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editorial
Nesta primeira edição de 2010 da Farmácia Revista o presidente Benício Machado destaca a importância de
o profissional farmacêutico se preparar para desempenhar cada vez melhor as suas atribuições. Nesse caso, o
CRF-MG tem colaborado para o aprimoramento do conhecimento dos farmacêuticos, oferecendo gratuitamente
cursos de capacitação – (CAPACIFAR Dispensação e o de Análises Clínicas) na capital e no interior do Estado.
Somente neste mês, mais três turmas estão sendo implantadas em Ponte Nova, Muriaé e Governador
Valadares.
Sempre em busca de parcerias para a valorização e reconhecimento da atividade farmacêutica, o Conselho
firmou convênio inédito com a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) com objetivo de prover capacitação
técnica-científica no âmbito da Assistência Farmacêutica em Minas. O CRF continua trabalhando pra valer.
Em uma entrevista exclusiva, o farmacêutico presidente do Conselho Nacional de Saúde, Dr. Francisco Batista
Júnior, ressalta sua preocupação em ampliar parcerias para garantir a Assistência Farmacêutica no País.
Boa leitura!
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Com a Palavra

rumo a uma nova
O CRF-MG tem, desde o início da nossa gestão, realizado
ações, parcerias e projetos no sentido de valorizar a
profissão e o profissional Farmacêutico. Trata-se de
uma nova era nas relações entre a nossa Entidade e os
muitos outros atores, cuja atuação se soma à atividade
farmacêutica.
Saímos do ostracismo em que o CRF se encontrava
buscando o diálogo, a parceria, o trabalho conjunto em
benefício da categoria profissional, sempre com foco na
saúde da população. Realizamos ações conjuntas, participamos de discussões de interesse comum, aparamos
arestas naturais e outras cultivadas durante anos de
afastamento, sempre embasados no diálogo, na mútua
compreensão e no bem comum.
É uma luta coletiva, que irá beneficiar a todos, mas cujo
sucesso está vinculado à ação de cada Farmacêutico.
Os pilares desta melhoria são a ética, o aperfeiçoamento
contínuo e o perfil empreendedor.
O CRF mudou o paradigma, ampliando o seu leque
de atuação, buscando interagir politicamente, e para
alcançarmos o sucesso desejado é necessário que cada
Farmacêutico faça a sua parte.

era

Para atender adequadamente aos nossos clientes já não
mais é suficiente a mera presença física no estabelecimento. Lidamos com uma população que envelhece no seu
todo, muito mais bem informada sobre os seus problemas
de saúde, e principalmente conhecedora do seu direito à
Assistência Farmacêutica. A tendência é que esta cobrança
aumente cada vez mais, e precisamos nos preparar para
responder corretamente.
A nova abordagem, que vem sendo desenhada desde
o início de 2008, é para levar capacitação, informação
e suporte necessários para que o Farmacêutico possa
desempenhar o seu verdadeiro papel à frente do estabelecimento, assumir o seu posto de referência quando o
assunto são os medicamentos e cuidados com a saúde.
Muito mais do que a mera presença, queremos um
Farmacêutico empreendedor à frente do estabelecimento,
que ele faça a diferença, que desempenhe as funções para
as quais se preparou durante a sua formação acadêmica,
aliada à experiência e ao contínuo aperfeiçoamento que a
prática e os estudos possibilitam.
A assistência farmacêutica já não mais se satisfaz com
o “corpo presente”. Se o que queremos é a valorização,
remuneração digna, reconhecimento profissional e um
papel de destaque na área da saúde temos que ser
empreendedores, fazer a diferença em cada posto de
trabalho ocupado por um farmacêutico.

“Um grama de ação vale o mesmo
que uma tonelada de teorias”
Friedrich Engels

Gerenciar a sua carreira como um negócio, o negócio da sua vida, deixar de pensar que trabalha para alguém, ampliar
o campo de visão e atuação, fará com que o Farmacêutico deixe de se ser explorado e passe a ter consciência do seu
papel.
Ser empreendedor significa, acima de tudo, ser um realizador que produz novas ideias através da congruência entre
criatividade e imaginação.
E é para este Farmacêutico empreendedor que voltamos nossa atenção e o foco das nossas ações. Pois é dele que virá o
resgate, as novas ideias e ações que irão beneficiar a todos, que dará visibilidade à profissão, neste momento em que o
Brasil tanto precisa de cuidados com a saúde da sua população. Os custos crescentes das novas tecnologias são inalcançáveis por um sistema que garante a Universalidade, a Equidade e a Gratuidade de tratamento para todos os que vivem
em nosso país. Assim, a prevenção, a correta orientação e o acompanhamento da terapêutica medicamentosa, além da
educação para a saúde, assumem importância na melhoria da qualidade de vida e na redução dos gastos com o Sistema
Único de Saúde, no qual nos inserimos, independentemente do local onde desempenhamos as nossas funções.
Inauguramos a segunda década do século XXI sob o olhar de novas oportunidades, novos serviços farmacêuticos, e com
as novas possibilidades, novas responsabilidades.
Inauguramos também um segundo mandato, no qual vamos empreender nossos esforços na política de melhoramento
da performance profissional, com foco na saúde da população e no retorno do investimento para suas empresas.
A política de parcerias, a nova abordagem da fiscalização, os cursos de capacitação, a gestão eficiente, serão as
ferramentas utilizadas pelo CRF-MG. Convocamos também nossos colegas Farmacêuticos a dar sua contribuição.
UM GRANDE ABRAÇO A TODOS E UM 2010 DE MUITAS CONQUISTAS.
Farmacêutico Benício Machado de Faria - Presidente do CRF-MG

Conselho na Mídia
NOVEMBRO/2009

JANEIRO/2010

- Entrevista para a TV Canção Nova, de São Paulo, sobre os efeitos e uso
da talidomida

- Entrevista para a Rádio Itatiaia, BH, sobre como proceder para evitar a
compra de medicamentos falsificados

-Entrevista para a Rádio Vanguarda, Ipatinga, sobre a RDC 44/09, da
Anvisa

-18,19 e 20 – Campanha em Homenagem ao Dia do Farmacêutico na TV
Globo, Rádio Itatiaia e CBN, em todo estado

- Entrevista para a Rádio Vanguarda, Ipatinga, sobre as eleições no
CRF-MG

- Entrevista para o Jornal Vale do Aço, Ipatinga, sobre a Comenda do
Mérito Farmacêutico no Vale do Aço

DEZEMBRO/2009

FEVEREIRO /2010

-Entrevista para a TV Paranaíba, Uberlândia, sobre a RDC 44/09, da
Anvisa

– Entrevista para a TV Band Minas sobre consumo de álcool e medicamentos

-Entrevista para a Rádio Itatiaia, BH, sobre riscos da automedicação

- Entrevista para a TV Assembléia, BH, sobre a RDC 44/09 e a Lei estadual

-Entrevista para a Rádio Itatiaia, BH, sobre como proceder para evitar a
compra de medicamentos falsificados
-Entrevista para o Jornal Aqui, de Betim, sobre como proceder para evitar
a compra de medicamentos falsificados

durante o Carnaval – kit ressaca

18.679
- Entrevista para a Rádio Inconf idência sobre consumo de álcool e
medicamentos durante o Carnaval – kit ressaca
- Entrevista para a Rádio Inconf idência sobre consumo de álcool e
medicamentos durante o Carnaval – kit ressaca
- Entrevista para a RedeTV sobre consumo de álcool e medicamentos durante
o Carnaval – kit ressaca
- Entrevista para TV Globo Minas sobre consumo de álcool e medicamentos
durante o Carnaval – kit ressaca
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Fotos: Antônio Carlos Fotografia

Em destaque

Comenda

do Mérito Farmacêutico
Homenagens e reconhecimento por uma vida de trabalho
Desde que assumiu em 2008, a diretoria do
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais
(CRF-MG) não tem poupado esforços para valorizar
o profissional farmacêutico e sempre que possível
homenageá-lo por sua atuação.
A exemplo de 2009, este ano, mais uma vez o
CRF-MG comemorou o Dia do Farmacêutico, este
profissional do medicamento e promotor da saúde,
com mensagem na mídia durante quatro dias e
solenidade de entrega da Comenda do Mérito
Farmacêutico em Belo Horizonte e interior do
Estado, para aqueles que se destacam de alguma
forma no exercício da atividade.
A solenidade em Belo Horizonte foi em 22 de janeiro
no Clube Libanês, na Pampulha. Para indicar os
nomes dos profissionais que seriam agraciados com
a Comenda, os Conselheiros foram consultados
e deram suas sugestões. As indicações foram
apreciadas pela Comissão da Comenda do Mérito
Farmacêutico, presidida pelo professor Vanderlei
Machado, com participação da Conselheira Rosane
de Xavier Machado e do farmacêutico Claudiney
Luís Ferreira, professor do Capacifar e colaborador
desta autarquia federal.
| Janeiro - Fevereiro 2010 |

7

Homenageados na Solenidade de Belo Horizonte

Além de farmacêuticos, são homenageadas
com uma placa e uma medalha duas
autoridades, por suas ações em benefício
da categoria e da população. Este ano,
foram indicados o então secretário de
Estado de Saúde, Marcus Pestana,
principalmente por suas realizações no
Programa Rede Farmácia de Minas, e o
deputado federal Ivan Valente, que defende
a Farmácia como estabelecimento de
saúde, conforme substitutivo apresentado
ao Projeto de Lei 4385/94 da ex-senadora
Marluce Pinto. Por motivos particulares,
o parlamentar não pôde comparecer à
solenidade e sua Comenda será entregue
em outra oportunidade.

