dos colegas 
que concorreram às eleições. Na ocasião, participaram Cláudio Donizete Duarte, candidato a 
deputado estadual, Gláucia Pereira Lage Alves, candidata a deputada estadual, e Maronne 
Quadros Antunes, candidata a deputada federal, que responderam as perguntas dos partici-
pantes ao vivo, durante a transmissão do Facebook.

COnFIrA As prOpOstAs ApresentADAs AOs CAnDIDAtOs, nA ínteGrA:
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...

seções de
Casa nova

As seções CRF/MG no Norte de Minas, 
Vale do Aço, Leste de Minas, Sul de Minas 
e Triângulo Mineiro agora funcionam 
em novas instalações. As mudanças de 
endereço foram pensadas para priorizar o 
conforto e o atendimento aos profissionais 
que utilizam os serviços do Conselho, inde-
pendente da cidade, mantendo um padrão 
condizente com a sede, em Belo Horizonte.

A primeira sessão a funcionar em novo 
endereço foi a de Montes Claros, que 
ganhou novas instalações no dia 15 de 
junho. O novo espaço do Conselho no Norte 
de Minas é maior, com mais banheiros, 
melhor localizado e de mais fácil acesso 
do que o anterior. A segurança foi um dos 
pontos mais considerados na mudança, já 
que agora a seção funciona em um prédio 
com porteiro. O local também concentra 
outros Conselhos Profissionais.

A seção de Ipatinga mudou para novo 
endereço mais central, em prédio acessível

Os farmacêuticos do Norte de Minas contam com uma 
nova seção maior e melhor localizada em Montes Claros
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A nova seção de Pouso Alegre tem como destaques 
a acessibilidade e amplo espaço de atendimento

Uberlândia conta com nova seção em localização 
central e instalações mais confortáveis

GESTÃO

...

Desde o dia 31 de julho, a nova seção de 
Ipatinga está localizada na área central e em 
edifício novo, com excelente infraestrutura, 
que atende às normas de segurança e tem 
mais acessibilidade, o que não era realidade 
no antigo endereço. Diferente do anterior, que 
não possuía elevador ou rampa de acesso, 
o novo prédio conta com dois elevadores, 
banheiro adaptado a pessoas com deficiência 
em cada andar, portaria com porta automá-
tica e recepcionista em horário comercial.

No mesmo dia também ocorreu a mudança da 
seção de Governador Valadares, que continua 
na área central da cidade para favorecer 
o acesso dos farmacêuticos. Porém, agora 
funciona em prédio mais novo e moderno, 
com instalações mais amplas e arejadas.

Em agosto, foi a vez da mudança das seções 
de Pouso Alegre e Uberlândia. No dia 17, a 
seção do Sul de Minas começou os trabalhos 
em um novo prédio, que tem como ponto 
positivo principal a acessibilidade. Agora, a 
nova seção possui elevador, sanando as recla-
mações dos profissionais que frequentavam a 
sede antiga, que tinha só escadas de acesso. 
O novo imóvel tem uma fachada de vidro, de 
fácil visualização, em frente a uma praça e 
um ponto de ônibus, com fácil acesso à rodo-
viária. Além do espaço mais amplo, a nova 
seção em Pouso Alegre possui dois banheiros 
distintos. Já a seção do Triângulo Mineiro se 
mudou no dia 25 para o novo endereço. O 
destaque do novo prédio é a localização no 
bairro Tibery, próximo ao Parque do Sabiá 
e a UAI (Unidade de Atendimento Integrado 
de Saúde). Agora, as instalações são mais 

A seção Leste de Minas, em Governador Valadares, 
conta agora com instalações mais amplas e arejadas
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trIânGuLO mIneIrO 
Av. Benjamim Magalhães, 1014
Bairro Tibery - Uberlândia/MG
CEP: 38405-040

Confira o endereço 
das novas seções:

Leste De mInAs 
Rua Sete de Setembro, 
2716, Sala 904
(Edifício Medical Center)
Centro - Governador 
Valadares/MG
CEP: 35010-171

VALe DO AçO 
Rua Vinhático, 15, Sala 905 (Edifício Horto Office)
Bairro Horto - Ipatinga/MG
CEP: 35.160.317

nOrte De mInAs 
Rua Correia Machado, 

1025, Salas 403/404
Centro - Montes Claros/MG

CEP: 39400-090

suL De mInAs 
Praça João Pinheiro, 194, Sala 101
Centro - Pouso Alegre - MG
CEP: 37.550-191

novas e confortáveis, com sanitários respeitando as regras de acessibilidade, além de sinal de 
internet melhor, proporcionando um atendimento mais ágil aos profissionais.

A seção Zona da Mata continua no mesmo endereço em Juiz de Fora, por já estar localizada em 
prédio novo, tendo sido revitalizada no início desse ano. Uma reforma completa foi realizada, 
deixando a sala, que já era adequada aos padrões de atendimento, mais bonita e confortável.

As seções também passarão por uma readequação de identidade visual, padronizando placas 
e sinalização. Para Adriana Tupynambá, secretária-geral e tesoureira em exercício, as mudanças 
são fundamentais para a valorização dos profissionais do Estado. “A casa do farmacêutico não é 
só a sede, mas também as seções. Com as melhorias, novos espaços e padronização, queremos 
que o profissional do interior se sinta abraçado pelo Conselho e se aproprie dele, sem diferen-
ciação entre nenhuma das cidades. Afinal, cada seção é a representação da entidade naquela 
região e deve ser tratada com a importância que tem, pois é referência”, explica.

De acordo com Adriana, as mudanças não trouxeram impacto financeiro ao CRF/MG, visto que 
ocorreram para imóveis cujos valores de aluguel, somados, são iguais aos que já vinham sendo 
pagos anteriormente. 
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Os farmacêuticos que possuem título de 
pós-graduação lato sensu, stricto sensu ou de 
especialista profissional (reconhecida pelo 
MEC) ou não acadêmica (reconhecida pelo 
Conselho Federal de Farmácia) podem fazer o 
registro da sua especialização no CRF/MG.

Para registrar, o profissional deve levar o 
certificado original ou cópia autenticada do 
curso, junto da Carteira de Identidade Profis-
sional (carteirinha marrom) até a sede do CRF/
MG em Belo Horizonte ou encaminhá-los via 
Correios para o endereço: Rua Urucuia, 48 - 
Floresta. CEP: 30150-060 | Belo Horizonte/
MG. Após o registro, os documentos originais 
são devolvidos ao farmacêutico.

Com o registro, o farmacêutico mantém 
a sua inscrição atualizada e os títulos de 
especialista em dia para futuros compro-
missos profissionais. O gerente do setor de 
Registro do CRF/MG, Rodrigo Mota, alerta 
também para a importância de conhecer 
as especificações dos cursos realizados. 
“As especializações só poderão ser regis-
tradas no Conselho se forem reconhecidas 
pelo MEC ou CFF. Por isso, é importante 
que o farmacêutico pesquise antes de se 
inscrever nos cursos se eles possuem essa 
certificação, para que sejam válidos para 
futuras atuações profissionais”, reafirma.

GESTÃO

...

registre suas 
espeCialidades 
no Crf/mg

http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/CES0101.pdf
http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/tvescola/leis/CES0101.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/366.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/366.pdf
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Tenho que enviar o certificado 
original para registrar?
Não é necessário. De acordo com a Resolução  
572/13 do CFF, você pode enviar pelos Correios a 
cópia do seu Certificado autenticada em cartório.

posso apresentar o original e a cópia 
do meu certificado?
Sim. Apresentando o Certificado original, não é 
necessário autenticar a cópia em cartório.

tenho que enviar minha carteira 
profissional?
Sim. Vamos fazer a anotação do seu título no 
cadastro do CRF/MG e na sua carteira profissional.

O CrF/mG irá devolver minha 
carteira depois?
Sim. Após o registro do título, vamos devolver sua 
carteira pelos Correios, exceto as carteiras dos 
profissionais que residem em Belo Horizonte e 
nas cidades onde existe uma seção do CRF/MG. 
Nestes locais, a carteira ficará disponível para 
ser retirada pelo profissional.

tenho que pagar alguma taxa para 
fazer o registro do meu título?
Não. Não será cobrada nenhuma taxa para fazer 
o registro de títulos.

saiba sobre o registro de espeCializações

Cursos de pequena duração devem 
ser registrados também?
Não. De acordo com as normas do CFF, registramos 
apenas os cursos de especialista concedido por 
Instituição de Ensino Superior  credenciada pelo 
Ministério da Educação, os títulos de pós-graduação 
Stricto Sensu e os títulos de especialista profis-
sional farmacêutico reconhecidos pelo CFF.

Quais são as especialidades 
farmacêuticas reconhecidas pelo CFF?
As especialidades farmacêuticas reconhecidas 
pelo CFF estão listadas nas Resoluções 366/2001 
e 572/13 do CFF.

posso registrar títulos de 
especialidades que não são 
reconhecidos pelo CFF?
De acordo com a Resolução 572/13 do CFF, 
outras especialidades propostas por entidade 
interessada poderão ser reconhecidas pelo 
Conselho Federal de Farmácia, desde que 
sejam apresentadas justificativas e obtenham a 
aprovação deste Órgão Federal.

Continuo com dúvidas sobre o registro 
de especializações. O que posso fazer?
Para solucionar dúvidas, entre em contato com 
o setor de Registro pelo e-mail registro@crfmg.
org.br ou pelo telefone (31) 3218-1023. 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/572.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/572.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/366.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/572.pdf
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De 27 a 30 de agosto, o CRF/MG realizou  um 
novo encontro de fiscalização para os fiscais da 
entidade. A reunião, que é a segunda do ano, 
contou com a presença de todos os profissio-
nais em exercício nos cargos, com o objetivo 
de realizar treinamentos em conjunto com as 
gerências do Conselho para atualização das 
demandas internas e externas, definir proce-
dimentos de atuação e multiplicar os temas 
debatidos no Encontro Regional, realizado em 
São Paulo, nos dias 16 e 17 de agosto.

Um dos pontos de destaque do encontro 
com os fiscais mineiros, foi a discussão sobre 
o desenvolvimento de cartilha sobre a fisca-
lização. “Esse é um material que está sendo 

desenvolvido para auxílio e orientação aos 
colegas farmacêuticos, acerca dos procedi-
mentos que são seguidos pelos farmacêuticos 
fiscais e CRF/MG, todos baseados em Leis 
e Resoluções. O material traz instruções 
relevantes que devem ser seguidas pelos 
profissionais, além de conter uma parte 
técnica que servirá para consulta e aplicação 
no dia a dia da assistência profissional. O 
objetivo maior é que o profissional esteja 
instruído e assim possa melhorar o desen-
volvimento das suas atividades, uma vez 
compreendidos os benefícios para a profissão 
e população de uma fiscalização ativa e 
atuante”, explica Érika Nolli, gerente do setor 
de Fiscalização. 

No encontro regional, os fiscais alinharam condutas e 
expectativas para aperfeiçoar a sua atuação profissional

Cartilha eduCativa
é tema de enContro de 
fisCalização do Crf/mg

GESTÃO

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/60/Novos-planos-para-a-Fiscalizacao
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Crf/mg delibera Contra a 
graduação em farmáCia 
exClusiva em ead

O CRFMG está engajado para impedir a oferta 
de cursos de graduação em Farmácia na 
modalidade 100% a distância, por entender 
que essa medida irá impactar negativamente 
na qualidade de ensino, prejudicando a 
formação do futuro farmacêutico e colocando 
em risco a saúde da população. Estão sendo 
realizadas ações coordenadas, e em asso-
ciação com outras entidades e conselhos de 
classe das profissões da saúde. 

Uma delas foi a aprovação pelo Plenário, 
do CRF/MG, por unanimidade, no dia 31 de 
agosto, da Deliberação 14/2018, que dispõe 
sobre os conhecimentos que devem ser 
ministrados presencialmente nos cursos de 
graduação em Farmácia. 

Deliberação foi construída com o suporte da Comissão Assessora de Ensino e aprovada 
por unanimidade pelos conselheiros na plenária de 31 de agosto

Com esta deliberação, o CRF/MG poderá 
se manifestar junto à faculdade sobre 
o exercício das funções de regulação, 
supervisão e avaliação das instituição 
de educação superior e dos cursos 
superiores de graduação e pós-gradu-
ação no sistema federal de ensino, 
segundo prevê o Decreto 9235, de 15 de 
dezembro de 2017. 

