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editorial
Esta edição da Farmácia Revista Digital apresenta aspectos da execução financeira do CRF/MG em 2018, 
que conseguiu sair do vermelho e voltou a registrar superávit, indicando uma recuperação das contas 
em relação a 2017.

Também nessa revista, encontra-se o planejamento estratégico para o ano de 2019, elaborado pelas 
gerências do CRF/MG para conquistar o máximo de avanços com o menor investimento possível. 

A partir desta edição da Farmácia Revista Digital, o CRF/MG também vai passar a abordar os principais 
aspectos do Regulamento Eleitoral visando democratizar a informação e facilitar o acesso de todos os 
farmacêuticos que têm interesse em pleitear cargos de diretor ou conselheiro da entidade. 

Tratam-se de informações relevantes para toda a categoria, que deve se apropriar cada vez mais do seu 
Conselho de classe. 

Boa leitura!

Clique em um título para 
ir direto para a matéria

onde encontrar
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Em 2018, o CRF/MG acreditou que é 
possível fazer mais com menos. Graças 
a um choque de gestão, houve redução 
significativa nas despesas de funciona-
mento da entidade, movimento que deve 
se intensificar ainda mais em 2019.

Os custos com jetons, diárias de conse-
lheiros, contratos com pessoas jurídicas 
e salários foram reduzidos em 8,25%, 
representando uma economia de mais 
de R$ 1,2 milhão, em relação ao exercício 
de 2017. Todas as despesas foram pagas 
e nenhum compromisso deixou de ser 
honrado, mas a economia continua, 
pois continuamos arcando com dívidas 
anteriores que precisam ser quitadas. A 
redução foi resultado da eficiência admi-
nistrativa e da responsabilidade com o 
bem público, que é de todos nós, farma-
cêuticos de Minas.

Essas boas notícias se contrapõem ao 
cenário encontrado em janeiro de 2018 
e confirmado no balanço financeiro de 
2017: havia um déficit de R$ 2.950.670,32 
milhões, causado, principalmente, pela 
compra, praticamente à vista, de um 
prédio no valor de R$ 11 milhões, sendo 
4 milhões pagos em empréstimo. Como 
ainda não foi possível fazer a transferência 
das instalações, o Conselho continua 
tendo que pagar aluguel todos os meses, 
além dos juros do empréstimo feito com o 

COM 
A PALAVRA

Um CRF/MG mais enxuto
e eficiente pede passagem

Banco do Brasil, o que complica a realidade financeira do 
CRF/MG não só em 2019, mas por alguns anos mais. Este 
cenário preocupante foi um motivo a mais para apertar 
os cintos e cortar todos os gastos possíveis, resultando no 
excelente desempenho fiscal apresentado em 2018. 

E mesmo com toda essa austeridade, o CRF/MG 
conseguiu se reorganizar para deixar de cobrar pelas 
taxas administrativas, gerando uma queda na arre-
cadação de aproximadamente R$ 3 milhões. O nosso 
entendimento é simples: não é porque o Conselho se 
encontra nesta situação desfavorável que vai  reverter a 
conta para os farmacêuticos pagarem. 

Ao contrário, acreditamos que a instituição tem mais é 
que encontrar maneiras legais e concretas de cumprir 
a sua missão de zelar pelo bom exercício profissional e 
garantir que a população tenha seu direito à assistência 
farmacêutica assegurado. E é isso que estamos fazendo.

Reafirmamos nosso compromisso com a transparência, 
legalidade e moralidade, e continuaremos pautando 
todas as nossas ações em prol do farmacêutico mineiro.

Yula Merola
Presidente

alisson Brandão
Vice-presidente

adriana
tupynambá
Tesoureira e
Secretária-Geral em exercício
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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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EM DESTAQUE

......

FaRMaCêUtiCos 
poR BRUMadinho
Rompimento de barragem em Minas discorreu em 
mobilização espontânea de profissionais para serem 
voluntários nos trabalhos de socorro às vítimas e união 
de entidades farmacêuticas e conselhos de saúde

Janeiro foi marcado por uma tragédia 
em Minas Gerais. O rompimento de uma 
barragem em Brumadinho, no dia 25, trouxe 
um mar de lama que destruiu casas e a 
seccional da mineradora Vale na cidade.

Sensibilizados com o evento, no mesmo 
dia, farmacêuticos mineiros começaram a 
se mobilizar, acionando o CRF/MG para se 
tornarem voluntários nos trabalhos de socorro 
às vítimas do desastre. Buscando organizar 
o movimento espontâneo da categoria, o 
Conselho criou um cadastro dos profissionais 
que estavam dispostos a colaborar de alguma 
maneira. Uma lista com 93 nomes e contatos foi 
protocolada junto à Secretaria de Saúde, Corpo 
de Bombeiros, Defesa Civil e à própria Vale para 
acionamento em caso de necessidade. 

Institucionalmente, o CRF/MG convidou 
entidades farmacêuticas de Minas Gerais a 
aderir ao movimento de farmacêuticos que 

h t t p s : / / g 1 . g l o b o . c o m / m g /
minas-gerais/noticia/2019/01/25/bombei-
ros-e-defesa-civil-sao-mobilizados-para-
chamada-de-rompimento-de-barragem
-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml 

pretende pressionar as autoridades para 
que tragédias como as que se abateram 
sobre Brumadinho e Mariana, há três 
anos, não voltem a acontecer no Estado. 

Anfarlog (Associação Nacional de Farma-
cêuticos Atuantes em Logística), Abefar 
(Associação Brasileira de Empreendedo-
rismo Farmacêutico), ICTQ (Instituto de 
Ciência, Tecnologia e Qualidade), Sbrafh 
(Sociedade Brasileira de Farmácia Hospi-
talar e Serviços de Saúde), Sinfarmig 
(Sindicato dos Farmacêuticos do Estado 
de Minas Gerais), AFBR (Associação de 
Farmacêuticos de Betim e Região) e FNFU 
(Fórum Nacional de Farmácias Universi-
tárias) se solidarizaram com a iniciativa, 
integrando um comitê para a definição 
de estratégias futuras e acompanha-
mento permanente desta questão junto 
às instâncias superiores, mostrando 

https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/bombeiros-e-defesa-civil-sao-mobilizados-para-chamada-de-rompimento-de-barragem-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml
https://g1.globo.com/mg/minas-gerais/noticia/2019/01/25/bombeiros-e-defesa-civil-sao-mobilizados-para-chamada-de-rompimento-de-barragem-em-brumadinho-na-grande-bh.ghtml
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FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

que a atuação do farmacêutico vai além das 
questões de saúde, mas também no âmbito 
social. Estudos sobre as alternativas judiciais e 
de cunho social estão sendo realizados para o 
posicionamento contra as ações exploratórias 
do meio ambiente sem o devido cuidado com a 
vida em todas as suas formas, incluindo a fauna, 
a flora e os cursos d’água. 

Conselhos de saúde se unem 
em prol de Brumadinho
Como um dos desdobramentos do Fórum de 
Conselhos de Classe da Saúde do Estado de 
Minas Gerais, as entidades se uniram, por meio 
de seus presidentes, para o envio de ofício em 
conjunto à prefeitura e secretaria de saúde 
de Brumadinho manifestando total apoio dos 
profissionais de saúde mineiros.

No ofício, os Conselhos se prontificaram a 
convocar e organizar a lista de voluntários, 
fazendo a ponte entre as autoridades e os profis-
sionais. O documento ainda reiterou a missão 
dos Conselhos de Fiscalização Profissional da 
Área da Saúde, que é zelar pela garantia e bene-
fícios da saúde pública.

Além do CRF/MG, integraram a ação o 
CRM/MG, CRO/MG, Crefito-4, Coren/MG, 
CRN9, CRBM3 e o CRP/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/61/Conselhos-de-Fiscalizacao-na-area-da-Saude-se-unem-para-lutar-por-objetivos-comuns
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/Conselhos-de-Fiscalizacao-na-area-da-Saude-se-unem-para-lutar-por-objetivos-comuns
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EM DESTAQUE

.........

Campanha pelo Dia do Farmacêutico, celebrado 
no dia 20 de janeiro, resgata as raízes da profissão 

farmacêutica e o amor pela Farmácia

Em 2019, no Dia do Farmacêutico, o CRF/
MG homenageou os profissionais que, por 
essência, escolheram cuidar das pessoas. 
Joaquim Claudino, de 93 anos, farmacêutico 
há mais de 60 e ainda em atividade, prota-
gonizou a campanha de valorização como 
representante de uma categoria dedicada e 
que ama o que faz.

A campanha contou com um vídeo, relatando 
a história de Claudino e de seu amor 
pela profissão, além de peças para redes 
sociais e site do CRF/MG. Nas postagens, 
farmacêuticos e conhecidos de Joaquim 
compartilharam o seu afeto, em quase duas 

mil curtidas, quinhentos  compartilhamentos 
e mais de cem comentários.

Para demonstrar o amor pela profissão, a 
campanha também contou com filtros para 
utilização na foto de perfil do Facebook com 
a frase “Tenho orgulho de ser farmacêu-
tico”, nas versões no feminino e masculino. 
Profissionais de Minas e de todo o Brasil 
utilizaram o novo avatar, que continua 
disponível para uso. Também foram confec-
cionados fundos de tela para celular e 
computador especiais em comemoração ao 
Dia do Farmacêutico, disponibilizados no 
site do CRF/MG para download.

http://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=1180013798840405
http://www.crfmg.org.br/site/Informacoes/Publicacoes-e-Documentos
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FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

“Meu mestre, Professor Claudino, legítimo representante da classe. Que Deus continue abençoando você e 
sua família. Como seu ex-aluno, quero render minhas homenagens de gratidão e reconhecimento.”
(Geraldo Costa Nery, via Youtube)

“Claudino, revivendo nosso convívio com lembranças saudosas e do curso de farmácia. Colega atuante, 
amigo, professor, comprometido com o outro e conosco, suas colegas. Parabenizo pela mensagem come-
morativa do nosso dia, o Dia do Farmacêutico. Abraçamos a farmácia e a bioquímica e, hoje, estamos 
ainda presentes em nossos filhos que dão continuidade na arte do doar. Ao colega que sempre admirei, 
agradeço pela companhia na caminhada estudantil e o abraço fraterno.” 
(Conceição Siqueira Morais, via Facebook)

A palavra é sua

.........

1.886 curtidas

474 compartilhamentos

105 comentários

11.221 visualizações 
no vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=_h77xhLFyx0
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FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

Conheça o FaRMaCêUtiCo JoaqUiM 
ClaUdino, peRsonaGeM da CaMpanha 
pelo dia do FaRMaCêUtiCo
93 anos de idade e 61 anos de profissão farma-
cêutica. Os números que falam sobre Joaquim 
Claudino Filho são muitos, assim como a sua 
dedicação com a profissão. Apesar da idade e 
da dificuldade de locomoção, ele continua em 
atividade, indo todos os dias ao Laboratório 
Claudino, sediado em Ouro Preto. Joaquim 
Claudino, o personagem da campanha do 
Dia do Farmacêutico de 2019, confirma que 
a essência do farmacêutico sempre foi, e 
continua sendo, o cuidado. 