8
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Comenda do Mérito farmacêutico
2

AGRACIADOS

3

Receberam a Comenda
do Mérito Farmacêutico:
Dr. José Geraldo Lagoeiro
S a n t o s , D r. S p e n c e r
Procópio de Alvarenga
Monteiro, Dr. Joaquim
Rodrigues da Costa, Dr.
Helvécio Tomaz Martins,
Pro f es sor José Chagas
da Silveira, Dr. Francisco
M a r c e l o Ro c h a , D r.
Antônio Pedro Soares, Dr.
Geraldo Tadeu Generoso,
Dr. Luiz Carlos Marzano,
Dr. Deodoro Máximo de
Alencar Filho e Dr. George
Adriano Araújo Costa.

4

1. O presidente Benício
Machado entrega a Comenda
ao secretário Marcus Pestana
2. A diretora Júnia Célia de
Medeiros homenageia o Dr.
Antônio Pedro Soares
3. O vice-presidente Luciano
Martins Rena Silva entrega
a Comenda ao Dr. George
Adriano Araújo Costa

1

4. A secretária-geral Rigléia
M a r i a M o r e i ra L u ce n a
homenageia o Dr. José Geraldo
Lagoeiro Santos
| Janeiro - Fevereiro 2010 |
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Comenda do Mérito farmacêutico
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Dr. Spencer Procópio Monteiro ao lado da filha e a esposa, as farmacêuticas Luciana e Maria Ilcram Alvarenga

O professor Claudiney Ferreira entrega a Comenda ao professor Chagas da Silveira

Dr. Luiz Carlos Marzano recebe o diploma entregue pelo professor Vanderlei Machado, Conselheiro do CRF-MG

O farmacêutico Ênio Rocha homenageia seu pai, Dr. Francisco Marcelo Rocha

Dr. Geraldo Tadeu Generoso foi homenageado pelo vice-presidente do CFF, Dr. Walter da Silva Jorge João

O vice-presidente Luciano Rena entrega a Comenda ao Dr. Deodoro Filho

| Farmácia Revista |

Na

solenidade, o secretário
Marcus Pestana ressaltou que
o momento era de registro de
gratidão de todos com aqueles que deram
a vida pela qualificação da assistência
farmacêutica. Destacou a preocupação
da SES-MG de colocar a qualificação da
as sistência farmacêutica nas políticas
públicas de saúde, enfatizando o Programa
Rede Farmácia de Minas que pretende pôr
em funcionamento 600 unidades, até o fim
deste ano. Sessenta e sete farmácias públicas
já estão implantadas em municípios com até
30 mil habitantes. Como disse o secretário,
diagnóstico feito pela UFMG demonstrou que
dos 853 municípios mineiros em mais de
450 não tinha um profissional farmacêutico
para fazer o planejamento e a dispensação dos medicamentos à população. ”O
sistema de saúde não ficaria completo sem
uma assistência farmacêutica eficiente e
qualificada. Por isso, nós encaramos esse
desafio e com o auxílio do Governo de Minas
os prefeitos agora podem contratar e contar
com o profissional da Farmácia”.

TRIBUTO
Dr. Geraldo Tadeu Generoso, que falou
em nome dos agraciados, frisou que a
homenagem feita pelo CRF-MG “é muito
importante para todos os profissionais que
dedicaram e dedicam momentos de sua vida
com obstinação, amor, carinho e responsabilidade nessa grande missão de engrandecer
a nossa querida Farmácia, seja no serviço
público, no ensino, nas Análises Clínicas e
demais áreas de atuação”.
Visivelmente emocionado, o farmacêutico
piraporense Francisco Marcelo Rocha lembrou
que em muitos municípios brasileiros a
população não conta com assistência médica
e hospitalar. O farmacêutico faz o papel de
promotor e orientador da saúde, e não pode
se furtar em atender as pessoas carentes e
necessitadas, mas com responsabilidade,
ética e o humanismo que aprendeu na
academia. “Meu pai era farmacêutico, eu segui
seu exemplo e meu filho Ênio Rocha segue
agora o caminho escolhido por seu avô e seu

pai. Acho que é uma sina ou destino familiar e
tenho muito orgulho de ser farmacêutico. Com
esta homenagem, tenho a certeza de que meu
trabalho teve ressonância e foi devidamente
reconhecido por este honorável Conselho de
Farmácia”, comemora.
O presidente do CRF-MG, Benício Machado de
Faria, frisou que os farmacêuticos homenageados são exemplos de vida e atuação
profissional. “Ao homenagear com justiça estas
personalidades, prestamos o nosso tributo
aos que por sua conduta, por suas ações,
deixaram à categoria farmacêutica um legado
exemplar. São pessoas que se destacam por
terem dedicado toda uma vida à profissão,
por terem realizado mais do que o seu dever,
ou mesmo outros profissionais cujas ações e
intervenções em muito contribuíram para a
construção do nosso sonho”, disse.

”O sistema de saúde não
ficaria completo sem uma
assistência farmacêutica
eficiente e qualificada”
Marcus Pestana
Secretário de Saúde de Minas Gerais

Benício enfatizou que o Dia do Farmacêutico
é também uma oportunidade para se refletir
sobre os rumos da história e da profissão
farmacêutica. “Estabelecemos parcerias
que têm somado na busca da valorização
e do reconhecimento profissional. Atuamos
técnica e politicamente em defesa do profissional e da profissão, em todas as áreas em
que a presença do CRF-MG pode contribuir.
Esperamos que a nossa voz seja ouvida e
considerada na tomada de decisões que
afetam nossa atuação”, destacou. Entretanto,
o presidente deixou claro que o reconhecimento à profissão só depende do empenho de
cada farmacêutico e seus representantes.
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Representando o Conselho Federal de Farmácia, o vice-presidente
Walter da Silva Jorge João destacou a importância da criação do
Conselho de Farmácia Federal há 50 anos, conforme a Lei 3.220/60,
no governo Juscelino Kubitschek, mineiro que fundou Brasília. Mas
ressaltou as dificuldades enfrentadas pelos órgãos fiscalizadores e pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) em tornar a farmácia
de fato um estabelecimento de saúde, como prevê a RDC 44/09.
Dr. Walter João conclamou os farmacêuticos a lutarem contra as leis
que impedem a farmácia de ser realmente um estabelecimento de
saúde. “Conclamo todos os farmacêuticos para, unidos, lutarmos
sistematicamente e tornar sem efeito essas leis que remam contra a
Farmácia e a profissão farmacêutica”.
Ele parabenizou seus colegas farmacêuticos mineiros, em especial
os homenageados que, em sua opinião, deram valiosa contribuição
ao país e à profissão farmacêutica. O vice-presidente do CFF elogiou
a atuação do Conselho mineiro na busca da valorização profissional
e não se esqueceu do quadro funcional do CRF-MG. “Na pessoa da
Dona Santinha, parabenizo e agradeço o empenho de todos os funcionários do Conselho mineiro que trabalham em benefício da categoria
farmacêutica. No meu modo de entender, quem faz o melhor café nesse
Brasil é a Dona Santinha”, elogia.

90

anos
e muito vigor

DONA
SANTINHA
Foto: Flávio Nascimento
Sempre simpática, sorridente, com seu jeito
doce de falar e calma no caminhar Santinha tem
conquistado ao longo destes 31 anos de trabalho
no CRF-MG não somente seus colegas do dia a dia,
mas grande parte dos visitantes que vão à sede do
Conselho. Seu cafezinho já é famoso e conhecido
Brasil afora.
Quando ela foi admitida no Conselho, o presidente
da época era o Dr. Geraldo Tadeu Generoso, um
dos agraciados este ano com a comenda do Mérito
farmacêutico. De lá pra cá, já serviu seu cafezinho a
muitos diretores. Ela já faz parte da história deste
Conselho.