A deliberação está consonante com a 
Resolução nº 515, de 7 de outubro de 
2016, do Conselho Nacional de Saúde, 
a qual se posiciona de modo contrário à 
autorização de “todo e qualquer curso 
de graduação da área da saúde minis-
trado em sua totalidade na modalidade 
Educação a Distância (EaD)”. ...

http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/9/41/0/2018/20180927[095347]Deliberacao-de-Plenaria-14-2018---Dispoe-sobre-os-conhecimentos-que-devem-ser-ministrados-presencialmentre-nos-cursos-de-graduacao-em-Farmacia.-7--RPO---31-08-2018.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9235.htm
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso515.pdf
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O integrante da Comissão Assessora de Ensino, 
Marcelo Silvério, que colaborou na elaboração 
da deliberação aprovada pelo plenário, afirma 
que ela é um importante posicionamento 
contrário à formação em saúde 100% EaD. 
“Esse posicionamento serve de embasamento 
técnico para as discussões judiciais contra a 
modalidade integralmente a distância. Com a 
deliberação, estabelecemos os conhecimentos 
que não podem ser ministrados virtualmente 
em hipótese alguma, que contemplam a 
grande maioria do curso”, destacou. 

Segundo a presidente Yula Merola, que 
também é professora universitária, o CRF/
MG considera que a graduação em Farmácia 
na modalidade 100% EaD  é um risco  à saúde 
pública. “A complexa formação do farma-
cêutico exige a construção de competências 
- saberes cognitivos e conceituais, saberes 
procedimentais e saberes atitudinais - impos-
síveis de serem atingidas pela formação 
não presencial. Além disso, o farmacêutico 
necessita de formação humanística que não se 
consolida por meio de interações à distância 
ou simples teorizações. Esta formação exige, 
inclusive, uma interação direta Farmacêu-
tico-Paciente/Cliente/Professor, sem a qual 
não se estabelecem as práticas e atribuições 
farmacêuticas”.  

Mas ela pondera que os avanços tecnológicos 
na área da educação trazem benefícios impor-
tantes aos processos de ensino-aprendizagem 
em todos os campos do conhecimento. “É 
absurdo imaginar que um bom profissional da 
nossa área possa ser formado sem qualquer 
contato direto e orientação de pessoas expe-

rientes, e sem um treinamento nos espaços 
institucionais – hospitais, ambulatórios e 
outros – em que virá, de fato, a trabalhar futu-
ramente. Entretanto, não devemos fechar 
totalmente as portas de uma área do saber às 
inovações, que poderão trazer contribuições 
indispensáveis à boa e completa formação 
dos estudantes”, reforçou Yula Merola. 

nota técnica
A União incluiu uma Nota Técnica à defesa 
apresentada na Ação Civil Pública ajuizada 
pelo CRF/MG em março, contra a Portaria 
11 do Ministério da Educação, que permite, 
entre outras questões, que as instituições de 
ensino superior possam ofertar cursos de 
EaD mesmo sem ter credenciamento para 
ministrar cursos presenciais na área. Esta nota 
atesta a necessidade de o conselho profis-
sional atuar nos processos de autorização dos 
cursos de EaD perante o MEC dos cursos que 
não existem aprovação prévia, conforme o 
Decreto 9235, de 2017.

GESTÃO

...

Ou seja, de acordo com o decreto, para os 
cursos de Medicina, Odontologia, Psicologia 
e Enfermagem, já havia necessidade de o 
MEC e o Conselho Nacional se manifestarem 
previamente sobre a permissão do curso em 
EaD. Em relação aos demais cursos da área 
da saúde, como Farmácia, cabe ao conselho 
profissional se manifestar no processo de 
autorização. Por isso foi tão importante a 
deliberação aprovada em agosto, já que ela 
permite a tentativa de controle do EaD 100% 
em Farmácia, no Estado.

http://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2178/portaria-normativa-n-11
http://abmes.org.br/legislacoes/detalhe/2178/portaria-normativa-n-11
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=78741-d9235-pdf&category_slug=dezembro-2017-pdf&Itemid=30192
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• Ciências químicas

• Bases moleculares e celulares

• Processos fisiológicos, patológicos e fisiopa-
tológicos da estrutura e função de tecidos, dos 
órgãos, dos sistemas e dos aparelhos

• Estudo de agentes infecciosos e parasitários, dos 
fatores de risco e de proteção para o desenvol-
vimento de doenças, aplicadas à prática, dentro 
dos ciclos de vida

• Assistência farmacêutica, serviços farmacêu-
ticos, farmacoepidemiologia, farmacoeconomia, 
farmacovigilância, hemovigilância e tecnovigi-
lância, em todos os níveis de atenção à saúde

• Análises de água, alimentos, medicamentos, 
cosméticos, saneantes e domissanitários

• Farmacologia, farmacologia clínica, semiologia 
farmacêutica, terapias farmacológicas e não-
farmacológicas, farmácia clínica, toxicologia, 
serviços clínico-farmacêuticos e procedimentos 
dirigidos ao paciente, família e comunidade, 
cuidados farmacêuticos e segurança do paciente

• Química farmacêutica e medicinal, farmacog-

nosia, química de produtos naturais, fitoterapia e 
homeopatia
• Farmacotécnica, tecnologia farmacêutica e 
processos e operações farmacêuticas, magistrais 
e industriais, aplicadas a fármacos e medica-
mentos alopáticos, homeopáticos, fitoterápicos, 
cosméticos, alimentos e outros produtos para 
a saúde, planejamento e desenvolvimento de 
insumos, de fármacos, de medicamentos e de 
cosméticos
• Controle e garantia da qualidade de produtos, 
processos e serviços farmacêuticos
• Deontologia, legislação sanitária e profissional
• Análises Clínicas, contemplando o domínio de 
processos e técnicas das áreas de microbiologia 
clínica, imunologia clínica, bioquímica clínica, 
hematologia clínica, parasitologia clínica e citopa-
tologia clínica
• Farmácia hospitalar, farmácia em oncologia e 
terapia ocupacional
• Análises toxicológicas, compreendendo o 
domínio dos processos e técnicas das diversas 
áreas da toxicologia

• Ação Civil pública pedindo a suspensão dos efeitos da Portaria 11 do Ministério da Saúde;
• Audiência Pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais em 22 de maio
• Participação da criação do Fórum dos Conselhos Regionais da Área da Saúde, cuja pauta principal é a 
ação conjunta contra o EaD;
• Realização do I Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares e, atualmente, de Fóruns Itinerante, 
regionalizados;
• Veiculação de campanhas de esclarecimento para a sociedade;
• Envio de nota de repúdio ao MEC contra a Portaria nº 11;
• Envio de pedido de apoio aos Conselhos Estaduais de Saúde e de Educação 

Conhecimentos que devem ser ministrados presencialmente:

O que o CrF/mG já fez contra o eAD em Farmácia:

GESTÃO

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/EaD-em-saude-na-mira
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/62/EaD-em-saude--ALMG-promove-audiencia-publica-a-pedido-do-CRF-MG
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/Conselhos-de-Fiscalizacao-na-area-da-Saude-se-unem-para-lutar-por-objetivos-comuns
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/62/Diretrizes-Curriculares-Nacionais-sao-tema-de-Forum-em-Belo-Horizonte
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emoção na entrega do prêmio 
professor lúCio guedes barra
O Prêmio Professor Lúcio 
Guedes Barra homenageia 
farmacêuticos recém-formados 
que se destacaram na formação 
acadêmica. A homenagem 
foi criada para incentivar os 
estudantes a cuidarem da 
sua formação acadêmica com 
seriedade, ética e responsabili-
dade, assumindo, ainda durante 
a graduação, o compromisso 
para com a profissão farmacêu-
tica e a sociedade.

No dia 13 de julho, a assessora técnica 
farmacêutica do CRF/MG, Danúbia Salviano, 
realizou a entrega da medalha Lúcio Guedes 
Barra para a formanda de destaque do 
curso de Farmácia da Univale (Universidade 
Vale do Rio Doce), de Governador Valadares. 

O CRF/MG entrou em contato com as faculdades para que inscrevam seus destaques 
acadêmicos para receber o Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra. As instituições 

de ensino que desejam participar devem encaminhar a solicitação pelo e-mail 
marketing@crfmg.org.br, com antecedência de 15 dias da data da solenidade. 

No dia 3 de agosto, Ygor Ferreira 
Garcia da Costa, recebeu a 
medalha das mãos do assessor 
de diretoria, Gabriel Barbosa. 
A homenagem foi realizada 
ao recém-formado por seu 
desempenho na Universidade 
Federal de Juiz de Fora, berço 
acadêmico do farmacêutico que 
deu nome ao prêmio.
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Os avanços promovidos pelas redes sociais e a democratização do acesso à informação 
levaram o Conselho Federal de Farmácia a regulamentar a propaganda e publicidade das 
atividades profissionais do farmacêutico. No dia 27 de setembro, foi publicada a Resolução 
658, que estabelece o que pode e o que não pode ser apresentado em todas as formas de 
comunicação conhecidas, seja escrita, falada, audiovisual, digital, virtual e afins.

propaganda
e publiCidade do 

farmaCêutiCo têm 
novas regras

...

http://cff-br.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Listas?id=704808bb-41da-4658-97d9-c0978c6334dc
http://cff-br.implanta.net.br/portaltransparencia/#publico/Listas?id=704808bb-41da-4658-97d9-c0978c6334dc
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A necessidade de regulamentação se tornou ainda mais urgente devido à ampliação da atividade 
profissional do farmacêutico, sobretudo nas áreas clínica e estética. De acordo com o CFF, o 
objetivo das novas regras é evitar publicidades enganosas, abusivas e que contrariam o Código 
de Ética do Consumidor, ajudando o farmacêutico a se resguardar na divulgação de suas ativi-
dades e serviços.

A normativa considera propaganda, publicidade ou anúncio qualquer divulgação relativa à 
atividade profissional oriunda ou promovida pelo farmacêutico, independentemente do meio 
de divulgação. Ela estabelece que o farmacêutico deve incluir seus dados de identificação profis-
sional de forma clara, explícita, legível ou audível, observadas a sua integridade e consistência 
visual, evitando alterações ou interferências que gerem interpretação, compreensão ou visuali-
zação confusa ou inadequada.

Também orienta que os assuntos divulgados apresentem evidências científicas, visando 
primordialmente o esclarecimento e a educação da população, além do interesse público. O 
farmacêutico pode divulgar os cursos, capacitações e atualizações que participou e títulos que 
possua, mas somente em área de atuação reconhecida pelo Conselho Federal de Farmácia. 

proibições
Com a nova norma, fica proibida a autopromoção, a prática enganosa, abusiva ou em desacordo 
com os direitos do consumidor. Outra proibição diz respeito ao anúncio de títulos científicos que 
não possa comprovar ou especialidade em área de atuação para a qual não esteja qualificado. 

O profissional não pode, ainda, anunciar ou divulgar técnicas, terapias de tratamento e área de 
atuação que não apresentem evidências científicas, assim como instalações e equipamentos que 
não tenham seu registro. 

Também fica proibida a exposição de 
paciente como forma de divulgar técnica, 
método ou resultado de tratamento não 
efetivamente comprovado e sem o seu 
expresso consentimento. A Resolução 
impede o uso de expressões “o melhor”, 
“o mais eficiente”, “o único capacitado”, 
“resultado garantido” e outras capazes de 
induzir o paciente ao erro. 

A Resolução dá prazo de 90 dias, a partir 
da sua publicação, para que o profissional 
se adeque às novas normas. 

https://www.youtube.com/watch?v=jDqnDRR_7BQ
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Está em vigor, desde o dia 28 de setembro, a Resolução 660/2018, que aprova o Regulamento 
Eleitoral para os Conselhos Federal e Regionais de Farmácia. A normativa organiza os atos de 
votar e ser votado, estabelecendo parâmetros para a realização do pleito em todo o Brasil. 

Uma das principais mudanças em relação ao Regulamento anterior está na data para inscrição 
das chapas e candidatos interessados aos cargos de diretor, e conselheiros regional e federal, e 
das próprias eleições. O período de inscrição, antes feito em agosto, foi antecipado para julho. O 
mesmo aconteceu com as eleições, antes realizadas em novembro, e a partir de agora, ocorrerão 
na primeira quinzena de outubro. 

“Assumimos o compromisso de divulgar amplamente e o mais breve possível todas as infor-
mações referentes ao processo eleitoral, favorecendo a participação igualitária de todos 
interessados. O CRF é a casa dos farmacêuticos e, durante a nossa gestão, estará aberto a todos 
que quiserem fazer parte dele nos termos legais”, assegurou a presidente Yula Merola.

As próximas eleições ocorrerão em 2019, com a definição dos farmacêuticos que ocuparão os 
cargos de conselheiros regionais, federal e diretores. 

FARMÁCIA
EM DEBATE

Cff publiCa novo 
regulamento 
eleitoral

Como a eleição será feita?
Exclusivamente por meio da rede mundial de computadores, observada a inviolabilidade, o 
sigilo e a adoção de mecanismos de segurança, pelo período ininterrupto de 48 horas. 

