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Farmacêuticos revelam o que
esperam do CRF/MG e ajudam
a nortear futuras ações que
beneficiarão a categoria
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Farmacêutico, atualize seu endereço pelo site
do CRF/MG, acessando a Área do Farmacêutico

www.crfmg.org.br

Zona da Mata

Rua Batista de Oliveira, 239 - Sala 904 - Centro
Juiz de Fora / MG - CEP: 36013-300
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Capa:
CRF/MG apresenta
resultado da pesquisa
de opinião realizada
com os farmacêuticos
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Pouso Alegre / MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
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Triângulo Mineiro
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Uberlândia / MG - CEP: 38405-038
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

Arte: Luiz Cotta

editorial
Esta edição apresenta o resultado da pesquisa realizada com os farmacêuticos mineiros. A avaliação foi
positiva, indicando que mais de 75% dos farmacêuticos aprovam os serviços prestados pelo CRF/MG. Mais
positiva ainda foi a grande participação dos profissionais, que voluntariamente deram voz aos anseios de toda
uma categoria e expressaram seu contentamento e descontentamento em relação a determinadas atividades.
Ouvir o que os farmacêuticos pensam é um ato de coragem do CRF/MG. Primeiro, porque demonstra a
disposição de enfrentar as críticas e propor soluções que resultem em melhorias. Depois, porque assume o
desafio de priorizar os projetos que trarão maiores benefícios sob a ótica dos próprios farmacêuticos.
Este é o modelo de gestão que o CRF/MG vem implantando: pautado no profissional e na sua visão de mundo.
Só é possível alcançar o reconhecimento e a satisfação do farmacêutico quando se mantém a busca constante
pela qualidade dos serviços prestados. Boa leitura!
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Maio
• Matéria no site do Hospital Maternidade Therezinha de Jesus, de Juiz de Fora, sobre a
capacitação em Farmácia Magistral, no dia 1;
• Entrevista para a rádio Transamérica FM, de Montes Claros, a respeito da capacitação
sobre a tributação no setor farmacêutico, no dia 3;
• Matéria no jornal Varginha Hoje a respeito da capacitação sobre o papel do
farmacêutico na gestão de resíduos, no dia 3;
• Matéria na Rádio Educadora, de Montes Claros, a respeito da capacitação sobre
tributação no setor farmacêutico, no dia 4;
• Entrevista para o jornal Estado de Minas sobre os riscos da automedicação, no dia 11;

Conselho
na Mídia

• Entrevista para o jornal Hoje em Dia sobre o recolhimento de lotes do Tylenol, no dia 24;
• Matéria no Jornal Minas, da Rede Minas, sobre armazenamento de medicamentos domiciliares, no dia 24;
• Diferença entre medicamentos
--

Entrevista de estúdio para Bom Dia Minas, da Rede Globo, no dia 22;

--

Entrevista para o Canal Minas Saúde, da Secretaria de Estado da Saúde, no dia 23;

• Uso racional de medicamentos
--

Matéria no site da Faculdade Pitágoras, no dia 2;

--

Matéria no site da Faculdade Faminas, no dia 3;

--

Matéria no site da CBTU, no dia 6;

--

Entrevista para a Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte, no dia 7;

--

Entrevista para a Rádio América, de Belo Horizonte, no dia 7;

--

Entrevista ao vivo para o Bom Dia Minas, da Rede Globo, no dia 8;

--

Entrevista ao vivo para a rádio CBN, de Belo Horizonte, no dia 8;

--

Entrevista de estúdio para a rádio Itatiaia, no dia 8;

--

Entrevista para o Jornal da Alterosa, do SBT, no dia 8;

--

Entrevista para o MGTV 1ª Edição, no dia 8;

--

Entrevista para ao Jornal Minas, da Rede Minas, no dia 8;

--

Matéria para a Band TV, no dia 8;

--

Entrevista para a PUC TV, no dia 8;

--

Matéria no portal G1, no dia 8;

--

Matéria no jornal O Tempo, no dia 9;

--

Matéria no Jornal Aqui, no dia 9;

Junho
• Entrevista para rádio Itatiaia, no dia 6, sobre a conduta do farmacêutico;
• Entrevista para programa Vrum, da TV Alterosa, no dia 14, sobre o uso de
medicamentos e direção de veículos automotores
• Uso racional de medicamentos em Juiz de Fora
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--

Matéria no site da Faculdade Suprema, no dia 21;

--

Matéria no Jornal Tribuna de Minas, no dia 29;