No fim da solenidade de entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico,
a diretoria do CRF-MG prestou uma homenagem surpresa ao Dr. José
Alves Dias, que completa 90 anos

Farmacêutico José Alves Dias recebe homenagem surpresa
O farmacêutico foi professor durante 30 anos de Farmacotécnica na
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais. Ele foi
um dos primeiros a se inscrever no CRF-MG, cujo registro feito em 1962
tem o número 148. Atualmente, são quase 16 mil profissionais inscritos.
Dr. José Alves foi gerente do Laboratório Suíço, fiscal da Secretaria de
Estado da Saúde de Minas Gerais e por 10 anos atuou na fábrica de
Medicamentos da Fundação Ezequiel Dias. Também foi responsável pela
padronização de Medicamentos da Fundação Hospitalar do Estado de
Minas Gerais (Fhemig) e é sócio-proprietário da Neopharma, onde presta
assistência até hoje.
Sua filha, a Dra. Astrid Chucre Dias, vice-presidente da Associação Nacional
de Farmacêuticos Magistrais Regional Minas Gerais (Anfarmag-MG), com
quem ele trabalha na farmácia de manipulação da família, foi convidada
para, em nome da diretoria do CRF-MG e de todos os farmacêuticos
mineiros, entregar ao pai um buquê flores pelos 90 anos de vida e quase
67 anos dedicados à Farmácia.
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Homenagens no

Norte de Minas
Pela primeira vez na história do Conselho de Farmácia mineiro farmacêuticos
do interior do Estado também são homenageados pelos relevantes serviços
prestados a categoria e à população. A comemoração teve início em Montes
Claros quando foram homenageados profissionais do Norte de Minas.
No dia 26 de janeiro, receberam uma placa
do Mérito Farmacêutico os farmacêuticos
Dr. Edmilson Rodrigues Cordeiro, Dr. Newton
Carlos Amaral Figueiredo e Dr. Marcelo Maia
Ruas. Em nome da diretoria, a secretária-geral
do CRF-MG, Dra. Rigléia Maria Moreira Lucena
e os Conselheiros Dr. Vanderlei Machado e
Dra. Rosane de Xavier Machado participaram
da cerimônia de entrega da comenda.
A Dra. Rigléia ressaltou que a diretoria tem
trabalhado pela valorização do farmacêutico
mineiro e quer estar mais próxima da categoria,
para ouvir suas sugestões e demandas e
tentar implantá-las, na medida do possível.
“Em nome do Conselho de Farmácia de Minas
Gerais parabenizo a todos os profissionais que
se destacaram na profissão colaborando para
o enaltecimento e valorização do profissional
da Farmácia”, disse.
Representando o prefeito de Montes Claros,
Luiz Tadeu Leite, o secretário de Saúde do
município, José Geraldo de Freitas Drumond,
ex-reitor da Universidade de Montes Claros
(UNIMONTES), prestigiou o evento e entregou a
comenda ao Dr. Edmilson Rodrigues Cordeiro.
O secretário destacou a importância do
farmacêutico na orientação à população, em
todas as suas áreas de atuação.
O professor Vanderlei Machado, Conselheiro
do CRF-MG, presidiu a solenidade.
A Conselheira Rosane de Xavier Machado
agraciou com uma placa o Dr. Newton Carlos
Amaral Figueiredo, e o assessor da diretoria

do CRF-MG, farmacêutico Alisson Brandão
Ferreira entregou a comenda ao Dr. Marcelo
Maia Ruas.
Em nome dos agraciados, o Dr. Edmilson
Cordeiro lembrou que a atividade farmacêutica
é uma das mais antigas da história da
humanidade, sendo inclusive citada na
Bíblia Sagrada, em Eclesiástico (38:7). “O
Farmacêutico faz misturas agradáveis, compõe
unguentos úteis à saúde e seu trabalho não
terminará até que a paz divina se estenda
sobre a Terra”, destacou, citando a passagem
bíblica. Segundo ele, embora a frase remonte
180 anos a.C., “ela é atualíssima, pois a paz
ainda não se estabeleceu sobre a face da
Terra e o Farmacêutico continua sendo o bom
ouvinte, o conselheiro e o profissional que
entende do medicamento.”
“Em meu nome e dos farmacêuticos do Norte
de Minas, é com muita honra que recebo
esta comenda, pois sei que eles trabalham
diuturnamente fazendo misturas agradáveis
e compondo unguentos úteis à Saúde. Divido
esta honraria com a Farmacêutica-Química,
Dra. Lucienne Andrée Voumard Cordeiro que
tem ombreado comigo nestes 44 anos de
profissão”, disse, homenageando também sua
esposa.
Por fim, Dr. Edmilson elogiou o trabalho da
atual a diretoria. “Parabenizo a atual diretoria
pelo brilhante trabalho de humanização de
um órgão que é por princípio normatizador e
fiscalizador da profissão”.
| Janeiro - Fevereiro 2010 |
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Homenagens e entrega do certificado
do Capacifar no

Vale do Aço

No Vale do Aço, a Comenda do Mérito Farmacêutico foi entregue durante solenidade na cidade de
Coronel Fabriciano, em 27 de janeiro. Cerca de 90 profissionais participaram da comemoração. Na
solenidade, foram entregues os certificado de conclusão do curso de capacitação aos alunos do
Capacifar Dispensação, 1ª turma, ministrado no Vale do Aço.
Os três representantes do Conselho na região, o presidente Benício
Machado de Faria, o vice-presidente Luciano Martins Rena Silva e o
Conselheiro Sebastião José Ferreira, presentes no evento, agraciaram
com a Comenda os farmacêuticos Dra. Marília Resende Almada Sanna,
Dr. Helvécio Tomaz Martins, Dra. Tercília Silva Baptista, Dra. Maria
Conceição Siqueira Morais e Dr. Artur Eugênio de Araújo e Dr. José
Anchieta de Mattos Pereira Poggiali.
O presidente Benício Machado destacou a importância da união da
categoria profissional e parabenizou os homenageados lembrando que
“eles dão orgulho à profissão farmacêutica pela competência, pioneirismo e dedicação no exercício da atividade”.
Em nome dos associados, a presidente da Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço (AFVA), Dra. Gisele Souza Silva Leal, reverenciou
com uma homenagem surpresa a fundadora da AFVA, Dra. Marília
Resende Almada Sanna por seu trabalho de valorização da atividade e
da categoria farmacêutica, principalmente, no Vale do Aço.
Também presente na solenidade, a diretora-tesoureira do CRF-MG, Dra.
Junia Célia de Medeiros cumprimentou os presentes e lembrou que “os
colegas farmacêuticos homenageados são exemplos de vida a serem
seguidos”.

presidente é também uma liderança política
na região e não são poucos seus esforços em
benefício da categoria farmacêutica”, disse.
Impedido de comparecer à solenidade em
Belo Horizonte, Dr. Helvécio Tomaz Martins
foi agraciado no Vale do Aço pelo presidente
Benício Machado e o vice-presidente Luciano
Martins Rena Silva.
A coordenadora da Seção de Ipatinga,
farmacêutica fiscal Cláudia Leite de Araújo
conduziu a solenidade
A diretora Júnia Célia de Medeiros fez a entrega
da comenda ao Dr. José Anchieta Poggiali,
representante da Secretaria de Estado da
Saúde na CIB-Estadual (Foto 1).
O vice-presidente Luciano Martins Rena Silva
agraciou o presidente Benício Machado com
uma placa do Mérito Farmacêutico (Foto 3).

SURPRESA
Durante a solenidade, o presidente Benício Machado foi surpreendido
com a indicação do seu nome para receber a Comenda do Mérito
Farmacêutico, uma decisão dos seus colegas da diretoria do Conselho,
o vice-presidente Luciano Martins Rena Silva, da secretária-geral Rigléia
Maria Moreira Lucena e da diretora Junia Célia de Medeiros, além
dos integrantes da Comissão da Comenda, presidida pelo professor
Vanderlei Machado.
Ao entregar a Comenda ao presidente, Luciano Martins Rena ressaltou
que “esta foi uma decisão pelos serviços que o presidente Benício
Machado tem prestado à profissão e à categoria farmacêutica. “O
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Mérito para farmacêuticos de

Governador Valadares
Em Governador Valadares a comemoração da Comenda do Mérito Farmacêutico
ocorreu no dia 28 de janeiro, quando receberam a Comenda do Mérito
Farmacêutico Dr. Wismar Fernandes Mourão e Dr. Moacir de Oliveira Lima Filho.
Os dois prof is sionais farmacêuticos se

Por seu pioneirismo e organização o evento foi muito elogiado por

destacam na região do Vale do Rio Doce pelo

todos os participantes. O secretário Municipal de Desenvolvimento

trabalho que tem desenvolvido ao longo dos

Econômico, Valter Machado, que também é empresário do ramo

anos de atuação. Dr. Wismar Fernandes Mourão
é empresário, proprietário de laboratório de
Análises Clínicas, de drogaria e distribuidora
de medicamentos. Ele recebeu a comenda
entregue pelo presidente Benício Machado.
O farmacêutico-bioquímico Dr. Moacir de Oliveira

de drogarias, ressaltou a importância de se reconhecer e dar visibilidade ao trabalho desenvolvido pelos farmacêuticos como tem feito o
CRF-MG. “Parabenizo a direção do Conselho Regional de Farmácia por
sua atuação nesses dois últimos anos, principalmente pelo trabalho de
valorização à categoria farmacêutica”, disse.