Quando ocorrerão as próximas eleições?
Nos Conselhos Regionais de Farmácia, as eleições serão realizadas na primeira quinzena de 
outubro, conforme edital a ser divulgado pelo CFF, com início ao meio dia e término em 48 
horas depois. 

Conheça os principais aspectos da resolução 660/2018:

...

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/10/2018&jornal=515&pagina=187&totalArquivos=194
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Quem pode votar? 
O farmacêutico que, na data do fechamento 
do cadastro, estiver inscrito junto ao seu 
respectivo Conselho Regional de Farmácia 
e não estiver proibido ou suspenso de 
exercer a profissão. 

O voto é obrigatório?
Sim, o voto é de direito privativo dos farma-
cêuticos inscritos nos Conselhos Regionais de 
Farmácia, é secreto e obrigatório a todas as 
funções públicas de Conselheiros Regionais, 
Conselheiros Federais e Diretoria. 

Só não são obrigados a votar os farmacêu-
ticos maiores de 65 anos, os remidos, os 
declaradamente incapazes e os enfermos. 

O que acontece com o 
farmacêutico que não votar?
O eleitor que deixar de votar deverá apre-
sentar justificativa, através de formulário 
próprio, acompanhado de documentos 
comprobatórios, em até 60 dias corridos após 
o pleito perante o CRF no qual esteja inscrito. 
A quem não se justificar será aplicada multa 
no valor correspondente a 25% da anuidade 
da pessoa física em vigor no CRF. 

A quem compete a coordenação 
do processo eleitoral? 
À Comissão Eleitoral Regional (CER). O 
Plenário do CRF deverá deliberar os nomes 
dos três farmacêuticos que irão compor 
a CER, estando vedada a participação de 
conselheiros, diretores, candidatos, empre-
gados do CRF e seus parentes. 

...

Quando serão abertas as 
inscrições para as chapas 
concorrentes?
As eleições serão convocadas pelo presi-
dente da CER, em edital único publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande 
circulação local, até o dia 20 do mês de 
junho, indicando o local e a data das 
inscrições, que deverão ocorrer no prazo 
de cinco dias úteis, com início no primeiro 
dia útil do mês de julho.  

O requerimento de inscrição deve 
ser protocolado na sede do CRF, pelo 
candidato ou por terceiros, desde que 
através de procuração com poderes espe-
cíficos, pública ou privada, com firma 
reconhecida, em duas vias. 

Quem pode se candidatar?
Qualquer farmacêutico regular, definitiva-
mente inscrito e domiciliado na jurisdição 
em que concorre, sem débito vencido a 
partir da sua respectiva inscrição e no 
pleno gozo de suas prerrogativas legais. 
Também é preciso ter, no mínimo, três 
anos de inscrição em qualquer CRF até o 
encerramento do prazo da inscrição, apre-
sentar certidão da justiça estadual, federal, 
militar e eleitoral, e não estar proibido ou 
suspenso de exercer a profissão. 

Quais são os impedimentos 
para a candidatura?
Estar exercendo cargo ou função remu-
nerada em Conselho de Farmácia ou 
qualquer prestação de serviços, ainda 



34

que terceirizados; ter perdido o mandato 
conforme previsto nos Regimentos Internos 
do CFF e CRF por improbidade, persistindo 
o impedimento pelo período de oito anos; 
ter renunciado ao mandato em Conselho; ter 
sido condenado em processo criminal, ressal-
vado os reabilitados na forma da lei.

Como os candidatos serão 
conhecidos?
O presidente da CER determinará a fixação 
de Edital constando os nomes dos postu-
lantes aos cargos de conselheiros regional, 
federal e diretores, em lugar visível na sede 
e nas seccionais do CRF, bem como no seu 
sítio eletrônico, em até três dias úteis após 
o encerramento do prazo para a inscrição 
de candidatos. 

É possível impugnar candidaturas?
Sim, qualquer farmacêutico poderá apre-
sentar impugnação, com fundamentação, 
em até três dias úteis. 

Como a campanha eleitoral poderá 
ser feita?

FARMÁCIA
EM DEBATE

São permitidas campanhas publicitárias por 
meio de mídias eletrônicas, via internet, e por 
material impresso, vedado o anonimato. Será 
permitido o impulsionamento de conteúdo de 
propaganda eleitoral na internet. 

O que é proibido durante a 
campanha? 
São vedadas aos diretores e empregados 
do CFF e dos CRFs a cessão ou o uso, em 
benefício próprio ou de candidato ou chapa, 
bens móveis ou imóveis de propriedade ou 
em uso do CFF e dos CRFs. Também não é 
permitido o uso de materiais ou serviços 
custeados pelo CFF ou CRF, ou a cessão 
de empregado para comitês de campanha 
eleitoral de candidato ou chapa, durante o 
horário de expediente normal. 

A partir da publicação do edital de homo-
logação das candidaturas, fica vedada a 
publicidade institucional visando a promoção 
pessoal dos agentes públicos. É vedada 
qualquer manifestação ofensiva a candidato 
ou chapa, sendo passível de penalidade ética 
mediante solicitação do interessado. 

http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Acesso-Restrito


35

farmaCêutiCos que atuam 
em onCologia têm direito 
à insalubridade*

FARMÁCIA
EM DEBATE

......

O Ministério do Trabalho, por meio da Fundação 
Jorge Duprat e Figueiredo (Fundacentro), de 
Medicina do Trabalho, emitiu parecer que 
reconhece como devido o pagamento de insa-
lubridade em grau máximo aos farmacêuticos 
expostos aos quimioterápicos antineoplásicos. 

O documento, produzido a partir de uma 
demanda feita pelo CFF junto à Comissão Tripar-
tite Paritária Permanente, teve o objetivo de 
analisar os riscos de exposição ocupacional dos 
trabalhadores a quimioterápicos antineoplásicos, 
com vistas ao enquadramento de tais atividades 
na Norma Regulamentadora nº 15. 

Após fazer uma longa contextualização 
na literatura mundial sobre o assunto, 
os pesquisadores da Fundacentro 
concluíram que “muitos quimiote-
rápicos são conhecidos genotóxicos 
e cancerígenos, para os quais não 
há nível de exposição seguro. Além 
disso, a exposição a esses fármacos 
também pode acarretar outros efeitos 
negativos à saúde, como teratogênese 
ou toxicidade ao desenvolvimento 
fetal, prejuízos à reprodução e toxici-
dade séria e seletiva sobre órgãos e 
sistemas mesmo em baixas doses”.

http://www.cff.org.br/userfiles/file/PARECER%20T%C3%89CNICO%20FUNDACENTRO%20EXPOSI%C3%87%C3%83O%20A%20QUIMIOTER%C3%81PICOS%20%20ANTINEOPL%C3%81SICOS.pdf
http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras/norma-regulamentadora-n-15-atividades-e-operacoes-insalubres
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O parecer afirma ainda que as medidas 
de controle e proteção existentes não são 
suficientes para eliminar completamente 
a exposição dos trabalhadores, ainda que 
mínima. “Tampouco é possível afastar a 
possibilidade de acidentes, uma vez que 
estes, por definição, não são completamente 
evitáveis. Em se tratando de substâncias com 
efeitos tão marcadamente negativos, todo 
e qualquer eventual acidente pode resultar 
em prejuízo concreto e substancial ao traba-
lhador” , afirma o documento. 

Tendo em vista essas características 
negativas, a Fundacentro lembra que já 
há legislação que assegura aposenta-
doria especial aos trabalhadores expostos 
ocupacionalmente a quimioterápicos 
e antineoplásicos. Trata-se do Decreto 
8123/2013, que dispõe que “a presença no 
ambiente de trabalho, com possibilidade de 
exposição de agentes nocivos reconhecida-
mente cancerígenos em humanos, listados 
pelo Ministério do Trabalho e Emprego, 
será suficiente para a comprovação de 
efetiva exposição do trabalhador.”

*Com informações do CFF

Deste modo, a Fundação entende como devido 
o pagamento do adicional de insalubridade 
em grau máximo a todos os trabalhadores, 
incluindo os farmacêuticos, expostos aos 
quimioterápicos antineoplásicos que figurem 
na LINACH como comprovadamente carcinogê-
nicos para os seres humanos, correspondentes 
ao grupo 1 da IARC. E recomenda que esses 
fármacos sejam incluídos no Anexo 13 da NR 
15 como substâncias cuja exposição configura 
insalubridade em grau máximo. 

De acordo com o parecer, é fundamental que os 
trabalhadores tenham conhecimento do risco 
e de qual é a técnica adequada para o preparo 
destas substâncias e, ainda, que utilizem os 
equipamentos de proteção individuais adequa-
damente na preparação e administração destes 
fármacos, e na limpeza, descontaminação e 
manuseio de resíduos contaminados. 

O CFF comemorou a divulgação do parecer 
e afirmou que vai cobrar do Ministério do 
Trabalho a adoção de todas as medidas para 
que as conclusões do documento realmente se 
revertam na efetiva compensação trabalhista. 

http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8123.htm
http://www.planalto.gov.br/CCIVil_03/_Ato2011-2014/2013/Decreto/D8123.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/65/MPS-MTE-MS/2014/9.htm
http://www.crfmg.org.br/site/Noticias/CRF-MG-abre-edital-para-credenciamento-de-parceiros-institucionais
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O CFF lançou, em setembro, a cartilha 
“Judicialização de Medicamentos: apoio 
técnico-farmacêutico para a diminuição e/
ou qualificação das demandas”. O material, 
produzido por farmacêuticos do Sistema de 
Justiça do CFF, contou com a participação de 
vários juízes da área. 

O documento tem o objetivo de orientar 
os magistrados em relação às especifici-
dades da assistência farmacêutica, já que a 
formação profissional deles é moldada princi-
palmente na Ciência Jurídica. A cartilha ajuda 
a compreender a organização da assistência 
farmacêutica e seus conceitos e diretrizes 
formulados pelas políticas públicas, auxiliando 
nas ações que visam reduzir ou qualificar as 
demandas judiciais, na área de medicamentos 
e de outros produtos para a saúde. 

A cartilha traz uma série de informações 
sobre a atuação dos farmacêuticos nos 
sistemas de justiça: quais são as atribuições 
e como o profissional se apresenta para o 

sistema – principalmente nos núcleos de 
apoio técnico –, gerando pareceres e informa-
ções técnicas na fase pré-processual, junto às 
defensorias públicas e ao Ministério Público, 
e também subsidiando os próprios magis-
trados em suas decisões. 

Também contém informações sobre a assis-
tência farmacêutica, os níveis de atenção 
à saúde, a organização da assistência 
farmacêutica no Brasil e, principalmente, 
a expertise das ciências farmacêuticas no 
contexto da judicialização, além de inúmeros 
links de legislação referentes à atuação do 
farmacêutico na saúde pública. 

De acordo com o CFF, cerca de 80% dos cerca 
de 1,7 milhão de processos da área da saúde 
em tramitação na Justiça são relacionados a 
medicamentos. O material será encaminhado 
aos Tribunais de Justiça, Ministério Público e 
defensorias públicas. 

*Com informações do CFF

Cartilha
orienta 
judiCiário em 
ações sobre 
mediCamentos*

http://www.cff.org.br/userfiles/CARTILHA%20JUDICIALIZA%C3%87%C3%83O%20-%20FINAL.pdf
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Já pensou em ter em seu estabelecimento farmacêutico um 
som ambiente com programação musical diversa e de alta 
qualidade, intercalada com notícias sobre saúde e o universo 
farmacêutico? Isso é possível com a Rádio News Farma, que 
completou, no dia 5 de agosto, seu primeiro ano de atividade. 

A rádio, lançada e mantida pelo CFF com apoio dos CRFs do 
Brasil, pode ser acessada online e tem programação durante 24 
horas por dia, 7 dias por semana. Parte do conteúdo também 
é disponibilizado para agências de rádio de todo o País. 

Além das notícias de interesse da categoria e do mercado 
farmacêutico, a programação inclui um repertório composto 
por 50% de música popular brasileira, incluindo rock nacional, 
35% de pop rock internacional e 15% de samba. 

A Rádio News Farma também pode ser ouvida por meio de 
celular, em aplicativo para Android e iOS. 

rádio news 
farma 
Completa 
1 ano
Emissora de comunicação é fonte 
de informação sobre saúde e 
assuntos relacionados à Farmácia

FARMÁCIA
EM DEBATE

https://www.agenciaradioweb.com.br/novosite4/cff/index.php
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.agenciaradioweb.newsfarma
https://itunes.apple.com/us/app/r%C3%A1dio-news-farma/id1275949788?l=pt&ls=1&mt=8
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ESPECIAL

A noite do dia 29 de setembro foi repleta de 
emoção. Onze profissionais farmacêuticos que 
se destacam em suas áreas de atuação foram 
condecorados com a comenda do Mérito Farma-
cêutico, distinção máxima do setor farmacêutico, 
em Minas Gerais. 

