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O CRF/MG está comemorando o sucesso da primeira grande ação de valorização do farmacêutico voltada para
pessoas jurídicas. A campanha “Ter um farmacêutico faz toda a diferença” alcançou recorde de divulgação, o
que reforça a importância de fortalecer a imagem do profissional perante os empresários e gestores.
Para completar o ciclo de busca por mais reconhecimento, o Conselho lançou também uma campanha pelo
uso racional de medicamentos. A orientação, nesse caso, é para a população, demonstrando os riscos que
envolvem o uso de medicamentos e apresentando o farmacêutico como o profissional de referência no assunto.
Todas as iniciativas de valorização devem passar também pelo próprio profissional, que precisa se fazer
necessário no seu dia a dia profissional. Quando ele reconhece o valor que tem e se convence da sua
importância na promoção e recuperação da saúde das pessoas, se torna indispensável e insubstituível.
Boa leitura!
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Leste de Minas

10 – Estudantes terão novo canal
de informação do CRF/MG

Rua Barão do Rio Branco, 480 - Salas 901 a 903 - Centro
Governador Valadares / MG - CEP: 35010-030
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: secao.leste@crfmg.org.br

Vale do Aço

Av. Castelo Branco, 632 - Sala101 - Horto
Ipatinga / MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: secao.valedoaco@crfmg.org.br

Farmacêutico, atualize seu endereço pelo site
do CRF/MG, acessando a Área do Farmacêutico

www.crfmg.org.br
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e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas

Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Salas 206, 207 e 208 - São José
Montes Claros / MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas

Capa:
12o CFBMG vai reunir cerca
de quatro mil farmacêuticos
de todo o país em Belo
Horizonte - Pág. 16

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 (Novo endereço)

Praça Senador Camilo Chaves, 164 - Tibery
Uberlândia / MG - CEP: 38405-038
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

Arte: Luiz Cotta

15 - Capacitação
Farmacêuticos de todas as regiões
de Minas já receberam dezenas
de capacitações em 2013

Almenara

Montes
Claros

24 – Profissionais de destaque
de quatro regiões de Minas
são homenageados

Teófilo Otoni
Diamantina
Patos de Minas
Ituiutaba

Governador
Valadares

Uberlândia

Araxá
Uberaba

Ipatinga
Bom Despacho

Contagem
Itaúna

Caratinga

Belo Horizonte

Betim

Passos

Viçosa
São João
Del Rey
Varginha

Poços de Caldas

Muriaé

Juiz de Fora

27 – Epidemia de dengue
provoca aumento do uso de
medicamento homeopático

Pouso Alegre

32 – Ministério da Saúde
lança ações para aumentar
a segurança do paciente

20 - Fiscalização
Cresce o número de visitas dos
fiscais e registro de autuações
se mantém estável
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Com a Palavra

O foc
Conselho
na Mídia
Março
• Nota no Jornal Estado de Minas sobre o curso de
gestão econômica na área magistral, no dia 7;
• Matéria no site da AFARTAP sobre curso de
Capacitação em Asma, no dia 10;
• Matéria sobre fechamento de farmácia irregular
no site da prefeitura de Montes Claros, no dia 15;
• Matéria no site do jornal “O Lavrense” sobre o
Mérito Farmacêutico em Lavras, no dia 22;

Abril
• Entrevista para jornal O Tempo sobre interações
medicamentosas, no dia 14;
• Alta do preço dos medicamentos
-- Entrevista para TV Universitária e Rádio Globo
Cultura, de Uberlândia, no dia 01;
--

Entrevista para Rádio CBN, no dia 5;

--

Entrevista para a TV Globo, no dia 5;

Foto: Comunicação da CMBH

Farmácia se despede de Elias Murad
31/10/1926

† 27/04/2013

A Saúde Pública perdeu um de seus grandes
militantes. O farmacêutico Elias Murad faleceu no
dia 27 de abril, aos 87 anos, vítima de pneumonia.
Nos 26 anos em que atuou como parlamentar nos
níveis federal, estadual e municipal, ele se destacou
no combate às drogas e na defesa do acesso
igualitário à saúde. Conseguiu vitórias expressivas
como deputado federal, cargo que exerceu por
quatro mandatos. A principal delas é a lei que
restringe o uso e a propaganda comercial do tabaco,
bebidas alcoólicas, medicamentos, agrotóxicos
e terapias, inserida na Constituição Brasileira, no
parágrafo 4, artigo 220. Após ser aprovada pelo
Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da
República, tornou-se a primeira lei restritiva em nível
nacional, nesta área. Em 2004, foi eleito vereador de
Belo Horizonte com 20.157 votos, a maior votação
da Câmara Municipal nos últimos anos. Além de
farmacêutico e professor, Elias Murad também era
formado em medicina, química e jornalismo.

MINUTO DO FARMACÊUTICO NA RÁDIO ITATIAIA
Programa Acyr Antão, entre 9h a 10 h
Programa Rádio Vivo, entre 10 h e 11h30
Programa Chamada Geral, entre 13h e 14h
Ouça e participe enviando sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

da gestão

Com a proximidade do 12º Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais, que terá como tema central
“A gestão farmacêutica como diferencial competitivo”,
nada mais oportuno do que abordar um assunto de
tamanha relevância para as empresas e profissionais
farmacêuticos.
A gestão está presente no cotidiano de todos, seja na
administração dos afazeres domésticos, na execução das
atividades profissionais ou na condução de um projeto.
Em todas essas diferentes funções, é fundamental saber
gerir adequadamente os recursos disponíveis para se
alcançar os resultados desejados.

É fundamental priorizar aqueles projetos que trarão
maiores benefícios sob a ótica dos próprios farmacêuticos, utilizando os recursos disponíveis de maneira
estratégica e organizando os processos internos de
forma a garantir a implementação e o monitoramento
do nível de desempenho de cada iniciativa. Estamos
trabalhando para construir uma gestão focada nos reais
interesses dos farmacêuticos, cuja principal finalidade é
agregar o máximo de valor à profissão, aos profissionais
e às empresas.

Para realizar uma gestão eficiente é imprescindível saber
de forma clara quais são os objetivos que se deseja
alcançar, pois, somente assim será possível canalizar
os esforços e recursos em prol daquilo que de fato é
relevante para o êxito. As organizações que desejam
realizar uma gestão profissional devem conhecer profundamente os seus clientes, compreender seus principais
anseios e necessidades, para que possam se organizar
internamente de forma atender às suas expectativas.
Nesse sentido, o CRF/MG tem tomado importantes iniciativas em favor do seu principal cliente: o profissional
farmacêutico. Uma delas foi a realização da Pesquisa
de Satisfação do Farmacêutico, que além de avaliar o
atual grau de satisfação da categoria com a atuação do
Conselho, permitirá identificar as prioridades e os fatores
críticos para a adequada prestação de seus serviços.
A partir do estudo e análise das avaliações, sugestões,
críticas e informações fornecidas pelos profissionais, o
CRF/MG irá definir seus projetos e planos de ação no
curto, médio e longo prazo.

Vanderlei Machado
Presidente
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Tesoureira do CRF/MG é eleita para a mesa
diretora do Conselho Estadual de Saúde*
* Com informações do CES-MG

A diretora tesoureira Rigleia Lucena foi eleita, no dia 11 de março,
para o cargo de 3ª Secretária do Conselho Estadual de Saúde
(CES-MG). Ela e os demais integrantes da mesa diretora assumem
com o desafio de estreitar as relações institucionais com os conselhos
municipais, fortalecendo o controle social da Saúde em Minas Gerais.
Para alcançar esse objetivo, a nova mesa diretora vai lançar um
cadastro único dos conselhos municipais do Estado, que será
atualizado pelos próprios conselheiros. Também serão intensificadas as capacitações que preparam os conselheiros para exercer
as funções do controle social. A meta é priorizar temas importantes,
como o fortalecimento da Atenção Primária, a luta pela carreira única
no SUS e a busca por mais repasse das verbas da União para a área
da Saúde, por meio do movimento Saúde + 10.

os aspectos que podem ser melhorados
e proponham sugestões para fortalecer a
assistência farmacêutica nos municípios”.

Saúde + 10

pequenas empresas*

O que é
O Conselho Estadual de Saúde é um órgão
permanente e deliberativo com representantes do governo, prestadores de serviço,
profissionais da saúde e usuários. Tem a
função de formular estratégias, controlar e
fiscalizar a execução da Política Estadual de
Saúde, inclusive nos aspectos econômicos e
financeiros, conforme prevê as leis 8080 e
8142, de 1990.

Para Rigleia Lucena, a participação de farmacêuticos nos Conselhos
de Saúde é uma conquista importante. “O farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo da população e, por isso, conhece
bem as necessidades e expectativas do usuário. Garantir voz e vez
no Conselho de Saúde, que é a instância deliberativa máxima de
controle social da saúde, é uma das principais contribuições que
podemos dar para o fortalecimento do SUS”, destacou.
A diretora convocou os colegas a também participarem das
discussões em nível municipal. “O levantamento das demandas
que vão resultar em melhorias no atendimento nascem no dia a dia
de cada um, em cada cidade. É fundamental que os farmacêuticos
estejam atentos a essa situação, se comprometam a identificar

EM DEFESA DAS

Divulgação: CES-MG
Mesa diretora assume o mandato para os anos de 2013, 2014 e 2015

já recolheu mais de 1,2 milhão de assinaturas

O movimento de iniciativa popular que busca repassar 10% das receitas brutas da União para a área da Saúde já coletou mais
de 1.250.000 assinaturas em todo o Brasil. O número foi anunciado pela presidente do Conselho Nacional de Saúde, Maria do
Socorro de Souza, durante uma passeata de profissionais da saúde pelo Congresso Nacional, no dia 10 de abril.
Para ser colocado em votação, o projeto tem que alcançar a marca de 1,5 milhão de assinaturas, em cinco estados. Cálculos do
CNS indicam que, com 10% do PIB da União destinados à Saúde, seriam garantidos mais R$45 bilhões ao setor.
O CRF/MG, assim como várias outras entidades da área da Saúde, apoia a iniciativa e vem recolhendo assinaturas nos eventos
promovidos pela instituição. O formulário padrão também está disponível para download no site do CRF/MG para que os
farmacêuticos possam ajudar na mobilização em seus municípios.

Divulgação: Assessoria de Comunicação do Deputado Odair Cunha
Prefeito Arthur Amaral e presidente Vanderlei Machado discutem propostas de desoneração com o deputado Odair Cunha

O presidente Vanderlei Machado e o conselheiro Arthur Maia Amaral foram a
Brasília, no dia 18 de abril, para reivindicar celeridade na aprovação do Projeto de
Lei (PL) nº 842/07, que dispõe sobre a redução do valor da taxa de fiscalização
de vigilância sanitária para autorização de funcionamento de farmácias e drogarias
enquadradas como microempresas e de pequeno porte, cobrada anualmente pela
ANVISA. A solicitação foi feita ao deputado federal Odair Cunha, que é integrante da
Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania (CCJC). Logo após, ele foi designado
para relatar o projeto.
Os três voltaram a se reunir no dia 25 para discutir detalhes que podem ajudar a
acelerar a tramitação da proposta. O PL já possui pareceres favoráveis da Comissão
de Seguridade Social e Família e da Comissão de Finanças e Tributação. Se for
aprovado pela CCJC, irá automaticamente para o Senado Federal.
Segundo o presidente Vanderlei Machado, a articulação junto ao relator, que
também é vice-líder do Governo na Câmara Federal, poderá beneficiar as microempresas e empresas de pequeno porte. “Hoje, as farmácias pequenas, médias e de
grande porte pagam a mesma taxa de R$500, independente do respectivo porte ou
faturamento, e não vêem retorno desse investimento”, destacou.
Já o conselheiro Arthur Maia Amaral, que também é prefeito do município de
Luminárias e proprietário de drogaria, defende que a cobrança seja feita só na
abertura e no fechamento das drogarias. “Tenho certeza de que, como relator
deste projeto, o deputado Odair vai contribuir muito para a profissão farmacêutica,
especialmente para os pequenos empreendedores, desonerando as pequenas
empresas e tornando justa a cobrança da taxa”.