Lima Filho é também pesquisador e desenvolveu

4

a famosa pomada a base de repolho, muito
conhecida na região e já comercializada no

Fotos: Cláudio Salvador

País, medicamento fitoterápico, com ações

2. Dr. Helvécio Tomaz Martins
ao lado de sua esposa Malvina,
recebeu a Comenda entregue
pelo vice-presidente Luciano
Martins Rena Silva e pelo
presidente Benício Machado

cicatrizantes, anti-inflamatória e antibiótica.
Dr. Moacir recebeu a comenda entregue pelo
vice-presidente Luciano Martins Rena Silva.
Farmacêuticos das diversas áreas de atuação
prestigiaram o evento, entre eles, o presidente
d a A s s o c i a ç ã o d o s Fa r m a c ê u t i c o s d e
Governador Valadares (AFGV), professor Danilo
Matos.

2

4. A coordenadora da Seção
de Ipatinga, farmacêutica fiscal
Cláudia Leite de Araújo entre
o Conselheiro Sebastião José
Ferreira e o vice-presidente
Luciano Martins Rena Silva
durante a solenidade em
Governador Valadares

3
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Em destaque
Prêmio Jayme Torres/2009 - Plantas Medicinais e Fitoterápicos

Farmacêutica mineira
conquista 2º

lugar apresentando trabalho sobre o guaco

A farmacêutica mineira Izabel Pereira de Assis, do Laboratório de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de Uberaba, conquistou o 2º lugar em âmbito
nacional do Prêmio Jayme Torres 2009, na área de atuação “Plantas medicinais
e/ou fitoterápicos”, concurso organizado pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF).

O objetivo do prêmio é identificar, reconhecer
e difundir ações de Farmacêuticos e de Jovens
Farmacêuticos, que tenham por objetivo
melhorar as condições de saúde da comunidade
e sua qualidade de vida.
Izabel Assis, que concorreu na Categoria
Farmacêutico, é autora principal do trabalho
“Atividade antiinflamatória e mecanismos
de ação do extrato de Mikania laevigata na
peritonite induzida por carragenina”, ou seja,
o popular guaco, planta bastante conhecida e
usada pelos mineiros.
A farmacêutica Izabel Pereira
de Assis recebe o prêmio do
presidente do CFF, Jaldo de
Souza Santos

A entrega do prêmio foi em Brasília, em 20 de
janeiro, durante a solenidade em comemoração
ao Dia do Farmacêutico 2010 e 50 anos do CFF.

De acordo com a farmacêutica, a premiação
representa o reconhecimento do esforço
realizado por toda equipe na realização
do projeto a par tir do qual o ar tigo foi
originado. Ela contou com a colaboração de
outros profissionais que atuam na área da
saúde (farmacêuticos, dentistas, biólogos,
biomédicos e químicos).
Desenvolvido na Universidade de Uberaba
(UNIBE), o trabalho teve a coordenação
dos professores Dra. Elizabeth Uber Bucek,
farmacêutic a, e Dr. Marcelo Henrique
Napimoga (dentista), com colaboração
também do CPQBA/UNICAMP e USP-Ribeirão
Preto.
Segundo a farmacêutica, o objetivo do trabalho
era testar o uso do extrato de guaco (Mikania
laevigata), a partir de folhas colhidas em
diferentes meses do ano, sobre a migração
de neutrófilos após um estímulo inflamatório
e investigar os mecanismos moleculares
fundamentais.

POTENCIAL

Foto: Yosikazu Maeda
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Os extratos hidroalcoólicos foram obtidos a
partir de folhas secas a 30º C e verificados
seus efeitos sobre a permeabilidade vascular
e função sobre leucócitos em peritonite
induzida por carragenina em camundongos.
Os resultados demonstraram que os efeitos

anti-migração de neutrófilos dos extratos de
M. laevigata são associados com nenhuma
expressão dependente de ativação de iNOS
(isoforma induzida do óxido nítrico sintase) e
também inibição da produção de citocinas e,
conseqüentemente, migração de neutrófilos.
Conforme a autora, nes se contex to, é
importante reforçar o potencial terapêutico
das drogas que alvejam migração de leucócitos
para o foco inflamatório para controlar doenças
inflamatórias agudas ou crônicas. “Tomados
em conjunto, nossos resultados sugerem
que o uso do medicamento fitoterápico
elaborado a partir do extrato padronizado de
guaco (Mikania laevigata), independente do
mês de coleta de suas folhas no Triângulo
Mineiro/Uberaba, pode ser capaz de suprimir
o desenvolvimento de processos inflamatórios
agudos em lesões que são iniciadas pelo
recrutamento de neutrófilos. Este trabalho
vem ao encontro da Política Nacional de
Plantas Medicinais e Fitoterápicos, contribuindo com o estudo científico de uma nova
aplicação terapêutica de um vegetal nativo, de

uso popular consagrado e citado pela ANVISA como planta medicinal
podendo ser usado no SUS - Sistema Único de Saúde, no tratamento
de doenças inflamatórias que acometem grande parte da população”,
esclarece.
No campo social este é mais um exemplo da possibilidade e da
importância de se realizar trabalhos interdisciplinares, envolvendo
diferentes áreas da saúde, ressaltando a contribuição desses profissionais em uma equipe de trabalho, assim como a interação dos
setores privados e públicos, itens estes amplamente discutidos nos
últimos tempos.
No campo da ciência, na avaliação de Izabel, os resultados alcançados
contribuem ainda com a possibilidade de elucidar mecanismos de
ação de misturas de componentes presentes nos vegetais, mudando
paradigmas e/ou criando novos conceitos no estudo envolvendo plantas
medicinais e seus respectivos fitoterápicos; o estudo dos fatores que
determinam e interferem na reprodutibilidade de respostas farmacológicas de fitoterápicos a base de guaco e na viabilidade econômica
de comercialização deste fitoterápico; a comprovação científica do uso
popular do guaco em artrite e artrose.
Graduada em Farmácia Industrial pela Universidade de Uberaba, em
2008, Izabel Assis trabalha em uma drogaria na cidade do Triângulo
Mineiro, atuando na atenção e assistência farmacêutica à população.

Vencedores
Categoria: Farmacêutico
Trabalho vencedor (1º lugar): "Estudo da atividade gastroprotetora e cicatrizante de Caryocar coriaceum WITTM
(Pequí)".
Autor principal: Adriana Rolim Campos Barros (adrirolim@unifor.br)
Autores colaboradores: Glauberto da Silva Quirino, Gerlânia de Oliveira Leite, Luciana Magalhães Rebelo, Adriana da
Rocha Tomé, José Galberto Martins da Costa, André Luiz Herzog Cardoso.
Universidade de Fortaleza (CE)

Categoria: Estudantes de Farmácia
Trabalho vencedor: “Estudo da genotoxicidade aguda e subcrônica, in vivo e in vitro , de extratos aquosos de Ilex
paraguariensis St.Hill , obtidos por infusão”
Autor principal: Joseane Sampaio (joseane_sampaio@yahoo.com.br), ( joseane-sampaio@hotmail.com)
Autores colaboradores: Roberta Treméa, Bruna Rigo, Jolcimara Amrein Tacca, Elisa Artusi, Melissa Schwans e Vanusa
Manfredini.
Alunos da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões, Campus de Erechim (RS).

Comissão Avaliadora
Conselheiro Federal de Farmácia por São Paulo, Ely Saranz Camargo, e os doutores Maria das Graças Lins Brandão e
Nilton Luz Neto
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Convênio SES/CRF
União de forças para aprimorar assistência farmacêutica no SUS

Fotos: Yosikazu Maeda

No Brasil, é muito comum em dezembro as
preocupações estarem voltadas exclusivamente para as festividades e férias do fim
de ano. Enquanto muitos estavam de férias,
passeando com seus familiares, a diretoria do
CRF-MG continuou em ação, mantendo seu
ritmo normal de trabalho, buscando parcerias
para valorização do farmacêutico.
Entendimentos iniciados naquele mês com
a Secretaria de Estado da Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) culminaram na celebração de
um convênio inédito entre as partes, assinado
no dia 27 janeiro. Na verdade, essa nova
aliança foi possível após a exitosa parceria no
início de 2009, com a realização do I Simpósio
Internacional de Farmacoenomia, no Hotel
Ouro Minas.
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O convênio recém-firmado entre a SES e o CRF tem objetivo de prover
capacitação de cunho técnico-científico no âmbito da Assistência
Farmacêutica no Estado de Minas Gerais.