O farmacêutico escolheu a profissão farma-
cêutica em 1955, quando foi aprovado no 
vestibular da Escola de Farmácia da Univer-
sidade Federal de Ouro Preto, a primeira da 
América Latina.  “Escolhi Farmácia por ser o 
curso mais fácil para chegar ao laboratório. 
Abri o laboratório antes de concluir o curso, 
em 15 de março de 1957. Era um sonho 
mesmo”, explica Joaquim. .........

Mas, segundo ele, o início não foi fácil. 
“Para montar o laboratório foi um 
problema. Os médicos precisavam de 
um laboratório para que eles pudessem 
encaminhar os pacientes, mas eu não 
tinha condições. Ganhava 900 reais, 
precisava pagar pensão e todas as contas. 
Até que o diretor da Escola de Farmácia 
falou que me ajudava a começar. Ele me 
emprestou um microscópio binocular, 
um colorímetro ótico monocular e uma 
centrífuga de dois tubos para urina. Na 
minha formatura da faculdade, ganhei o 
prêmio da rifa da comissão e, com esse 
dinheiro, comprei umas pipetas. Esse foi 
o meu começo”, ressalta Claudino.

Durante mais de 10 anos, o Labora-
tório Claudino foi o único de Ouro Preto. 
Quando a empresa começou a crescer, 
Denise Pignataro, sua esposa desde 1964, 
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..................

“É difícil mesmo explicar de onde vem tanto AMOR! Só quem efetivamente ama o que faz pode entender e 
enxergar com coração! O sucesso não é o quanto você ganha, mas é a diferença que o seu trabalho faz na 
vida das pessoas! Bela homenagem!”  (Junia Garcia, via Facebook)

“Não tenho palavras para descrever o sentimento de gratidão ao Sr. Claudino e ao Francisco. Meu primeiro 
emprego. Muitos ensinamentos. Sr. Claudino todos os dias, sem falta, trabalhando no parasitológico, com 
muita dedicação e zelo. Um exemplo que ainda hoje procuro seguir.”  (Fernanda Versiani, via Facebook)

“Claudino, escrever apenas uma vez não foi suficiente. Só hoje vi que havia um vídeo! E como me emocionei 
com suas palavras! Eu me lembrei de como meu pai fazia para que eu não ficasse ansiosa por ter de fazer 
exame de sangue na manhã seguinte. Assim, você ia lá em casa e eu acordava com você espetando meu 
braço! Tenho muito orgulho de estar com você por 60 anos, que é a minha idade. E quero agradecer, em 
nome de meus pais, a amizade e o carinho com que vocês sempre trataram a nossa família! Obrigada de 
coração!” (Cynthia andrade, via Facebook)

A palavra é sua

FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

passou a ajudá-lo como secretária, fazendo 
as faturas e registro de exames datilogra-
fados. A essa altura, o Laboratório Claudino 
já era referência na cidade e região, e tinha 
um volume de trabalho significativo.

Mesmo com a grande demanda de trabalho, 
Claudino nunca deixou de lado a verdadeira 
essência do farmacêutico: o cuidado com 
as pessoas. “Recebíamos vários pedidos 
de exames, principalmente da Santa Casa. 
O movimento era todo de indigente e os 
pedidos vinham com a marcação ‘NP’, não 
pagante. Não recebi nenhum dinheiro por 
esses pedidos, por oito anos foi assim. 
Nunca cobrei, pois não tinha quem pagasse. 
Fiz isso para ajudar a Santa Casa e os pobres, 
que eram a maioria dos internados”, explica. 
Joaquim também ajudou muitos pacientes, 
distribuindo vermífugos.

Hoje, com 93 anos de idade, continua traba-
lhando no laboratório. Segundo Joaquim, 
o segredo é gostar do que faz. “Sempre 
gostei de laboratório. Esse trabalho não me 
cansa. Em casa, eu não faço nada, então 
prefiro ir trabalhar e fazer alguma coisa. 
Hoje eu faço o que eu fazia no início, prati-
camente só exame de fezes. Eu faço o que 
o profissional farmacêutico não quer fazer, 
pois hoje é tudo automatizado. Ficar no 
microscópio não é fácil. Eu olho com muita 
atenção e curiosidade. Eu faço o mesmo 
exame até quatro vezes e, se não encontrei 
nada, repito na manhã seguinte para não 
deixar passar nada”, explica.

Com quatro unidades em Ouro Preto e 
um em Mariana, o Laboratório Claudino, 
além de Joaquim, também conta com 
outro farmacêutico de mesmo sobrenome. 
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FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

Francisco Claudino, o filho, seguiu os passos 
do pai. “A única vez que vi Claudino emocio-
nado foi quando o Francisco falou que tinha 
feito inscrição em Farmácia. Hoje, ele ainda 
segue o exemplo do pai, também é muito 
dedicado. Essa é a essência do farmacêu-
tico, se dedicar aos outros. Eu tenho muito 
orgulho deles”, comenta, com emoção, 
Denise Pignataro, mãe de Francisco e 
esposa de Joaquim.

Agora, é o Francisco que toma conta do 
empreendimento do pai. “Hoje, ele que dá 
as ordens. Inclusive, ele que me obrigou a 
tirar minhas férias. Agora, estou me acos-
tumando a ficar a toa. Mas, já cansei de 
descansar”, explica Joaquim.

Mesmo depois de mais de 60 anos 
dedicados à profissão e de tantos percalços, 
Claudino não mudaria seu percurso. “Me 
sinto realizado na profissão e muito feliz 
como farmacêutico. A pessoa que procura 
um laboratório não vai por prazer, vai por 
necessidade. Tem que ser bem tratado e 
bem recebido, e receber boas informa-
ções, voltar com um resultado seguro e 
confiável porque isso pode mudar a vida das 
pessoas. Às vezes encontro pessoas na rua 
que vem me agradecer por atendimento de 
anos passados. Então, acho que fui útil em 
alguma coisa. É bom saber que ajudei”.

Para as gerações futuras, Joaquim Claudino 
deixa um conselho, que resume a sua 
história. “Gostar do que faz. É necessário, é 
uma das boas coisas. A pessoa não gostando, 
faz aquilo por fazer, sem dedicação”.

origem
Nascido em Itabira, Joaquim Claudino se 
mudou ainda criança para Goiás, onde 
ficou até a adolescência. Foi na maioridade 
que sua história com Ouro Preto começou. 
Em 5 de fevereiro de 1946, mudou-se para 
a cidade para servir ao Exército. Lá, foi sele-
cionado para trabalhar na enfermaria,  onde 
conheceu um médico, Geraldo Trindade, 
professor da Escola de Farmácia, de quem 
ficou amigo. Dessa amizade, começou sua 
história com a Farmácia.

O médico ofereceu a ele um emprego em 
um posto de assepsia para os soldados. 
Foi no posto que ele começou a conhecer 
a prof issão farmacêutica,  além de 
aprender a realizar o exame parasitológico 
de fezes, atividade que realiza até hoje 
em seu laboratório. Um tempo depois, 
Geraldo Trindade o indicaria a um novo 
emprego, também próximo à sua vocação, 
no posto clínico de coleta da cidade, para 
ser Escrevente-Microscopista, analisando 
microscópios e anotando laudos.

Mesmo já trabalhando, Joaquim nunca 
perdeu a vontade de terminar os estudos, 
que não pôde fazer quando criança devido 
às restritas condições financeiras da família. 
Aos 23 anos, em 1948, ingressou no curso 
primário do Colégio Arquidiocesano. Por 
causa da grande diferença de idade entre 
ele e os outros estudantes, ainda crianças, 
Joaquim Claudino foi dispensado do uso 
do uniforme pelo diretor. Terminou o curso 
ginasial em 1954, com 29 anos de idade.
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Ciclo de palest ras
em comemoração ao Dia do Farmacêutico

Nos dias 23 e 24 de janeiro, na semana do Dia do Farmacêutico, o CRF/MG realizou 
uma semana de atividades especiais em Belo Horizonte. A Semana do Farmacêutico 
contou com capacitações no Ciclo de Palestras, realizado em parceria com o Albert 
Einstein Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa - Unidade Belo Horizonte, com apoio 
da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag), Fundação Ezequiel 
Dias (FUNED) e Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH).

A abertura do ciclo foi realizada pela diretora tesoureira e secretária-geral em 
exercício, Adriana Tupynambá. Em sua fala, ela relembrou a importância do papel 
do farmacêutico na promoção da saúde e bem-estar da população. “Digo isso para 
que nunca nos esqueçamos do nosso papel, do quanto somos importantes nesse 
complexo conceito resumido na palavra saúde. É preciso reafirmar, todos os dias, o 
quanto somos indispensáveis nas equipes de saúde, nos postos de atendimento, nas 
indústrias, nos laboratórios e nas tantas outras áreas de atuação”, afirma.

23 de janeiro
A palestra de 
abertura foi 
ministrada pelo 
farmacêutico 
Fábio Ferracini, de 
tema “Segurança 
no Processo de 
Medicamentos”

FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

...
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1 - No segundo dia do Ciclo de Palestras, 
“Desafios para assistência farmacêutica em 
âmbito hospitalar, estruturado sob os eixos da 
gestão, clínica e ensino” foi tema da capacitação 
ministrada pela farmacêutica Amanda Medeiros.
2 - O farmacêutico Ricardo Bordinhão 
ministrou palestra sobre “Empreendedorismo: 
Como atuar no Mercado de Vacinas?”.
3 - A farmacêutica Marina Martins ministrou palestra 
sobre a importância da Análise de Documentação 
e Auditoria Interna na Farmácia Comunitária.
4 - A palestra sobre Processo de Registro 
de Medicamentos foi ministrada pela 
farmacêutica Paula Lana Drummond.
5 - Marcos Vinícius Ferreira (foto) e Talita Émile 
Ribeiro Adelino ministraram palestra de tema: 
“Diagnóstico Laboratorial de Doenças Infecciosas 
de Interesse na Saúde Pública: Arboviroses”. 

FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

24 de janeiro

1

3

2

4

5
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EM DESTAQUE

......

Perícia contratada 
pelo CRF/MG 

confirma que nova 
sede precisa de 

obras estruturais

Depois do Ministério Público Federal apre-
sentar um relatório de 40 páginas que 
apresenta a necessidade de adaptação 
em vários níveis da sede da rua Rodrigues 
Caldas, adquirida em 2017, foi constatado 
agora que a laje dos andares do imóvel não 
comporta o peso do arquivo da gerência de 
Registro, que armazena as pastas de todas 
as pessoas físicas e jurídicas inscritas no 
Conselho. 