Os homenageados receberam medalha e diploma 
das mãos dos diretores do CRF/MG, e em nome de 
toda a categoria, em reconhecimento à sua traje-
tória profissional marcante. O evento, realizado 
no auditório da Fundação Ezequiel Dias (Funed), 
foi prestigiado por cerca de 100 pessoas.

A data foi escolhida em referência ao Dia Inter-
nacional do Farmacêutico, celebrado em 25 de 
setembro, em todo o mundo. Para a presidente do 
CRF/MG, Yula Merola, os profissionais escolhidos 

solenidade do mérito 
farmaCêutiCo homenageia 
profissionais de destaque

......

para receber a honraria são o espelho de 
uma categoria séria, engajada, e compro-
metida com a sua importante tarefa social. 

“O Conselho Regional de Farmácia de 
Minas Gerais se orgulha de cada um desses 
farmacêuticos, e de todos os milhares de 
profissionais que, como eles, exercem seu 
ofício com amor, bravura e dedicação”. 

Ela relembrou a grande contribuição que 
os farmacêuticos de Minas dão à saúde 
pública nacional em várias áreas de atuação 
e especialidades, a começar pela Escola de 
Farmácia da Universidade Federal de Ouro 
Preto, berço da profissão não só no Brasil, 
mas também na América Latina.
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O vice-presidente da Funed, Claudiney Ferreira, que representou a instituição na solenidade, 
destacou a importância do profissional farmacêutico para a promoção e recuperação da saúde. 
“Os profissionais homenageados nesta noite são a comprovação do quanto o farmacêutico é 
múltiplo, atuando em várias frentes em benefício da sociedade e dedicando suas vidas em prol 
da saúde. Por esses e por outros motivos, considero esta uma justíssima homenagem”, destacou. 

Além de Claudiney Ferreira e dos diretores Yula Merola, Alisson Brandão e Adriana Tupynambá, 
estiveram presentes à solenidade as conselheiras regionais Andréa Reis Pereira e Gláucia Pereira 
Lage Alves. A farmacêutica Ana Emília Ahouagi, gerente de Assistência Farmacêutica na Secre-
taria Municipal de Saúde de Belo Horizonte, representou a entidade na cerimônia.

Arthur maia Amaral
Formado em Farmácia pela Unifenas em 2002, e pós-graduado em 
Gerenciamento de Micro e Pequenas Empresas pela Universidade 
Federal de Lavras, dedicou sua formação como administrador ao setor 
público. Foi prefeito de Luminárias durante dois mandatos, de 2009 a 
2016, período em que o município registrou grandes avanços na área 
social. Por causa da competente gestão pública, assumiu a diretoria
-executiva do Servas, onde idealizou a Caravana Servas, levando para 
o interior do Estado as ações e projetos sociais da instituição. Atual-
mente, é diretor vice-presidente da Codemig. Pelo trabalho em prol 
dos mineiros e mineiras, foi condecorado com a Medalha de Honra Presidente Juscelino Kubitscheck, 
em 2017, e com as Medalhas do Dia de Minas e Imperador Dom Pedro Segundo, em 2018.

Homenageados

ESPECIAL

...
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Cleide magali França de Oliveira
Graduada em Farmácia, com especialização em Análises Clínicas 
pela Universidade Federal do Pará, e pós-graduada em Atenção 
Farmacêutica pelo Centro Universitário Newton Paiva, em Gestão 
Microrregional de Saúde pela Unidade SENAC Minas Gerais, em 
Gestão da Assistência Farmacêutica pela Universidade Federal de 
Santa Catarina, e em Farmácia Clínica e Prescrição Farmacêutica 
pela Universidade Federal de Santa Catarina, e em Farmácia Clínica 
e Prescrição Farmacêutica pelo Instituto de Ciências, Tecnologia 
e Qualidade. Atual coordenadora da Assistência Farmacêutica no 

Município de Sarzedo, sendo a Diretora Técnica da Farmácia de Todos. Desenvolve serviços na área de 
farmácia clínica, nas orientações sobre o uso correto de medicamentos e na oficina de medicamentos 
para pacientes do Centro de Atenção Psicossocial de Sarzedo.

Fabiana Cristina silveira
Pós-Graduada em Farmácia Clínica/Prescrição Farmacêutica e MBA 
em Gestão de Drogarias, atua como farmacêutica diretora técnica 
e sócio proprietária da Drogaria e Perfumaria W.A, em Betim. Presi-
dente e fundadora da Associação de Farmacêuticos de Betim e Região 
desde 2015. É membro da Comissão de Assistência Profissional e 
coordenadora da Comissão de Farmácia Comunitária e Drogaria do 
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais.

ESPECIAL

Homero Cláudio rocha souza Filho
Farmacêutico subsecretário de Políticas e Ações de Saúde da 
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, foi consultor do 
Conselho Nacional de Secretários de Saúde para estruturação 
da Assistência Farmacêutica. Na SES-MG, foi superintendente de 
Assistência Farmacêutica, coordenador-Executivo do Projeto Rede 
Farmácia de Minas, diretor de Logística e de Assistência Farma-
cêutica Básica. É especializado em Gestão Pública pela Fundação 
João Pinheiro, e possui diversos cursos em gestão e planejamento 
estratégico. Atualmente, é graduando em Direito. ...
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maria de Fátima Lino Coelho

Graduada em Farmácia pela Universidade Federal de Alfenas, em 
1987, é mestre em Ciências Biomédicas, área de concentração 
Patologia Clínica, pela Universidade Estadual de Campinas, em 2003. 
É especialista em Gestão da Assistência Farmacêutica pela Universi-
dade Federal de Santa Catarina. Atuou em laboratórios de análises 
clínicas, drogarias e como docente. Iniciou a docência em 1990, na 
PUC Campinas. Em seguida, atuou em universidades como Unip, 
Unifenas, Unincor e Facisa. Atualmente, é docente da Faculdade 
Pitágoras de Poços de Caldas nos cursos de Educação Física, Enfer-
magem, Nutrição e Odontologia, e no Centro Universitário das Faculdades Associadas de Ensino, em 
São João da Boa Vista, São Paulo, no curso de Medicina.

Olga Vieira brandão Duarte

Nascida em 1940, na cidade de São Pedro dos Ferros, graduou-se em 
1969 em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de Minas 
Gerais. Em 1970, fundou o Laboratório Duarte, na cidade de Itabira, de 
onde é proprietária e diretora técnica até hoje. É sócia do Laboratório 
de Referência em Diagnósticos Especializados. Possui vasta experiência 
profissional e já atuou na Fundação Benjamin Guimarães, do Hospital 
da Baleia; no Laboratório Central do INPS, sob orientação do Dr. 
Geraldo Lustosa; no Laboratório de Patologia Clínica, sob orientação 
do Dr. Carlos Frederico Homem Pitella, e José Aloísio da Costa Val, e no 

Laboratório de Hematologia, sob orientação do Dr. Orion Bastos, na época, considerado o melhor labora-
tório de Belo Horizonte.

paulo Afonso Granjeiro

Graduado em Farmácia pela UNESP de Araraquara, São Paulo, é 
mestre e doutor em Bioquímica pela Unicamp. Leciona no curso 
de Farmácia do Campos Centro-Oeste da Universidade Federal 
de São João Del-Rei, em Divinópolis, desde 2009. Foi professor 
coordenador do curso de Farmácia da Unipinhal, de 2001 a 2008. 
Foi coordenador de curso de graduação e pós-graduação. Em 
2015 e 2016, realizou estágio sênior no Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, nos Estados Unidos. Possui artigos publicados e ...
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rigleia maria moreira Lucena

Desenvolveu sua carreira profissional nas áreas de Gestão, Saúde 
Pública e Farmácia Hospitalar, sendo grande incentivadora dos 
projetos em favor dos farmacêuticos. Foi diretora regional do CRF/
MG de 2010 a 2013, e também conselheira regional de 2004 a 2015. 
Graduada em Farmácia pela UFMG e especialista em Administração 
Hospitalar, cursou Gestão Pública pela Fundação Getúlio Vargas. Na 
Fhemig, coordenou a Área de Estágios Profissionais, assessorou a 
Diretoria de Ensino à Pesquisa, chefiou o Serviço de Farmácia Hospi-
talar do CGP. Foi conselheira do Conselho Estadual de Saúde de 2007 

a 2015, representando o segmento do trabalhador. Participou como membro do Conselho Curador da 
Funed, no período de 2012 a 2015.

rodrigo mota ribeiro

Natural de Machado, Minas Gerais, Rodrigo é bacharel em Farmácia 
pela Universidade Federal de Minas Gerais com habilitação em 
Indústria. Trabalhou na indústria farmacêutica, no setor de sólidos 
e semi-sólidos, e foi farmacêutico diretor técnico da Drogaria Droga 
Hum durante 5 anos. Em 2003, foi aprovado no concurso para 
farmacêutico fiscal do CRF/MG. Desde 2014, exerce a função de 
gerente de Inscrição e Registro do CRF/MG.

patentes nas áreas de biomateriais, purificação de macromoléculas e otimização de cepas probióticas 
com aplicação industrial. Formou mais de 10 mestres e um doutor, e mais de 100 alunos. Possui expe-
riência em programas de aceleração de startups como o BioStartup Lab, Fiemg Lab, InovAtiva Brasil 
e Fiemg Lab Acelera Mestrado e Doutorado. É co-fundador das startups Pulsu Senores, ProbioFull, e 
Sobet, e consultor da NeuroTipp, Lavigne Diagnóstico e ConnectPós. É membro do Empreenda em 
Ação, facilitador do Biomaker Battle. Membro do Startup Universitário do Minas Digital, do Governo de 
Minas Gerais. Foi 3º colocado com a Sobet no Empreenda em Ação da Universidade Federal de São João 
Del Rei; Startup Destaque com a ProbioFull no Fiemg Lab Acelera Mestrado e Doutorado; 1º colocado 
na categoria de graduação com a Sobet e 1º com a ConnectPós, na categoria Pós-Graduação no GRITE 
Demoday, da Universidade Federal de São João Del Rei; 2º colocado com a Sobet no Prêmio Gerdau 
de Inovação Universidade Mercado. A Sobet  é uma das 27 startups selecionadas no Startup Show; 
Menção Honrosa da Câmara dos Vereadores de Divinópolis.

...
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Vanderlei eustáquio machado

Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal de 
Ouro Preto, em 1972, é especialista em Análises Clínicas pela UFOP e 
pela Sociedade Brasileira de Análises Clínicas, e também em Farmácia 
Homeopática pela Associação Paulista de Homeopatia. Atualmente, 
é presidente da Fundação Ezequiel Dias. Foi diretor presidente do 
CRF/MG de 2012 a 2015, e conselheiro regional de 1979 a 1982. Foi 
vereador da Câmara Municipal de Mariana de 1976 a 1982, e recebeu 
título de Cidadão Honorário da cidade em 1995. Durante 31 anos, 
foi professor assistente de Parasitologia Médica da UFOP, entidade 

da qual também foi coordenador e orientador de projetos em Parasitologia para alunos do curso de 
Farmácia e Bioquímica, tendo sido paraninfo e patrono de várias turmas formandas, de diversas facul-
dades de Minas Gerais.

Vanessa Vilela

Graduada em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal 
Farmacêutica e bioquímica, é fundadora e presidente da Kapeh, 
empresa de cosméticos feitos à base de café certificado. Após desen-
volver um estudo pioneiro que constatou as ricas propriedades 
antioxidantes do café para a nossa pele, ela fundou a empresa em 
2007. A Kapeh vem se destacando pela inovação e em 2011 venceu o 
Prêmio Nacional de Inovação, realizado pela Confederação Nacional 
da Indústria e pelo Movimento Brasil Competitivo, em parceira com o 
Ministério da Ciência e Tecnologia e FINEP. Vanessa ficou entre as 10 
melhores empreendedoras do mundo no prêmio Empretec Women Business Award 2010, promovido 
pela ONU, e foi destaque da capa da revista Veja. Em 2011, foi eleita pela revista Época como um dos 40 
jovens que representam o futuro do nosso país e, em 2012, foi nomeada Young Global Leader pelo World 
Economic Fórum, que reconheceu os mais distintos jovens líderes globais. Hoje, os produtos Kapeh estão 
presentes em mais de 200 pontos de venda multimarcas, em 18 estados brasileiros, em 4 lojas exclusivas 
em Minas Gerais, além de exportar para países como Portugal, Holanda e África do Sul.  
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indústria de alimentos

O farmacêutico, além das suas atribuições já 
consolidadas nas indústrias de cosméticos, 
medicamentos, saneantes e produtos veteriná-
rios, também tem sua atuação regulamentada 
na indústria de alimentos pela Resolução CFF 
nº 530, de 25 de fevereiro de 2010, que dispõe 
sobre as atribuições e responsabilidade técnica 
do farmacêutico nas Indústrias de Alimentos.