PREMIAÇÃO
Preocupado e interessado em oferecer a devida capacitação ao
farmacêutico, o Conselho considera excelente essa união de forças,
conforme ressalta o presidente Benício Machado de Faria. “Com mais
esse passo, podemos oferecer capacitação e preparar o farmacêutico
do Sistema Único de Saúde, principalmente os que atuam no Programa
Rede Farmácia de Minas, para que aprimorem a prestação da boa
assistência farmacêutica à população no município onde eles estão
inseridos. Além de ser o profissional que conhece o medicamento, o
farmacêutico tem que ser um bom ouvinte, conselheiro, e deve atender
a população de forma humanizada e com o devido conhecimento
técnico”, disse.

De acordo com o presidente, esse convênio amplia a
participação e insere o farmacêutico do SUS no Capacifar.
Outra ação dessa parceria é a premiação para os trabalhos
desenvolvidos pelos farmacêuticos do Estado em 2009
e 2010, com a instituição do Prêmio da Assistência
Farmacêutica do Estado de Minas Gerais.

De acordo com Augusto Guerra, que também é coordenador do Programa Farmácia de Minas, o Centro
Colaborador do SUS para Estudos Farmacoeconômicos e
Epidemiológicos terá estrutura para permitir que prescritores (médicos e odontólogos) de medicamentos recebam
informações, análises e pesquisas cientificamente certificadas que servirão de suporte na decisão da terapêutica

CENTRO DE ESTUDOS

mais adequada.

Negociações iniciadas pelo Conselho mineiro possibilitaram
que o Conselho Federal de Farmácia (CFF) também firmasse
convênio com SES-MG. No dia 27 de janeiro foi consolidada
a parceria entre a SES, CFF e Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) para a criação do Centro Colaborador do SUS
para Estudos Farmacoeconômicos e Epidemiológicos.

Augusto Guerra explica que, inicialmente, o projeto vai

Participaram da reunião o superintendente Estadual de
Assistência Farmacêutica, Augusto Guerra; o secretário
estadual de Saúde, Antônio Jorge de Souza Marques; o
presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos, e o presidente do

alcançar 67 municípios onde já funciona o Programa
Farmácia de Minas e vai atender especialidades que, hoje,
formam a atenção primária, incluída, neste rol, a psiquiatria.
“O objetivo é colocar em prática a sintonia entre prescritores e os farmacêuticos. Para tanto, o farmacêutico passa
a cumprir o papel de difundir informações científicas sobre
os medicamentos, posicionando-se na relação terapêutica
entre o prescritor e o usuário como um vínculo indispensável”, disse.

CRF-MG, Benício Machado de Faria.

Em entrevista à Farmácia Revista (FR), o secretário de Estado da Saúde,
Dr. Antônio Jorge conta detalhes da parceria entre CRF-MG e SES-MG
Farmácia Revista - Qual a importância de se firmar um convênio
entre a SES/MG e o CRF?

Dr. Antônio Jorge - A realização desse convênio permite capacitar/
atualizar farmacêuticos e reflete a consonância das instituições no
sentido de prover recursos humanos capazes de contribuir para a
melhoria da saúde da população.

FR - Essa modalidade de convênio é habitual ou trata-se de uma
parceria inovadora no âmbito da Saúde em Minas Gerais?

Dr. Antônio Jorge - No âmbito da Rede Farmácia de Minas, sim. A
SES tem procurado estabelecer tais parcerias com o intuito de agregar
instituições que queiram contribuir com a construção do SUS em Minas
Gerais. Ainda no ano de 2009, fizemos uma parceria semelhante para
realização de Simpósio Internacional de Farmacoeconomia, que se
mostrou bem-sucedida.

“Teremos a apresentação dos trabalhos vencedores do
I Prêmio Estadual de Assistência Farmacêutica no SUS”
Secretário Antônio Jorge Marques
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FR - Que medidas serão adotadas inicialmente para capacitar o farmacêutico no
âmbito da Assistência Farmacêutica?
Dr. Antônio Jorge- Considerando a dimensão de Minas Gerais e a importância
do farmacêutico para garantir o acesso e o uso racional de medicamentos no
SUS, tem-se adotado diferentes estratégias para capacitá-los. Dentre elas
temos eventos, como o Simpósio da Rede Farmácia de Minas, que favorecerá
o intercâmbio de conhecimento dos profissionais farmacêuticos vinculados ao
SUS, entre si e entre os demais profissionais de saúde. Há também a produção
de material técnico informativo; a visitação técnica às Gerências Regionais de
Saúde; a realização de oficinas; reuniões por meio de videoconferência; aulas
veiculadas por meio do Canal Minas Saúde entre outras.
FR - Serão contemplados somente os farmacêuticos do Programa Rede Farmácia
de Minas?
Dr. Antônio Jorge - Prioritariamente, sim. Entretanto, havendo disponibilidade de
vagas temos interesse em ampliar a ação para todos os profissionais de saúde
interessados.
FR - Quais cursos serão oferecidos aos profissionais?
Dr. Antônio Jorge - As atividades do Simpósio terão como linhas temáticas a
Gestão e planejamento no âmbito da Assistência Farmacêutica, a Gestão da
Clínica, e a Gestão da Informação. Podemos dizer, de maneira simplificada, que
serão trabalhadas questões como o refinamento de metodologia de programação
de medicamentos; as vantagens individuais e coletivas advindas do cuidado
farmacêutico e como tratar os dados produzidos pelo SIGAF e outros sistemas do
SUS para transformá-los em informações, as quais são valiosas para estabelecer
prioridades em saúde.
Também, teremos a apresentação dos trabalhos vencedores do I Prêmio Estadual
de Assistência Farmacêutica no SUS.
FR - Além da atualização/capacitação por meio de cursos, o farmacêutico receberá
outro tipo de incentivo? De que forma?
Dr. Antônio Jorge - Como citei anteriormente, a SES estará divulgando nos
próximos dias as regras do I Prêmio Estadual de Assistência Farmacêutica, com o
intuito de reconhecer as experiências exitosas neste campo no SUS/MG.
FR - O que o senhor pensa sobre o curso de capacitação – CAPACIFAR, oferecido
gratuitamente pelo CRF-MG aos farmacêuticos mineiros?
Dr. Antônio Jorge - É, sem dúvida, uma importante iniciativa que o Conselho vem
desenvolvendo com sucesso, pois permite o ensino em serviço e contribui para a
educação continuada dos profissionais farmacêuticos em Minas. Para o Estado
esse tipo de iniciativa é importante porque atualiza os profissionais com conhecimentos no âmbito da Vigilância Sanitária e Gestão em Saúde, que são temas
fundamentais para a saúde pública.
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Prestação de

CONTAS

Organização e planejamento marcam sucesso do Congresso
Sempre pautada na transparência e dando visibilidade a suas ações, a diretoria do CRF-MG divulga a prestação de contas do maior
Congresso de Farmácia já realizado em Minas Gerais.
Além de reduzir o valor das inscrições em até 50%, em relação aos anteriores, visando possibilitar a participação do maior número de
farmacêuticos do interior do Estado, o Conselho se propôs inclusive a subsidiar parte do evento. No entanto, não foi preciso, pois o
10º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais que contou com palestrantes de alto nível e conhecimento científico, teve
recorde de participação e registrou superávit de R$ 13.905,47 (Confira no quadro e gráfico).
“Como se vê, é possível oferecer um Congresso de alta qualidade, a custo reduzido ao profissional mineiro”, ressalta o presidente do
Congresso, professor Vanderlei Machado.

RECEITAS

R$

356.326,03

Inscrição

R$

242.693,66

Estande

R$

59.722,37

Parceria BELOTUR

R$

40.000,00

Parceria Caixa Econômica

R$

15.000,00

( - ) Devoluções

R$

(1.090,00)

DESPESAS

R$

342.420,56

Fornecedores

R$

339.535,03

Tarifas Bancárias

R$

2.885,53

RESULTADO

R$

13.905,47

Fonte: Carlos Frederico Aguilar Ferreira (Gerente do Setor Financeiro do CRF-MG)

68%

17%
11%
4%
Parceira
Caixa Econômica

Parceria
BELOTUR

Estande

Inscrição

Total de A rrecadação
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Diretrizes do CRF-MG para 2010-2011
CRF Pra Valer
Ao se recandidatar, a atual diretoria do CRF-MG reafirmou seu compromisso com a categoria, que sacramentou
nas urnas a sua preferência. Confira algumas diretrizes que pautarão a atuação desta gestão durante o biênio.