Este estudo foi feito pela própria Constru-

tora Sudoeste a pedido da diretoria, que 
manifestou esta preocupação por saber 
que as pastas são pesadas e não podem 
ser eliminadas por impedimentos legais. O 
excesso de peso foi um dos responsáveis 
pelos problemas estruturais verificados no 
prédio da rua Sergipe, interditado em 2013 
pelo Corpo de Bombeiros e Defesa Civil. 
Para que isso não voltasse a acontecer, a 
diretoria solicitou que a construtora infor-
masse a capacidade de ocupação do novo 
prédio, chegando à conclusão de que será 
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necessário fazer uma obra de reforço da laje 
pelo menos no andar onde o arquivo será 
instalado. 

Segundo levantamento da Construtora, a laje 
de cada andar suporta o limite máximo de 
400kg por metro2 e, só o arquivo pesa 620kg 
por metro2. Sabendo da nova necessidade de 
reforço estrutural, o CRF/MG envolveu nas 
discussões a empresa KJ Avaliações e Perícias 
de Engenharia, que já havia sido contratada 
para acompanhar as obras de acessibilidade 
indicadas pelo Ministério Público Federal. 
A empresa considera que será necessário 
reforçar a estrutura não somente do andar 
que vai abrigar o arquivo, mas de todos os 
outros por motivos de segurança. 

Representantes da Construtora e da empresa 
de engenharia participaram da Reunião 
Plenária de 22 de fevereiro para esclarecer 
as dúvidas dos Conselheiros, momento em 
que ficou claro que a mudança de instalações 
não poderá ocorrer até que seja garantida a 
segurança de todos os ocupantes. No entanto, 
segundo a Construtora, os custos desta obra 
deverão ser assumidos pelo CRF/MG.

A própria Construtora ficou encarregada de 
dar início ao levantamento das informações 
técnicas sobre a obra de reforço da laje para 
analisar quanto vai custar e em quanto tempo 
vai durar a reforma. Até lá, será necessário 
continuar na sede alugada, à rua Urucuia.  

A presidente Yula Merola informou que, 
apesar da situação financeira preocupante do 
CRF/MG, a mudança só será feita depois de 
solucionadas todas as questões de segurança 

e acessibilidade. “Estamos falando de vidas e 
de um patrimônio que não pode ser negligen-
ciado. Agora é a hora de fazer uma mudança 
definitiva e não podemos ser surpreendidos 
no futuro por intercorrências que já deveriam 
ter sido identificadas e corrigidas antes”, 
reiterou.

A delegada sindical dos colaboradores, Vera 
Lúcia de Paiva, que trabalha há mais de 30 
anos no CRF/MG, afirmou que vai recorrer ao 
Ministério Público do Trabalho para que sejam 
asseguradas as condições de trabalho e a 
segurança de todos os trabalhadores. “Depois 
do que vimos acontecer em Brumadinho, em 
que centenas de pessoas perderam as suas 
vidas no seu local de trabalho, não vamos 
aceitar correr nenhum tipo de risco na nossa 
atividade laboral. Os funcionários só aceitam 
mudar se existirem laudos seguros e confi-
áveis, que garantam a integridade física de 
todos”, explicou. 

rota de fuga
Outro problema que preocupa os especia-
listas é a capacidade máxima de ocupação de 
cada andar. Segundo o Corpo de Bombeiros, 
a construção não permite mais que 100 
pessoas juntas em cada pavimento, quanti-
dade máxima para se garantir a rota de fuga 
adequada. Isso inviabiliza, por exemplo, o uso 
do auditório em sua capacidade plena junta-
mente com o funcionamento das atividades 
ordinárias do CRF/MG, como estava previsto 
no layout original. Estão sendo feitos novos 
estudos no projeto arquitetônico para tentar 
encontrar uma solução para essa situação. 

FIQUE DE OLHOEM DESTAQUE

https://youtu.be/yt6fl951e34
https://youtu.be/yt6fl951e34
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GESTÃO

...

planeJaMento 
estRatéGiCo de 2019
prevê o máximo de ações com
o mínimo de investimentos
O CRF/MG teve um desafio grande em 2019: 
desenvolver um planejamento estratégico compa-
tível com a realidade financeira da instituição. 
Todas as gerências tiveram que propor medidas 
com execução viável durante o exercício fiscal, ao 
menor custo possível. 

O material está afixado nos murais de cada 
setor, com informações referentes a cada 
projeto, objetivos, ações metas e indicadores. 
Um compilado dele está disponível também no 

FisCaliZaçÃo
• Execução do Plano    
Anual de Fiscalização 2019

• Nomeação de três 
farmacêuticos fiscais

• Redução do percentual 
de estabelecimentos 
irregulares e ilegais

• Fiscalização após 
às 18h e aos finais 
de semana

• Priorização da 
fiscalização aos 
estabelecimentos com 
perfil deficitário

Portal da Transparência para que todos, 
sobretudo os farmacêuticos, tenham 
acesso ao seu conteúdo e reivindiquem o 
cumprimento de cada projeto. 

Alguns deles já estão em execução e 
outros já foram cumpridos. A meta é que 
todos estejam concluídos até dezembro 
de 2019, quando se encerra o mandato 
da atual gestão. Conheça as principais 
propostas do Planejamento Estratégico:

ReGistRo
• Aprimoramento do Sistema de 
Atendimento ao Farmacêutico (SAF)

• Facilitação do acesso à CR Web

• Otimização do peticionamento eletrônico

ContRoladoRia
inteRna
• Fortalecimento da gestão de segurança da informação

• Fortalecimento da gestão de prevenção 
e combate à fraude e à corrupção

• Aplicabilidade da gestão de 
conformidades e compliance

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/65/CRF-MG-termina-2018-com-superavit-de-mais-de-2-milhoes-e-mesmo-assim-tem-contas-reprovadas-pelo-Plenario
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/10/43/0/2019/20190225[164009]planejamento-estrategico-2019.pdf
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FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOGESTÃO

ReCURsos hUManos
• Realização do diagnóstico 
motivacional dos colaboradores

• Fomento o Plano de 
Desenvolvimento Individual

• Criação do Plano de Integralidade 

• Revisão do Plano de Cargos e Salários

• Execução do calendário de 
treinamentos internos

• Realização da Semana Interna de Prevenção 
ao Acidente e à Doença do Trabalho

• Implantação de programa de 
responsabilidade social e ambiental

advoCaCia-GeRal
• Criação do serviço de 
cobrança extra-judicial

• Redução do número de execuções 
fiscais junto à Justiça Federal

• Atuação jurídica contra órgãos e 
empresas que pagam salários indignos

FinanCeiRo
• Implementação do pregão 
eletrônico

• Regularização dos procedimentos 
da dívida ativa

• Operacionalização da cobrança em cartório

• Implantação da metodologia de 
recebimentos através do cartão de crédito

• Automatização do processo de 
pagamento a fornecedores

CoMUniCaçÃo e
MaRketinG
• Ampliação das estratégias 
de marketing digital

• Lançamento de novas campanhas 
digitais de valorização

• Fortalecimento do canal do YouTube

• Ampliação do espaço na imprensa 
por mídia espontânea

• Criação de company page no LinkedIn

núCleo de edUCaçÃo 
peRManente

• Semana do Farmacêutico 

• Reforçar o programa de capacitação

• Ampliação do projeto Teia

• Realização do 1º Seminário Online

• Retomada dos cursos em EaD

• Produção de materiais técnicos

• Lançamento da Revista Científica

• Realização de debates online

• Realização do Talk Farma

• Implantação do Sistema de 
Informática do Cuidado Farmacêutico

• Auxílio na implantação das DCNs

• Lançamento da Pós-graduação 
em Metodologias Ativas

• Desenvolvimento de programa de 
capacitação para farmacêuticos municipais, 
estaduais e de vigilâncias sanitárias

• Realização da Campanha pelo Uso 
Racional de Medicamentos 
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GESTÃO

...

CRF/MG teRMina 2018 CoM 
sUpeRávit de Mais de 2 Milhões 
e MesMo assiM teM Contas 
RepRovadas pelo plenáRio
A austeridade fiscal e a eficiência admi-
nistrativa deixaram bons frutos em 2018. 
Mesmo com um cenário financeiro desfavo-
rável, devido ao pagamento de prestações 
de empréstimo e juros pela compra prati-
camente à vista de uma nova sede, em 
2017, o CRF/MG reviu todos os contratos e 
procedimentos administrativos internos e 
conseguiu reduzir despesas e conquistar um 
superávit de R$ 2.424.129,24 milhões ao fim 
do exercício de 2018. 

É uma situação muito diferente da verifi-
cada no início de 2018, que apontou déficit 
de R$ 2.950.670,32 milhões no exercício de 
2017. Além de recuperar a saúde financeira 
da instituição, as mudanças administra-
tivas permitiram eliminar os custos com a 

cobrança de todas as taxas correspondentes 
aos serviços prestados pelo CRF/MG, deso-
nerando farmacêuticos e estabelecimentos. 
A previsão é que esta desoneração provoque 
uma redução na arrecadação de 3 milhões no 
orçamento 2019, que já foi planejado levando 
esse cenário em consideração. 

Os números foram apresentados durante 
a 2ª Reunião Plenária de 2019, realizada no 
dia 22 de fevereiro, quando foram votados 
os resultados orçamentário, financeiro e 
patrimonial de 2018. Embora as contas 
estivessem devidamente apresentadas – 
conforme preceitua o Tribunal de Contas da 
União – e os resultados serem todos supera-
vitários, foram reprovados pela Comissão de 

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/64/CRF-MG-deixa-de-cobrar-taxas-pelos-servicos-administrativos
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/64/CRF-MG-deixa-de-cobrar-taxas-pelos-servicos-administrativos
https://youtu.be/yt6fl951e34
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FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOGESTÃO

MUdanças de GestÃo GeRaRaM 
eConoMia de R$ 1,2 MilhÃo eM 2018
Em 2018, a prioridade foi rever os proce-
dimentos e contratos administrativos em 
busca da otimização dos investimentos 
e preservação do patrimônio público. Ao 
todo, a redução de custos representou 
uma economia de 8,3% em relação ao 
que foi gasto em 2017, o equivalente a                              
R$ 1.245.683,26. 

Os contratos com Pessoas Jurídicas custaram 
R$ 516.336,21, menos que no exercício 
anterior. Neste caso, a redução foi de 13,65% 

em relação às despesas da mesma natureza, 
em 2017. 

Os gastos com salários dos colabora-
dores do CRF/MG também caíram R$ 
596.221,32 em 2018, se comparado com 
o ano anterior. A economia, de 5,42%, foi 
motivada pela redução do quadro de funcio-
nários, incluindo comissionados. Apesar 
da diminuição de pessoal, nenhum serviço 
do Conselho foi comprometido e nenhum 
direito trabalhista deixou de ser cumprido.  

Reunião Plenária Ordinária de 2019

Tomada de Contas com a alegação de supostas irregularidades na execução de alguns processos 
internos. Mesmo com todas as justificativas apresentadas pelo setor Financeiro e pela Controla-
doria Interna do CRF/MG, acabou sendo reprovada por maioria do plenário.