--

Entrevista para o MGTV 1ª Edição, no dia 29;

--

Matéria no site MegaMinas, no dia 29;
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Com a Palavra

Farmacêutico: o profissional de
saúde mais próximo da população

Nos meses de maio e junho, o Conselho Regional de
Farmácia, farmacêuticos, instituições de ensino e
estudantes foram às ruas para conscientizar a população
sobre os aspectos relacionados ao uso racional de
medicamentos. Mostramos os riscos que envolvem a
automedicação, as interações medicamentosas e efeitos
adversos mais comuns, além de orientar milhares de
pessoas quanto ao descarte, armazenamento e maneiras
corretas de administras os medicamentos.
Mais do que esclarecer dúvidas, apresentamos o
farmacêutico como o profissional de saúde mais próximo
da população, que pode atuar de diversas maneiras para
a prevenção, promoção e recuperação da saúde. Nas
ruas, pudemos perceber o quanto a sociedade é ávida por
informações e o quanto contribuímos para o bem-estar
das pessoas. A receptividade que encontramos nas
mobilizações realizadas em Belo Horizonte, Montes
Claros e Juiz de Fora revelou que o caminho que levará ao
reconhecimento que tanto esperamos e merecemos está
na aproximação com o usuário.
Devemos estar disponíveis, sempre prontos a ajudar e
oferecer a devida assistência farmacêutica à população.
Temos que nos apropriar da condição de profissionais da saúde e nos fazer necessários em todos os
aspectos relacionados ao medicamento. É para isso que
dedicamos longos anos aos livros, enfrentando todos os
desafios que envolvem a formação profissional.

ticos e estudantes voluntários que têm dividido conosco
a responsabilidade de demonstrar a importância do
farmacêutico para a população. Isso demonstra o nível
de comprometimento para com a sociedade e o futuro
da profissão. O retorno é certo: mais reconhecimento e
espaço para nós, farmacêuticos.
Novas ações serão realizadas em outras regiões de Minas
Gerais. Contamos com o apoio dos colegas das mais
variadas áreas de atuação. Cada um é responsável pela
transformação do paradigma que envolve a prestação da
assistência farmacêutica. Essa é uma tarefa de todos,
em todos os cantos de Minas e do Brasil. E o Conselho de
Farmácia é parceiro nessa empreitada.

Claudiney Ferreira
Vice-presidente

Neste contexto, agradecemos aos parceiros que tornaram
essa iniciativa possível, como a Companhia Brasileira de
Trens Urbanos, a Buzzato’s e as vigilâncias sanitárias
de Montes Claros e Juiz de Fora. Um agradecimento
especial também às instituições de ensino, farmacêu-
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Campanha pelo
uso racional de
medicamentos
ganha as ruas
Profissionais e acadêmicos prestam
orientação gratuita à população;
mobilização ocorreu em Belo
Horizonte, Montes Claros e Juiz de
Fora, e faz parte de campanha de
conscientização lançada pelo CRF/MG

O que é preciso saber antes de utilizar um medicamento?
Para responder a essa pergunta, o CRF/MG tem reunido
farmacêuticos e futuros profissionais em eventos que
buscam esclarecer as principais dúvidas da população
relativas ao assunto, em diferentes regiões do Estado. As
ações, que contam também com a distribuição de folhetos
informativos e serviço gratuito de aferição de pressão,
fazem parte da Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos, lançada em maio.
A primeira mobilização nasceu de uma parceria bem
sucedida entre o Conselho, a Companhia Brasileira de
Trens Urbanos (CBTU) e as instituições de ensino superior
da Região Metropolitana de Belo Horizonte, pensando nas
milhares de pessoas que utilizam o metrô como meio de
transporte na capital. No dia 8 de maio, a ação foi realizada
simultaneamente nas movimentadas estações Central,
Lagoinha, Eldorado e Vilarinho.
Reforçando que o farmacêutico é o profissional de
referência quando o assunto é medicamento, o CRF/MG
utilizou um espaço na Estação Central para simular uma
drogaria. Com prateleiras e balcões próprios dos estabelecimentos, cedidos e montados pela Buzatto’s Flexide,
a representação serviu como ponto de atendimento à
população, oferecendo orientação farmacêutica durante
todo o período da ação.
Cerca de 6000 usuários do metrô receberam explicações
sobre como armazenar, manusear, utilizar e descartar os
medicamentos, conhecendo os riscos da automedicação e
a importância de se buscar a orientação do farmacêutico.
O evento contou com a participação de profissionais,
professores e alunos dos cursos de Farmácia da Faminas,
Newton Paiva, Nova Faculdade, Pitágoras e Una.