• CAPACIFAR: Ampliar “Farmácia Dispensação” para mais 10

• Associações Farmacêuticas: Manter a política de reestruturação

turmas e “Análises Clinicas” para mais 6 turmas. Iniciar projeto-

e abertura destas associações para ampliar a representação e

piloto para as demais áreas de atuação, com possibilidade de

defender os interesses dos colegas farmacêuticos nos municípios

ampliação. Manter a parceria com as Instituições de Ensino Superior

e regiões onde estão instituídas

e empresas privadas
• Ciclo de Palestras: Temas específicos, com abordagem em
três ou quatro módulos, em parceria com as Associações de
Farmacêuticos

CRM, CRO, COREM; CRPIS, com a campanha “Receita Correta”
• Entidades Farmacêuticas: Ampliar os projetos em parceria com o
CFF e indicar farmacêuticos para serem membros das comissões

• Ensino à Distância: Iniciar o projeto de educação à distância, mas

destas entidades. Ampliar os projetos desenvolvidos juntamente

sempre primando pela interação profissional

à Anfarmag, Fitoterapia. Continuar com as discussões com os

• CAPACIFIS: Manter e ampliar o projeto, tendo como base os
resultados da primeira turma e o retorno dos colegas farmacêuticos
sobre a ação da fiscalização
• Orientação Profissional: Implantação de um programa de
orientação profissional para todo o estado

farmacêuticos Homeopatas para ampliação da informação e
incentivo aos fóruns e debates, e consolidar os contatos e avanços
dentro da Indústria, conseguidos durante o 10º Congresso de
Farmácia
• Entidades Governamentais: Consolidar e ampliar os projetos
com a Secretaria do Estado de Saúde de Minas Gerais; ampliar as

• Palestras x Legislações: Realização de palestras e seminários

discussões com a VISA–MG sobre “Farmácia Notificadora” e “RDC

para discutir e esclarecer sobre as consultas públicas, resoluções

44/09”, entre outros; Realizar Fórum de discussão entre estas

complementares e demais demandas legais nas regiões do estado

entidades

• Convênios com Instituições de Ensino Superior: Manter e ampliar

• Conselhos Municipal e Estadual de Saúde: Estabelecer a partici-

o convênio com essas instituições para ministrar a palestra

pação do CRF-MG dentro destes conselhos com o intuito de

Legislação & Ética Farmacêutica

apresentar propostas de ação e apoio na implementação de um

• Congresso Mineiro de Farmácia do CRF-MG: Ampliar e inovar

Plano de Assistência Farmacêutica Municipal, além da regulari-

cada vez mais. Concretizar as diretrizes de qualidade científica,

zação das farmácias privativas do SUS

ampliação de vagas, ampliação das áreas de atuação contempladas

• Planejamento Estratégico – Fiscalização e Registro: Manter a

e gerenciamento dos processos e recursos de forma transparente

política estabelecida, coletar e apresentar à categoria farmacêutica

• Qualidade Ambiental: Promover fórum para discutir as questões

os resultados oriundos do CAPACIFIS e da implantação de projeto-

ambientais e a partir daí propor um programa de “Certificação

piloto na Regional Vale do Aço

Ambiental” voltado ao setor farmacêutico

• Regionalização da Fiscalização: Analisar os resultados obtidos

• Congressos, Cursos e Seminários: Realizar busca ativa sobre as

com os farmacêuticos fiscais e colegas farmacêuticos para traçar

atividades de capacitação e divulgar para todos os farmacêuticos,

novas diretrizes

visando ampliar as opções de educação

• Marketing da Profissão Farmacêutica: Realizar campanha de

• Selo de Qualidade Educacional: Com o objetivo de destacar as

valorização da profissão e do farmacêutico na mídia

instituições que estão em consonância com as novas diretrizes

• Associativismo: Promover ações e discussões sobre o tema e

curriculares, cabendo à Comissão Assessora de Ensino a respon-

buscar alternativas que viabilizem a busca de incentivos financeiros

sabilidade de propor os critérios e indicadores e de acompanhar

do governo (farmácia um estabelecimento de saúde)

os mesmos
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CRF-MG amplia CAPACIFAR
e abre mais três turmas
Finalizando a primeira etapa do projeto, levando capacitação de
qualidade para dez turmas de profissionais farmacêuticos da capital
e interior do estado, a diretoria do CRF-MG contabiliza o sucesso da
iniciativa.
Cumprido com o compromisso assumido, parte para a segunda
etapa para interiorizar ainda mais e alcançar colegas de outras
regiões. Serão mais 10 turmas na área de Dispensação, além de
novas turmas que contemplarão outras áreas de atuação. Inicialmente, foram abertas três turmas, sendo em Ponte Nova, em 27 de
fevereiro, Governador Valadares, no dia 06 de março e em Muriaé,
27 de março.
O projeto será ampliado em relação à responsabilidade social,
estimulando as empresas farmacêuticas a participarem das doações
que já são feitas pelos profissionais para ajudar instituições filantrópicas e, ainda, na parte pedagógica, com ampliação do conteúdo
e obrigatoriedade de apresentação de trabalho de conclusão do
curso.

A diretoria do CRF-MG agradece às entidades farmacêuticas e empresas
privadas que tem contribuído para o sucesso do CAPACIFAR

Capacitação profissional

Instrutores comprometidos com o projeto
“A gente percebe que o pessoal, principalmente do interior do
Estado, está muito satisfeito e orgulhoso do CRF por lembrar
não só da fiscalização do exercício da atividade, mas também de
oferecer a capacitação aos profissionais. As aulas do CAPACIFAR
ajudam e previnem os nossos colegas em relação à dispensação
inadequada e de atos que possam provocar danos à saúde do
usuário de medicamentos.

Foto: Héllen Cota

No fim das aulas, os colegas, surpresos com essa iniciativa
do CRF-MG, agradecem, elogiam e pedem mais aulas, pois
primam pela qualidade da profissão e aperfeiçoamento do
farmacêutico.”

Farmacêutico Reinaldo Moraes Júnior
(Instrutor do 5º módulo)
Cursa especialização em Farmacologia Clínica pela Universidade de
Lavras, trabalha na Clínica Forma e na Drogarias Pacheco – na Gestão e
Dispensação

Foto: Flávio Nascimento

“Como Farmacêutica Fiscal do CRF-MG percebo o projeto
CAPACIFAR como uma iniciativa inédita e fundamental no Brasil,
em prol do aparo de arestas que vivenciamos entre a realidade
profissional que nos aflige durante nossas atividades cotidianas e
os ensinamentos que obtivemos durante a formação acadêmica.
E no meio desta lacuna situa o trabalho do CRF-MG, oportunamente, buscando informar, instruir, compartilhar, acrescentar,
além de exercer a atividade fiscalizadora que lhe é obrigatória.
Sinto-me honrada em fazer parte do corpo de palestrantes desse
projeto.”

Farmacêutica Fiscal Cláudia Leite de Araújo
(Instrutora do 1º módulo)
Coordenadora da Seção do CRF-MG em Ipatinga
MBA em Gestão de Pessoas/ UNA-BH
Especialista em Marketing e Comunicação/UNI-BH, Especialista em
Saúde Pública/UNAERP
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“A criação do CAPACIFAR vem ao encontro de maior integração do Farmacêutico com o paciente, pois a partir
do momento que estamos nos capacitando estamos nos qualificando, logo, estaremos mais preparados para
enfrentar as adversidades do dia a dia. Cabe ressaltar que o CAPACIFAR, além de proporcionar interação com o
conhecimento, traz mais aproximação e, consequentemente, união da categoria.
Capacitar é qualificar, interagir, aproximar ainda mais o profissional do saber e do fazer Farmacêutico.”

Hairton Ayres Azevedo Guimarães
(Instrutor do 7º módulo)
Farmacêutico-Bioquímico Especialista em Farmacologia Clínica - Trabalha na Rede Fhemig e na Dispensação da Drogaria Araújo

Foto: Héllen Cota

“O CAPACIFAR é a maior oportunidade de toda existência do
Conselho dada aos colegas farmacêuticos que buscam conhecimento e atualizações no dia a dia da farmácia. Compartilhar
experiências torna o CAPACIFAR um marco na história do
Conselho. Associa vontade de aprimorar à capacitação em servir
ao próximo. Cria um clima de união e reconhecimento da nossa
categoria.”