Os balanços serão encaminhados para o CFF, que fará uma minuciosa análise da situação. O 
CRF/MG também faz questão de encaminhar os relatórios para análise do TCU, que poderá 
atestar, definitivamente, a legalidade das informações. Além do balancete do 4º trimestre, o 
balancete referente ao 1º trimestre também foi reprovado pelo Plenário, sob alegações ques-
tionáveis, e estão sob análise do CFF. 
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Economia em jetons,
diárias de conselheiros,
contratos e salários de

R$ 1.245.683,26 R$ 13.855.079,23R$ 15.100,033,49

20182017

FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOGESTÃO

Os gastos com diárias de conselheiros, em 2018, foi R$ 97.061,23 menor que em 2017, uma 
redução de 46,14% na comparação dos dois exercícios. Também houve redução de R$ 36.064,50 
no pagamento de jetons, no mesmo período, representando uma economia de 33,43%.

Em 2019, a tendência de redução é ainda maior, já que os valores de jetons caíram de R$ 384 para 
R$ 300 e não houve aumento no valor das diárias, além de não serem mais acumulativos.

desoneração do farmacêutico
Visando proporcionar ainda mais economia ao 
farmacêutico, em 2018, o CRF/MG solicitou ao 
CFF por três vezes diferentes que congelasse 
os valores da anuidade para 2019 e 2020. Em 
outubro, chegou a propor um Pacote de Deso-
neração do Farmacêutico, para ser aprovado 
em conjunto, visando aliviar a situação finan-
ceira dos profissionais mineiros. 

O pedido não foi aceito, mas o CRF/MG vai 
continuar insistindo para que os valores não 
sofram reajustes em 2020. Todos os detalhes 
serão amplamente divulgados à categoria. 

Uma das bandeiras que Minas Gerais vai 
empenhar com vigor em 2019, além do conge-
lamento da anuidade, é a redução do valor 

enviado todos os anos ao CFF. Todos os anos, 
25% da arrecadação vai para Brasília, conforme 
previsto em Lei.  A proposta de Minas é reduzir 
esse repasse para 15%, ou seja, dos 25%, 10% 
obrigatoriamente seriam retornados pelo CFF 
e revertidos para o CRF/MG, permitindo que 
mais recursos possam ser diretamente inves-
tidos na categoria mineira. 

A medida faz parte do Pacote de Desoneração 
do Farmacêutico, apresentado em outubro do 
ano passado, mas não submetido à votação. O 
assunto já vai retomar à pauta ainda esse ano, 
tentando, ao máximo aliviar o bolso do farma-
cêutico e também aumentar os investimentos 
no nosso estado. O andamento das medidas 
será amplamente divulgado pelos canais de 
comunicação do CRF/MG. 

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/63/Minas-propoe-pacote-de-desoneracao-do-farmaceutico-ao-CFF
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/63/Minas-propoe-pacote-de-desoneracao-do-farmaceutico-ao-CFF
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GESTÃO

CRF/MG corta custos para 
deixar de cobrar taxas
de farmacêuticos e
pessoas jurídicas
2019 começou diferente para os farmacêuticos 
inscritos no CRF/MG. Desde o dia 1º de janeiro, 
e pela primeira vez na história, o Conselho não 
está cobrando por nenhuma taxa ou serviço 
administrativo prestado ao profissional 
mineiro. Esta é uma decisão tomada pela atual 
diretoria para desonerar o farmacêutico, que 
já realiza regularmente o pagamento obriga-
tório da anuidade estabelecida pelo CFF. 

Desde o início do ano, deixaram de ser 
cobradas as taxas de inscrição de pessoa 
jurídica; pessoa física de níveis médio e 
superior e recém-formado; transferência; 
expedição ou substituição de carteira e cédula. 
Agora, o único desembolso que o farmacêu-
tico tem que fazer em favor do CRF/MG é da 
anuidade, cujo pagamento é previsto em lei. 

A não-cobrança vai causar um déficit de apro-
ximadamente R$ 3.000.000,00 ao CRF/MG, 
em  2019. Para conseguir incorporar a queda 
na arrecadação, o Conselho adotou uma série 
de medidas administrativas, como redução de 
despesas de funcionamento, congelamento 
de alguns contratos firmados, e redução de 10 
para 8 colaboradores comissionados. 

redução da jornada de 
trabalho dos comissionados
Outra novidade em 2019 foi a diminuição 
do período de trabalho dos colaboradores 
contratados por livre nomeação e exoneração. 
Durante todo o ano de 2018, eles receberam 
salário proporcional a 40 horas de trabalho 
semanais. A carga horária foi reduzida em 
duas horas diárias, totalizando 30 horas 
semanais, impactando positivamente a folha 
de pagamento.

A previsão é que a economia, ao final do ano, 
chegue a aproximadamente R$ 200.000,00 
somente com a redução dos salários e 
pagamento proporcional dos direitos traba-
lhistas. “Temos acompanhado a equipe de 
perto para evitar que a redução da carga 
horária afete a produtividade. Temos um 
grande planejamento estratégico para executar 
e o envolvimento de todos tem sido funda-
mental para apresentar tantas conquistas 
para a categoria. Nossa meta será sempre 
fazer o máximo com o mínimo possível e os 
números mostram que estamos conseguindo”, 
comemorou a presidente Yula Merola. 
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anUidade deve seR 
paGa até 31 de MaRço 
paRa evitaR MUltas
Os farmacêuticos e pessoas jurídicas que 
ainda não pagaram a anuidade têm até o dia 
31 de março para fazê-lo sem a cobrança de 
juros e multa por atraso. O prazo, assim como 
o valor, foi definido pelo Conselho Federal de 
Farmácia por meio da Resolução 663/2018, em 
21 de novembro do ano passado. 

O CRF/MG concorda com os farmacêuticos 
que o valor cobrado é incompatível com 
a realidade financeira da categoria e vem 
tentando, desde janeiro de 2018, convencer 
o CFF a pelo menos congelar os valores, 
evitando novos aumentos. Foram enviados 
inúmeros ofícios neste sentido, o último 
deles com a apresentação de um Pacote de 
Desoneração do Farmacêutico. 

O Pacote prevê, além do congelamento da 
anuidade, o desconto de 50% na anuidade 
das pessoas jurídicas cujo quadro societário 
é composto em 76% por profissional farma-
cêutico, e a redução da cota-parte enviada 
anualmente ao CFF de 25% para 10%. Embora 
a proposta ainda não tenha sido aceita, o 
CRF/MG vai continuar insistindo para que 
o CFF se sensibilize e adote medidas que 
desonerem o farmacêutico. 

O pagamento da anuidade é obrigatório 
para o exercício da profissão, conforme 
estabelece o artigo 22 da Lei 3.820/1960, 
que criou o Conselho Federal e Regionais  
de Farmácia. 

2ª via da anuidade
Os boletos foram enviados para o 
endereço cadastrado pelos profissionais 
junto ao CRF/MG no início de janeiro. O 
profissional ou responsável pelo esta-
belecimento farmacêutico que precisar 
de 2ª via pode fazer a emissão pelo site. 
A multa para quem pagar a anuidade 
depois do dia 31 de março é de 20% e 
juros de mora de 12% ao ano.

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=26/11/2018&jornal=515&pagina=218&totalArquivos=221
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/63/Minas-propoe-pacote-de-desoneracao-do-farmaceutico-ao-CFF
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/63/Minas-propoe-pacote-de-desoneracao-do-farmaceutico-ao-CFF
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L3820.htm
http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/2-via-Anuidade
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aNuidade de PeSSoa FíSiCa

Pessoa Física Valor da anuidade (r$)

Física Nível Superior 543,08

Física Nível Médio 271,53

recém-inscrito 50% dos respectivos valores para nível superior e nível médio

Confira os novos valores da anuidade:

aNuidade de PeSSoa JurídiCa

Capital Social (r$) Valor da anuidade (r$)

Até 50.000,00 724,29

Acima de 50.000,00 até 200.000,00 1.508,61

Acima de 200.000,00 até 500.000,00 2.262,90

Acima de 500.000,00 até 1.000.000,00 3.017,20

Acima de 1.000.000,00 até 2.000.000,00 3.771,53

Acima de 2.000.000,00 até 10.000.000,00 4.525,82

Acima de 10.000.000,00 6.034,41

GESTÃO

http://www.crfmg.org.br/site/Noticias/CRF-MG-abre-edital-para-credenciamento-de-parceiros-institucionais
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CRF/MG promove encontro 
entre Conselhos de 
Fiscalização Profissional 
da área da Saúde
Atuar conjuntamente em várias frentes que 
são de interesse das profissões da área 
da Saúde. Este foi o objetivo do encontro 
entre Conselhos de Fiscalização Profissional 
promovido pelo CRF/MG, no dia 21 de janeiro.

Desta vez, além dos presidentes dos 
conselhos de Farmácia, Medicina, Odon-
to log ia ,  Enfermagem,  F is ioterapia , 
Fonoaudiologia, Técnicos em Radiologia, 
Biomedicina, Psicologia, Nutricionistas, 
Medicina Veterinária, Serviço Social e 
Biologia, participaram também repre-
sentantes das áreas de Infraestrutura, 
Comunicação,  Assessoria Técnica e 
Financeiro. 

Ao todo, o encontro reuniu mais de 
cinquenta pessoas na sede do CRF/MG, onde 
foram discutidas pautas comuns e possibili-
dades de apoio em vários projetos. Embora 
tenha sido promovida pelo Conselho de 
Farmácia, a reunião teve caráter colaborativo 
e deverá voltar a acontecer setorialmente 
em datas e locais definidos pelos integrantes 
de cada grupo. 

Encontro semelhante já havia ocorrido 
em abril do ano passado, por iniciativa 
do Crefito-4, momento em que foi criado 
o Fórum Permanente de Presidentes de 
Conselhos de Fiscalização Profissional na 
Área da Saúde. 

Presidentes debateram ações conjuntas contra o 
EaD em Saúde, a favor da segurança do paciente e 

aspectos sobre a anuidade e cobrança de taxas

No grupo temático de Infraestrutura, a pauta 
envolveu o pregão eletrônico, sistema de cobrança, 
Controladoria Interna e relatório integrado do TCU

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/61/Conselhos-de-Fiscalizacao-na-area-da-Saude-se-unem-para-lutar-por-objetivos-comuns
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Na Assessoria Técnica, foram abordadas as 
atribuições técnicas de cada Conselho, os 

projetos realizados e os previstos, e a elaboração 
de um Termo de Cooperação Técnica

Os assessores de comunicação trataram 
sobre campanhas de valorização, os desafios 
do branding dos Conselhos de Fiscalização 

e os projetos previstos para 2019

FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOGESTÃO

CRF/MG quer isentar do pagamento da 
anuidade farmacêuticos desempregados, 
com salários atrasados e de municípios 

em situação de calamidade pública
O CRF/MG protocolou, no dia 4 de fevereiro, 
o ofício 009/2019 ao CFF solicitando parecer 
jurídico sobre a possibilidade de isentar 
do pagamento da anuidade farmacêu-
ticos e pessoas jurídicas dos municípios em 
situação de calamidade pública. O pedido 
foi motivado, principalmente, pelo desastre 
ambiental de Brumadinho, que vitimou 
centenas de pessoas e alterou todo o funcio-
namento da cidade, onde existem vários 
estabelecimentos farmacêuticos. 