Articulação política
é marca do CRF/MG
A busca pelo fortalecimento
e valorização da classe tem
s i do u ma da s p r i n c i p ai s
frentes de trabalho da
atual diretoria. Em pouco
m a i s d e u m a n o, f o r a m
vários encontros com
parlamentares municipais,
estaduais e federais, além
de representantes do poder
Executivo.
• 01/02/12: reunião com o
secretário de Estado de Saúde;
• 14/02/12: participação na
reunião da CIB;
• 16/02/12: reunião com o
deputado federal Marcus
Pestana;
• 18/02/12: participação na
reunião com representantes das
frentes parlamentares da Saúde
do Congresso Nacional;
• 12/03/12: reunião com os
deputados Reginaldo Lopes
(Federal) e Paulo Lamac
(Estadual);
• 20/03/12: reunião com a
diretoria do Conselho de
Secretários Municipais de
Saúde;
• 6/12/12: encontro com o
governador e o secretário de
saúde de Minas;
• 15/01/13: reunião com o
deputado federal Rodrigo Grilo;
• 18/01/13: realização do 1º
Encontro de Farmacêuticos
Eleitos;
• 29/01/13: encontro com o
governador e o secretário de
saúde de Minas;
• 23/02/13: encontro com os
gestores de saúde do Triângulo
Mineiro;
• 18 e 25/04/13: reunião com o
deputado federal Odair Cunha.

* Com informações da Assessoria de Comunicação do deputado Odair Cunha
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FAZENDO
A DIFERENÇA

Sinfarmig também é a favor da
fiscalização aos finais de semana
O Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig)
publicou, no dia 15 de abril, uma carta em seu site defendendo
a fiscalização da atividade farmacêutica aos finais de semana.
Na carta, o Sindicato lembra que as farmácias e drogarias são
os estabelecimentos de saúde mais acessíveis à população,
sobretudo aos sábados e domingos, quando as unidades
básicas de saúde estão fechadas. Neste contexto, a orientação
farmacêutica se torna essencial e é dever do estabelecimento
manter um profissional presente durante todo o horário de funcionamento, conforme determina a lei.
Para tanto, o Sindicato defende que “é necessário que sejam
garantidas condições dignas para que o farmacêutico possa
exercer sua responsabilidade profissional”. O entendimento do
Sinfarmig é que “ao declarar horário de funcionamento do estabelecimento nos finais de semana e feriados, caberá ao empregador
contratar novo farmacêutico para essa atividade, apresentando ao
CRF/MG os contratos de trabalho que comprovem o vínculo para
adequação à essa nova situação e consequente regularização
da empresa perante a este órgão de fiscalização”. O documento
também orienta a categoria e os estabelecimentos farmacêuticos
quanto aos procedimentos legais para a regularização.
Desde o início de 2013, o CRF/MG e o Sinfarmig estão estudando
maneiras de fazer com que seja cumprida a lei 5991/73, que
exige a presença do farmacêutico durante todo o horário de
funcionamento do estabelecimento, sem comprometer os direitos
trabalhistas dos profissionais afetados pela medida.

Em reunião realizada no dia 7 de fevereiro, a
diretoria do CRF/MG solicitou que seja feita
uma revisão do valor da hora trabalhada aos
sábados e domingos, a fim de valorizar financeiramente quem trabalha aos finais de semana.
O CRF/MG também pediu que o Sindicato exija
dos proprietários o pagamento do piso salarial
aos farmacêuticos, conforme determina a
convenção coletiva em vigor.
“Somos os órgãos de representação da
categoria farmacêutica. É dever do CRF/MG
proteger a profissão e a sociedade, zelando pelo
cumprimento da ética e da disciplina dos que
praticam a atividade farmacêutica. Ao sindicato
compete zelar pela melhoria das condições de
trabalho, incluindo as questões relacionadas à
negociação salarial. Temos que agir juntos em
nome do fortalecimento da profissão”, afirmou
o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado.

Campanha de valorização do farmacêutico voltada para
pessoa jurídica tem alcance recorde no facebook

2.168

180.036

compartilhamentos

visualizações

7.182

acessos ao hotsite

Conselho De Farmácia Mg
6.853 curtiram 421 falando sobre isso 101 estiveram aqui

Destaques
Publicação

Em pouco mais de 20 dias de divulgação, a campanha “Ter
um farmacêutico faz toda a diferença” obteve um recorde
de divulgação nas redes sociais. De 22 de março a 12 de
abril, o facebook do CRF/MG contabilizou 2.168 compartilhamentos, que foram visualizados por 180.036 pessoas,
conforme indicaram relatórios de gerenciamento produzidos
pelo próprio facebook. Devido à relevância da campanha e o
alcance das redes sociais, os compartilhamentos ultrapassaram os limites de Minas Gerais e foram vistos por pessoas
de vários estados do país.
As postagens redirecionavam o internauta para um hotsite
que apresenta os benefícios da gestão farmacêutica, com
depoimentos de proprietários e gestores que confirmam a
importância da atuação do profissional em seus negócios.
Aproximadamente 35 mil folhetos com informações sobre
os diferenciais do farmacêutico foram encaminhados para os
estabelecimentos e farmacêuticos inscritos no CRF/MG.
“Esta foi a maior campanha feita pelo CRF/MG para
promover o farmacêutico perante as pessoas jurídicas. Muito
falamos sobre valorizar o profissional diante da sociedade,
mas também é preciso que os empresários se conscientizem sobre a importância de manter farmacêuticos em seus
quadros com boas condições de trabalho e remuneração.
Todos ganham com isso: o farmacêutico, o estabelecimento
e principalmente a sociedade. O farmacêutico não pode ser
visto como um gasto, mas como investimento”, destacou o
vice-presidente Claudiney Ferreira.
Curtir

Comentar Compartilhar

7

Escreva um comentário...

2.684 pessoas viram essa publicação

Viviane Assis
Diretora técnica da Farmácia Prímula
10 de abril

O trabalho do pr of issional far macêutico
é de grande amplitude. Não se resume ao
atendimento no balcão, mas permeia todas as
áreas, desde a manipulação dos medicamentos,
relacionamento com outros profissionais da área de saúde e
atendimento ao cliente. Na Farmácia Prímula, a atuação do
farmacêutico é de fundamental importância. Não teríamos a
postura ética que tanto prezamos, senão pelo empenho de nossos
farmacêuticos, sempre atuantes e capazes para desempenhar
nossa real função, no sentido mais amplo: atenção farmacêutica!
Curtir

Comentar Compartilhar

62

Scheila Soares, Eder Washovski Washovski e outras 39 pessoas
curtiram isso.
7.694 pessoas viram essa publicação

Impulsionar publicação

Luiz Felipe Stehling
Fundador e gestor do site PhResponde
12 de abril

O Farmacêutico, além de ser responsável
técnico das drogarias, também domina outros
campos: estamos inseridos nos mais diversos
segmentos da indústria, ensino, saúde pública,
pesquisa e desenvolvimento. Estimular a população a procurar
pelo profissional foi o propulsor imediato para a criação do projeto
PhResponde! Hoje uma excelente equipe de farmacêuticos se
disponibiliza a administrar, gerar conteúdo e informação sobre
saúde e bem estar!
Curtir

24

Comentar Compartilhar

Natanael Chaves, Adriana Rodrigues Freitas e outras 38 pessoas
curtiram isso.
Impulsionar publicação

4.064 pessoas viram essa publicação

Impulsionar publicação

Saiba mais em: www.crfmg.org.br/facadiferenca
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Boletim CRF

A partir de maio, os estudantes de Farmácia das
instituições de ensino superior de Minas Gerais
vão ter acesso a mais uma fonte de informação.
O CRF/MG está preparando o Boletim CRF
Jovem, publicação destinada especificamente
aos acadêmicos. Com periodicidade bimestral,
o material terá formato digital e ficará disponível
no site da instituição, na Área do Estudante.
Segundo o vice-presidente Claudiney Ferreira,
a iniciativa surgiu a partir da identificação
da necessidade de estreitar os laços entre o
Conselho e os futuros farmacêuticos. “Nesses
vários anos percorrendo as faculdades com
palestras sobre ética e legislação, percebemos
que os acadêmicos são carentes de informações sobre o próprio Conselho e as entidades
representativas da profissão. Por isso, decidimos
criar um material exclusivo para eles, pelo qual
seja possível buscar informações sobre as especificidades e novidades da profissão”, destacou.
Minas Gerais é o segundo Estado do País em
número de faculdades de Farmácia em atividade. Ao todo, são 64 instituições de ensino
superior, quantidade inferior somente à de São
Paulo, que tem 101 faculdades. “Precisamos
ajudar as instituições a preparar os futuros profissionais. Além do Boletim CRF Jovem, estamos
ampliando também as vagas para estudantes
nas capacitações promovidas pelo CRF/MG. O
Conselho e as instituições de ensino são parceiros
nessa empreitada”, completou a diretora Rigleia
Lucena.
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Nova publicação do CRF/MG vai
ajudar os futuros farmacêuticos a
conhecerem as potencialidades
e desafios da profissão

O material

Elaborado com a ajuda da Comissão Assessora de Ensino, o Boletim CRF
Jovem abordará temas de interesse do
futuro profissional. O conteúdo será distribuído da seguinte maneira:
Conheça o seu CRF/MG: Apresentação sobre as atribuições da entidade
de classe: competências, composição,
programas e projetos.
Legislação: Informes sobre leis, decretos
e resoluções que regulamentam a profissão.
Ética Farmacêutica: Apresentação e
interpretação do Código de Ética.
Pesquisas científicas: Apresentação de
estudos, testes e novidades científicas
do setor farmacêutico, em todas as suas
áreas de atuação.
Futuro farmacêutico: Matérias sobre as
diferentes possibilidades de atuação
em Farmácia.
A Farmácia em debate: Novidades
sobre o setor farmacêutico.
Capacitação: informação sobre as ofertas de capacitação promovidas pelo
CRF/MG disponíveis para estudantes.
Agenda dos diretores: anúncio e cobertura de palestras dadas pelos diretores
ou assessores nas instituições de ensino.
Palavra do leitor: espaço destinado às
opiniões, críticas e sugestões dos leitores, enviadas para o email:
comunicacao@crfmg.org.br

Em busca do ensino
de qualidade
A busca por mais valorização e reconhecimento para os
farmacêuticos passa também pela formação de profissionais competentes, comprometidos e éticos. Por isso,
é grande a responsabilidade das instituições de ensino
superior, que devem ser capazes de oferecer ao estudante
e futuro profissional uma preparação que lhe permita atuar
em qualquer área da Farmácia.

Por entender que a formação de bons profissionais é
uma responsabilidade compartilhada, o CRF/MG tem
desenvolvido uma série de ações nos últimos anos para
ajudar a fortalecer a qualidade do ensino farmacêutico.
Desde 2009, são realizados encontros periódicos com
os coordenadores de curso. O primeiro ocorreu no 10º
CFBMG, quando eles receberam capacitações gratuitas
que aumentaram seus conhecimentos sobre a área de
ensino. Foram debatidos os desafios e perspectivas que
envolvem o ensino farmacêutico, identificando propostas
para melhor preparar os futuros profissionais para as
diversas realidades da atuação farmacêutica.
O mesmo encontro já foi promovido outras duas vezes e
será novamente realizado no 12º CFBMG, de 18 a 20 de
julho. A oportunidade é aberta aos docentes e vai debater
o aprimoramento e incremento de novas tecnologias no
ensino. Para o vice-presidente Claudiney Ferreira, que
também é professor universitário, a participação dos
docentes nas atividades de capacitação é fundamental

para alinhar as estratégias que vão resultar em melhorias
na qualidade do ensino. “O CRF/MG quer estreitar
os laços também com os professores da graduação.
Precisamos traçar propostas conjuntas que garantam o
alcance do objetivo comum ao Conselho e às instituições
de ensino superior: formar profissionais competentes e
conscientes da importância do papel que o farmacêutico
desempenha na promoção da saúde”.