O setor industrial de alimentos passa por 
um marco regulatório, no qual a RDC 449/99 
foi revogada pela RDC 21/2015, que trata de 
fórmulas para nutrição enteral. Isso aumentou 
significativamente a criticidade para esse tipo 
de alimentos, não só pelo perfil nutricional 
de macro e micronutrientes, mas também a 
comprovação por parte das indústrias, neces-
sitando apresentar laudos de análises emitidos 
por laboratórios qualificados quanto à concen-
tração desses nutrientes visando atender a IDR 
proposta pelo produto. 

Atualmente, para este mesmo produto, a 
indústria tem a obrigatoriedade de realizar 
testes de estabilidade, seja para protocolo 
de novos produtos junto a ANVISA, seja para 
renovação de registros junto à Agência. 

Desde então, o setor de alimentos vem 
recebendo novas regulamentações, como a 
RDC 26/2015, referente à rotulagem obrigatória 
dos principais alimentos que causam alergias 

Potencial mercado para a atuação do farmacêutico

alimentares, que está além da rotulagem 
dos produtos pela reivindicação “põe no 
rótulo”. Frente a essa RDC, as empresas se 
viram obrigadas a reestruturar suas plantas 
industriais e reavaliar seus fornecedores 
antes qualificados, bem como toda cadeia 
de suprimentos para evitar contaminação 
cruzada dos seus ingredientes e, conse-
quentemente, o produto final.

Também está em vigor a Lei nº 13.305, que 
dispõem sobre a rotulagem de alimentos 
que contêm lactose, publicada em 2016, 
e recentemente, em julho de 2018, foi 
publicada a regulamentação dos suple-
mentos alimentares, no quais quatro novas 
RDCs e uma Instrução Normativa passaram 
a regulamentar esse tipo de alimento.

Em julho foi aberta a consulta pública para 
a RDC 12/2001 que estabelece os padrões 
microbiológicos para alimentos. 

Também houve a consulta pública 
f inalizada em julho de 2018 sobre a 
exposição clara e destacada da quan-
tidade de carboidratos, sal, açúcar e 
gordura utilizados em sua formulação 
quanto à rotulagem de alimentos, onde 
são discutidos os modelos de triângulo 
e semáforos. A ISO 22000 – Sistema de 
Gestão de Segurança de Alimentos - 

http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/530.pdf
http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/530.pdf
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MjI0NQ%2C%2C
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_21_2015.pdf/df60e69d-974d-4204-9fe7-74e8943a135a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2694583/RDC_26_2015_.pdf/b0a1e89b-e23d-452f-b029-a7bea26a698c
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2016/lei-13305-4-julho-2016-783307-publicacaooriginal-150705-pl.html
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33880/2568070/RDC_12_2001.pdf/15ffddf6-3767-4527-bfac-740a0400829b
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terá sua versão em português lançada ainda 
este ano, entre outros Projetos de Leis que 
tramitam atualmente referentes ao setor. 

Diante das novas legislações, percebe-se 
grande preocupação dos órgãos reguladores 
quanto à qualidade dos alimentos que são 
oferecidos hoje à população. E, para garantir 
a qualidade desses produtos, o foco está 
voltado para o setor regulado, neste caso as 
indústrias de alimentos. 

Frente a essa preocupação, em se tratando 
de qualidade, desperta a atenção o profis-
sional farmacêutico, cuja formação acadêmica 
possui embasamento focado na qualidade, 
seja de produtos e/ ou serviços prestados, 
como preconiza a Resolução nº 530, em seu 
parágrafo único: “caracteriza-se o farmacêutico, 
quando no exercício da profissão na indústria 
de alimentos, pela aplicação de conheci-
mentos técnicos, autonomia técnica - científica 
e conduta elevada, que se enquadram nos 
padrões éticos que norteiam a profissão”. 

Assim sendo, devemos nós, farmacêuticos, já 
com atuação no mercado, recém-formados ou 
acadêmicos, estar atentos às novas oportuni-

dades profissionais na indústria de alimentos, 
visto que o setor será fomentador de mão 
de obra qualificada no que tange tanto a 
qualidade dos alimentos com foco na validação 
de processos e garantia da qualidade na cadeia 
industrial de alimentos, bem como no que 
tange a área de assuntos regulatórios frente à 
grande demanda de adequações para atendi-
mento às novas legislações.

É certo que a Responsabilidade Técnica na 
Indústria de Alimentos não é exclusiva do 
farmacêutico, portanto sempre haverá compe-
titividade de mercado. Aos farmacêuticos 
que interessarem atuar no setor Industrial 
de Alimentos, é viável aprofundar ainda mais 
seus conhecimentos, buscando especiali-
zações tais como, segurança de alimentos, 
Vigilância Sanitária, HACCP - Hazard Analysis of 
Critical Control Point, análise microbiológica de 
alimentos, assuntos regulatórios de produtos e 
empresas do setor industrial de alimentos, entre 
outros, visto que a especialização associada aos 
nossos conhecimentos técnicos de criticidade de 
processos adquiridos durante a graduação nos 
coloca na vanguarda para atuação no setor. 

*texto elaborado por maria Walderes pinho (CrF/mG - 29455)
Farmacêutica, especialista em segurança e qualidade de alimentos sob 
Vigilância Sanitária, especialista em assuntos regulatórios, MBA em 
Gestão Industrial, Integrante da Comissão Assessora de Indústria do CRF/
MG. Atua na Área de Garantia da Qualidade e Assuntos Regulatórios em 
Indústria de Alimentos.

http://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/530.pdf
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EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

A estabilidade dos medicamentos é a 
garantia de que eles mantém as mesmas 
características e propriedades que 
possuíam no momento da fabricação. Tal 
estabilidade sofre influência de fatores 
ambientais como temperatura, umidade 
e luminosidade. Dentre esses fatores, a 
temperatura é responsável pelo maior 
número de alterações e deteriorações dos 
medicamentos. 

São chamados termolábeis os medica-
mentos particularmente sensíveis à ação 
da temperatura e que por isso requerem 
armazenamento sob refrigeração (geral-
mente entre 2ºC e 8ºC). O refrigerador deve 
ser utilizado exclusivamente para a guarda 
de medicamentos, não sendo permitida 
a manutenção de alimentos ou qualquer 
outro produto. Os registros de controle de 
temperatura devem ser realizados e devem 
estar previstas em Procedimento Opera-
cional Padrão (POP) medidas de controle 
para quando a temperatura não estiver 
dentro da faixa especificada.

Durante as inspeções em drogarias e 
farmácias, muitas vezes, encontramos 

O CrF/mG publica, a cada edição da Farmácia revista Digital, respostas 
para as principais dúvidas dos farmacêuticos relacionadas à Fiscalização. As 
orientações vêm diretamente dos fiscais que acompanham o dia a dia dos 
profissionais e se baseiam em leis e resoluções que regulamentam a profissão 
farmacêutica.

Armazenamento de medicamentos termolábeis

irregularidades no armazenamento dos 
medicamentos termolábeis como: inexis-
tência de registro e controle da temperatura 
do refrigerador, presença de alimentos 
(refrigerantes, sucos, água, iogurtes e 
manteiga, por exemplo) junto aos medica-
mentos, produtos na porta do refrigerador 
e medicamentos dentro de caixas de isopor 
no refrigerador.

Todas essas irregularidades 
afetam a qualidade e eficácia 
dos medicamentos termolá-
beis, pois podem resultar em 
contaminações e variações 
inadequadas de temperatura 
no interior dos refrigeradores. 
Sempre que constatadas as 
referidas irregularidades, os 
farmacêuticos fiscais orientam 
os demais farmacêuticos a fim 
de que elas sejam sanadas.

Orientação do fiscal Ivan 
stoupa Vieira, que atua na 
região de são João del-rei.
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Para substituição de profissional farmacêutico legalmente inscrito no CRF/MG, em estabe-
lecimento com CR válida, por um período igual ou inferior a 30 dias, o CFF regulamentou a 
Declaração de Atividade Profissional, na RDC 612/15.

“Art. 1° – A empresa ou estabelecimento que necessitar de responsabilidade técnica de 
forma eventual ou por tempo limitado, bem como para desenvolver atividades em sistema 
de escalas, folgas, plantões ou outras necessidades de ausência, afastamento ou impedi-
mento temporário do farmacêutico Diretor/Responsável Técnico ou do assistente técnico, 
desde que por até 30 (trinta) dias, poderá disponibilizá-la, mediante o farmacêutico substi-
tuto, através de Declaração de Atividade Profissional (DAP).”

O estabelecimento que solicitar a DAP deve estar regular e possuir 
um farmacêutico diretor técnico, e não será onerado. O requeri-
mento está no site e deve ser preenchido em duas vias, sendo uma 
protocolada no CRF/MG e a outra afixada junto à CR, em local visível 
ao público. Será necessário apresentar, também, comprovante de 
vínculo empregatício entre o farmacêutico substituto e a empresa.

Ao final do prazo da DAP, não é necessário proceder a baixa do 
farmacêutico substituto, o que se dará automaticamente. 

A DAP pode ser utilizada em algumas situações de ausência do DT 
ou do farmacêutico assistente técnico, como, por exemplo, férias 
(e nesse caso o estabelecimento poderá comercializar/dispensar 
medicamentos controlados e/ou manipular fórmulas magistrais), 
aulas de pós-graduação, folgas, licenças específicas, escalas, entre 
outras.

Lembrando que o farmacêutico que se ausentar, por qualquer 
período, deve fazer o comunicado de ausência, em sua área de 
Acesso Restrito no site do CRFMG, de acordo com o previsto no 
Código de Ética da profissão.

Orientação da fiscal Isadora Pedroso Alves, 
que atua na região de bom Despacho.

EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

Declaração de atividade profissional (DAP)

http://cff-br.implanta.net.br/PortalTransparencia/Publico/ArquivosAnexos/Download?idArquivoAnexo=6fa40a59-4893-49b3-be2d-dad0f092d205
http://www.crfmg.org.br/site/Informacoes/Requerimentos-e-Modelos
http://www.crfmg.org.br/site/Informacoes/Requerimentos-e-Modelos
http://www.crfmg.org.br/home.php
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Foi o tempo em que o farmacêutico 
precisava se preocupar somente com 
parte técnica nas mais variadas áreas de 
atuação da profissão. Entre a graduação e 
as tantas especializações que acompanham 
a formação profissional de um farmacêu-
tico, nem sempre estão presentes aspectos 
gerenciais fundamentais ao desenvolvi-
mento de habilidades como gestor. 

É para suprir essa lacuna que o CRF/MG 
está promovendo o 4º Congresso Mineiro de 
Farmácia (4ºCMF), em Governador Valadares, 
de 30 de novembro a 2 de dezembro. O tema 
deste ano é a “Gestão e Inovação Farmacêu-

tica”, que será debatido por palestrantes de 
destaque nacional. A previsão é que apro-
ximadamente 500 pessoas participem do 
evento, aberto também aos profissionais de 
outros Estados e acadêmicos.

O tema foi escolhido levando em conside-
ração que mais de 50% das farmácias e 
drogarias de Minas Gerais são de proprie-
dade de farmacêuticos. Na maioria das 
vezes, o farmacêutico acumula a gestão do 
estabelecimento com a Responsabilidade 
Técnica, trazendo para o seu dia a dia uma 
demanda de trabalho e de responsabilidade 
muito grande. ......

Vem aí 
o maior 

congresso 
farmacêutico 

do interior 
de Minas

EM DESTAQUE

30 de NOVEMBRO
a 2 de DEZEMBRO

GOVERNADOR
VALADARES

http://www.crfmg.org.br/congressomineiro/
http://www.crfmg.org.br/congressomineiro/
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“A graduação em Farmácia ainda é tecnicista. Somente agora, com as novas Diretrizes Curricu-
lares, é que o conceito de metodologias ativas, que coloca o estudante como protagonista da 
sua formação, está sendo inserido. Até então, estudantes dedicaram grande parte do curso às 
disciplinas específicas e o pouco que se tinha disponível sobre ferramentas de gestão, empreen-
dedorismo e liderança acabava ficando para trás. Por isso é tão importante debater a gestão e 
a inovação no mercado farmacêutico, e esperamos que o profissional possa suprir suas lacunas 
nestes três dias de capacitação”, destacou a presidente do Congresso, Yula Merola.

Governador Valadares foi escolhida para sediar o 4º CMF devido à sua relevância para o 
mercado farmacêutico no cenário estadual. A região possui mais de 2,5 mil estabelecimentos 
farmacêuticos e dois mil profissionais atuantes, além de três importantes instituições de 
ensino superior em Farmácia.

Nesta edição, o evento será realizado em parceria com as faculdades Pitágoras e Univale, além 
da Fundação Ezequiel Dias (Funed).