Hotoniel Drumond
(Instrutor do 9º módulo)
Farmacêutico, trabalha na Dispensação da Drogaria Araújo

“O CAPACIFAR no módulo de Gestão de Pessoas tem proporcionado aos participantes, além de trocas de experiências mútuas, condições de inserção nesse universo das relações humanas, onde muitos têm vislumbrado a sua
postura profissional, o seu lugar de sujeito e a sua condição de homem.
Em cada turma, tenho contemplado um novo aprendizado, o recomeço, uma nova esperança para projetos antigos
e sonhos esquecidos, mas acima de tudo o resgate do papel do Farmacêutico como um profissional ético e
indispensável à nossa sociedade.”

Bedsen Rocha
(Instrutor do 3º módulo)
Psicólogo, Analista de Recursos Humanos, especializado em Gestão de Pessoas - Trabalha na Aethra Sistema Automotivos –
Unidade Centauro

| Janeiro - Fevereiro 2010 |
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Entrevista exclusiva

Dr. Francisco Batista Júnior
Presidente do CNS quer ampliar parcerias para garantir Assistência Farmacêutica
Nesta primeira edição de 2010, a Farmácia
Revista entrevista o presidente do Conselho
Nacional de Saúde (CNS), Dr. Francisco
Batista Júnior, farmacêutico na especialidade Indústria, graduado em 1977 pela
Faculdade de Farmácia da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte (RN).
Dr. Francisco Júnior é pós-graduado na área
de Tecnologia Farmacêutica, pela Faculdade
de Farmácia da Universidade Federal de
Pernambuco, exerceu a profissão em indústria
farmacêutica e na fiscalização do exercício
profissional no Rio Grande do Norte. Desde
1993, trabalha como farmacêutico hospitalar
em uma unidade que é referência em doenças
infecto-contagiosas no RN.
O presidente do CNS foi dirigente do Sindicato
dos Trabalhadores em Saúde do Rio Grande
do Norte, presidente da Central Única dos
Trabalhadores (CUT) em seu estado e dirigente
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Seguridade Social da CUT, entidade que
representa no Conselho Nacional de Saúde
desde o final de 2003, e da Federação Nacional
dos Farmacêuticos. Também foi Conselheiro
Municipal de Saúde em Natal, RN.
Na presidência do CNS desde novembro de
2006, Dr. Francisco Júnior fala sobre seus
projetos para o órgão nacional, entre eles,
ampliar a parceria com a Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa) e Conselhos de
fiscalização do exercício profissional visando
garantir a Assistência Farmacêutica em todos
os níveis.

Farmácia Revista (FR) – Sendo um farmacêutico, como o senhor vê e
qual a importância da participação dos farmacêuticos nos Conselhos
de Saúde? De que forma eles podem contribuir?
Dr. Francisco Júnior - Os Conselhos de Saúde são espaços altamente
privilegiados, onde se definem as políticas e as ações a serem implantadas no sistema de saúde. É, portanto, uma possibilidade concreta de
se construir alternativas que apontem para a superação de dificuldades
e estabelecimento de novos paradigmas que se traduzam na melhoria
do atendimento da população.
Uma das maiores dificuldades que a população brasileira enfrenta
na saúde, sem dúvida, diz respeito ao absoluto descompromisso e
mesmo irresponsabilidade historicamente praticada no nosso país com
a Assistência Farmacêutica, e que significa e se traduz em prejuízos
financeiros e sociais incalculáveis para o nosso povo.
Sem desconsiderar a participação nos mais variados temas que
dizem respeito ao SUS, é na questão da Assistência Farmacêutica
que o Farmacêutico tem uma possibilidade ímpar de intervir de forma
qualificada e diferenciada, num processo que beneficiará diretamente
não somente a população usuária do sistema, mas a própria categoria
profissional por meio da visibilidade, da valorização e do reconhecimento profissional.
Essa contribuição pode se dá não somente mediante a participação
direta nos Conselhos de Saúde constituídos, mas também em todos
os espaços de articulação, elaboração e decisão que existem, como os
conselhos gestores, conselhos locais e no próprio local de trabalho.
FR – Nos últimos anos, Minas tem se destacado na área da Assistência
Farmacêutica. Quais são os planos, os projetos, para a sua gestão?
Dr. Francisco Júnior - No plano mais geral, os nossos grandes desafios
são continuar o aprofundamento do processo de aproximação e capacitação dos conselhos municipais e estaduais e por em prática a nossa
agenda política que possibilite a viabilização das propostas aprovadas
na Caravana Nacional em Defesa do SUS.

“Queremos ampliar a parceria com a Anvisa, Conselhos de fiscalização do exercício
profissional, universidades, entidades de profissionais farmacêuticos e Ministério
da Saúde, na perspectiva de viabilizarmos as mudanças que são necessárias com a
finalidade de garantir a Assistência Farmacêutica em todos os níveis”
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No plano específico da área farmacêutica, ampliarmos a parceria com
a Anvisa, Conselhos de fiscalização do exercício profissional, universidades, entidades de profissionais farmacêuticos e Ministério da Saúde,
na perspectiva de viabilizarmos as mudanças que são necessárias com a
finalidade de garantir a Assistência Farmacêutica em todos os níveis,o aperfeiçoamento na formação profissional e a inserção definitiva do Farmacêutico
na equipe multiprofissional em saúde em todos os espaços onde o medicamento for o objetivo a ser disponibilizado à população usuária.
FR - Quais são as maiores dificuldades encontradas ao levar a Assistência
Farmacêutica aos municípios do estado de Minas Gerais?
Dr. Francisco Júnior - Nos últimos anos têm acontecido movimentos
importantes em alguns lugares do Brasil que apontam para o respeito a
uma nova ordem referente à Assistência Farmacêutica, sintonizada com os
anseios da população e dos profissionais. Temos que admitir, no entanto, que
são experiências isoladas.
Dessa maneira, acredito que as dificuldades encontradas em Minas Gerais
são as mesmas encontradas em todo o país.
O entendimento do medicamento como uma mercadoria qualquer, dos
estabelecimentos farmacêuticos como meros estabelecimentos comerciais,
o medicamento significando de fato no Brasil um dos mais importantes
segmentos da economia envolvendo, portanto, interesses poderosíssimos,
uma falta de fiscalização mais efetiva por parte dos organismos institucionais
e formais que têm essa finalidade, e uma falta de conscientização profissional e política por parte do profissional, têm produzido um caldo de cultura
perverso e difícil de ser revertido.
As iniciativas importantes que estão em curso pelo Governo, pelos Conselhos
e pelas entidades profissionais como sindicatos, federações e associações
nos permitem vislumbrar grandes perspectivas de superação dessa lógica
conservadora e que causa prejuízos inaceitáveis ao povo e aos profissionais

FR - O CRF-MG tem realizado ações em
conjunto com a Secretaria de Estado da
Saúde (SES-MG). Alguns projetos já foram
executados, outros em estão andamento.
Como o senhor vê esta parceria?
Dr. Francisco Júnior - Indispens ável e
vital. Os Conselhos de Farmácia em todo o
país podem ser o divisor de águas nessa
verdadeira transformação cultural que pretendemos no Brasil. É óbvio que os princípios da
Assistência Farmacêutica que pretendemos
ainda não fazem parte do saber e da vontade
de grande parte dos gestores no nosso país.
Os Conselhos podem então cumprir um papel
fundamental, contribuindo na elaboração de
propostas e na formação profissional.
FR - O programa Rede Farmácia de Minas vai
se tornar, conforme a SES-MG, a maior rede
de farmácias do Brasil, com cerca de 600
unidades. Quais as perspectivas de utilização
desse potencial em prol da população?
Dr. Francisco Júnior - Desde que utilizado de
acordo com os princípios que defendemos,
propiciando atenção farmacêutica qualificada
e contribuindo para a ampliação do acesso
da população ao medicamento, poderemos
ter uma contribuição significativa e decisiva
mesmo, no estabelecimento dessa nova
cultura do medicamento no Brasil.

da área.
FR - Como o convênio com a SES-MG/CFF/Ministério da Saúde poderá
contribuir para a saúde da população e efetiva implantação do SUS em
Minas?
Dr. Francisco Júnior - O SUS não será viabilizado
plenamente se não houver de fato o envolvimento
de todos os entes federados e dos atores que têm
relação direta com o tema.
Dessa maneira, a possibilidade de atuação conjunta e
sinérgica das esferas federal e estadual, juntamente com
a municipal que não pode nem deve ser desprezada, e o
Conselho Federal de Farmácia, tem todas as condições de
ser vitoriosa desde que os objetivos sejam aqueles que
realmente interessam ao SUS e a população usuária do
sistema.
Até onde tenho conhecimento, há hoje essa disposição
no Ministério da Saúde, que é um ator político
fundamental em qualquer processo de implantação
de políticas nos estados e municípios do país.
Foto: Ascon/CNS

| Janeiro - Fevereiro 2010 |

27

Fique de Olho

O mercado

Farmacêutico
*Claudiney Luís Ferreira

Uma administração eficiente das farmácias e drogarias, hoje, é fator determinante para a sobrevivência
e o futuro da empresa. Um mercado em constantes mudanças, aumento da concorrência, globalização
e, principalmente, com inúmeras mudanças na legislação que regulamentam o setor, uma ferramenta
se apresenta imprescindível para auxiliar nas decisões administrativas e gerenciais: o marketing.