Disciplinas específicas
Com o grande número de cursos superiores, é comum
encontrar profissionais de outras áreas ministrando
disciplinas de conhecimento específico de farmacêuticos. A prática é ilegal e fere a resolução 482/08, do
Conselho Federal de Farmácia. A diretriz estabelece
que é atribuição privativa do farmacêutico o magistério
superior das disciplinas, matérias, unidades, módulos,
conteúdos ou componentes curriculares específicos da
área das ciências farmacêuticas.
“Como trazer o estudante para a realidade profissional,
desenvolver competências e habilidades, e demonstrar
a ampla atuação do farmacêutico se o professor que
leciona uma disciplina específica não é farmacêutico?
Algumas faculdades insistem em descumprir a Resolução
do CFF. Como ser exemplo para o aluno se o professor
não está inscrito no CRF/MG?”, questiona Claudiney.

Disciplinas que só o farmacêutico pode lecionar:
• Introdução às ciências farmacêuticas
• Química farmacêutica e/ou química medicinal
• Planejamento, desenvolvimento
e síntese de fármacos
• Farmacotécnica
• Homeopatia ou farmacotécnica homeopática
• Farmacognosia, biofarmacognosia,
farmacobotânica e/ou produtos fitoterápicos
• Tecnologia farmacêutica e/ou
Tecnologia industrial farmacêutica
• Controle de qualidade de
produtos homeopáticos

• Controle de qualidade de fármacos
e medicamentos e/ou controle de
qualidade de produtos farmacêuticos
• Economia e administração de
empresas farmacêuticas e/ou gestão
de empresas farmacêuticas
• Deontologia, legislação e/ou ética farmacêutica
• Farmácia hospitalar e/ou farmácia clínica
• Atenção farmacêutica e/ou
cuidados farmacêuticos
• Dispensação farmacêutica
• Radiofarmácia

• Análises toxicológicas relacionadas
a insumos, produtos, processos e
métodos de natureza farmacêutica
• Estágios supervisionados das atividades
privativas do farmacêutico
• Outras matérias, disciplinas, unidades,
módulos, conteúdos e/ou componentes
curriculares que de qualquer forma
estejam dentro da área das ciências
farmacêuticas estabelecidas na Resolução
CNE/CES nº 2, de 19/2/2002 e no Artigo
1º, do Decreto nº 85.878, de 7/4/1981.
| Março - Abril 2013 |
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Gestão
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - 2011/2012

BALANÇO PATRIMONIAL - 2011/2012

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG

Mais de 2 mil farmacêuticos participam de pesquisa de opinião

12

CRF/MG lança nova edição do manual de Normas Farmacêuticas

O CRF/MG está analisando os resultados da pesquisa feita para medir o nível de satisfação dos farmacêuticos com relação aos serviços prestados pela entidade. Ao todo, 2.378 pessoas participaram do
levantamento, disponibilizado no site de 15 de março a 5 de abril. Os profissionais puderam manifestar
o seu contentamento ou descontentamento quanto às principais atividades desenvolvidas pelo CRF/MG.

Um bom farmacêutico é resultado de anos de dedicação aos estudos, amor à profissão
e, sobretudo, amor ao próximo. É preciso seguir rigorosamente os princípios da ética
farmacêutica, sem se afastar daquilo que os transforma em profissionais indispensáveis à
saúde: a prestação de assistência de qualidade.

Abaixo de cada uma das 22 questões foi disponibilizado um campo para que o participante pudesse
contribuir com sugestões sobre o tema abordado. “Esta foi a parte mais rica da pesquisa, porque
resultou em mais de três mil sugestões, críticas, comentários e elogios sobre todas as áreas”, destacou
o presidente Vanderlei Machado. As propostas estão ajudando a identificar as prioridades e os fatores
críticos na prestação de serviço, e a definir os projetos e planos de ação que devem ser implementados a
curto, médio e longo prazo. O resultado será divulgado assim que todas as contribuições forem analisadas.

Por isso, o CRF/MG lançou uma nova edição do manual de Normas Farmacêuticas, direcionado
aos profissionais de todo o Estado. O material contém as principais leis, decretos e resoluções
que regulamentam a profissão farmacêutica e deve ser consultado em caso de dúvida ou
sempre que o farmacêutico julgar necessário. O livro é entregue gratuitamente nos eventos
promovidos pelo CRF/MG.

| Farmácia Revista |

Participe das atividades do CRF/MG e receba o seu exemplar!
| Março - Abril 2013 |
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Capacitação profissional

Todos pelo
uso racional de
medicamentos
Nova campanha do CRF/MG incentiva
a população a procurar o farmacêutico
e evitar a automedicação

Tomar medicamentos por conta própria ou sem orientação
adequada é um dos grandes problemas de saúde pública
no Brasil. Segundo dados do Sistema Nacional de
Informações Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), em 2010,
foram registrados 24.050 casos de intoxicação em todo o
país, dos quais 67 resultaram em morte.
O desafio dos profissionais da saúde é conscientizar o
usuário de que todo medicamento, até o mais simples,
pode causar reações adversas dependendo de cada
organismo. Neste contexto, o médico e o farmacêutico
têm papel fundamental. O médico, pela prescrição, e o
farmacêutico, pela dispensação e atenção farmacêutica.
Para ajudar no trabalho de sensibilização, o CRF/MG
preparou uma campanha com o objetivo de orientar a
população sobre o uso racional de medicamento*. Foi
preparado um folheto que aborda os riscos da automedicação, características relacionadas às interações
medicamentosas e efeitos adversos, além da importância
do papel do farmacêutico no consumo de medicamentos.
O material será distribuído em uma mobilização realizada
nas estações de metrô de Belo Horizonte, no dia 8 de maio,
por onde transitam cerca de 20 mil pessoas diariamente.
Com o apoio de instituições de ensino superior, alunos do
curso de Farmácia também vão prestar esclarecimentos à
população e aferir a pressão arterial. A mobilização será
desenvolvida em parceria com a Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU), que cederá o espaço e parte da
infraestrutura.
A campanha integra as ações pelo Dia Nacional do Uso
Racional de Medicamentos, comemorado no dia 5 de
maio. O material será disponibilizado para download no
site do CRF/MG para os farmacêuticos que quiserem
reproduzir a campanha em seus estabelecimentos.
Outras ações serão realizadas no interior do Estado
dando continuidade à campanha.

24.050 pessoas

Sofreram intoxicação por medicamentos em
2010, no Brasil, dos quais 12.480 ocorreram
na região Sudeste e 2.438 em Minas Gerais.
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* Segundo a Organização Mundial da Saúde, uso racional de
medicamentos é quando o paciente recebe os medicamentos
apropriados para as suas condições clínicas, em doses
adequadas às suas necessidades individuais, por um período
adequado e ao menor custo para si e para a comunidade.

Capacitação para todos
O início de 2013 foi marcado pelo número recorde de capacitações oferecidas aos profissionais do Estado. Desde
janeiro, foram ministrados cursos e palestras sobre as áreas de Farmácia Comunitária, Magistral, Saúde Pública e
Análises Clínicas em 25 cidades. A previsão é que, até julho, muitos outros municípios ainda sejam contemplados
com oportunidades de atualização profissional. Os farmacêuticos podem conferir as datas e as cidades acessando
o site do CRF/MG (www.crfmg.org.br), no menu “Projetos”. Na aba “Capacitação”, basta clicar no link para conferir o
calendário de capacitações de 2013.

Veja os cursos que o CRF/MG já ofereceu em 2013
FARMÁCIA MAGISTRAL

FARMÁCIA COMUNITÁRIA

O PAPEL DO FARMACÊUTICO NO GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS DE SAÚDE
Passos
Ituiutaba
Betim
ASMA: MANEJO E COMPLICAÇÕES ASSOCIADAS
Uberlândia
Bom Despacho
Poços de Caldas
Patos de Minas
Pouso Alegre
Araxá
TRIBUTAÇÃO NO SETOR FARMACÊUTICO
Governador Valadares
Caratinga
Almenara
Juiz de Fora
Muriaé
Viçosa
Belo Horizonte
INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS
Belo Horizonte
Patos de Minas
Governador Valadares
Itaúna
Passos
Ituiutaba

NOVOS EXCIPIENTES NA FARMÁCIA MAGISTRAL
Varginha
Teófilo Otoni
Montes Claros
Uberlândia
Ipatinga
Belo Horizonte
FORMAÇÃO DE PREÇOS
Belo Horizonte

Almenara

Montes
Claros

Teófilo Otoni
Diamantina
Patos de Minas

Governador
Valadares

Uberlândia

Araxá
Uberaba

Ipatinga
Bom Despacho

Contagem
Itaúna

GESTÃO

Passos

RESOLUÇÃO DE CONFLITO NO
AMBIENTE DE TRABALHO
Varginha
Uberaba
Caratinga

ANÁLISES CLÍNICAS

INFECÇÕES URINÁRIAS E O EAS
Belo Horizonte

Caratinga

Belo Horizonte

Betim

Viçosa
São João
Del Rey
Varginha

Poços de Caldas

Pouso Alegre

Muriaé

Juiz de Fora

SAÚDE
PÚBLICA

TUBERCULOSE &
HANSENÍASES:
O QUE OS PROFISSIONAIS
FARMACÊUTICOS
PRECISAM SABER
Contagem
Muriaé
Governador Valadares
Diamantina
São João Del Rey
Viçosa

| Março - Abril 2013 |
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Entrevista