500
congressistas

10 áreas
de atuação 

60
horas/aula

EM DESTAQUE

Programação Científica

11h às 12h - Faculdade Pitágoras

 Cuidado ao paciente e experiências 
na Farmácia Pública com Santuza Pereira 
Santana e Maria Luiza Martins da Silva

12h às 14h - Faculdade Pitágoras

 Intervalo para almoço

14h às 15h - Faculdade Pitágoras

 Assistência Farmacêutica no SUS/MG 
- Desafios e Avanços com Daniela Aguiar 
Alberto e Josilene Pereira Costa

8h30 às 9h - Faculdade Pitágoras

 Abertura Programação SUS/MG

9h às 10h - Faculdade Pitágoras

 Biossimilares e Biológicos: Uma nova 
realidade? com Aline Zamboni Machado

10h às 11h - Faculdade Pitágoras

 Entender para atender: Foco no 
cuidado do paciente com Bedsen Rocha

15h às 16h - Faculdade Pitágoras

 Estratégia de Regionalização da 
Assistência Farmacêutica com Laise 
Sofia de Macedo Rodrigues

16h às 17h - Faculdade Pitágoras

 Práticas Integrativas 
Complementares: Os benefícios da 
homeopatia no SUS com Lucinda Soares

17h às 18h - Faculdade Pitágoras

 Uso seguro de medicamentos 
na prática farmacêutica com Carina 
Carvalho Silvestre

30
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http://www.crfmg.org.br/congressomineiro
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EM DESTAQUE

EDUCAçãO FARMACêUtICA

13h às 18h - Faculdade Pitágoras

 xI Fórum Regional de Educação Farmacêutica de Minas 
Gerais: Implantação das Novas Diretrizes Curriculares
(Abertura de inscrição individual pelo site do CRF/MG, não pelo site do 
congresso)

FARMÁCIA COMUNItÁRIA E DROGARIA

15h às 17h - Fórum - Faculdade Pitágoras

 Como montar a Sala de Vacinas 
em uma Drogaria?

19h às 19h30 - Auditório da Univale

 ABERtURA DO 4º CONGRESSO MINEIRO DE FARMÁCIA

GERENCIAMENtO

19h30 às 20h30 - Palestra - Auditório da Univale

 Gestão Estratégica de Clínicas e Consultórios em Saúde  com 
Danilo dos Santos Matos

GEStãO

20h30 às 22h - Auditório da Univale

 Palestra Magna Gestão e Inovação na Carreira Profissional 
Farmacêutica com Bedsen Rocha30
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02/12/18 . DOMINGO
FACUlDADE PItÁGORAS

ANÁlISES ClíNICAS

8h às 12h . Mini-curso - Faculdade Pitágoras

 Diagnóstico laboratorial de Doenças Infecciosas de 
Interesse na Saúde Pública: tuberculose, Meningite 
Bacteriana, Arboviroses com Cláudio José Augusto, Carmem 
Dolores Faria e Marcos Vinícius F. Silva

FARMÁCIA ClíNICA

13h30 às 17h . Mini-curso - Faculdade Pitágoras

 Raciocínio Clínico e Processo de tomada de Decisão em 
Farmacoterapia na Prática Clínica da Atenção Farmacêutica 
com Paulo Henrique Dias de Carvalho e Simone Araujo Medina 
Mendonça

INDÚStRIA

13h30 às 17h . Mini-curso - Faculdade Pitágoras

 Perspectivas da Inovação e Gestão no Setor Farmacêutico 
Industrial com Mateus Prata e Maria Thereza Jabour

ONCOlOGIA E FARMÁCIA ClíNICA

8h às 12h . Mini-curso - Faculdade Pitágoras

 Gestão e Cuidado Farmacêutico em Pacientes Oncológicos 
com Cláudia Lara

13h30 às 17h . Mini-curso - Faculdade Pitágoras

 Gestão e Cuidado Farmacêutico  no Gerenciamento da 
terapia Medicamentosa com Marianne Sardenberg

FARMÁCIA HOSPItAlAR

8h às 12h . Mini-Curso - Faculdade Pitágoras

 I Encontro Regional da SBRAFH com Marcelo Polacow, Roquelia 
Guedes, Leonardo Kister e Aline Palmeiras

• Gestão estratégica em Farmácia Hospitalar: Do planejamento à 
Acreditação

• Gestão dos Riscos: Indicadores Essenciais do Núcleo de 
Segurança do Paciente

• Gestão da Qualidade: O que as Acreditadoras Esperam de Nós?

13h30 às 17h . Mini-Curso - Faculdade Pitágoras

 I Encontro Regional da SBRAFH com Carla Coura e Cláudio Lara

• Ferramentas de Diagnóstico e Planejamento Estratégico em 
Farmácia Hospitalar

• Ferramentas de Diagnóstico e Planejamento Estratégico em 
Oncologia

FARMÁCIA ClíNICA E MAGIStRAl

8h às 12h . Mesa Redonda - Faculdade Pitágoras

 Farmácia Magistral: Realidade e Desafios do Setor no leste 
de Minas

13h30 às 17h . Mini-curso - Faculdade Pitágoras

 Perspectivas e oportunidades na era da Farmácia Clínica: 
Empregabilidade e Carreira com Marcelo Polacow

GEStãO FARMACêUtICA

8h às 12h . Mini-Curso - Faculdade Pitágoras

 Como fazer a gestão de estabelecimentos farmacêuticos? 
com Cadri Awad

tEMAS lIVRES 
8h às 12h . Apresentação de temas livres

*A programação do congresso poderá sofrer alterações. 
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CAPACITAÇÕES

...

JuLHO

GiRo de CApACitAções

Capacitação sobre pediatria em belo Horizonte
O CRF/MG realizou, em Belo Horizonte, a capacitação sobre 
“Cuidados Farmacêuticos em Pediatria”, no dia 7 de julho. 
A palestra, ministrada pelo farmacêutico Saulo Ribeiro, 
ofereceu embasamento ao profissional nos temas de maior 
demanda na área da pediatria com foco na atuação do 
Farmacêutico Clínico.

AGOstO

https://www.youtube.com/watch?v=X15LOndkS3Y
https://www.youtube.com/watch?v=wH06sImm1-A
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CAPACITAÇÕES

...

Capacitação sobre qualidade em belo Horizonte
No dia 11 de agosto, em Belo Horizonte, foi realizada 
a capacitação de tema: “Boas Práticas de Fabricação 
aliadas aos conceitos de gerenciamento da qualidade 
estabelecidos pela norma ISO 9001:2015”. A palestra, 
ministrada pela farmacêutica Sinara Lopes, ofereceu 
aos profissionais a oportunidade de conhecer os 
processos de boas práticas de fabricação aliadas aos 
conceitos de gerenciamento da qualidade estabele-
cidos pela norma ISO 9001:2015.

Capacitação em pediatria em Divinópolis
Divinópolis recebeu a capacitação em “Cuidados 
Farmacêuticos em Pediatria”, no dia 25 de agosto. A 
palestra, ministrada por Saulo Gonçalves, abordou 
temas de maior demanda na área da pediatria com 
foco na atuação do Farmacêutico Clínico. 

https://www.youtube.com/watch?v=yaHQFW5lFL8
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CAPACITAÇÕES

...

OutubrO

setembrO

Capacitação sobre Farmácia 
Hospitalar em Ipatinga
No dia 28 de setembro, o vice-presidente do 
CRF/MG, Alisson Brandão, e a farmacêutica 
Francielle Nascimento, ministraram capaci-
tação sobre Práticas Clínicas em Farmácia 
Hospitalar em Ipatinga.

Capacitação sobre citopatologia 
em Ouro preto
Nos dias 19 e 20 de outubro, aconteceu o primeiro 
módulo da capacitação “Capacitação Teórico-Prá-
tica em Citopatologia do Colo do Útero”, em Ouro 
Preto. Durante os dois dias, o farmacêutico Maurício 
Turkiewicz abordou conhecimentos sobre conceito, 
critérios citomorfológicos e diferenciação de atipias 
do epitélio glandular endocervical e endometrial; 

conceito, critérios citomorfológicos e diferenciação do adenocarcinoma endocervical e endo-
metrial; estudo de casos clínicos em carcinomas: escamoso e glandular.

https://www.youtube.com/watch?v=-lHh_YRL1uI
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...

Capacitação sobre farmácia oncológica em Ipatinga
No dia 30 de outubro, o CRF/MG promoveu capa-
citação sobre “Farmácia Hospitalar Oncológica”, 
em Itabira. A palestra ministrada pelo farmacêu-
tico Philipe Ferreira de Souza, abordou a atuação 
do profissional farmacêutico em oncologia, as 
legislações farmacêuticas específicas da área, 
manipulação de quimioterápicos, biossegurança, 
análise de prescrição e controle de qualidade, 
farmacovigilância, farmacoterapia oral e assistência 
farmacêutica ao paciente oncológico. 

De julho a outubro, o assessor de diretoria e psicólogo Bedsen Rocha percorreu várias cidades 
de Minas, ministrando a palestra “Líder e Gestor Farmacêutico: os novos desafios da assistência 
farmacêutica”. A capacitação teve como objetivo potencializar as habilidades do farmacêutico 
e desenvolvê-las como líder, a começar pela autoliderança da própria vida e carreira, além de 
desmistificar aspectos da liderança que distanciam a pessoa de si própria, tornando-a limitada 
por crenças que prejudicam seu crescimento profissional. Também foram proporcionados escla-
recimentos de dúvidas sobre a assistência farmacêutica e o papel da fiscalização do CRF/MG.

LídeR e GestoR:
os novos desafios da assistência farmacêutica

CAPACITAÇÕES

https://www.youtube.com/watch?v=yYW5K1bGj0w
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Araguari, 7 de julho Itabira, 13 de julho

Itajubá, 4 de agosto

CAPACITAÇÕES

...

Unaí, 11 de agosto Ponte Nova, 26 de setembro

https://www.youtube.com/watch?v=TUp0AQSQpH4
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Caratinga, 28 de setembro Teófilo Otoni, 6 de outubro

...

No final do mês de outubro, o assessor Gabriel Barbosa foi a cidades do interior de Minas para 
ministrar a capacitação “Atuação do Farmacêutico em Serviços de Vacinação”. As palestras 
abordaram a atuação do profissional farmacêutico nos serviços de vacinação definidos pela 
Portaria nº 654/18 do Conselho Federal de Farmácia, considerando também as publicações da Lei 
nº 13.021/14, que autoriza a vacinação em farmácias, e da RDC nº 197/17, que define os requisitos 
para o serviço de vacinação humana no país.

seRviços de vACinAção
Atuação do Farmacêutico em

Ipatinga, 25 de outubro Itabira, 26 de outubro Divinópolis, 27 de outubro

CAPACITAÇÕES
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I simpósio mineiro de Farmácia 
Clínica em unidade de terapia 
Intensiva em belo Horizonte
Durante dos dias 28 e 29 de setembro, o 
CRF/MG promoveu o I Simpósio Mineiro 
de Farmácia Clínica em Unidade de Terapia 
Intensiva em comemoração ao mês do 
farmacêutico, em Belo Horizonte. O evento, 
sediado no Centro Universitário Newton 
Paiva, teve como objetivo oferecer conheci-
mento aos profissionais farmacêuticos sobre 
os cuidados e desafios relacionados à prática clínica em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
fortalecendo a assistência aos pacientes. O Simpósio foi composto por diversas atividades, 
como palestras e oficinas conduzidas pelas farmacêuticas Michelle Nunes, Ana Carolina Alves 
Fabrini Magalhães e Roquelia Guedes, e pela médica Sylmara Jenifer Zandona Freitas. 

I simpósio de Oncologia 
Clínica em belo Horizonte 
Para comemorar o mês do farmacêutico, o 
CRF/MG promoveu o I Simpósio de Oncologia 
Clínica de Minas Gerais, em Belo Horizonte. 
O evento aconteceu durante os dias 21 e 
22 de setembro e visou oferecer conhe-
cimento aos profissionais farmacêuticos 
sobre os cuidados e desafios relacionados à 
Oncologia, promovendo melhoria na assis-
tência aos pacientes com câncer. Nos dois 
dias de atividades, os participantes tiveram a oportunidade de aprender com os dez palestrantes: 
os farmacêuticos Pedro Henrique Guimarães, Cláudia Lara Fonseca, Katrina Silva, Suellen Santos 
Pegnolato, Daniella Leão Paolinelli, Viviane Carvalho Resende, Jacqueline Miranda Heine, Barbara 
Delano Cruz, Amanda Vasques Falco, e Mariana de Paula Lazarotti. 

siMpÓsios

...