O pedido de flexibilização do pagamento da 
anuidade se estende também aos farmacêu-
ticos funcionários do Governo do Estado, que 
estão com os salários atrasados. Para eles, o 
CRF/MG quer permitir o pagamento por meio 
de cartão de crédito no maior número de 

parcelas possível, dentro do mesmo exercício, 
a partir de fevereiro de 2019. O mesmo ocorre 
para os farmacêuticos desempregados, cujas 
condições gerais e específicas de remissão da 
anuidade deverão ser estabelecidas pelo CFF. 

Embora seja intenção do CRF/MG praticar 
as concessões, só é possível aplicá-las se 
houver lei federal específica que as regu-
lamente. Por isso, o Conselho de Minas 
está pedindo que o CFF se manifeste neste 
sentido, assim como estabeleça os critérios 
para a concessão. Para fazer a solicitação, o 
CRF/MG se baseou na Resolução 5989/2018, 
do Conselho Federal de Enfermagem, que 
autoriza condições de isenção. 

O CFF ainda não se posicionou quanto ao 
ofício protocolado pelo CRF/MG. 
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Certidão negativa de débito, cancelamento de inscrição 
de farmacêuticos e técnicos, declaração negativa de 
conduta ética e de inscrição regular são documentos 
que já podem ser emitidos pelo site do CRF/MG
Com o intuito de facilitar o acesso aos docu-
mentos e diminuir custos para o farmacêutico, 
o CRF/MG tem se empenhado para disponi-
bilizar cada vez mais serviços pela internet. 
Depois da viabilização da Certidão de Regulari-
dade Técnica online e gratuita, os profissionais 
agora podem retirar novas declarações e 
certidões no site do Conselho.

No Acesso Restrito, agora estão disponíveis 
a certidão negativa de débito de profis-
sionais e empresas, a declaração negativa 
de conduta ética e o cancelamento de 
inscrição de farmacêuticos e técnicos de 
farmácia. Também na mesma área e no 

menu Serviços > Consultar Farmacêutico do 
site, a declaração de inscrição regular pode 
ser emitida via web.

Segundo Alisson Brandão, vice-presidente do 
CRF/MG, o objetivo é disponibilizar ainda mais 
serviços pela internet. “Estão em processo de 
implementação via web a certidão de trans-
ferência e a abertura do peticionamento 
eletrônico para emissão de Certidão de Regu-
laridade aos estabelecimentos que declararem 
mudança de horário de assistência. Esses 
serviços serão disponibilizados ainda nesse 
semestre, dentre outros que estão em fase de 
estudo”, explica Brandão. 

novos
seRviços
via weB

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/62/Certidao-de-Regularidade-gratuita--pela-internet
http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/62/Certidao-de-Regularidade-gratuita--pela-internet
http://www.crfmg.org.br/home.php
http://www.crfmg.org.br/site/Servicos/Consultar-Farmaceutico
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...

Primeira edição foi lançada e conta com 
oito artigos, dois deles em inglês
Agora, os farmacêuticos contam com uma 
nova fonte de informação da evolução e 
inovação científica do Brasil e do mundo. 
Permitindo a ampliação do conhecimento 
sobre as inúmeras possibilidades de 
melhoria da atuação do profissional da área 
da saúde, o CRF/MG lançou, em janeiro, a 
revista científica Brazilian Journal of Health 
and Pharmacy. O periódico, disponível 
exclusivamente por meio digital, teve a sua 
primeira edição divulgada na semana do 
Dia do Farmacêutico como parte das come-
morações pela data. 

Desenvolvida pela Assessoria Técnica do 
CRF/MG e comitê formado por um grupo 
de farmacêuticos, da qual participam 
docentes de tradicionais instituições de 
ensino superior, a Brazilian Journal of Health 
and Pharmacy estará aberta aos artigos 
científicos de farmacêuticos, pesquisadores 
e profissionais de áreas afins. A primeira 
edição conta com oito artigos, dois deles 

em inglês, de autoria de profissionais reco-
nhecidos em suas áreas de atuação, que 
trazem importantes contribuições para a 
produção de conhecimento em saúde.

De periodicidade trimestral, as edições 
deverão ser publicadas em janeiro, abril, 
junho e outubro de cada ano. A submissão 
será online e obedecerá critérios disponíveis 
no site da revista. A partir da publicação da 
primeira edição, será iniciado o processo 
de registro de ISSN e  posteriormente a 
indexação.

A coordenadora do GT de Ensino, farma-
cêutica Andrea Grabe Guimarães, reitera 
que se trata de uma revista científica da 
área de farmácia e saúde, aberta à parti-
cipação de profissionais de todas as áreas 
da saúde que tenham contribuições cientí-
ficas a dar. Os artigos serão avaliados por 
uma equipe editorial e publicados caso 
atendam todos os pré-requisitos da forma 
e qualidade do periódico.  

http://bjhp.crfmg.org.br/crfmg
http://bjhp.crfmg.org.br/crfmg
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Qualidade de amostras de Capim-limão (Cymbopogon citratus (dC.) Stapf.)
Quality of Lemongrass samples (Cymbopogon citratus (DC.) Stapf.)

FIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOFIQUE DE OLHOGESTÃO

“É uma revista de farmácia e saúde. Queremos fomentar o diálogo entre a academia e os 
profissionais que estão no mercado, trazer discussões que contribuam para a valorização das 
profissões da saúde, especialmente a farmacêutica. Ela está aberta a profissionais de todo o 
Brasil e também da América Latina. Esperamos que os profissionais se apropriem da revista e a 
façam muito forte”, destacou. 

Compostos fenólicos em hortaliças cultivadas nos sistemas convencional e orgânico: 
uma revisão
Phenolic compounds in vegetables cultivated by conventional and organic processes: a review 

o uso da avaliação formativa como instrumento de gestão em escolas que utilizam 
métodos ativos
The use of formative assessment as a management tool at Schools using active methods

O desafio de novas vias de administração para Anfotericina B
The challenge of new administration routes for amphotericin B

Perfil de erros de dispensação de acordo com o sistema de dispensação adotado em 
um hospital público
Profile of dispensing errors according to the dispensing system adopted in a public hospital

Molecular detection on the blaKPC gene in the extensively prevalent nosocomial 
isolates of drug resistant acinetobacter spp at hospital in southeastern region of Brazil
Detecção molecular do gene blaKPC dentre isolados nosocomiais de Acinetobacter spp extensi-
vamente resistente a drogas isolados em um hospital na região sudeste do Brasil

The influence of temperature and rainfall in the human viral infections
A influência da temperatura e índice pluviométrico nas infecções virais humanas

Artigos da 1ª edição:
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...

CRF/MG retoma Termo 
de Cooperação com a 
nova diretoria da FUNED

No dia 21 de fevereiro, uma equipe técnica 
do CRF/MG, acompanhada da presidente 
Yula Merola, esteve na Fundação Ezequiel 
Dias (FUNED) para retomar os encaminha-
mentos do Termo de Cooperação assinado 
durante o 4º Congresso Mineiro de Farmácia, 
em Governador Valadares, em 2018. 

A visita foi para conhecer o novo presi-
dente da Fundação, Maurício Abreu Santos, 
que é servidor de carreira há 32 anos. Ele 
apresentou os novos responsáveis pela 
condução dos trabalhos em cada diretoria e 

reiterou o interesse da entidade na parceria 
firmada com o CRF/MG, a primeira realizada 
com conselhos de classe da área da saúde. 

“Nós vemos essa parceria com muito bons 
olhos, até porque temos centenas de farma-
cêuticos atuando no dia a dia da Funed. Há 
muito o que fazer por eles e também pelos 
demais farmacêuticos do Estado. Por isso 
essa parceria é tão bem-vinda”, ressaltou.

As diretorias fizeram uma apresentação das 
atividades desempenhadas em cada uma das 

http://www.crfmg.org.br/farmaciarevista/64/CRF-MG-e-Funed-assinam-acordo-historico-de-cooperacao-tecnica
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divisões da Funed e, em breve, será agendada 
uma visita técnica para que o CRF/MG conheça 
melhor as instalações e identifique oportuni-
dades que possam ser incorporadas também 
ao Termo de Cooperação.

“Este Termo é bastante dinâmico. O que 
assinamos é uma projeção do que preten-
demos fazer, mas nada impede de que 
sejam acrescentados novos projetos para 
trazer ainda mais benefícios para ambos os 
lados”, destacou a presidente Yula Merola. 

Ela lembrou que o objetivo inicial da parceria 
é desenvolver ações de mútuo interesse 
no âmbito da política pública de assistência 
farmacêutica, que, trabalhando em parceria, 
poderão potencializar resultados em diversos 
campos de atuação. 

Inicialmente, o cronograma prevê a realização 
de atividades tanto na Funed quanto no CRF/
MG, durante todo o ano de 2019. Algumas 
ações já foram realizadas e outras estão em 
andamento, conforme demonstrado a seguir: 

• Realização de fórum de discussão e apresentação da FUNED e CRF/MG

• Realização de visitas guiadas na FUNED

• Realização de estudo farmacoeconômico com expertise do CRF/MG

• Participação no 4° Congresso Regional do CRF/MG, com a participação de profis-
sionais da FUNED em mesas de discussão e com o Programa Ciência e Movimento

• Participação no GT de Saúde Pública do CRF/MG

• Oferecer conhecimento aos Farmacêuticos do CRF/MG

• Desenvolver em conjunto com a FUNED, projetos de políticas Públicas na assis-
tência farmacêutica em regiões de Minas Gerais

• Lançamento Revista Científica CRF/MG

• Apresentação do tema “Uso Racional de Medicamentos” para servidores da 
FUNED em eventos e em execução de projetos institucionais 

• Realização de benchmarking com compartilhamento de processos de gestão

• Lançamento de jornal sobre projetos de multi-interesses das instituições

• Intenções de parcerias futuras com apresentação das instituições e resultado 
compliance 
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Debates online do           
CRF/MG discutem a nova 

legislação trabalhista
A Nova Legislação Trabalhista, que entrou em 
vigor no final de 2017, ainda gera dúvidas entre 
os trabalhadores, incluindo os farmacêuticos, 
de como a lei afeta o dia a dia do profissional. 
Visando esclarecer pontos importantes sobre 
a legislação e destacar os impactos especifi-
camente para a categoria, o CRF/MG realizou 
dois debates online sobre o tema.

O primeiro, realizado no dia 11 de janeiro, 
abordou os impactos e riscos nas relações de 
emprego e trabalho, com enfoque principal 
nos contratos trabalhistas. Participaram do 
debate Humberto Tibúrcio, presidente do 
Sindlab, Rilke Públio, diretor do Sinfarmig, 
Willian Souza, presidente do Sindecofe/MG, 
Daniela Miranda, advogada do CRF/MG e a 
advogada Ana Clara Brasileiro. 