Medicamento
Princípio ativo

Medicamento
Princípio ativo

Medicamento
Princípio ativo

Medicamento
Princípio ativo

G

Venda sob prescrição médica
O abuso deste medicamento
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Venda sob
prescrição
médica
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Para o vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Luís Ferreira,
os farmacêuticos têm a responsabilidade de promover a
saúde pública nas comunidades onde atuam. “Somos
autoridades em medicamentos e temos muitas contribuições a dar à sociedade. O farmacêutico que é ativo
socialmente e acompanha a realidade da população de
seu município, torna-se referência como profissional de
saúde”, destaca.

A Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos se
estendeu também a outras duas regiões do Estado,
contando com o apoio das Vigilâncias Sanitárias municipais.
Em Montes Claros, a ação foi realizada na manhã do dia
8 de junho, na Praça Dr. Carlos Versiani. Além dos pontos
de apoio no local, onde o público pôde aferir a pressão
arterial e tirar dúvidas quanto ao uso dos medicamentos,
profissionais e alunos das instituições Fasi, Funorte e
Santo Agostinho se mobilizaram nas ruas adjacentes à
praça para distribuir os folhetos da campanha à população
montes-clarense.

Drogaria simulada na Estação Central do metrô de Belo Horizonte
atraiu a atenção do público em busca de orientação farmacêutica

No dia 29 de junho, foi a vez dos farmacêuticos e futuros
profissionais de Juiz de Fora se mobilizarem no Calçadão
da Rua Halfeld, ponto movimentado da cidade. O evento
contou com o apoio das faculdades Unipac de Juiz de Fora,
Suprema, e da Ecofarma, empresa júnior de Farmácia da
Universidade Federal de Juiz de Fora.

Enquanto esperavam o metrô, usuários puderam
tirar dúvidas sobre medicamentos

Farmácia
Montes-clarenses contaram com serviço gratuito de
aferição de pressão arterial na Praça Dr. Carlos Versiani

Em Juiz de Fora, a ação mobilizou profissionais e acadêmicos
para orientar a população no Calçadão da Rua Halfeld
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A palavra é sua
“Eu tomo medicamentos para problemas
de coração e controle de pressão, mas não
sabia como usá-los da forma certa. A
farmacêutica da campanha me explicou
que não posso tomar os medicamentos
para diferentes doenças todos juntos,
senão eles podem não funcionar como
o desejado. Agora, com a informação,
sei que estarei fazendo o melhor para minha saúde.”
Júlio César de Oliveira
Usuário do metrô de Belo Horizonte

“A partir da ação, pudemos perceber
o quanto a população é carente de
informação. Espero que outros eventos
assim aconteçam, pois temos muito interesse
em ajudar a sociedade. Agradeço ao
CRF/MG pela oportunidade e pelo
apoio dado aos alunos a todo momento.”
Alberto Diego Costa Jorge
Estudante da Faminas – Belo Horizonte

“O farmacêutico é um profissional
completo,entendendo de medicamentos,
saúde, legislação e gestão. Por isso, deve
estar presente em todas as unidades
de saúde. Além do trabalho desenvolvido no dia a dia, as ações de rua são
fundamentais para que a população
nos tenha sempre como referência”

Mobilização tem
destaque na mídia
A campanha que busca conscientizar a população
sobre o uso correto de medicamentos atendeu cerca
de 12 mil pessoas nas três cidades onde foi realizada.
Mas o público alcançado de forma indireta no Estado
é imensurável. Isso porque o projeto teve repercussão
nos principais veículos de comunicação de Minas,
que acompanharam a mobilização e mostraram a
importância do farmacêutico na promoção da saúde.
Na manhã de 8 de maio, a Rede Globo fez entrevista
ao vivo com o vice-presidente Claudiney Ferreira, para
o Bom Dia Minas, informando os objetivos e horários
da ação na capital. Matérias ao vivo também foram
veiculadas no Jornal Minas, da Rede Minas, e na rádio
CBN. A TV Alterosa, a Rede Bandeirantes, a PUC TV,
e a Rádio Itatiaia também registraram o atendimento
dos farmacêuticos à população. Na mídia impressa,
a cobertura do evento ficou por conta do jornal O
Tempo, enquanto o jornal Estado de Minas repercutiu
os riscos da automedicação para a saúde. Também
foram publicadas matérias no portal G1, e nos sites
da CBTU, Faminas, Pitágoras e Iberoamerica.
Em Juiz de Fora, no dia 29, a ação pelo Uso Racional
de Medicamentos rendeu matérias na TV Integração,
afiliada Rede Globo, no Jornal Tribuna de Minas e no
site MegaMinas.