12º CFBMG: em busca do

diferencial competitivo

Em pouco mais de um mês, aproximadamente 1,2 mil pessoas já se inscreveram para o 12º Congresso de
Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais (CFBMG). A coordenação do Congresso credita a grande procura à
escolha do tema: a gestão farmacêutica como diferencial competitivo. É a primeira vez, em 24 anos, que as
discussões extrapolam os conhecimentos específicos em Farmácia e oferecem uma ampla oportunidade de
capacitação em gestão. Em entrevista à Farmácia Revista, o presidente do Congresso, Claudiney Ferreira,
aponta as novidades que aguardam os congressistas no maior evento farmacêutico de Minas Gerais e um
dos maiores do país.
Por que a comissão organizadora optou por debater a gestão
farmacêutica como diferencial competitivo? Quais são os
benefícios da gestão farmacêutica?
Hoje o mercado tem buscado identificar um profissional farmacêutico
que tenha conhecimento e habilidade em gestão além do conhecimento técnico, nas diversas áreas de atuação: Indústria, Análises
Clínicas, Drogarias, Farmácias de Manipulação, Farmácia Hospitalar,
dentre outras. Gerenciar processos e pessoas ainda é um grande
desafio para o farmacêutico que tem pouco conhecimento na sua
formação básica sobre esse assunto. Discutir a gestão como um
diferencial competitivo no Congresso é uma excelente oportunidade
para contribuir nessa conjuntura atual da profissão.
Como as ferramentas de administração podem ajudar o
profissional a se destacar no mercado de trabalho?
O farmacêutico pode ter o seu próprio negócio ou atuar como um
empreendedor interno em uma organização, se destacando dos
demais membros da equipe. Também pode auxiliar o gestor em
seus desafios diários: finanças, estratégia, marketing, logística e
pessoas. Quando o farmacêutico conhece as ferramentas dessas
áreas da Administração, pode ajudar nas rotinas para obter
vantagem competitiva no empreendimento. Estamos trazendo
também para o Congresso um espaço para troca de experiências
exitosas de empreendedores farmacêuticos que, com muito esforço
e dedicação, conseguiram superar dificuldades e, hoje são exemplos
para todos nós. Novas portas podem se abrir para o farmacêutico.
É sabido que a oferta de postos de trabalho não evolui com
tanta rapidez como o número de profissionais, o que acaba
provocando uma saturação do mercado. De que maneira o
farmacêutico deve se posicionar diante desse desafio para
alcançar o sucesso profissional?
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Não adianta se formar e ser mais um. O que importa é ser ”o” profissional. É uma busca contínua pela diferenciação, tanto no aspecto
técnico do âmbito profissional, quanto no aspecto gerencial. O
farmacêutico precisa se mostrar para o mercado como um investimento, e não como um gasto. Enquanto alguns se enxergarem como
gasto não haverá valorização do farmacêutico perante os proprietários. Esse é um caminho.
A escolha do tema do 12º CFBMG segue a mesma linha adotada
pela atual diretoria do CRF/MG, baseada na eficiência da gestão
administrativa. Estamos passando por uma transformação
do paradigma profissional que norteia a Farmácia e os
farmacêuticos?
No cenário atual da nossa profissão, alguns pontos devem ser
repensados: a sociedade deve conhecer quem é o farmacêutico e o
que esse profissional pode oferecer a ela (campanhas na mídia como
o Minuto do Farmacêutico na rádio Itatiaia e ações de rua têm essa
finalidade); os proprietários devem saber aproveitar o máximo do
conhecimento e serviço ofertado pelo farmacêutico no dia a dia de
seus negócios (campanha do farmacêutico para as pessoas jurídicas e
órgãos governamentais) e, o farmacêutico deve sempre se perguntar:
Qual é o meu valor? Esse é maior desafio para a diretoria do CRF/MG,
pois passa pela necessidade de fixação do profissional no mercado de
trabalho e a valorização pessoal.
Qual a importância de os professores e coordenadores de curso
de Farmácia participarem das discussões promovidas pelo
Congresso? Há um fórum só para o debate sobre os desafios que
envolvem o ensino farmacêutico?
Durante o Congresso, teremos o IV Encontro de Coordenadores
de Cursos de Farmácia de Minas Gerais, onde coordenadores e
docentes discutirão temas que norteiam alguns dos caminhos a serem
percorridos pelos futuros profissionais, além das dificuldades e oportunidades do mercado de trabalho farmacêutico. Não podemos deixar
de discutir nesse encontro as novas metodologias de aprendizagem
e do ensino de gestão farmacêutica dentro dos projetos pedagógicos
dos cursos, pois muitos farmacêuticos se formam e não sabem como
gerenciar seu próprio negócio por falta de conhecimentos específicos
que poderiam ter sido elucidados durante a formação acadêmica.
Uma das novidades do 12º CFBMG é a realização do V Seminário
da Rede Farmácia de Minas, no qual mais de 1000 profissionais
receberão capacitações específicas na área de Saúde Pública.
Quais os benefícios de oferecer capacitação para esses
profissionais no maior evento farmacêutico do Estado?
Mais uma vez a diretoria do CRF/MG firma uma parceira com a Superintendência de Assistência Farmacêutica, da Secretaria de Estado de
Saúde, para a realização de um seminário com os farmacêuticos

inseridos na Rede Farmácia de Minas, dando sequência
ao que ocorreu no último ano, no Grande Hotel de
Araxá. Durante o Congresso, teremos a realização
do V Seminário, mas com um formato diferente, pois
traremos temas que são amplamente discutidos na
Saúde Pública dando oportunidade para os farmacêuticos conhecerem outras realidades, ajudando a
promover a efetividade do programa Rede Farmácia de
Minas como referência nacional.
Com programação multidisciplinar, o evento contará
com a participação de conferencistas renomados
nacional e internacionalmente. Quais critérios foram
levados em consideração na montagem dos cursos,
palestras e debates?
A programação científica do Congresso foi elaborada
com muito carinho para que as principais áreas de
atuação da profissão farmacêutica fossem contempladas, tendo o cuidado de direcionar as palestras,
cursos e debates para o tema do Congresso. O congressista poderá optar em fazer os três dias de capacitação
em uma única área da profissão: Farmácia Hospitalar,
Análises Clínicas, Saúde Pública, por exemplo, ou se
preferir, montar a sua programação de forma que
contemple inúmeras áreas de atuação profissional.
O congressista terá essa liberdade de escolha. As
comissões assessoras do CRF/MG foram consultadas
e assessoraram a comissão científica na definição
de temas e palestrantes, que com seu conhecimento
poderão corroborar com o sucesso do evento.
Além das palestras, cursos e mesas redondas,
o Congresso também vai contar com a 12ª
Expofarma, evento constituído pela exposição de
empresas voltadas para o público farmacêutico.
As oportunidades de negócio são pontos fortes do
evento?
Diferentes de congressos anteriores, todos os estandes
já foram comercializados com bastante antecedência, o
que demonstra o sucesso que será a XII Expofarma. Já
estão confirmados expositores das áreas de análises
clínicas, indústria e distribuição farmacêutica, ensino,
equipamentos, mobiliário, livros, dentre outros.
Os expositores trarão novidades e poderão trocar
informações e experiências com
os congressistas. A Expofarma é
uma excelente oportunidade de
negócios.
| Março - Abril 2013 |
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Fiscalizaçao

Farmacêutico e fiscal:

Fiscalização X Autuação

braços dados a favor da profissão
Foi o tempo em que a fiscalização da atividade farmacêutica era tabu entre os profissionais. As mudanças administrativas que vem sendo implantadas no setor de Fiscalização nos últimos anos fortaleceram a relação entre fiscais e
farmacêuticos. O que antes era estritamente punitivo, hoje é prioritariamente educativo. O fiscal está cada vez mais
próximo do profissional e o profissional está cada vez mais presente no estabelecimento.

50.435
visitas

Em 2012, o número de visitas aumentou 56% em relação a 2010, enquanto o número de autuações se manteve
praticamente o mesmo. Isso demonstra que os fiscais aumentaram o seu raio de atuação, orientando, esclarecendo
e sensibilizando o farmacêutico sobre a importância do papel que desempenha como promotor da saúde. O resultado
é o aumento da consciência profissional sobre a responsabilidade que envolve a atividade farmacêutica. Quem ganha
com isso é a sociedade, que encontra, em mais lugares, a efetiva assistência farmacêutica que precisa e merece.
Segundo o vice-presidente Claudiney Ferreira, responsável pelas atividades de fiscalização, algumas ações foram
determinantes para a mudança do paradigma que envolve a atividade do fiscal farmacêutico. A primeira delas foi a
descentralização, ocorrida em 2009. Cada fiscal passou a residir na região em que iria atuar. A medida aumentou a
proximidade entre os profissionais e os fiscais, permitindo a criação de uma rede de confiança e respeito.
Outro fator positivo foi a modernização do processo de fiscalização. As informações sobre os estabelecimentos,
obtidas em tempo real, agilizaram e tornaram as visitas mais dinâmicas. “Os conselhos de Farmácia foram criados
para garantir a ética e disciplina dos profissionais que exercem a atividade farmacêutica, protegendo a sociedade e
a própria profissão. Mas, no CRF/MG, nosso objetivo não é punir ninguém, e sim sensibilizar os profissionais sobre a
importância do papel que desempenham. Trabalhamos para aumentar cada vez mais o número de visitas dos fiscais e
reduzir o número de autuações o máximo possível. Infelizmente ainda existe um pequeno número de profissionais que
não querem exercer a sua atividade como exige a lei e compete aos fiscais a apuração”, declarou o vice-presidente.

Assistência
Farmacêutica

Farmacêutico
Presente

28.509
visitas

Fiscalização

2010

Oportunidade
de trabalho

2012

1.035

autuações

1.090

autuações

Autuação

CRF/MG promove encontro de fiscais
De 19 a 21 de março, os fiscais do CRF/MG se reuniram para
discutir e atualizar os procedimentos referentes à atividade
no primeiro Encontro de Fiscalização de 2013. Além de trocar
experiências sobre as principais dificuldades enfrentadas
em diferentes regiões de Minas Gerais, os fiscais também
conheceram os novos procedimentos do setor. Um dos assuntos
de maior destaque foi a implementação da fiscalização aos
finais de semana, discussão que contou com a presença do
vice-presidente, Claudiney Ferreira. Os fiscais puderam tirar
dúvidas e discutir as melhores formas de abordagem aos
proprietários e profissionais.
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O adeus ao fiscal José Anselmo Vieira
O CRF/MG lamenta a perda do farmacêutico fiscal José Anselmo Vieira, lotado na região de
Pouso Alegre, Sul de Minas. Ele foi vítima de um infarto no dia 29 de abril, aos 52 anos. José
Anselmo Vieira era funcionário do CRF/MG há 20 anos, 17 dos quais atuou como gerente da
seção de Pouso Alegre. Em 2010, passou a exercer a fiscalização das atividades farmacêuticas
na região. Por sua grande experiência e comprometimento para com a categoria, era bastante
querido e respeitado pelos colegas. José Anselmo Vieira deixa três filhos.
“Nesses 20 anos de trabalho, Anselmo vivenciou várias etapas do CRF/MG e da própria
profissão. Em nome da categoria farmacêutica, prestamos nossas condolências e
solidariedade aos familiares”, afirmou o presidente Vanderlei Machado.

| Março - Abril 2013 |
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Fiscalizaçao

Ajude a fiscalização na sua região
Ninguém conhece melhor os estabelecimentos de Farmácia situados em uma cidade do que os farmacêuticos em
que lá residem. São eles que vivenciam o dia a dia da região e conhecem os profissionais e locais que não cumprem a
legislação. Quando souber de alguma irregularidade, o farmacêutico e o cidadão podem denunciá-la para o CRF/MG,
que se responsabiliza pelo sigilo da informação. Esta é a melhor maneira de contribuir para que prevaleça a ética e as
boas práticas farmacêuticas em cada região.
As denúncias devem ser apresentadas por escrito, com a narração objetiva, e data do fato ou ato, além de dados
do denunciado, como nome do estabelecimento ou farmacêutico, e endereço. São apuradas as denúncias que
contenham elementos suficientes para identificar as irregularidades e que sejam de competência legal do CRF/MG.
Os fatos que não forem da alçada do Conselho serão encaminhados para os órgãos competentes, como a Vigilância
Sanitária e o sindicato dos farmacêuticos.

Preencha os campos com as informações solicitadas.
A identificação do denunciante é opcional. Dados
como nome do farmacêutico ou empresa denunciados,
endereço, cidade e o motivo da denúncia são essenciais para
que as irregularidades sejam devidamente identificadas.

Na menu “Cidadão”, clique na aba
“Denúncias”.

Após o preenchimento dos dados, basta
clicar em “Enviar ” para concluir a sua
denúncia. Se quiser refazê-la, basta clicar
em “Apagar” para recomeçar.

As denúncias podem ser encaminhadas também por correspondência, para o serviço de
Fiscalização (Rua Sergipe, 28 – Funcionários. CEP: 30130-170, Belo Horizonte/MG),
para as seções do CRF/MG ou por e-mail para o endereço denuncia@crfmg.org.br.
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Dia a dia dos fiscais revela cuidado na orientação e assistência aos profissionais
Assim como o farmacêutico tem a responsabilidade de
cuidar da população, é do fiscal a difícil tarefa de buscar
a garantia da assistência farmacêutica de qualidade.
Mensalmente, são feitas visitas em diferentes cidades
com o objetivo de orientar, um a um, os farmacêuticos
responsáveis técnicos e conferir sua atuação no estabelecimento, fazendo valer a lei.
O fiscal do CRF/MG atuante no norte do Triângulo Mineiro,
farmacêutico Alexandre Leal, conta que programa
mensalmente a ordem das cidades que irá visitar.
“Preciso definir a rota de viagens para o mês e, a cada
dia, determinar a sequência dos estabelecimentos que
visitarei”, revela. Mas o planejamento é frequentemente
alterado para atender prioridades, como denúncias
e diligências resultantes de julgamento de processos
éticos e da câmara técnica de fiscalização.

Como fazer uma denúncia:

Acesse o site do CRF/MG (www.crfmg.org.br).