A segunda edição foi realizada em fevereiro, 
no dia 27, e priorizou os debates sobre tercei-
rização e adicional de insalubridade. Dessa 
vez, participaram Bedsen Rocha, assessor 
de diretoria do CRF/MG, Dilson Araújo, 
advogado do CRF/MG, Ana Clara Brasileiro, 
advogada, Humberto Tibúrcio, presidente do 
Sindlab - Rilke Públio, diretor do Sinfarmig e 
Roberto Vital, da Vital Medicina do Trabalho. A 
mediação de ambos os debates foi realizada 

por Danúbia Salviano, Assessora Técnica do 
Conselho.

Além das discussões realizadas, os farma-
cêuticos que tiverem dúvidas sobre a nova 
legislação e condições de trabalho podem 
entrar em contato com a Advocacia Geral do 
CRF/MG, através do e-mail ag@crfmg.org.br, ou 
com a Assessoria de Diretoria, pelo bedsen@
crfmg.org.br. 

https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/nova-lei-trabalhista-entra-em-vigor-no-sabado-veja-as-principais-mudancas.ghtml
https://www.youtube.com/watch?v=gHj3cHh0uBo
https://www.youtube.com/watch?v=WKzKYjzZyrU
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ReGiMento eleitoRal:
conheça como vão ser as 
eleições de 2019 no CRF/MG

...

Visando dar transparência e permitir a parti-
cipação de todos os farmacêuticos que 
desejarem concorrer aos cargos de diretores, 
conselheiros regionais e conselheiros federais 
pelo CRF/MG, a Farmácia Revista Digital vai 
passar a abordar os principais aspectos da 
Resolução 660/2018, do CFF, que aprova o 
Regulamento Eleitoral para os Conselhos 
Federal e Regionais de Farmácia. 

O regulamento eleitoral, em vigor desde 
setembro de 2018, contou com contribuições 
importantes do CRF/MG a fim de garantir a 
impessoalidade e isonomia do processo, que 
ocorre a cada dois anos em todos os Regionais 
do Brasil. Os artigos 68 e 69, que tratam da 
propaganda eleitoral e das condutas dos 
candidatos com mandato em curso, foram 
sugeridos pelo Conselho de Minas no início de 
setembro, e foram incluídos na proposta regu-
lamentada pelo CFF. 

Embora as sugestões de Minas não tenham 
sido acolhidas na íntegra, a atual diretoria 
considera que o que foi incorporado 
deixa claro para todos os postulantes com 
mandato vigente o que pode e o que não 
pode ser feito durante o período eleitoral. 
“Se as normas do TSE são tão claras neste 

sentido, válidas em todo o território 
nacional, não fazia sentido o pleito dos 
Conselhos de Farmácia seguir trâmites dife-
rentes. Não podemos concordar com nada 
que fira a democracia e a oportunidade igual 
de acesso a todos os interessados”, destacou 
a presidente Yula Merola. 

Para defender a inclusão dos dois itens, 
o CRF/MG se baseou no artigo 73 da Lei 
9504/1997, em que são vedadas condutas 
que afetem a igualdade de oportunidade 
entre candidatos nos pleitos eleitorais, 
consideradas pelo Tribunal Superior Eleitoral 
lesivas à democracia da representatividade. 

O CRF/MG argumentou que atos que 
quebram a equidade do pleito eleitoral 
são considerados abuso de autoridade, 
condenável por afetar a legitimidade e 
normalidade dos pleitos e violar o princípio 
da isonomia dos concorrentes. O TSE 
entende como abuso de poder político 
quando a es trutura adminis trat iva 
pública é utilizada em benefício de deter-
minada candidatura ou como forma de 
prejudicar a campanha de eventuais adver-
sários, incluindo, nesse conceito, quando a 
própria relação hierárquica na estrutura 

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=03/10/2018&jornal=515&pagina=187&totalArquivos=194
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da administração pública é colocada como 
forma de coagir servidores a aderir a esta 
ou aquela candidatura. 

de olho nas datas
As eleições serão realizadas na primeira 
quinzena de outubro de 2019, conforme edital 
a ser divulgado pelo CFF, com início ao meio 

dia e término 48 horas depois.  O pleito será 
convocado pelo presidente da Comissão 
Eleitoral Regional, em edital único publicado 
no Diário Oficial ou em jornal de grande circu-
lação 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.

da propaganda eleitoral 
Art. 68 – As candidaturas registradas 
poderão realizar campanha publicitária por 
meio de mídias eletrônicas via internet e por 
material impresso, vedado o anonimato. 

Parágrafo 1º - É permitido o impulsiona-
mento de conteúdo de propaganda eleitoral 
na internet.

Parágrafo 2º - Os debates serão admitidos 
desde que todas as chapas concorrentes 
sejam convidadas a participar, devendo ser 
transmitidos ao vivo via internet. 

Parágrafo 3º - A partir da publicação do 
edital de homologação das candidaturas, 
fica vedada a publicidade institucional 
visando a promoção pessoal dos agentes 
públicos. 

Parágrafo 4º - É vedada qualquer manifes-
tação ofensiva a candidato ou chapa, sendo 
passível de penalidade ética mediante soli-
citação do interessado.

aos candidatos com 
mandato em curso
Art. 69 – São vedadas aos diretores e empre-
gados do CFF e dos CRF’s as seguintes condutas:

I – Ceder ou usar, em benefício próprio ou de 
candidato ou chapa, bens móveis ou imóveis de 
propriedade ou em uso do CFF e dos CRF’s;

II – Usar materiais ou serviços, custeados pelo 
CFF ou CRF, que excedam as prerrogativas 
consignadas nos seus regimentos e normas e 
neste regulamento eleitoral;

III – Ceder empregado do CFF e do CRF, 
ou usar de seus serviços, para comitês de 
campanha eleitoral de candidato ou chapa, 
durante o horário de expediente normal, 
salvo se o empregado estiver licenciado sem 
remuneração;

IV Fazer ou permitir uso promocional de 
bens, equipamentos e serviços, custeados ou 
subvencionados pelo CFF ou CRF em favor de 
candidato ou chapa. 

aRtiGos inClUídos poR sUGestÃo do CRF/MG
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A Anvisa publicou no Diário Oficial da União 
do dia 5 de fevereiro a Resolução 263/2019, 
que estabelece os requisitos mínimos para 
a concessão do registro, como medica-
mentos, dos produtos radiofármacos de uso 
consagrado. As novas normas valem para os 
produtos fabricados em território nacional 
e listados no Anexo I da RDC 64/2009 e suas 
respectivas atualizações, e que tiveram o 
processo peticionado na Anvisa nos termos 
estabelecidos pela RDC 70/2014.

A nova Resolução não se aplica àqueles 
casos em que exista radiofármaco regis-
trado no país com o mesmo princípio ativo 
de interesse e que atenda à demanda do 
mercado nacional. O novo regulamento não 
pode ser utilizado também caso houver 
alternativa diagnóstica/terapêutica de 
outro produto radiofármaco com registro 
aprovado pelo país. 

As empresas que já tiveram solicitações de 
registro indeferidas para produtos passíveis 
de enquadramento na RDC 263/2019 poderão 
protocolar novos processos para avaliação da 
Anvisa, no prazo de até 30 dias a contar da 
data de publicação da Resolução. De acordo 
com a Anvisa, a normativa foi feita para regu-
larizar a situação dos radiofármacos de uso 
consagrado que estão sendo comercializados 
no país sem o devido registra sanitário, em 
razão dos critérios estabelecidos pela Agência 
por meio da RDC 70/2014.

Os radiofármacos são preparações farma-
cêuticas com finalidade diagnóstica ou 
terapêutica que, quando prontas para o 
uso, contém um ou mais radionuclídeos. 
Compreendem também os componentes 
não radioativos para marcação e os radionu-
clídeos, incluindo os componentes extraídos 
dos geradores de radionuclídeos. 

têM nova
ResolUçÃo

RadioFáRMaCos

* Com informações da Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/389722
http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/29276
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anvisa oRienta qUanto 
ao ReColhiMento de 
pRodUtos CoM MeRCúRio
A fabricação, importação e comerciali-
zação dos termômetros e medidores de 
pressão que utilizam coluna de mercúrio 
para diagnósticos em saúde estão 
proibidas pela Anvisa desde o dia 1º de 
janeiro, em todo o território nacional, 
conforme estabelece a RDC 222/2018. 
Para orientar os profissionais de saúde, 
a Agência divulgou uma nota técnica com 
todas as recomendações quanto ao reco-
lhimento dos termômetros e medidores 
de pressão com coluna de mercúrio. 

De acordo com as orientações, as unidades 
de saúde deverão recolher, proteger e 
armazenar estes produtos em local seguro 
no almoxarifado, em recipientes que 
protejam os equipamentos de eventuais 
quebras. Também deverão documentar 
o quantitativo recolhido e armazenado, e 
informar à Secretaria Municipal de Saúde. 

A partir de então, deve-se aguardar orientações 
posteriores sobre a logística de recolhimento e 
transporte dos equipamentos aos locais apro-
priados de destinação adequada. 

Segundo a Agência, a proibição dos termôme-
tros e dos esfigmomanômetros medidores de 
pressão com coluna de mercúrio é resultado da 
Convenção de Minamata, assinada em 2013 pelo 
Brasil e mais 127 países com o objetivo de eliminar 
o uso de mercúrio em diferentes produtos como 
pilhas, lâmpadas e equipamentos em saúde. 

A Anvisa esclarece que o uso residencial dos 
termômetros de mercúrio não está proibido pela 
RDC 145/2017. Assim, os usuários residenciais 
poderão continuar utilizando normalmente os 
produtos, com o devido cuidado no armazena-
mento e na manipulação para que não ocorra a 
quebra do invólucro de vidro. 

* Com informações da Anvisa

http://www.crfmg.org.br/home.php
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3427425/%282%29RDC_222_2018_.pdf/679fc9a2-21ca-450f-a6cd-6a6c1cb7bd0b
http://portal.anvisa.gov.br/documents/2857848/0/Nota+Conjunto+MS-Anvisa.pdf.pdf/ff06ccf4-32c6-4b98-828f-c85c1ff6ef75
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PerFil de aSSiStêNCia FarMaCêutiCa e do eStaBeleCiMeNto

EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

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.

...

O que é Perfil de assistência farmacêutica e como 
o Perfil do estabelecimento é definido?

A Resolução 648/2017 do Conselho Federal de Farmácia, que regulamenta os 
Procedimentos de Fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia, define o 
que é o perfil de assistência farmacêutica e estabelece um número de perfil aos 
estabelecimentos, relativo às constatações de presenças e ausências de farma-
cêuticos responsáveis/assistentes técnicos constatadas em inspeções. 