CAPACITAÇÕES

https://www.youtube.com/watch?v=r6wMlTv9VUY
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CAPACITAÇÕES

...

simpósio regional de Insulinoterapia 
para Profissionais do SUS
Durante os meses de agosto e setembro, o 
CRF/MG promoveu o Simpósio Regional de 
Insulinoterapia para Profissionais do SUS em 
várias cidades do estado. O evento teve como 
objetivo oferecer treinamentos com aborda-
gens multidisciplinares sobre a insulinoterapia, 
ressaltando a importância dos profissionais 
médicos, farmacêuticos, enfermeiros e nutri-
cionistas na melhoria da assistência e controle 
dos pacientes com diabetes. 

A primeira cidade a receber o Simpósio foi 
Uberaba, em 28 de agosto. Em seguida, foi a 
vez de Belo Horizonte, no dia 31 de agosto, 
em que mais de duzentos farmacêuticos 
participaram das palestras com abordagens 
multidisciplinares. No mês de setembro, as 
cidades de Juiz de Fora, Montes Claros, Gover-
nador Valadares e Pouso Alegre também 
foram agraciadas com as atividades do 
Simpósio Regional de Insulinoterapia para 
profissionais do SUS, nos dias 4, 11, 18 e 25, 
respectivamente.

A palestrante do simpósio, Janice Sepuldeva, 
promoveu discussões sobre insulinoterapia, 
antecedendo a farmacêutica Renata Gomes 
de Alcântara, que ministrou a palestra “A 
importância do farmacêutico na qualidade 
da assistência do paciente com diabetes”. 
Fechando as capacitações, a palestra 
“Abordagem multidisciplinar do paciente com 
diabetes” ficou por conta da enfermeira Agma 
Leozina Viana Souza e da nutricionista Erica 
Queiroz Dias Correa.

Uberaba foi a primeira cidade a receber 
o Simpósio, no dia 28 de agosto. O 
evento foi realizado Auditório do 

Hospital Regional José Alencar

A capital mineira recebeu mais de 
duzentos farmacêuticos no Auditório da 

FUNED para participar das atividades 
do Simpósio, em 31 de agosto

Em Pouso Alegre, o auditório da ACIPA - Associação 
do Comércio e Indústria de Pouso Alegre 

sediou o Simpósio, no dia 25 de setembro
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Nos dia 23 de agosto e 4 de outubro, a faculdade de Farmácia da UFOP recebeu o CRF Jovem 
para a recepção dos calouros. O assessor de diretoria, Gabriel Barbosa, realizou palestra sobre as 
atribuições do Conselho e a profissão farmacêutica. 

CRF JoveM

CAPACITAÇÕES
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Com o objetivo de ampliar as discussões 
sobre a Resolução CNE/CES n° 06 de 19 de 
outubro de 2017, que discorre sobre as novas 
diretrizes curriculares nacionais dos cursos 
de graduação em Farmácia, o CRF/MG está 
promovendo Fóruns DCN Regionais pelo 
interior de Minas Gerais.

Os encontros, que são um dos desdobra-
mentos do Fórum DCN Estadual, realizado 
em junho de 2018 em Belo Horizonte, percor-
reram no mês de setembro e outubro as 
cidades de Juiz de Fora, Uberlândia, Montes 
Claros e Alfenas, antecedendo a última cidade 
do interior, Governador Valadares, que fechará 
o circuito no final de novembro. Em 2019, a 
capital volta a sediar o Fórum Estadual para as 
discussões e encaminhamentos finais.

As cidades foram escolhidas por sediarem 
escolas de Farmácia tradicionais do Estado, 
já que o público alvo dos Fóruns são coor-
denadores, docentes e representantes 
discentes dos cursos de graduação de insti-
tuições superiores. A programação conta 
com palestras e oficinas sobre as dire-
trizes, metodologias e instrumentos de 
avaliação, abordando os aspectos gerais das 

percorre seis cidades de Minas
novas Diretrizes Curriculares dos cursos de 
Graduação em Farmácia, com destaque para 
as inovações e avanços necessários para a 
formação do farmacêutico. Aspectos relacio-
nados à carga horária mínima, estágios, TCC, 
eixos de formação e áreas do conhecimento 
também são foco nas discussões.

Em Uberlândia, o Fórum foi realizado no dia 20 de 
outubro, na Unitri, com a palestrante Andréa Grabe

Juiz de Fora foi a primeira cidade a receber o Fórum 
DCN Regional, no dia 29 de setembro. O encontro foi 
realizado na UFJF e ministrado por Marcelo Silvério.

CAPACITAÇÕES

https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Res-CES-CNE-006-2017-10-19.pdf
https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Res-CES-CNE-006-2017-10-19.pdf
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/62/Diretrizes-Curriculares-Nacionais-sao-tema-de-Forum-em-Belo-Horizonte
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CAPACITAÇÕES

thales Almeida pinheiro
_Professor da Faculdades Santo Agostinho de Montes Claros

“Os Fóruns de Educação, desenvolvidos pelo CRF/MG nas diferentes regiões do estado, 
têm permitido aos professores de diferentes instituições discutir as Novas Diretrizes Curri-
culares do Curso de Farmácia de forma conjunta, proporcionado questionamentos mais 
críticos sobre o atual processo de ensino-aprendizagem e a necessidade da inserção de 
metodologias ativas no ensino para o desenvolvimento de habilidades e competências 
fundamentais na formação acadêmica de futuros profissionais farmacêuticos.”

Waldemar de paula Júnior
_Membro da Comissão de Ensino do CRF/MG, professor da Unimontes e conselheiro regional

“O Encontro de Educação Farmacêutica vai muito além da discussão das diretrizes para o 
curso de Farmácia. Representa um momento onde o Conselho de Farmácia divide com todos 
os participantes a preocupação com a formação acadêmica do profissional farmacêutico e se 
envolve na luta por melhores condições de ensino. Em Montes Claros, a troca de experiências 
e o aproveitamento foi muito significativo e proporcionou melhor entendimento do processo 
de implantação das novas diretrizes para o curso de Farmácia.”

rita Alessandra Cardoso
_Professora universitária no Triângulo Mineiro

“A iniciativa do CRF/MG de promover Fóruns regionais para discussão das novas DCN do 
Curso de Farmácia é fundamental para propiciar a participação efetiva dos docentes e 
discentes na construção de projetos pedagógicos envolvendo uma visão plural e ampla, 
permitindo a troca de informações e compartilhamento de experiências por parte de 
participantes oriundos de diferentes instituições de ensino.” 

A palavra é sua

A Unimontes sediou o Fórum no norte de Minas, 
na cidade de Montes Claros. O encontro foi 

realizado no dia 27 de outubro, com palestras 
de André Grabe e Waldemar de Paula Jr. 

Em Alfenas, a presidente Yula Merola ministrou o 
Fórum DCN na Unifenas, no dia 27 de outubro.
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No dia 11 do mesmo mês, o Lar da Vovó 
recebeu doações de fraldas geriátricas. 
O assessor Bedsen Rocha e a assistente 
administrativa Soraya Ribeiro, que indicou 
a instituição, realizaram a entrega em Belo 
Horizonte.

solidariedade 
também é nossa 
espeCialidade
O farmacêutico tem na essência de sua atuação a promoção à saúde e a qualidade de vida 
da população. Como extensão desse cuidado, o CrF/mG, desde 2008, tem colaborado para 
a manutenção de projetos sociais e organizações filantrópicas em diversas regiões de 
minas Gerais, através da arrecadação de doações nos eventos realizados pelo Conselho.

Em julho, as capacitações renderam 
doações diversas para entidades filantró-
picas. No dia 4, a Fundação Dom Bosco, 
de Belo Horizonte, recebeu caixas de leite 
e kits de higiene pessoal, entregues pelo 
assessor Bedsen Rocha.
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No mês de setembro, o Lar São José, da 
cidade de Nova Era recebeu doações de 
fraldas geriátricas, leite e kits de higiene. 
O assessor Gabriel Barbosa realizou a 
entrega no dia 3. 

Conhece uma instituição ou projeto social para receber
as doações em sua cidade?
envie o contato para o e-mail comunicacao@crfmg.org.br.

A Casa de Apoio ao Portador do Câncer Bem 
Viver também recebeu doações no mês de julho. 
No dia 17, a assessora técnica farmacêutica, 
Danúbia Salviano, realizou a entrega de kits de 
higiene pessoal e fraldas geriátricas à instituição.

Em agosto, no dia 4, após a capacitação em 
Itajubá, o assessor Bedsen Rocha entregou as 
doações de fraldas do curso para a Santa Casa 
de Misericórdia da cidade.
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CANAL ABERTO

“A assistência farmacêutica começa quando 
você acredita que o farmacêutico é mais 
do que um vendedor de remédios, mas um 
profissional que orienta uma posologia, as 
interações medicamentosas e de amparo”. 
A frase do farmacêutico Francisco Ceccon, 
de Ouro Fino, resume o seu objetivo como 
profissional de saúde: ajudar a população. 
Foi pensando nisso que, aos 62 anos, ele 
decidiu criar o seu canal do YouTube, “Seu 
Amigo Farmacêutico”.

A ideia surgiu após Francisco vencer um 
câncer. A doença, que agora está controlada, 
foi o tema dos primeiros vídeos, postados 
em abril desse ano, com o objetivo de escla-
recer dúvidas e ajudar as pessoas. Hoje, o 
canal conta com 18 vídeos, além de seu site, 
que contém orientações sobre saúde pública 
e dicas de profissionais, clínicas, hospitais e 
centros de ajuda ao paciente com câncer. 

A produção do conteúdo é toda feita por 
Francisco, que aprendeu a trabalhar sozinho 
com edição de vídeo e imagem. Para ele, uma 
das maiores dificuldades nestes quatro meses 
de canal foi encontrar informações verda-
deiras, baseadas em estudos científicos. “Na 

internet, principalmente quando falamos da 
área da saúde, encontramos muitas informa-
ções falsas. Notícias mentirosas se propagam 
mais rapidamente que notícias verdadeiras. 
Por isso, me preocupo sempre em passar a 
informação embasada, que seja de confiança”, 
alerta o farmacêutico.

Francisco pretende manter a produção de 
conteúdo a todo vapor, abordando temas 
que envolvam o câncer. “Pretendo seguir 
nos próximos vídeos uma linha baseada em 
descoberta precoce, início de tratamento 
mais rápido para êxito de cura maior. Preci-
samos perder o medo de falar sobre o câncer 
para que mais pessoas consigam vencê-lo”, 
defende o farmacêutico. 

seu amigo 
farmaCêutiCo

https://www.youtube.com/channel/UCU8qtPimbME9KMj8kV6k7gw
https://www.youtube.com/channel/UCU8qtPimbME9KMj8kV6k7gw
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O novo marco regulatório dos suple-
mentos alimentares foi publicado no dia 
27 de julho. As novas regras vão melhorar 
o acesso dos consumidores brasileiros 
a produtos seguros e de qualidade. 
Outro impacto esperado pela ANVISA é 
a redução do desnível de informações 
observado nesse mercado, especialmente 
na veiculação de alegações sem compro-
vação científica.  

A modernização da regulamentação 
também vai diminuir os obstáculos para 
comercialização e inovação desse setor, 
além de melhorar o controle sanitário e a 
gestão do risco desses produtos. Confira 
as principais mudanças: 

publiCadas
novas regras para
suplementos alimentares

se for para pessoa 
saudável, é suplemento
Todos os produtos apresentados em 
formas farmacêuticas e destinados a 
suplementar a alimentação de pessoas 
saudáveis com nutrientes, substâncias 
bioativas, enzimas ou probióticos deverão 
ser enquadrados como suplementos 
alimentares e atender regras específicas 
de composição e de rotulagem. 

Lista define o que pode
Foram criadas listas positivas que contem-
plam 383 ingredientes fontes de nutrientes, 
substâncias bioativas ou enzimas, 249 aditivos 
alimentares e 70 coadjuvantes de tecnologia 
autorizados como suplementos. Além disso, 
a Diretoria Colegiada estabeleceu que essas 
listas serão atualizadas de forma periódica 
desde que sejam demonstradas a segurança e 
a eficácia dos constituintes. 
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Limites mínimos e máximos
Também foram adotados limites mínimos e máximos para as quantidades de nutrientes, subs-
tâncias bioativas e enzimas para diferentes grupos populacionais, de forma a garantir que os 
suplementos forneçam quantidades significativas de constituintes sem oferecer risco à saúde 
dos consumidores.

Alegação de benefícios
Os benefícios à saúde que podem ser veiculados na rotulagem desses produtos foram definidos 
em lista positiva, também sujeita à atualização periódica. Foram autorizadas 189 alegações.

Os produtos que já se encontram no mercado terão o prazo de cinco anos para se adequarem às 
novas regras, tendo em vista que se trata de produtos seguros e já autorizados pela Agência. Os 
novos produtos devem se adequar imediatamente.