Mais próximo do farmacêutico

O processo de fiscalização tem início antes mesmo
da visita ao estabelecimento. Graças ao SYSFisc,
um software desenvolvido para agilizar e garantir a
segurança da atividade no CRF/MG, o fiscal acessa, pelo
smartphone, as informações sobre o local e seu responsável técnico. Em seguida, averigua se a documentação
do estabelecimento está em dia, se o farmacêutico
está presente, e como está sendo feita a assistência à
população.
Alexandre Leal explica que, além de avaliar tecnicamente o ambiente, é preciso conferir todos os processos
que são de responsabilidade do farmacêutico, como o
registro de medicamentos controlados e o Procedimento
Operacional Padrão (POP). Depois da fiscalização, é o
momento de esclarecer as dúvidas dos profissionais.
“Nossa tarefa é alertar o farmacêutico quanto às
medidas necessárias para se adequar à legislação, até
mesmo as referentes à Vigilância Sanitária, pensando na
segurança do profissional e da população.”

To do s o s e s t ab ele cimento s que de c l ar am um
farmacêutico como responsável técnico devem ser
fiscalizados pelo CRF/MG. Dessa forma, o fiscal precisa
de um conhecimento amplo para entender o funcionamento de cada segmento que fiscaliza, seguindo
roteiros de avaliação e inspeção quando já existentes.
“Ao encontrar alguma irregularidade, a primeira atitude
é orientar o responsável técnico e notificar o estabelecimento. A autuação é uma medida tomada quando há
reincidência da infração”, explica Alexandre. O laudo da
vistoria é impresso no próprio estabelecimento por meio
de uma impressora portátil.
Para Leiliane Ribeiro Fontes, proprietária e responsável
técnica de uma farmácia em Uberlândia, a presença
do fiscal contribui para que a população fique segura e
efetivamente tenha acesso à assistência farmacêutica.
“Há muitos farmacêuticos que se responsabilizam
tecnicamente sem estar presentes, o que é um grande
erro. É importante que os fiscais consigam vistoriar todos
os estabelecimentos no Estado, pois o farmacêutico é
um profissional fundamental para a sociedade.”

Fiscal Alexandre Leal durante visita a drogaria de Uberlândia
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Especial

CRF/MG percorre
Minas para homenagear
farmacêuticos de destaque
Em março, o CRF/MG foi a diferentes regiões do Estado para homenagear farmacêuticos de
destaque com a Comenda do Mérito Farmacêutico 2013. Profissionais das cidades de Curvelo,
Teófilo Otoni e Lavras puderam celebrar o orgulho de ser farmacêutico em solenidades que deram
continuidade às comemorações do Dia do Farmacêutico

Homenageados em Curvelo
Farm.o Eduardo Cezar Reis Araújo
G r adu ado p el a U F M G em 19 9 4, é
especialista em Análises Clínicas. Em
1995, fundou a Drogaria São Jo sé
n a c i d a d e d e S e r r o, o n d e p r a t i c a
assistência farmacêutica em tempo
integral e esclarece a população sobre
o uso racional de medicamentos, com
atenção especial aos pacientes com
diabetes e hiper tensão ar terial. Foi
professor de Microbiologia, Parasitologia
e Farmacologia durante os sete anos
de funcionamento dos cursos técnico e
auxiliar de enfermagem do Colégio Nossa
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Senhora da Conceição, de Serro. Também
prestou assistência durante quatro anos
em Alvorada de Minas, onde ajudou a
implantar o espaço físico e estrutural da
farmácia básica do município.

“Recebo a condecoração mais importante
de minha vida, que retrata a luta em
defesa da profissão de farmacêutico, a
qual me permitiu conquistar, ao longo
desses dezoito anos, a confiança e o respeito
de toda a população de Serro e região.”

Homenageados em Teófilo Otoni
Farm.o Aloísio Santos Neiva
Farmacêutico-bioquímico graduado pela
UFOP em 1986, participou ativamente
dos movimentos estudantis no curso de
Farmácia, sendo presidente do Centro
Acadêmico da Escola de Farmácia da
UFOP por dois anos. Em 1987, fundou
o laboratório Carlos Chagas em Teófilo
Otoni, do qual é diretor. Já foi secretário
de Saúde dos municípios de Itaipé, de
1987 a 1992, onde fundou o Hospital
Municipal Nossa Senhora do Patrocínio, e
de Caraí, de 1989 a 1992, onde ajudou

a ampliar o Hospital Municipal da cidade.
Também foi diretor do Hospital São Lucas,
de Teófilo Otoni, de 2008 a 2010. Presidiu
a Associação Regional Farmacêutica de
Teófilo Otoni de 1992 a 1994.

“Quero dedicar essa comenda a Deus e
à minha família, que me incentivou e
me apoiou na realização de meus sonhos,
e aos meus clientes, que recebem minha
dedicação todos os dias no trabalho.”

Farm.a Rivania Magalhães de Almeida Ganem
Graduada em Farmácia e Bioquímica
pela UFMG em 1985, é pós-graduada
em Análises Clínicas, mas aperfeiçoou-se
em Farmácia Hospitalar. A farmacêutica
foi diretora técnica na drogaria Farmácia
Brasil e re sponsável pela farmácia
hospitalar do Hospital e Maternidade
Gecy Gomes, em Nanuque, por cinco
anos. É responsável pela Agência Transfusional Hemominas do Hospital Gecy
Gomes desde 1996. É ainda diretora
clínica do laboratório clínico Gecy Gomes

há 24 anos e proprietária do laboratório
Rivania Magalhães de Almeida Ganem,
em Nanuque, há 11 anos.

“Ao receber a notícia desta homenagem,
veio-me um turbilhão de sentimentos.
Primeiro, foi difícil acreditar que
fosse verdade. Segundo, não sabia se
merecia, seria muita honra. Em seguida,
veio a euforia e o imenso orgulho de
pertencer a esta classe profissional.
Como é bom ser farmacêutica!”

Farm.o Emílio Carlos Avelar

Farm.a Tânia Maria Lopes de Figueiredo

G r a du a d o p e l a U F O P e m 1 9 9 3 , é
especialista em Análises Clínicas e em
Administração dos Serviços de Saúde.
É supervisor do laboratório do Centro
Regional de Saúde e coordenador do
lab or atório da Policlínic a Reg ional
Diamantina. Também é diretor técnico
do laboratório e da farmácia hospitalar
do Hospital Nossa Senhora da Saúde,
além de proprietário e diretor do laboratório Emílio Avelar, de Diamantina. Na
área acadêmica, atua como professor
nas Faculdades Federais Integradas de

Graduada pela UFMG e pós-graduada
em Administração Hospitalar pelo Centro
Universitário São Camilo. É especialista em Gestão Hospitalar, Farmácia
Hospitalar e Análises Clínicas. Foi responsável pela implantação da Farmácia
Hospitalar e, atualmente, é membro do
grupo gestor do Hospital São Vicente
de Paulo, de Itambacuri. A farmacêutica
também já recebeu a medalha Desembargador Hélio Costa pelos relevantes
serviços prestados ao poder Judiciário
de Minas Gerais. Recebeu a comenda
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Diamantina. Também é membro efetivo
da Comissão de Controle de Infecção
Hospitalar do Hospital Nossa Senhora
da Saúde e do Conselho Municipal de
Saúde de Diamantina, além de secretário
da Associação de Farmacêuticos de
Diamantina e Região.

“É uma honra poder partici par desse
momento tão singular, vivenciando
novos tempos e uma nova visão do nosso
CRF/MG, que hoje se revela parceiro
e prioriza a orientação e promoção
do profissional farmacêutico.”

do coordenador do curso de Farmácia
da UNIPAC de Governador Valadares e
coordenador da Comissão Assessora de
Ensino do CRF/MG, Danilo Matos.

“Recebo esta medalha não como
reconhecimento de meus feitos, mas como
um estímulo para fazer cada vez mais.
Auxiliando os profissionais da saúde
a minimizar sofrimentos, e permitindo,
assim, alongar a vida de pessoas que
confiam na seriedade e dedicação dos
nossos serviços prestados à sociedade.”

| Março - Abril 2013 |
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Âmbito Profissional

Homenageados em Lavras
Farm.o Júlio César Wallwitz Cardoso
Graduado pela UFOP em 2001, é mestre
em plantas medicinais e especialista em
Farmacologia. Além de farmacêutico,
é engenheiro agrônomo pela Universidade Federal de Viçosa, graduação
que concluiu em 1998. O profissional
atua há oito anos no setor de fiscalização da Vigilância Sanitária, exercendo
atualmente a função de gerente da
Vigilância em Saúde de L avras. Na
área acadêmica, atuou como professor

na Unilavras. O farmacêutico é ainda
membro da Comissão Assessora de
Fitoterapia do CRF/MG.

“Quero agradecer ao CRF/MG
em nome do conselheiro, prefeito de
Luminárias e colega Arthur Amaral
por essa homenagem. A conquista por
uma melhor área de saúde se dá através
da educação e da profissão, junto com
entusiasmo e motivação. Muito obrigado.”

Farm.a Leila Ribeiro Diniz de Rezende Meireles
Graduada pela Unifenas em 1993,
é e s p e c i a l i s t a e m Te c n o l o g i a d e
C osméticos, Homeopatia, Farmácia
Hospitalar e Manipulação Alopática. Em
1995, tornou-se proprietária e responsável pela Farmácia de Manipulação
Camphora, em Lavras. Paralelamente às
atividades profissionais, foi professora
de Farmacologia na Unilavras. Em prol
de melhorias para a saúde da população
da cidade, a farmacêutica par ticipa
ativamente de um projeto que prevê
a di s tribuiç ão de me dic amento s a

pacientes carentes que necessitam de
tratamentos de hemodiálise, contribuindo
para a efetividade da farmacoterapia.
A profissional é ainda presidente da
Associação dos Farmacêuticos de Lavras.

“Nestes 20 anos dedicados à Farmácia,
agradeço a Deus por me fortalecer
durante esta caminhada, na qual
me deparei com vários obstáculos
desafiadores. Ser farmacêutico é saber
amar e respeitar ao próximo e, acima
de tudo, preservar a saúde de todos.”

174 anos da Escola de Farmácia da UFOP
A maior faculdade de Farmácia da América Latina completou 174
anos em abril. As comemorações pelo aniversário da Escola de
Farmácia da UFOP, realizadas nos dias 19 e 20 de abril, reuniram
centenas de farmacêuticos que hoje atuam em diversas regiões
do país e rendeu homenagens aos ex-alunos que completaram
50, 25 e 15 anos de formados. O presidente Vanderlei Machado,
que também foi aluno e professor da instituição, representou
o CRF/MG. Nas vésperas do aniversário, a Escola de Farmácia
realizou o IV Congresso de Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto,
de 15 a 19. O vice-presidente Claudiney Ferreira participou como
palestrante no dia 16, ministrando aula sobre marketing pessoal.
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Alternativa no
tratamento da dengue
O crescimento dos casos de dengue está desafiando os profissionais de saúde e as autoridades públicas. Até o dia 30 de abril, a
Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais confirmou 77.726
casos em todo o Estado, 51 dos quais resultaram em morte. O
número é 250% maior do que o verificado no mesmo período de
2012, quando foram registrados 22.105 casos.
O farmacêutico, que é o profissional de saúde mais próximo
da população, tem papel fundamental na orientação sobre os
sintomas da doença e o uso correto de medicamentos. Nesse
contexto, a homeopatia surge como alternativa que pode auxiliar
na prevenção e tratamento da doença. O medicamento mais
indicado nesse caso tem como componentes principais a planta
medicinal EUPATORIUM perfoliatum, o elemento PHOSPHORUS
e o veneno da cobra cascavel diluído, CROTALUS horridus. O
composto é produzido pelas farmácias homeopáticas e pode ser
encontrado também em versão industrializada.

Algumas prefeituras do Estado já estão
oferecendo o tratamento homeopático gratuito
para dengue. É o caso de Betim, localizada
na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
Segundo o médico homeopata e referência
técnica das Práticas Integrativas e Complementares da prefeitura de Betim, Ítalo Márcio
Astoni Junior, a dispensação do medicamento,
realizada desde o início de abril, já trouxe
bons resultados. “Percebemos a eficácia da
medicação através dos quadros de pacientes
que apresentam melhoras de seus sintomas e
recebem a alta mais cedo do que o normal para
casos de dengue”, afirma o médico.