Realizar ações que abrangem pesquisa de mercado, localização do

Não podemos esquecer as possibilidades que

estabelecimento, apresentação externa e interna da empresa, definição

se abrem para o mercado farmacêutico com

dos serviços ofertados, entregas em domicílio (logística), definição de

o fortalecimento da economia brasileira. O

políticas de preços, estratégias de promoção, merchandising, treinamento e atendimento, correta exposição dos produtos e um mix de
produtos adequados, não devem ser deixadas em segundo plano, pois
são fundamentais na busca pelos objetivos propostos.

envelhecimento da população abre inúmeras
oportunidades para implementar programas de
atenção farmacêutica e fidelização de clientes;
o aumento de renda da população aumenta
o poder de consumo de medicamentos para

Com as novas legislações publicadas para o segmento de farmácias

pessoas que até então dependiam exclusiva-

e drogarias: RDC 96/2008 – Propaganda de Medicamentos, e a

mente do Sistema Único de Saúde.

recente RDC 44/2009 – Boas Práticas de Dispensação em Farmácias

Nessa realidade atual é necessário o desenvol-

e Drogarias, as estratégias de marketing já estabelecidas devem

vimento de competências técnicas em Gestão

ser repensadas. Não podemos perder o foco, também, na reforma

de Negócios ao profissional farmacêutico.

tributária.
Fica evidente que haverá aumento da responsabilidade e importância

Administrar bem o negócio é vital para a
sobrevivência da empresa e a capacitação é
o único caminho.

do farmacêutico nos estabelecimentos, pois foi ampliado o número de
serviços regulamentados como: aferição de pressão arterial, dosagem
de glicemia por testes rápidos, dentre outros. O comércio pela internet
passa a ter normas definidas.
Medicamentos isentos de prescrição não poderão mais ficar ao alcance
das mãos dos clientes, com exceção dos fitoterápicos, dermatológicos e
de notificação simplificada. Produtos de Higiene Pessoal e Cosméticos
(HPC), que continuarão sendo comercializados, ganharão um upgrade
nos esforços de marketing.
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*Farmacêutico-Bioquímico e Especialista em Gestão
Estratégica de Negócios, Gestor Comercial e professor
de Administração Farmacêutica em cursos de graduação
e pós-graduação, e diretor da empresa Soluções
Farmacêuticas.

Âmbito Profissional

Farmacêuticas de João Monlevade

humanizam tratamento para pacientes da hemodiálise
Iniciativa dos profissionais do Serviço de Coordenação Farmacêutica da Secretaria Municipal de
Saúde de João Monlevade humaniza o tratamento de pacientes que precisam de hemodiálise,
procedimento realizado no Hospital Margarida, naquele município. “Esse é um dos objetivos
do projeto que distribui medicamentos personalizados a quem está em tratamento”, explica a
farmacêutica Claudinéia Mara Alvarenga Faustino, coordenadora do Serviço.

Tratamento
O tratamento feito no

Implantado em setembro do ano passado, o projeto beneficia cerca de 60 pacientes com a entrega
dos medicamentos padronizados na rede básica de saúde pelas farmacêuticas Claudinéia Mara,
Andressa Silva Braga, Renata Cota Machado e Bárbara Moreira Barros Monteiro.

Hospital Margarida

“O objetivo é contribuir na efetividade da farmacoterapia dos pacientes da hemodiálise, facilitando o acesso ao tratamento”, relata a coordenadora. Para isso, as receitas são encaminhadas
para a Secretaria de Saúde e os medicamentos são enviados até o dia 14 de cada mês no Setor
de Hemodiálise, onde são entregues aos pacientes pela enfermeira daquele setor. Os pacientes
recebem os medicamentos em embalagem personalizada (indicando o modo de tomar), identificados conforme prescrição médica. “Além de facilitarmos o acesso ao tratamento, queremos
promover o uso racional dos medicamentos”, destaca a farmacêutica Claudinéia Faustino.

substâncias que,

Segundo ela, os pacientes se mostram muito satisfeitos com a iniciativa, pois não precisam mais
enfrentar fila na unidade de saúde para buscar seu medicamento. “Não preciso mais buscar os
remédios no posto de saúde”, comemora a dona de casa Cleuza Ribeiro da Silva Fonseca, que
há quatro anos faz hemodiálise.

o cor re três vezes

Conforme a coordenadora, as metas para 2010 são padronizar três novos medicamentos que
foram solicitados pelas médicas da hemodiálise do hospital, adquirir sacolinhas de TNT personalizadas, promover ações educativas e palestras.

Os medicamentos

filtra o sangue
para a retirada de
quando em excesso,
trazem prejuízos
ao corpo, como
a uréia, potássio,
sódio e água. Em
geral, o processo
p o r s emana , co m
duração de quatro
horas cada sessão.
mais usados pelos
pacientes

são

vitaminas, acetato ou
carbonato de cálcio,
ferro, eritropoetina,
vitamina D ativada e
anti-hipertensivos.

As farmacêuticas Andressa
Braga (e), Claudinéia Alvarenga,
as enfermeiras da Hemodiálise
e a farmacêutica Bárbara
Monteiro com a paciente
Cleuza Fonseca
Foto: Sérgio Henrique/AcomPMJM
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canal aberto

N

esta edição, a Farmácia Revista inaugura um espaço para o leitor para que você,
farmacêutico, possa enviar suas considerações acerca do que considerar relevante. São
muitos os agradecimentos recebidos e mensagens de apoio dos colegas farmacêuticos.
Como não dá para publicarmos todas as mensagens, separamos algumas. Muitas, inclusive, são
respondidas imediatamente por e-mail. Tenham certeza de que todas são lidas e encaminhadas à
diretoria, que agradece e se coloca à disposição da categoria farmacêutica.
Para falar com esta e outras colunas da revista envie e-mail para comunicacao@crfmg.org.br

MÉRITO FARMACÊUTICO

DOAÇÃO/CAPACIFAR

“Parabéns ao CRF-MG pela festa e homenagem ao Dr.
José Geraldo Lagoeiro, realmente justa e emocionante!!!
Por motivo de transferência, passei por duas capitais
nos últimos dois anos e agora retorno a Minas Gerais, e
não conheço um trabalho tão bonito como do CRF-MG no
quesito: interagir com os profissionais! Parabéns! Sinto
orgulho de ser farmacêutica em Minas”

Nós, do Grupo de Assistência aos Portadores de
Câncer agradecemos pela sua ajuda. Nossos usuários
agradecem a sua colaboração, amor e atenção, quando
passam por um momento tão vulnerável.

Tereza Cristina Pimenta - CRF 6354

ELEIÇÕES/2009
“Parabéns, isso vem demonstrar claramente o trabalho
que essa diretoria vem desenvolvendo em Minas Gerais”.

Como é gratificante ter pessoas como Você presente no
nosso trabalho, se envolvendo em causa tão importante.
Reconhecemos e agradecemos o empenho, a dedicação
e a generosidade do seu gesto de carinho.
Esperamos contar sempre com seu apoio. Que Deus te
abençoe...
O GAPC só existe graças a pessoas como Você.
Diretoria do Grupo de Assistência aos Portadores de Câncer (GAPC)

Ely Camargo

“Parabéns a todos os participantes, que os vencedores
estejam sempre abertos para uma nova fase, que esta
seja de muito entendimento entre todos os representantes
e que haja sempre progresso para a classe farmacêutica,
em todas as áreas de atuação!”
Prof Marilda Cristina da Silva Fonseca
Farmacêutica-Bioquímica em Santos Dumont

“Ficamos muito felizes por sermos selecionadas para
o CAPACIFAR em Ponte Nova.Com certeza, será um
grande aprendizado para que possamos cada vez mais
prestarmos uma Assitência Farmacêutica com qualidade
e bem capacitada, contribuindo assim para a qualidade
de vida de nossos pacientes.”
Jaciane Coelho Gonçalves CRF-MG 22667
Geisiane Rodrigues Cardoso Peron CRF-MG 22666
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