O novo marco legal para suplementos alimentares 
é formado por seis normas:

nOrmAs ementAs

resolução
rDC 239/2018

Estabelece os aditivos alimentares e coadjuvantes de tecnologia autorizados 
para uso em suplementos alimentares.

resolução
rDC 240/2018

Categorias de alimentos e embalagens isentos e com obrigatoriedade de 
registro sanitário.
Altera a Resolução - RDC nº 27, de 6 de agosto de 2010.

resolução
rDC 241/2018

Dispõe sobre os requisitos para comprovação da segurança e dos benefícios à 
saúde dos probióticos para uso em alimentos.

resolução
rDC 242/2018

Regulamenta o registro de vitaminas, minerais, aminoácidos e proteínas de 
uso oral, classificados como medicamentos específicos.
Altera a Resolução - RDC  24, de 14 de junho de 2011, a Resolução - RDC  107, de 
5 de setembro de 2016, a Instrução Normativa - IN  11, de 29 de setembro de 
2016 e a Resolução - RDC  71, de 22 de dezembro de 2009.

resolução
rDC 243/2018

Dispõe sobre os requisitos sanitários dos suplementos alimentares.

Instrução 
normativa 28/2018

Estabelece as listas de constituintes, de limites de uso, de alegações e de 
rotulagem complementar dos suplementos alimentares. 

Fonte: ANVISA

http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34380515/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-239-de-26-de-julho-de-2018-34380387
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34380515/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-239-de-26-de-julho-de-2018-34380387
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379904/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-240-de-26-de-julho-de-2018-34379893
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379904/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-240-de-26-de-julho-de-2018-34379893
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379910/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-241-de-26-de-julho-de-2018-34379900
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379910/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-241-de-26-de-julho-de-2018-34379900
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34380552/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-242-de-26-de-julho-de-2018-34380517
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34380552/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-242-de-26-de-julho-de-2018-34380517
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379969/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-243-de-26-de-julho-de-2018-34379917
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379969/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-243-de-26-de-julho-de-2018-34379917
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=27/07/2018&jornal=515&pagina=141&totalArquivos=274
http://www.imprensanacional.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/34379969/do1-2018-07-27-resolucao-da-diretoria-colegiada-rdc-n-243-de-26-de-julho-de-2018-34379917


68

FIQUE DE OLHO

A ANVISA aprovou, no dia 30 de julho, mais dois produtos farmacêuticos para comercialização no 
mercado nacional. Um deles é o medicamento Kisqali (succinato de ribociclibe), indicado para uso 
em combinação com um inibidor de aromatase para o tratamento de câncer de mama localmente 
avançado ou metastático, em mulheres na pós-menoupausa. O novo produto será comercializado na 
forma farmacêutica de comprimido revestido, com concentração de 254,4 mg de succinato de riboci-
clibe (200 mg de ribociclibe). 

O outro medicamento é o Cinqair (reslizumabe), e está enquadrado na categoria de produto biológico 
novo. É indicado como terapia de manutenção adjuvante em pacientes adultos com asma eosinofílica 
nas seguintes situações: 

• Quando o quadro clínico for inadequadamente controlado com o uso de corticosteróides inalatórios, 
em doses médias a alta, associado a outro medicamento para tratamento de manutenção (como, por 
exemplo, beta bloqueador de longa duração)

• Quando a contagem de eosinófilos ficar acima de 400 células/ µL antes de iniciar o tratamento ou 
antes de começar a terapia com corticosteróides. 

O Cinqair não deve ser utilizado para tratar sintomas agudos da asma ou exarcebações agudas. 
Também não é indicado para o alívio de broncoespasmos agudos ou estado de mal asmático. 

novo medicamento para câncer 
de mama e asma grave

A nova alternativa de tratamento é o Orkambi (lumacaftor + ivacaftor), que até o momento não estava 
disponível no Brasil. De acordo com a ANVISA, o uso do medicamento resulta em melhorias rápidas e 
prolongadas da função pulmonar, reduzindo as situações de hospitalização dos pacientes. Outro efeito 
positivo é a melhora nas avaliações nutricionais das pessoas que se submeteram ao tratamento.

O medicamento será oferecido na forma de comprimido nas concentrações de 100mg + 125mg e 
200mg + 125mg. É uma combinação em dose fixa de lumacaftor, um ativo corretor de CFTR, e ivacaftor, 
um agente potencializador de CFTR, de modo que ORKAMBI® (lumacaftor + ivacaftor) atua na causa 
subjacente de FC para aqueles pacientes que possuem os dois genes CFTR com mutação F508del. 

fibrose cística ganha 
medicamento inédito no brasil
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O medicamento Erleada (apalutamida), foi aprovado pela ANVISA, no dia 15 de outubro, para o 
tratamento do câncer de próstata. Ele será comercializado na forma farmacêutica de compri-
mido revestido, na concentração de 60mg. 

O novo medicamento, com dose de 240 mg (quatro comprimidos revestidos de 60 mg), em 
combinação com terapia de privação androgênica (castração medicamentosa ou cirúrgica), é 
indicado para o tratamento de pacientes adultos com câncer de próstata não-metastático resis-
tente à castração (NM-CRPC)

Neste caso, especificamente, exames de imagem podem não apresentar nenhuma evidência 
de doença na fase metastática, sendo, então, denominado câncer de próstata não-metastático 
resistente à castração (NM-CRPC). No entanto, homens com a doença neste cenário têm um 
risco significativo para o desenvolvimento de metástases. Daí a necessidade do uso de medica-
mentos que ajudem no controle da doença. 

Câncer de próstata tem 
novo tratamento aprovado

Já está disponível para consulta a 2ª Edição do Manual de Uso do Sistema de Notificação de Medica-
mentos. Esta edição atualizou apenas os procedimentos referentes às alterações realizadas no sistema 
para medicamentos dinamizados, que englobam medicamentos homeopáticos, antroposóficos e 
antihomotóxicos.

As alterações implantadas estão relacionadas à publicação da RDC 238/2018, que, junto a outras instru-
ções normativas, atualizou o arcabouço de normas para medicamentos dinamizados. O novo conjunto 
de regras visa o aprimoramento dos requisitos técnicos estabelecidos para a indústria, considerando a 
evolução dos conhecimentos aplicados a essa classe de medicamentos. 

O objetivo do Manual é eliminar possíveis dúvidas sobre o processo de habilitação de empresas e da 
notificação de medicamentos. Isso envolve os medicamentos de baixo risco (RDCs 199/2006 e 107/2016), 
dinamizados (RDCs 26/2007 e 106/2016) e fitoterápicos (RDCs 26/2014 e 106/2016). 

Manual para notificação de 
medicamentos é atualizado

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/351923/Manual+-+Sistema+de+Medicamentos+de+Notifica%C3%A7%C3%A3o+Simplificada_versao2.pdf/374bedae-19a9-404c-b34e-f73b0d4b001e
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/351923/Manual+-+Sistema+de+Medicamentos+de+Notifica%C3%A7%C3%A3o+Simplificada_versao2.pdf/374bedae-19a9-404c-b34e-f73b0d4b001e
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2959207/RDC_238_2018_.pdf/c176cf46-cf39-4b48-a097-2acbc6be322e
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/3071039/RESOLU%C3%87%C3%83O+RDC+N%C2%BA+199.pdf/0d194d31-54a6-48e2-8f28-76d6bd06d32b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2971718/RDC_107_2016_.pdf/0ce4bfd4-4e5c-4b71-89d9-ea7918b1069c
http://www.cff.org.br/userfiles/3%20-%20AG%C3%8ANCIA%20NACIONAL%20DE%20VIGILANCIA%20SANITARIA%202007%20RDC%2026%20de%202007.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2961811/RDC_106_GMESP.pdf/b9ba77ed-67e6-4a5d-b067-a8648f4927ec
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2014/rdc0026_13_05_2014.pdf
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2961811/RDC_106_GMESP.pdf/b9ba77ed-67e6-4a5d-b067-a8648f4927ec
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Já está disponível no portal da Anvisa um documento com perguntas e respostas sobre o novo marco 
regulatório para medicamentos dinamizados no Brasil. A publicação foi elaborada com o objetivo de 
esclarecer o setor regulado sobre questões como a abrangência da legislação e os critérios de enqua-
dramento nas categorias de medicamentos dinamizados. Além disso, trata do registro, pós-registro, 
renovação de registro e notificação desses medicamentos. 

O material também contempla orientações sobre rotulagem e bula, peticionamento eletrônico e obri-
gatoriedade do Certificado de Boas Práticas de Distribuição e Armazenagem (CBPDA) para empresas, 
entre vários outros questionamentos recebidos pela ANVISA sobre a legislação vigente. 

O novo marco regulatório sobre o tema foi publicado na RDC 238/2018, que dispõe sobre o registro, 
a renovação de registro, as mudanças pós-registro e a notificação de medicamentos dinamizados 
industrializados. 

Também integram a regulamentação três normas publicadas em julho deste ano: a Instrução Normativa 
25, que trata das indicações terapêuticas para registro e notificação de medicamentos dinamizados; a 
Instrução Normativa 26, que dispõe sobre os limites de potência para registro e notificação desses 
produtos; e a Instrução Normativa 27, que traz a lista de referências para avaliação de segurança e 
eficácia dos medicamentos dinamizados. 

Publicação esclarece dúvidas 
sobre medicamentos dinamizados

Entre julho e agosto, a Anvisa aprovou dois 
medicamentos genéricos inéditos: um deles é 
o Sulfato de hidroxicloroquina, indicado para 
o tratamento de reumatismo e doenças da 
pele. Além de ampliar o acesso da população 
à nova opção terapêutica, o produto reduz o 
custo do tratamento, uma vez que os produtos 
genéricos são, no mínimo, 35% mais baratos 
que os de marca. 

De acordo com o fabricante, podem fazer 
uso do medicamento pacientes portadores 

anvisa aprova genéricos inéditos
de artrite reumatóide e malária. Também 
há indicação de uso para o tratamento de 
pessoas com lúpus eritematoso e problemas 
de pele provocadas ou agravadas pela luz 
solar. 

O outro medicamento tem como princípio 
ativo a substância everolimo, e é indicado para 
o tratamento de vários tipos avançados de 
câncer, como câncer de mama com receptor 
hormonal-positivo, tumores endócrinos e 
câncer do rim. 

FIQUE DE OLHO

http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/351731/FAQ_dinamizadosV5280918.pdf/d799141b-25c1-4fa6-862a-a510d5c3299a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/33836/351731/FAQ_dinamizadosV5280918.pdf/d799141b-25c1-4fa6-862a-a510d5c3299a
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2959207/RDC_238_2018_.pdf/c176cf46-cf39-4b48-a097-2acbc6be322e
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2959207/IN_25_2018_.pdf/c12fa6b6-a7db-4a2d-98d7-6d9309bc1d1e
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2959207/IN_26_2018_.pdf/4816d7d6-bbef-4e4c-9f90-24376aeb5d04
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/4696813/IN_27_2018_.pdf/09afe081-b7f5-496d-a8bb-ff8076940e00
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/2959207/IN_25_2018_.pdf/c12fa6b6-a7db-4a2d-98d7-6d9309bc1d1e
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Comunicação
(31) 3218-1009 | 1044 
comunicacao@crfmg.org.br

Financeiro
(31) 3218-1024 | 1025 | 1033
cobranca@crfmg.org.br

Fiscalização, Orientação e Ética
(31) 3218-1017 | 1018 | 1030 
fiscalizacao@crfmg.org.br

Infraestrutura
(31) 3218-1008 | 1020 | 1027 | 1032
recursosmateriais@crfmg.org.br

Inscrição e registro
(31) 3218-1023
registro@crfmg.org.br

Leste de minas
Rua Sete de Setembro, 2716 (Edifício 
Medical Center), Sala 904 - Centro 
Governador Valadares/MG - CEP: 35010-171
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: leste@crfmg.org.br
secao.leste@crfmg.org.br

norte de minas
R. Correia Machado, 1025 - Salas 403/404 - Centro 
Montes Claros/MG - CEP: 39400-090
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: norte@crfmg.org.br
secao.norte@crfmg.org.br

sul de minas 
Praça João Pinheiro, 194, sala 10 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37.550-191 
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: sul@crfmg.org.br
secao.sul@crfmg.org.br

triângulo mineiro
Av. Benjamim Magalhães, 1014, Bairro Tibery 
Uberlândia/MG - CEP: 38405-040
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: triangulo@crfmg.org.br
secao.triangulo@crfmg.org.br

Vale do Aço
Rua Vinhático, 15 (Edifício Horto Office),
Sala 905 - Horto
Ipatinga/MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: valedoaco@crfmg.org.br
secao.valedoaco@crfmg.org.br

Zona da mata
Av. Barão do Rio Branco, 2390
Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36016-310
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: zonadamata@crfmg.org.br
secao.zonadamata@crfmg.org.br
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