Difundindo a ideia

Segundo o coordenador da Comissão Assessora de Homeopatia
do CRF/MG, Henrique Marquez Henriques, o uso desse tipo de
medicamento é indicado tanto antes de o paciente contrair a
doença, quanto após o surgimento dos primeiros sintomas.
“Quando começam os meses de epidemia, o paciente já pode
utilizar o medicamento homeopático como prevenção, seguindo a
dosagem indicada pelo seu farmacêutico ou médico homeopata.
Assim, se a pessoa contrair o vírus nesse período, os sintomas
serão mais amenos e o tempo de infecção mais curto, além de
ajudar a evitar complicações”, afirma.

O uso da homeopatia no tratamento da dengue
está despertando o interesse de outros profissionais da saúde e da população. No dia 25 de
abril, o coordenador da Comissão Assessora de
Homeopatia marcou presença do “Dia D contra
a dengue”, realizado na Câmara Municipal de
Belo Horizonte para conscientizar funcionários
e frequentadores sobre a doença. Henrique
Marquez apresentou os benefícios do medicamento homeopático e esclareceu as dúvidas
sobre o assunto.

Entretanto, o farmacêutico alerta que a administração errada
da medicação, desrespeitando os horários e doses indicadas
pelo profissional de Farmácia, pode causar efeitos indesejáveis
ao paciente. “O efeito positivo do medicamento é diretamente
proporcional à orientação segura do farmacêutico homeopata.
O medicamento, quando utilizado em quantidade diferente da
orientada pelo profissional, pode causar os sintomas que ele
procura combater. No caso do composto voltado para dengue, a
pessoa pode sentir dores atrás dos olhos, febre e outros sintomas
comuns da doença”, explica Henrique Marquez.

A assessora técnica do CRF/MG, Alessandra
Campos, e a integrante da Comissão de
Homeopatia, Sandra Regina Silva, também
participaram de uma mesa redonda promovida
pela Associação Médica Homeopática, em
parceria com o Instituto Mineiro de Homeopatia,
no dia 26 de abril. O evento foi composto por
palestras de temas relacionados ao uso da
homeopatia na dengue, voltadas para profissionais de saúde.
| Março - Abril 2013 |
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Dia Mundial da Saúde alerta
para os riscos da hipertensão
A doença que acomete mais de 40% dos adultos com mais de 25 anos em todo o mundo foi tema do Dia Mundial da
Saúde de 2013, comemorado em 7 de abril. A hipertensão, que, em 2008, causou a morte de mais de 17,3 milhões
de pessoas, segundo dados da Organização Mundial da Saúde, é uma enfermidade que, na maioria dos casos, surge
de maneira silenciosa. Se não tratada, pode ocasionar derrames cerebrais, infarto, insuficiência cardíaca, angina (dor
no peito), insuficiência renal ou paralisação dos rins e alterações na visão que podem levar à cegueira.
Por ser uma doença assintomática, o diagnóstico é feito, em geral, por meio da aferição da pressão arterial. Neste
contexto, o farmacêutico se torna essencial, já que é o profissional de saúde mais próximo da população e está
sempre disponível para ajudar, seja aferindo a pressão ou prestando outros esclarecimentos.
No âmbito da assistência farmacêutica, o profissional deve conversar com o paciente sobre os seus hábitos e rotina
antes de monitorar a pressão. Características como alimentação pouco saudável, sedentarismo, consumo exagerado
de sal, excesso de peso, e consumo de bebidas alcoólicas e cigarros englobam os grupos de risco para o desenvolvimento da hipertensão.
Após a conversa inicial, a pressão arterial deve ser aferida com o paciente sentado, respeitando um período de
repouso de cinco minutos. Medidas com valores iguais ou superiores a 140/90 mmHg são consideradas altas, mas
muitas vezes são necessárias várias leituras para estabelecer um diagnóstico preciso. Os farmacêuticos também
podem contribuir com as campanhas de controle de hipertensão, informando sobre os cuidados para que a
pressão permaneça nos níveis saudáveis.
No caso dos pacientes que já possuem problemas de pressão, o profissional pode alertá-los
sobre como utilizar corretamente seus medicamentos. A atenção farmacêutica
nesses casos deve ser redobrada, pois a hipertensão é uma doença crônica
e que não tem cura. O tratamento dura por toda a vida e, por isso,
informar o paciente de que apenas uma caixa de medicamento não
irá curá-lo é essencial.

40%

dos adultos
de todo o mundo com mais de 25 anos
são hipertensos
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Âmbito Profissional

O que o paciente
hipertenso

deve saber*:

- Não basta tomar os
medicamentos para
resolver o problema.
São necessárias também
mudanças no estilo de vida;
- O sal deve ser utilizado
com moderação;
- O hipertenso deve adotar
uma dieta rica em frutas,
cereais integrais e laticínios
com baixo teor de gordura.
Esses alimentos possuem
menos sódio e mais potássio,
cálcio e magnésio, nutrientes
necessários para quem
precisa baixar a pressão;
- Não fumar. Entre outros
danos ao organismo, o cigarro
estreita o calibre das artérias,
o que dificulta ainda mais
a circulação do sangue;
- O estresse pode aumentar
a pressão. Atividade física,
técnicas de relaxamento,
psicoterapia podem contribuir
para o controle do estresse
e da pressão arterial;
- O uso da medicação não
deve ser interrompido e
a dosagem não pode ser
diminuída sem orientação
médica. É preciso seguir as
as indicações, consultar o
farmacêutico e tomar os
medicamentos rigorosamente
nos horários prescritos;
- A pressão arterial deve ser
aferida com regularidade
pelo farmacêutico e seus
valores anotados para
avaliação médica;
- O medicamento usual não deve
ser alterado por tratamentos
alternativos sem a orientação
de médico e farmacêutico;
- Evitar o uso de antiácidos
sem conhecimento médico.
* Fonte: Ministério da Saúde

Farmacêutico Luiz Heleno durante visita a crianças carentes

Renovando esperanças
“Os medicamentos proporcionam
alívio à dor, mas só o amor pode
aliviar o sofrimento das pessoas”.
Esta é a filosofia de trabalho do grupo
“Doutores Palhaços de Bambuí”, que
desde o final de 2012 visita creches,
hospitais, vilas, asilos na cidade
do Sul de Minas. Coordenado pelo
farmacêutico Luiz Heleno Toledo
Chaves, o projeto é formado por 20
artistas voluntários de diversas áreas,
como terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas, psicólogos e advogados.
“Nosso trabalho é voluntário e tem
o único intuito de receber em troca
um sorriso de cada paciente que
assistimos”, conta o farmacêutico.
Com o lema “Levando a sério as brincadeiras”, o projeto não trabalha com
números, nem estatísticas. “Nossa
meta é levar alegria, arrancar um
sorriso na hora da dor. O grupo tenta
se reunir mensalmente para fazer
visitas aos pacientes necessitados.
“A recuperação desses pacientes
após a chegada do projeto aumentou
consideravelmente. Inclusive, a nossa
coordenadora geral foi convidada
a dar um curso aos funcionários e
médicos de alguns hospitais sobre
as experiências no projeto”, aponta o
farmacêutico.

Segundo ele, durante as visitas não há
como não se apegar de forma especial
a alguns pacientes . “Conhecemos
uma jovem de apenas 14 anos que
lutava contra um câncer numa fase
muito crítica. Acompanhamos todo
o tratamento dela, inclusive fazendo
campanhas para ajudar na sua transferência para Barretos, onde receberia
um novo acompanhamento. Apesar dos
prognósticos ruins, nós continuamos
ali, sempre ao lado dela. Este ano ela
completará 16 anos e está curada do
câncer, e para a nossa alegria ela está
fazendo o curso para se tornar uma Dra.
Palhaça”, conta o Luiz Heleno.
Segundo Luiz Heleno, a sensação de
ajudar tantas pessoas é indescritível.
“Creio que a atenção farmacêutica
rompe as barreiras dos protocolos. O
farmacêutico é responsável por zelar
pelo tratamento do paciente, em todos os
sentidos. No fim, nós somos mais beneficiados do que os próprios pacientes. É
uma reciprocidade inexplicável”.
O grupo “Doutores Palhaços de Bambuí”
é o 8° afiliado dos “Doutores Palhaços
de Divinópolis”, fundado pela artista
Cidah Viana no dia 12 de outubro de
1999, com o objetivo de levar alegria às
crianças, adultos e idosos hospitalizados.
| Março - Abril 2013 |
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Ajustando
canal aberto

canal aberto

O amor expresso em tela

“Se possível, hoje quero fazer a meu pai, também farmacêutico, a
homenagem que antes nunca fiz: ver a sua farmácia e a sua fisionomia
nesta nossa Farmácia Revista”. A frase redigida pela farmacêutica
Regina Maria Figueiredo Magalhães foi encaminhada por carta, acompanhada a uma fotografia de um quadro feito por ela. Na pintura, seu pai,
Lamartine Figueiredo, aparece atrás do balcão de sua antiga Farmácia,
localizada em Cabo Verde, Sul de Minas.

sim uma decisão ao observar o carinho com
que seu pai tratava os clientes. “Cresci vendo
o meu pai, sempre muito calmo, atendendo
seus clientes de dia e de noite preparando
suas pomadas. Às vezes, o pagamento era um
frango, dez espigas de milho ou um ‘Deus lhe
pague’”, conta.

Após a morte do pai, em 1996, Regina procurou formas de eternizá-lo. Em 2012, encontrou em sua arte a melhor maneira de fazer isso.
Distanciou-se de seu estilo de pintura, voltado para paisagens, para
pintar um quadro de Lamartine Figueiredo no lugar em que ele mais
gostava de ficar.

Por sua dedicação e zelo na prestação da
assistência farmacêutica, Regina relembra que
o pai era respeitado por toda a população e se
tornou referência como profissional de saúde.
“Recordo-me de papai no balcão da farmácia,
na sala de manipulação, de quando chegava a
cavalo, todo molhado, envolto em uma longa
capa preta, regressando de uma de suas
visitas aos necessitados. Até hoje encontro
pessoas idosas que me falam dele. Dizem que
tinha o ‘dom da cura’ e contam histórias de
seus remédios milagreiros”.

Ajudada por um amigo da família, Regina começou suas atividades com
a pintura quando tinha 12 anos, sempre interessada por telas mais
bucólicas. As técnicas foram aprendidas através de cursos em Guaxupé e
em Poços de Caldas. “Sempre admirei os grandes pintores e suas obras.
Por vezes me demorava na análise de uma tela, nos seus detalhes, e
imaginava o que poderia ser acrescido”, conta. As atividades com a
pintura tiveram que ser interrompidas, primeiro para trabalhar e, em
seguida, para estudar Farmácia e Bioquímica, na Universidade Federal
de Alfenas. Ao se formar, em 1972, Regina quis logo exercer a profissão
e abriu seu próprio laboratório de Análises Clínicas em Cabo Verde. Só no
ano de 2008, já aposentada, é que a farmacêutica voltou a pintar.
Embora nunca tenha trabalhado profissionalmente com a pintura, Regina
conta que gosta muito de criar e se dedica a pintar casarões, paisagens
e vilarejos. Ela lembra que as atividades com a pintura trouxeram experiências incontáveis. “Lembro-me da vez em que pintei um casarão e seu
antigo dono apareceu. A felicidade dele foi tanta que por pouco não
derramou copiosas lágrimas”, diz. Segundo Regina, conciliar a Farmácia
com a pintura não é tarefa fácil. Mas afirma que a satisfação que as duas
tarefas lhe proporcionam faz valer a pena todo o empenho. “Ambas me
dão grande prazer. Sendo ocupações bem diferentes, uma descansa a
outra. Fico ansiosa para ir à farmácia e para pintar”, comenta.
O amor pela Farmácia, assim como possuía Lamartine, também é
compartilhado por Regina. Hoje é sócia proprietária da Drogaria Santo
Antônio de Cabo Verde Ltda., onde presta atenção farmacêutica aos
clientes. Segundo ela, a paixão pela Farmácia não foi uma influência, mas
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Na família, além de Regina, o irmão José Luiz
também escolheu a Farmácia como profissão.
Ela se lembra que muitas vezes, ainda
inexperiente, recorria à experiência do pai. A
farmacêutica afirma que esses ensinamentos
ainda são indispensáveis para atuar em sua
profissão. “A nossa satisfação está no cliente.
É aí que nos sentimos farmacêuticos”, afirma.