Define-se como Perfil de Assistência Farmacêutica do Estabelecimento o percen-
tual obtido de presenças em relação ao número total de inspeções constatadas 
pela fiscalização em um período de 12 (doze) meses anterior à análise, sendo 
classificados em:
• Perfil 1 - Assistência Farmacêutica Efetiva: 71% a 100% de presença nas inspeções 
constatadas;
• Perfil 2 - Assistência Farmacêutica Parcial: 41% a 70% de presença nas inspeções 
constatadas;
• Perfil 3 - Assistência Farmacêutica Deficitária: 0% a 40% de presença nas 
inspeções constatadas;

http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=11/10/2017&jornal=1&pagina=176&totalArquivos=184
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Orientação das fiscais Luana Lopes Ferreira, de Diamantina, 
e Érika Carvalho Nolli, de Belo Horizonte.

• Perfil 4 - Sem Dados Definidos de Assistência Farmacêutica: Estabelecimentos 
com número inferior a 3 (três) inspeções em um período de 12 (doze) meses anteriores 
a análise;

• Perfil 5 - Empresas irregulares ou ilegais sem farmacêutico RT / AT. 

O critério objetiva regulamentar e padronizar o procedimento para autuação 
pelo Conselho nos casos de ausências profissionais, bem como priorizar a 
inspeção fiscal em estabelecimentos que não mantêm assistência farmacêutica 
efetiva.

Estabelecimentos com perfil deficitário serão inspecionados com maior 
frequência, visando a melhoria na assistência profissional ou a regularização do 
estabelecimento. Estabelecimentos perfil 2 e 3 podem ser autuados em caso de 
constatação de ausência sem comunicado prévio.

Para efeito de cálculo do perfil de assistência farmacêutica, consideram-se todas 
as constatações de presença e ausência, mesmo aquelas ausências em que 
foram apresentadas justificativas.

Acesse o Plano Anual de Fiscalização 2019 publicado no Portal 
Transparência – Deliberação 28/2018 – Item 2.4.

EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/9/41/0/2018/20181221[155627]Deliberacao-028-2018---Aprovacao-do-plano-de-fiscalizacao-+-plano-de-fiscalizacao.pdf
http://www.crfmg.org.br/Portal-Transparencia/uploads/9/41/0/2018/20181221[155627]Deliberacao-028-2018---Aprovacao-do-plano-de-fiscalizacao-+-plano-de-fiscalizacao.pdf
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dispensação de Medicamentos Controlados e 
Antimicrobianos: Aspectos Legais e Técnicos
No dia 22 de fevereiro, o assessor Gabriel Barbosa 
ministrou palestra de tema: ”Dispensação de Medi-
camentos Controlados e Antimicrobianos: Aspectos 
Legais e Técnicos”, em Uberlândia. A capacitação, com 
apoio da Unitri, falou sobre dispensação de medica-
mentos sujeitos a controle especial e antimicrobianos, 
contemplando os aspectos legais e técnicos descritos 
pela Portaria nº 344/1998 e RDC nº 20/2011. 

FeVereiro

GirO De CapaCitações
Prescrição Farmacêutica
No dia 20 de fevereiro, a cidade de Araguari recebeu 
a capacitação de tema: “Prescrição Farmacêutica: 
aspectos técnicos da Resolução CFF nº 586/13”. A 
palestra, ministrada pelo assessor do CRF/MG e 
reaIizada com apoio da IMEPAC Araguari, Gabriel 
Barbosa, contemplou os aspectos legais e técnicos 
descritos pela Resolução.

Prescrição Farmacêutica
Uberlândia também sediou, no dia 21 de fevereiro, 
a capacitação sobre Prescrição Farmacêutica com o 
assessor Gabriel Barbosa. A capacitação, com apoio 
da Unitri, proporcionou conhecimento e atualização 
ao profissional farmacêutico em relação à prescrição 
farmacêutica.

CAPACITAÇÕES
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EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS

O farmacêutico, como profissional de saúde, 
preza pelo bem-estar da população. Como 
exemplo de ações que promovem esse 
cuidado, está o acompanhamento farmaco-
terapêutico. Essencial para garantir a adesão 
de pacientes ao tratamento, projetos como o 
realizado pelos farmacêuticos Lucas Botazini, 
Luciana Ferreira, Vanessa Ravanhani e Juliana 
Ferreira, em Pouso Alegre, são fundamentais 
na promoção à saúde.

Inserido no eixo de cuidado do Qualifar SUS, 
do Ministério da Saúde, o projeto Cuidado 
Farmacêutico, estruturado pela Secretária de 

Estado Saúde junto ao MS, é desenvolvido 
em quatro Estados do Brasil e, em Minas, em 
quatro regionais: Belo Horizonte, São João Del 
Rei, Governador Valadares e Pouso Alegre. Na 
cidade do Sul de Minas, no Núcleo de Assis-
tência Farmacêutica da Superintendência 
Regional de Saúde de Pouso Alegre, a ação é 
voltada para o acompanhamento farmacote-
rapêutico de pacientes com artrite reumatoide 
no âmbito do componente especializado da 
assistência farmacêutica. 

 “Na consulta ele é avaliado integralmente 
para identificação das suas necessidades em 

CUidado 
FaRMaCêUtiCo
aos pacientes com 
artrite reumatoide
Projeto no SUS de Pouso Alegre presta 
acompanhamento farmacoterapêutico no 
âmbito do componente especializado
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saúde, considerando suas comorbidades e 
a farmacoterapia. Procuramos identificar 
problemas relacionados a medicamentos 
considerando os parâmetros de necessidade, 
efetividade, segurança e conveniência. Após 
essa avaliação, é definido um plano de cuidado 
para o paciente. Esse plano de cuidado, muitas 
vezes requer o encaminhamento ao médico 
para revisão da farmacoterapia, prescrição 
de novos medicamentos ou monitoramento 
através de exames laboratoriais. Em seguida, 
avaliamos em consultas de retorno os resul-
tados das intervenções. O paciente cujos 
problemas não foram resolvidos é continu-
amente avaliado, com uma periodicidade 
individual. Caso esteja estável e/ou tenha a 
possibilidade de acompanhamento das suas 
comorbidades em outro ponto da rede, ele 
recebe alta do serviço. Na nossa realidade 
ainda não tivemos nenhuma alta, pois o 
serviço é recente”, explica o farmacêutico 
Lucas Botazini.

As consultas são mensais ou bimestrais, 
sendo realizadas sempre que o paciente vai 
retirar o medicamento no núcleo de assis-
tência farmacêutica em Pouso Alegre. O 
projeto, que teve início em setembro de 2018, 
já promoveu 71 consultas e atende, até o 
momento, 42 pacientes. “Como exemplo de 
algumas situações com os pacientes, citamos 
educação sobre modo de aplicação correto 
do imunobiológico que diminuiu a dor de 
aplicação, orientação sobre a importância 
de seguir o horário de administração de 
corticoide conforme prescrição médica, que 
eliminou as dores da paciente, identificação de 

casos suspeitos de Hipertensão Arterial após 
aferição da pressão arterial dos pacientes 
e encaminhamento para diagnóstico. Os 
pacientes relataram que só têm a agradecer 
por tudo que estão fazendo por eles, na ajuda 
com seus medicamentos e atenção aos seus 
problemas de saúde”, relata Lucas.

Sobre a ação, Lucas tem boas esperanças 
para o futuro. “Esperamos que o projeto se 
consolide ainda mais em Minas. A ideia é que 
outras regionais possam começar a implemen-
tação. Ele vai além do auxílio do tratamento da 
artrite reumatoide e comorbidades, conside-
rando o paciente integralmente, na avaliação 
da sua farmacoterapia, prezando pelo 
bem-estar da população. Seria uma ótima 
adição à saúde mineira”, comenta. 

EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS

Lucas Botazini, Luciana Ferreira, Vanessa 
Ravanhani e Juliana Ferreira do Projeto 

Cuidado Farmacêutico em Pouso Alegre
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DÚVIDAS
TÉCNICAS

Visando facilitar o dia a dia do farmacêutico 
que atua na dispensação de medicamentos, 
a Assessoria Técnica do CRF/MG elaborou um 
Manual que aborda, de forma clara e objetiva, 
os aspectos técnicos e legais para a dispen-
sação de medicamentos sujeitos a controle 
especial e antimicrobianos. 

Esta publicação conta contém informações 
referentes à dispensação, escrituração e envio 
de balanços de medicamentos controlados 
com substâncias entorpecentes, psicotrópicas, 

anorexígenas, retinoicas, imunossupressoras 

e anabolizantes, além de informações relacio-

nadas à dispensação de antimicrobianos. 

O material apresenta um compilado das legisla-

ções ligadas à área, de modo a facilitar a busca 

do farmacêutico e, consequentemente, propor-

cionar uma atuação mais segura e assertiva. 

Assim, o CRF/MG espera ajudar a otimizar o 

atendimento ao paciente e contribuir para uma 

assistência farmacêutica adequada. 

CRF/MG lança Manual 
para Dispensação de 
Medicamentos Controlados 
e Antimicrobianos

ler o Manual

Material, elaborado pela 
Assessoria Técnica, aborda os 
aspectos técnicos e legais para a 
dispensação destes medicamentos

• Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998

• Guarda e responsabilidade

• Receituário dos medicamentos

• Validade do receituário

• Quantidades máximas para a dispensação

• Informes legais para a dispensação 
de medicamentos controlados

• Intercambialidade de medicamentos

• Devolução de medicamentos

• Escrituração

• Balanço de medicamentos contendo 
substâncias psicoativas e outras 
substâncias sujeitas a controle especial

legislações abordadas no Manual para dispensação de Medicamentos Controlados

http://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20190228[132209]Aspectos-Tecnicos-Legais-para-_Dispensacao-Medicamentos-Sujeitos-Controle_Especial-Antimicrobianos.pdf
http://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20190228[132209]Aspectos-Tecnicos-Legais-para-_Dispensacao-Medicamentos-Sujeitos-Controle_Especial-Antimicrobianos.pdf
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FIQUE DE OLHO

Todos os receituários médicos de controle 
especial agora têm validade nacional. É o que 
determina a Lei 13.732, publicada no dia 9 de 
novembro de 2018 e em vigor desde o dia 7 de 
fevereiro deste ano. Para o paciente, a nova regra 
facilita a compra de medicamentos com receita 
em qualquer estado ou no Distrito Federal, inde-
pendentemente da unidade federada onde ela foi 
emitida. Antes, o receituário só tinha validade no 
local em que o atendimento havia sido realizado.   

A nova lei vale para todos os medicamentos de 
controle especial, que são aqueles que contêm 
substâncias ou plantas listadas no Anexo I da 
Portaria 344, de 1998, da Secretaria de Vigi-
lância em Saúde do Ministério da Saúde. O 
documento regulamenta o uso controlado de 
entorpecentes, psicotrópicos, imunossupres-
sores, antirretrovirais, entre outros. O objetivo é 
proteger a população quanto ao uso e controle 
sanitário dessas substâncias.   

regras que não foram alteradas  
De acordo com a Anvisa, a nova lei não trouxe 
alteração quanto à validade do receituário de 
medicamentos com substâncias previstas nas 
listas de entorpecentes e psicotrópicos (A1, A2 
e A3) da Portaria 344. Isso porque as receitas 
médicas referentes a este grupo já tinham 
validade em todo o território nacional.  