Você tem alguma habilidade
artística e a concilia com as
atividades farmacêuticas?
Conte para a Farmácia Revista.
Sua sugestão pode ser publicada
nas próximas edições.
Envie seu relato para o email:
comunicacao@crfmg.org.br

| Março - Abril 2013 |
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Segurança do Paciente
Ranking mundial
de proporção
de eventos
evitáveis:**

1º BRASIL
2º NOVA ZELÂNDIA
3º AUSTRÁLIA
4º ESPANHA
5º DINAMARCA
6º CaNADÁ
7º França
** Fonte: Fiocruz

a cada

100

pacientes
atendidos nos
hospitais do
Brasil,
sofrem
eventos
adversos

10

66%

dos eventos
adversos
podiam ser
evitados
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Ministério da Saúde lança ações para reduzir a incidência
de eventos adversos no atendimento e internação*
* Com informações do CFF

A cada 100 pacientes atendidos em
unidades hospitalares do Brasil, 10 são
vítimas de eventos adversos. Destes,
66% poderiam ser evitados, segundo
indica a revisão dos estudos de avaliação
da ocorrência de eventos adversos em
hospitais, elaborada por pesquisadores da
Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). A grave
situação despertou a atenção do Ministério
da Saúde e da ANVISA, que lançaram, no
dia 2 de abril, o Programa Nacional de
Segurança do Paciente (PNSP).
O Programa tem o objetivo de promover
e apoiar a implementação de iniciativas
voltadas à redução e prevenção de eventos
adversos em pacientes internados, como
erros em procedimentos cirúrgicos e
administração incorreta de medicamentos.
Uma das principais novidades do PNSP
é a determinação de que cada hospital
do país crie uma equipe multidisciplinar
para aplicar e fiscalizar regras sanitárias e
protocolos de atendimento que previnam
as falhas de assistência. Esse grupo,
denominado Núcleo de Segurança do
Paciente, será a referência do hospital
na promoção do cuidado seguro e na
orientação aos pacientes, familiares e
acompanhantes. A previsão é que os
primeiros Núcleos já estejam em funcionamento a partir de julho.

Também passará a ser obrigatória a notificação mensal de eventos adversos associados
à assistência. A ANVISA vai disponibilizar em
seu site a Ficha de Notificação de Eventos
Adversos, que deverá ser preenchida por todos
os hospitais em caso de ocorrência de falhas
na segurança do paciente. Os estabelecimentos que não se adequarem às novas regras
estarão sujeitos a sanções que podem levar à
suspensão do alvará de funcionamento.
“A notificação é muito importante para se
investigar o que levou ao evento e para que
se tome uma ação pontual de prevenção.
Assim como não existem hospitais que não
podem ser assim chamados se não tiverem
médicos e leitos, a partir de hoje, não poderão
ser chamados de hospitais se não tiverem o
Núcleo de Segurança do Paciente. Isso será
compulsório”, destacou o ministro da Saúde,
Alexandre Padilha.
O M i n i s t é r i o d a S aú d e t a m b é m e s t á
desenvolvendo seis protocolos para orientar
profissionais na ampliação da segurança
do paciente nos serviços de saúde: cirurgia
segura; prática de higiene das mãos em
serviços de saúde; prevenção de úlceras por
pressão; prevenção de quedas em pacientes
hospitalizados; identificação do paciente;
segurança na prescrição, uso e administração
de medicamentos. A expectativa é que os
protocolos funcionem como guias padroni-

zados com a indicação do passo a passo sobre situações que
devem ser evitadas e normas que devem ser observadas nos
hospitais.
Para aumentar a efetividade das ações, o Ministério da Saúde vai
instituir um Comitê de Implementação do Programa Nacional de
Segurança do Paciente, composto por representantes do governo,
sociedade civil, entidades de classe e diferentes áreas da atenção
da saúde. O Comitê terá caráter consultivo, com a finalidade de
promover ações que visem a melhoria da segurança do cuidado
em saúde através do processo de construção entre os diversos
atores que dele participam.
O PNSP é resultado da experiência acumulada pela Rede
Sentinela, um conjunto de hospitais coordenados pela ANVISA
que atuam fortemente na notificação de eventos adversos que
afetam a segurança do paciente. Desde 2011, os 192 hospitais
da Rede Sentinela monitoram 60 mil leitos e cerca de 40 mil
atendimentos por dia, monitorando sistematicamente casos como
infecções sanguíneas adquiridas na UTI, uso de medicamentos,
uso do sangue e uso de produtos como próteses.

Capacitações
Uma das frentes da Política Nacional de Segurança do Paciente
é a capacitação dos profissionais de saúde de todos os estados.
O primeiro curso será voltado para farmacêuticos que atuam
em Farmácia Hospitalar, ministrado pelo Centro de Simulação
Realística do Hospital Albert Einstein, com vaga para 1.200
profissionais. O Ministério da Saúde, a ANVISA e a Organização
Panamericana da Saúde (OPAS) também estão elaborando um
plano de capacitação e uma série de materiais de apoio sobre o
assunto.
“Assim como não existem hospitais que não podem ser assim chamados se
não tiverem médicos e leitos,a partir de hoje,não poderão ser chamados
de hospitais se não tiverem o Núcleo de Segurança do Paciente”
Alexandre Padilha - Ministro da Saúde

Discussão sobre
a presença do
farmacêutico nas
unidades do SUS
avança em Brasília

A Comissão de Seguridade
Social e Famí lia da Câmara dos
Deputados aprovou, no dia 20 de
março, o Projeto de Lei 4315/12,
qu e d e ter min a a p re s enç a d o
farmac êu tic o nas unidade s do
Sistema Único de Saúde (SUS). O PL
foi aprovado por unanimidade e agora
será analisado pelas comissões de
Finanças e Tributação, e de Constituição e Justiça.
De autoria da senadora Vanessa
Grazziotin, que é farmacêutica, o
projeto prevê que as unidades do SUS
que dispõem de farmácias, drogarias
ou dispensários de medicamentos
ficam obrigadas a manter em seus
quadros profissional farmacêutico
habilitado e inscrito no respectivo
Conselho Regional de Farmácia.
O PL tramita em regime de prioridade
e tem caráter conclusivo. Caso seja
aprovado em todas as comissões
da Câmara, segue para votação no
Senado Federal e futura sanção da
presidente Dilma Rousseff.
| Março - Abril 2013 |
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A ANVISA publicou, no dia 1º de abril, a RDC 17/2013, que
estabelece novos critérios para concessão, renovação, cancelamento ou alteração da Autorização de Funcionamento Especial
(AFE) e da Autorização Especial (AE) de farmácias e drogarias.
Segundo a resolução, o pedido de renovação da AFE e AE deve
ser feito entre 180 e 60 dias antes da data de vencimento dos
documentos. Caso as autorizações já tenham vencido, é preciso
protocolar um novo pedido de concessão. Em todos os casos
– concessão, renovação, cancelamento, alteração, retificação
de publicação e reconsideração de indeferimento – o pedido
necessariamente deverá ser feito pelo site da ANVISA. Não são
aceitos documentos físicos enviados pelos Correios.
A alteração da AFE ou da AE deve ser feita nas seguintes hipóteses
de mudança: razão social, endereço, responsável técnico,
representante legal, ampliação ou redução de atividades. A RDC
também estabelece as atividades que poderão ser autorizadas:
dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial;
manipulação de produtos oficinais; manipulação de produtos
magistrais; prestação de serviços farmacêuticos; comércio de
cosméticos, perfumes, produtos de higiene, alimentos e plantas
medicinais; manipulação de produtos estéreis.
O deferimento ou indeferimento do pedido está condicionado à
regularidade do estabelecimento perante o órgão sanitário local
competente, consubstanciada na emissão da licença sanitária,
e do responsável técnico, perante o Conselho Regional de
Farmácia.
Autorização de Funcionamento Especial: permissão concedida
pela ANVISA para que as farmácias e drogarias exerçam as
atividades sob regime de vigilância sanitária, mediante comprovação de requisitos técnicos e administrativos específicos.
Autorização Especial: concessão dada pela ANVISA às
farmácias que pretendem exercer a atividade de manipulação
das substâncias sujeitas a controle especial, bem como dos
medicamentos que as contenham.
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Começa a
escrituração dos
antimicrobianos
no SNGPC
Desde o dia 16 de abril, os responsáveis
técnicos pelas farmácias e drogarias
passaram a ter que informar à ANVISA
a venda de qualquer medicamento à
base de substâncias antimicrobianas.
Para supor tar a grande demanda
gerada pela escrituração desse tipo
de medicamento no Sistema Nacional
de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), a Anvisa alterou a
versão do software, o que está exigindo
a atenção dos farmacêuticos.
Para iniciar os trabalhos com a versão
2.0 do SNGPC, foi preciso finalizar o
inventário referente à antiga versão
do sistema. O novo inventário passou
a conter as informações tanto dos
medicamentos sujeitos a controle
especial estabelecidos pela portaria
344/98, quanto os antimicrobianos
previstos na RDC 20/2011.
Com o objetivo de preservar a principal
atribuição do farmacêutico, que é a
de prestar assistência farmacêutica, o
Conselho Federal de Farmácia (CFF) vai
alterar o artigo 1º da Resolução 542/11.
Desta maneira, a escrituração poderá
ser feita por um funcionário treinado
e supervisionado pelo farmacêutico,
reduzindo o tempo gas to c om o
preenchimento do formulário. A medida
foi aprovada pelo plenário do CFF em
25 de abril e terá validade assim que
for publicada no Diário Oficial da União.

Novas regras para

FIToterápicos de uso tradicional
Os fabricantes de fitoterápicos tradicionais agora têm novas normas de conduta na fabricação dos produtos. No dia
15 de março, a ANVISA publicou a RDC 13/2013, determinando os procedimentos e as práticas que o fabricante deve
aplicar para assegurar que as instalações, métodos, processos e sistemas de controle usados para a produção sejam
adequados, de modo a garantir a qualidade e o uso seguro dos medicamentos.
Esta é a primeira RDC criada especificamente para os procedimentos de fabricação dos fitoterápicos tradicionais, que
até então estavam sujeitos às exigências da RDC 17/2010, válida para todos os tipos de fitoterápicos. Com a nova
RDC, a produção deve atender a um conjunto de regras que incluem a higienização, rotulagem e armazenamento
correto, controle de qualidade, instalações e equipamentos e documentação. Também prevê a adoção de medidas
para diminuir riscos de contaminação cruzada e implantação de um sistema capaz de recolher, imediata e efetivamente, qualquer produto que apresente desvios de qualidade ou que esteja sob suspeita.
O cumprimento da RDC é obrigatório para a obtenção do certificado de autorização para produção de fitoterápicos
tradicionais e tem aplicação imediata. O fabricante deve promover todas as adequações referentes às validações de
limpeza, processo e métodos analíticos.
As Boas Práticas de Fabricação asseguram que o produto tradicional fitoterápico é consistentemente fabricado e
controlado, com padrões de qualidade apropriados, reduzindo os riscos inerentes à produção farmacêutica, como
contaminação-cruzada, contaminação por partículas e troca ou mistura de droga vegetal.
Para o farmacêutico Sérgio Ribeiro Cardoso, integrante da Comissão Assessora de Fitoterapia, “a regulamentação
demonstra a preocupação dos órgãos que controlam o setor em estimular a fabricação de fitoterápicos, principalmente aqueles de uso tradicional, favorecendo o resgate cultural de uso e a valorização da biodiversidade do país”.

Processo Ético 0016/2010

Farmacêutico(a): Sthecio Gonçalves Neves – CRF/MG 17.893
Processo instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 10; 11 - inciso
III; 13 - inciso V e 18 - incisos I; II e IV, do Código de ética da Profissão Farmacêutica,
aprovado pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Multa de 03 (três) salários mínimos.

Processo Ético 0015/2011

Farmacêutico(a): Rodrigo Tartaglia – CRF/MG 16.403
Processo instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º; 8º; 10; 11 inciso VII; 13 - incisos VI, VIII e XV e 18 - inciso I, do Código de ética da Profissão
Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 3 meses do exercício profissional.

A diretoria do CRF/MG dá
publicidade às sentenças
proferidas nos processos,
de acordo com o Art. 3º,
parágrafos 3º e 4º, do
Regulamento do Processo
Disciplinar Ético da Profissão
Farmacêutica, aprovado pela
Resolução 461/2007, do
Conselho Federal de Farmácia.

| Março - Abril 2013 |

PROCESSOS ÉTICOS

Farmácias e drogarias têm
novas regras para autorização
de funcionamento
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Coquetel de remédios reduz em
96% a transmissão do vírus da Aids

Fonte: Jornal Estado de Minas

Após mais de 10 anos de estudo, pesquisadores da Universidade de KwaZulu-Natal, na África
do Sul, muniram-se de diversas evidências para provar as vantagens do tratamento com antirretrovirais, incluindo a possibilidade de o uso deles reverter a epidemia do HIV no mundo. A
partir do acompanhamento de diversos casais de KwaZulu-Natal sorodiscordantes — em que
somente uma das pessoas é HIV positivo —, os cientistas constataram pela primeira vez que as
pessoas que ingerem os medicamentos reduzem em 96% a probabilidade de transmitir o vírus
da Aids aos seus parceiros não infectados.
Os efeitos na sobrevida de pessoas com Aids foram analisados por outro grupo de cientistas
da mesma universidade. Ao analisar mais de 100 mil pessoas na zona rural da província de
KwaZulu-Natal entre 2000 a 2011, os pesquisadores observaram um aumento de 11,3 anos no
prolongamento da vida em adultos desde que os tratamentos com antirretrovirais foram ampliados na região.
No Brasil, desde 2012, um consenso terapêutico antecipou o início do tratamento para os soropositivos. Até então, os antirretrovirais só eram indicados quando a contagem de células de defesa (CD4) fosse inferior a 350 por milímetro cúbico de sangue. O novo
valor de corte passou a ser 500/mm³. Um dos grandes desafios no Brasil e no mundo é conseguir segurar o paciente no serviço de
tratamento. Isso porque os medicamentos não são capazes de curar a Aids, mas de reduzir a carga viral e melhorar a qualidade de
vida das pessoas que têm a doença.

ANVISA regulamenta uso de chumbo e outras substâncias em cosméticos
Fonte: Anvisa

A resolução RDC 15/2013 da ANVISA, publicada no dia 27 de março, regulamentou o uso da substância acetato de chumbo em cosméticos, no Brasil. De acordo com o regulamento, a substância
só poderá ser empregada em produtos utilizados como tintura capilar e a concentração máxima
expressa em chumbo no produto final não poderá ser superior a 0,6%.
Além disso, os rótulos das tinturas capilares que utilizarem acetato de chumbo na composição
deverão trazer informações específicas sobre condições e uso e advertências. Dentre os principais
alertas estão: manter fora do alcance de crianças, evitar contato com os olhos, não utilizar durante a
gravidez, lavar bem as mãos após o uso e não usar para tingir os cílios, sobrancelhas e bigodes.
O novo regulamento também restringiu o uso da substância pirogalol em produtos cosméticos. A
substância, utilizada como corante de oxidação para cabelos, era de uso livre. Agora, deve ter concentração máxima de 5% pH até 5. Os cosméticos que contém pirogalol também deverão serguir os requisitos específicos de rotulagem. A norma apresenta, ainda, informações quanto ao uso das substâncias
formaldeído e paraformaldeído em cosméticos. Entretanto, nesses dois casos não há novidades, sendo mantida a permissão de
uso apenas como conservante (0,1% em produtos de higiene oral e 0,2% em outros produtos) e endurecedor de unhas (5%).

SUS oferta novo medicamento a hemofílicos

Fonte: Agência Saúde

O Sistema Único de Saúde beneficiará cerca de 10 mil brasileiros com a oferta gratuita de um
medicamento de alta tecnologia no controle de sangramentos para pacientes com hemofilia
A. O Ministério da Saúde aprovou no dia, 7 de fevereiro, o uso do fator VIII recombinante, que
estará disponível em até seis meses nos hemocentros do país, para esse tipo de tratamento.

Minas Gerais vai produzir remédio contra câncer de mama
Fonte: Jornal Hoje em Dia

A Fundação Estadual Ezequiel Dias (Funed) está negociando com um laboratório argentino a transferência de tecnologia para a
produção e distribuição gratuita do Anastrozol, medicamento usado no tratamento do câncer de mama. A Funed será a primeira
instituição pública do país a produzir esse tipo de medicamento. A intenção da fundação é começar a distribuí-lo em até dois anos.
Anualmente surgem cerca de 50 mil novos casos de câncer de mama no país. Por isso o Ministério
da Saúde tem interesse na produção do Anastrozol. No caso do de mama, o uso do medicamento
é adotado em média por cinco anos. Uma caixa com 28 comprimidos custa para o Governo federal
R$ 100. Essa quantidade do remédio é suficiente para quase um mês de tratamento.
A Funed também está negociando com a Blipack a produção do Letrozol e Bicalutamida. Esses
remédios são usados no tratamento do câncer de mama e próstata. A Fundação Estadual Ezequiel
Dias produz desde abril de 211 a vacina contra meningite tipo C. O medicamento é comprado pelo
Ministério da Saúde para distribuição em todas as suas unidades de imunização.

SUS vai oferecer teste rápido para tuberculose até o fim do ano

Fonte: Jornal Hoje em Dia

A parceria amplia o acesso da população a medicamentos mais modernos e eficazes e qualifica a atenção prestada aos pacientes
hemofílicos. Com a mesma eficácia e segurança que o do fator plasmático, já ofertado no SUS, o novo medicamento tem a
vantagem de não depender de doações de sangue, o que limita a produção. Estudos apontam que a taxa de sucesso no tratamento com o fator VIII recombinante é igual ou superior a 90%. Atualmente, 97% dos tratamentos para hemofilia realizados no
SUS ocorrem com uso de plasma humano (plasmático).

Comércio de Medicamentos cresce 12% e vai girar R$70 bilhões no Brasil
Fonte: Jornal Hoje em Dia

O Ministério da Saúde anunciou no dia 25 de março que vai disponibilizar na rede pública, até
o final do ano, um teste rápido para diagnóstico da doença. O exame pode detectar o bacilo
causador da doença em duas horas, além de identificar se o paciente tem resistência ao antibiótico rifampicina, usado no tratamento.

Impulsionado pelas classes B e C, o comércio de medicamentos deve crescer 12% e movimentar
R$ 70 bilhões em 2013, segundo levantamento do Ibope Inteligência. A classe C é responsável
por quase metade do consumo de remédios no país, com um potencial de consumo de R$32
bilhões. O volume corresponde a 45% do total.

No exame tradicional, são necessários de 30 a 60 dias para realizar o cultivo da micobactéria e
mais 30 dias para obter o diagnóstico de resistência à rifampicina. Com o novo teste, os índices
de sensibilidade e de especificidade, segundo a pasta, chegam a 92,5% e 99%, respectivamente,
o que diminui a possibilidade de um falso positivo.

A classe B deve gastar neste ano R$24 bilhões, ou 34% do bolo. As classes D e E, por sua vez,
vão consumir R$7,6 bilhões, ou 12%. A classe A, apesar de mais abastada, tem menor número
de integrantes e responderá por um dispêndio de R$6,6 bilhões, ou 9% do faturamento setorial.

O teste rápido, chamado Gene Expert, já está sendo feito no Rio de Janeiro e em Manaus e será implantado em todos os municípios com mais de 200 novos casos de tuberculose notificados em 2012. O exame também será disponibilizado em localidades
consideradas estratégicas, como cidades com grande população prisional ou indígena e em municípios de fronteira.
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O Brasil também passa a produzir nacionalmente o medicamento, por meio de transferência de
tecnologia. É o resultado da Parceria de Desenvolvimento Produtivo (PDP) firmada em outubro
de 2012 com a Empresa Brasileira de Hemoderivados e Biotecnologia (Hemobrás). A expectativa é de que o ministério passe a adquirir o medicamento a preço quatro vezes menor do que o
valor médio atual pago para atender a demandas judiciais.

| Farmácia Revista |

A diferença entre os gastos das classes A e C justifica-se pela composição da pirâmide social brasileira. A classe A representa
apenas 3% dos lares brasileiros. A classe C, por outro lado, corresponde a mais da metade dos domicílios do país (53%).

| Março - Abril 2013 |
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Espaço do leitor
Campanha de valorização do farmacêutico
para pessoas jurídicas
Em nome de toda a equipe de farmacêutico s do
PhResponde, parabenizo o CRF/MG pela iniciativa da
campanha de valorização profissional “Ter um farmacêutico
faz toda a diferença”! Compartilhamos os links e todo o
conteúdo em nosso site e adicionamos um banner com a
arte da campanha direcionando o acesso para o hotsite. Nas
primeiras horas de divulgação foi possível perceber por likes,
compartilhamento e acesso a importância dessa ação!

Luiz Felipe Stehling (por email)
Fundador e gestor do site PhResponde: Pergunte ao Farmacêutico
Estive no Conselho e me deparei com a espetacular iniciativa
de elaboração da campanha. De tão entusiasmado que
fiquei, acabei levando vários folhetos para o meu estabelecimento, visando distribuir para a comunidade. Farei um
trabalho de conscientização valorizando a nossa profissão.
A profissão que amo de alma e coração eternamente. Desde
já, agradeço.

Adriano Lúcio Vieira - Farmacêutico (via fale conosco)
Acredito que a atual campanha de valorização do profissional
farmacêutico, que está sendo realizada junto aos empregadores do Estado, é uma “bola dentro” do CRF/MG. Parabéns!

Ormandino Tenório Ribeiro - Farmacêutico (por e-mail)

Farmácia Revista
Venho agradecer o envio da Revista Farmácia
revista n.33, jan./fev.13, pois trata-se de
um material muito rico para pesquisas e
de grande interesse para os nossos corpos
discente e docente da Unilavras.

Ter um farmacêutico faz
toda a diferença
Para se tornar autoridade em
medicamentos, o farmacêutico
dedica longos anos ao estudo e à
capacitação permanente. Por isso:

Mila Lamounier Palhares (por e-mail)
Bibliotecária Responsável da Unilavras
Atendimento
Sinto-me feliz em saber que o Conselho
no qual estarei registrada em breve trata
tão bem, não somente os que nele estão
inscritos, mas também aos futuros profissionais. Parabéns mais uma vez pelo
excelente atendimento.

- Incentive a participação nos cursos de
atualização profissional, como os que o
CRF/MG oferece gratuitamente.
- Remunere de forma justa e aproveite
o potencial humano, científico e
administrativo do farmacêutico.

Aline Xavier dos Santos (por email
Estudante da Faculdade Pitágoras
Responsabilidade social

- Apoie os projetos de educação em
saúde e reconheça o farmacêtuico
como profissional indispensável à
saúde do seu negócio.

A generosidade de vocês nos dá mais
ânimo e garantia de vitória junto aos
nossos acolhidos. A doação de leite em pó
representa também doação de carinho.

Maurício S. Tameirão (por carta) - Coordenador do
Acolhimento Institucional Bem-Querer, de Curvelo

- Aproveite o potencial do
farmacêutico em todos os serviços
regulamentados para auxiliar na
fidelização dos seus clientes.
- Respeite e valorize o seu profissional.
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