Receitas médicas têm 
validade nacional

Fonte: Anvisa

Por isso, é importante destacar que foram 
mantidas algumas regras específicas 
para esse grupo, como, por exemplo, a 
exigência de apresentação, à autoridade 
sanitária local, da Receita de Controle 
Especial e da Notificação de Receita “A”, 
documento que autoriza a dispensação 
de medicamentos com substâncias entor-
pecentes e psicotrópicas. Esse documento 
deve ser acompanhado de uma justifica-
tiva de uso, para averiguação e visto da 
Vigilância Sanitária local.   

A Anvisa esclarece que não há exigência 
de visto para as demais listas e receitu-
ários controlados previstos na Portaria 
344/1998.  

Prescrições estaduais  
A Anvisa ressalta, ainda, que a prescrição 
de medicamento controlado também 
pode ser emitida de acordo com normas 
estaduais, que estabelecem procedi-
mentos complementares em relação às 
regras previstas na Portaria 344/98, desde 
que não inviabilizem a aplicação da Lei 
13.732/2018. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13732.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/svs/1998/prt0344_12_05_1998_rep.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13732.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13732.htm
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Certi�cado Internacional de

Vacinação ou Pro�laxia

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

Brazillian Health Regulatory Agency

Regulamento Sanitário Internacional (2005)

International Certi�cate of

Vaccination or Prophylaxis

 International Health Regulations (2005)

Agência Nacional de Vigilância Sanitária

PAS
SPO

RT

PAS
SPO

RT

FIQUE DE OLHO

CeRtiFiCado 
inteRnaCional 
de vaCinaçÃo Já 
pode seR eMitido 
de FoRMa diGital
A solicitação, acompanhamento e recebimento do Certificado Internacional de Vacinação ou 
Profilaxia (CIVP), conhecido como cartão amarelo emitido pela Anvisa, agora tem trânsito total-
mente digital. A digitalização é resultado de uma parceria entre a Anvisa e a Secretaria de 
Governo Digital (SGD), do Ministério da Economia. 

Mais de 100 países exigem o Certificado Internacional de Vacinação do viajante para compro-
vação, em especial, da imunização contra a febre amarela. Alguns países, como Estados Unidos, 
Reino Unido e Portugal não fazem questão da apresentação do certificado. Em outros casos, 
como Austrália, Bahamas e Tailândia, não é permitida a entrada sem o documento, inclusive 
para uma simples conexão do cidadão que estiver só de passagem. 

Antes da transformação digital, para receber o CIVP, era preciso comparecer a uma unidade 
credenciada. Agora, o certificado pode ser emitido e impresso em qualquer lugar do mundo. 
Após tomar a vacina, gratuitamente, em uma unidade de saúde do SUS ou em algum dos serviços 
de vacinação privados credenciados, deve-se ser feita a solicitação pelo site Portal de Serviços. 

O processo é analisado pela equipe técnica e, se aprovado, uma mensagem é enviada em até 5 
dias úteis. O usuário deve imprimir o cartão e assinar no local indicado. O arquivo fica disponível 
para impressão sempre que necessário. 

Fonte: Anvisa

https://www.servicos.gov.br/servico/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia?pk_campaign=area-de-interesse
https://www.servicos.gov.br/
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FIQUE DE OLHO

lenalidoMida: 
aUtoRiZadas 
novas indiCações 
teRapêUtiCas
As indicações terapêuticas de medicamentos 
à base de lenalidomida foram atualizadas pela 
Resolução 269/2019, publicada pela Anvisa no 
dia 11 de fevereiro. Com a nova regra, os medica-
mentos passam a ser indicados para o tratamento 
de mieloma múltiplo recém-diagnosticado em 
pacientes submetidos a transplante autólogo 
de células-tronco, em monoterapia para trata-
mento de manutenção, e de mieloma múltiplo 
em pacientes sem tratamento prévio que não são 
elegíveis a transplante, em terapia combinada. 

Desde dezembro de 2017, a lenalidomida tinha 
indicação aprovada pela Anvisa para tratamento 
de mieloma múltiplo refratário/recidivo (MMRR) 
com ao menos um esquema prévio de trata-
mento. Outra indicação da substância é para 
anemia dependente de transfusão decorrente de 
síndrome mielodisplásica (SMD) de risco baixo ou 
intermediário-1, associada à anormalidade citoge-
nética de deleção 5q, com ou sem anormalidades 
citogenéticas adicionais. 

Medicamentos à base de lenalidomida 
trazem um risco sério, que é a possi-
bilidade de provocar malformações 
congênitas graves. Ou seja, o uso da subs-
tância pode levar ao nascimento de bebês 
malformados e também à morte de recém-
nascidos. Estes efeitos são chamados de 
teratogêncios.  Por causa desses riscos, 
é necessário um regulamento específico 
para a substância, que estipula requi-
sitos essenciais, especialmente quanto à 
situações de gravidez. 

A lenalidomida está classificada na lista 
C3 do anexo da Portaria 344/98, ou seja, 
passou a ser considerada como imunos-
supressora, sujeita à notificação de receita 
especial. Além disso, as regras para a 
produção da substância e a fabricação 
de medicamentos à base de lenalidomida 
estão estabelecidas na RDC 191/2017. 

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/3351931/RDC_191_2017_.pdf/a08ff846-09d0-4ee2-bc8f-1489f6f384da
http://portal.anvisa.gov.br/lista-de-substancias-sujeitas-a-controle-especial
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FIQUE DE OLHO

paRtiCipe da 
ConsUlta púBliCa 
da 2ª ediçÃo do 
FoRMUláRio 
hoMeopátiCo 

lista de denoMinações 
CoMUns BRasileiRas 
é atUaliZada

Estão abertas as contribuições para a Consulta 
Pública 600/2019, da Anvisa, que trata da 
proposta da segunda edição do Formulário 
Homeopático da Farmacopeia Brasileira. As 
contribuições podem ser feitas até 1º de abril, 
quando o processo seguirá para análise técnica e 
apresentação final à Diretoria Colegiada. Confira a 
proposta de ato normativo na íntegra. 

A Anvisa já disponibilizou a RDC 261/2019, que atualiza a lista de Denominações Comuns Brasi-
leiras. Houve a inclusão de 633 novas DCBs, a exclusão de uma e a alteração de três delas. DCB é 
a denominação de insumos inativos, soros hiperimunes e vacinas, radiofármacos, plantas medi-
cinais, substâncias homeopáticas e biológicas. Elas são empregadas nos processos de registro, 
rotulagens, bulas, licitação, importação, exportação, comercialização, propaganda, publicidade, 
informação, prescrição, divulgação de materiais didáticos, técnicos e científicos em todo o país. 

Fonte: Anvisa

http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/389767
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/389767
http://portal.anvisa.gov.br/consultas-publicas#/visualizar/389767
http://portal.anvisa.gov.br/documents/10181/5267330/RDC_261_2019_.pdf/fe1c5507-4139-4a36-8a4b-8f322d6ca0c1
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FIQUE DE OLHO

keytRUda e BliCyto 
têM novas indiCações 
apRovadas

apRovado MediCaMento 
paRa tRataMento de CânCeR

A Anvisa aprovou novas indicações 
terapêuticas para os medicamentos imuno
-oncológicos Keytruda (pembrolizumabe) e 
Blincyto (blinatumomabe). As novas indica-
ções foram publicadas no Diário Oficial da 
União do dia 11 de fevereiro. 

O produto Keytruda teve aprovadas duas 
novas indicações terapêuticas: como terapia 
adjuvante para pacientes com melanoma e 
envolvimento de linfonodos, que tenham sido 
submetidos a ressecção cirúrgica completa; e 

outra como tratamento de primeira linha em 
pacientes com câncer de pulmão de células 
não pequenas (CPCNP) escamoso e metas-
tástico, em combinação com carboplatina e 
paclitaxel ou paclitaxel (ligado à albumina). 

Já o medicamento Blincyto (blinatumomabe) 
passou a ser aprovado para o tratamento 
de adultos com leucemia linfoblástica aguda 
(LLA) de células B com doença residual 
mínima (DRM) positiva que já atingiram 
remissão completa. 

Pacientes com alguns tipos de câncer contam agora com o medicamento biológico Mvasi 
(bevacizumabe), cuja publicação foi registrada no dia 11 de fevereiro. O produto é o primeiro 
medicamento biossimilar do bevacizumabe a ser registrado no Brasil. O medicamento Avastin 
foi utilizado como comparador. 

As indicações terapêuticas aprovadas para o produto são: câncer colorretal metastático; câncer 
de pulmão de não pequenas células localmente avançado, metastático ou recorrente; câncer 
de mama metastástico ou localmente recorrente; câncer de células renais metastástico e/ou 
avançado; câncer epitelial de ovário, tuba uterina e peritoneal primário; câncer de colo de útero. 

Fonte: Anvisa
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Presidente: Farm. Yula de Lima Merola
Vice-Presidente: Farm. Alisson Brandão Ferreira
Tesoureira e Secretária-Geral em exercício: 
Farm. Adriana Fernandes Tupynambá

COnSELhEiROS REGiOnAiS EFETiVOS:
Farm. Alisson Brandão Ferreira
Farm. Adriana Fernandes Tupynambá
Farm. Alessandra Conceição F. Auarek Campos
Farm. Andrea Grabe Guimarães
Farm. Andréa Reis Pereira
Farm. Claudiney Luis Ferreira
Farm. Cléia Maria Almeida Prado
Farm. Elaine Cristina Coelho Baptista
Farm. Gizele Souza Silva Leal
Farm. Gláucia Pereira Lage Alves
Farm. Júnia Célia de Medeiros
Farm. Leandro Catarina Leal
Farm. Luciano Martins Rena Silva
Farm. Márcia Cristina de Oliveira Alfenas
Farm. Waldemar de Paula Júnior
Farm. Yula de Lima Merola 

COnSELhEiROS REGiOnAiS SuPLEnTES:            
Farm. André Luis Alves
Farm. José Geraldo Brustolini Batista de Oliveira
Farm. Luciene Alves Moreira Marques

COnSELhEiRO FEDERAL:
Farm. Gerson Antônio Pianetti

COnSELhEiRA FEDERAL SuPLEnTE:
Farm. Kátia Vanessa Moreira Mendes do Bom 
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Sede

Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG | Cep: 30.150-060
Tel.: (31) 3218-1000 | Fax: (31) 3218-1001 e 3218-1002

Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

assessoria técnica
(31) 3218-1026 
danubia.salviano@crfmg.org.br

Capacitações
(31) 3218-1043
capacifar@crfmg.org.br

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: secao.leste@crfmg.org.br

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

Sul de Minas 
Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre/MG
CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

triângulo Mineiro
Av. Anselmo Alves dos Santos,
nº 40, Bairro Santa Maria
Uberlândia/MG
CEP: 38408-041
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

reGioNaiS

GerêNCiaS

http://www.crfmg.org.br/
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