Ana Clara Marques Raimundo
Estudante da Unipac – Juiz de Fora
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“Com o contato direto com a população,
percebi o quanto a saúde das pessoas é
prejudicada pela falta de informação.
Até os pequenos detalhes na utilização
dos medicamentos podem fazer toda a
diferença em sua ação terapêutica. É
importante treinar a forma de abordar os
pacientes,sem utilizar os termos técnicos, e
conquistar sua confiança para acompanhar o tratamento”

to
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Bianca Montalvão Santana - Coordenadora da
Assistência Farmacêutica de Montes Claros

Gestão

Entrevista para TV Rede Globo

Entrevista para TV Band Minas

Na internet, a mobilização foi amplamente
divulgada, tendo alc ance recorde no
Facebook. Na página oficial do CRF/MG,
foram contabilizados 3.340 compar tilhamentos e 265.162 visualizações. As
publicações orientavam os usuários da
rede social a sempre procurar o profissional
farmacêutico antes de utilizar um medicamento, apresentando também o hotsite da
campanha (www.crfmg.org.br/usoracional).

Campanha pelo
uso racional de
medicamentos
Entrevista para Rádio Itatiaia

Entrevista para Rádio CBN

3.340 compartilhamentos
265.162 visualizações
19 inserções na imprensa
Entrevista para TV Alterosa

Entrevista para TV PUC Minas

Profissional em formação
Além de contribuir para a promoção da saúde pública, as ações ligadas à Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos colaboraram para o desenvolvimento profissional dos futuros farmacêuticos. O contato direto com a população
proporcionou novas experiências aos acadêmicos, que se empenharam para esclarecer as dúvidas do público.
O presidente Vanderlei Machado, que atuou como professor
universitário por mais de 30 anos, ressalta a importância
das atividades práticas para o aprimoramento dos conceitos
aprendidos em sala de aula. “A profissão farmacêutica exige uma
percepção humanizada, que só é desenvolvida nas interações
diretas com o paciente. Acreditamos que os futuros profissionais
adquiriram conhecimentos que levarão por toda a vida profissional”, revela.
Em Belo Horizonte e Contagem, os estudantes que participaram
da ação receberam os certificados das mãos de representantes
do CRF/MG, como reconhecimento pelos serviços prestados.

Futuros profissionais receberam certificados de
participação na ação pelos serviços prestados

| Maio - Junho 2013 |
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Nova cédula de
identidade profissional
Documento agora tem chip eletrônico e novos elementos de
segurança; solicitação pode ser feita junto ao setor de Registro
Os farmacêuticos agora têm um novo documento
de identidade profissional. A cédula com os dados
pessoais do farmacêutico, que antes era de papel,
agora é de policabornato, material plástico mais
resistente.
Os profissionais interessados em adquirir o novo
documento devem fazer a solicitação junto ao setor
de Registro, no CRF/MG, portando os documentos
pessoais (RG, título de eleitor e CPF). O pedido deve
ser feito pessoalmente porque é necessário colher as
impressões digitais e assinatura do farmacêutico. As
seis seções do Conselho também já estão fazendo a
emissão do novo documento.
Além de aumentar a durabilidade da cédula, a mudança
permitiu a implementação de novos elementos de
segurança que evitam a falsificação, como um chip
eletrônico e sinais visíveis somente sob a luz infravermelha. As especificações da nova cédula foram feitas
pelo CFF na Resolução 494/08.

Novidades da cédula
Policabornato, material mais resistente
Chip eletrônico de 32KB,
para até 4 certificados com
chaves de 1024 bits RSA
Impressão gráfica e elementos
de segurança, tais como
sinais visíveis somente sob
a luz infravermelha, que
dificulta a falsificação

Com o chip eletrônico, também é possível adquirir
certificados digitais, como o e-CPF. Esta tecnologia
permite consultar e atualizar o cadastro de contribuinte
para pessoa física, resolver pendências com a Receita
Federal, assinar contratos digitais, enviar correspondências eletrônicas com segurança e garantia da
integridade do conteúdo, verificar a autenticidade de
informações divulgadas na versão online do Diário
Oficial da União, entre outras facilidades.
O novo documento substitui o RG em todo o território
nacional como prova de identidade e, ao contrário do
anterior, não precisa ser renovado.
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»»Nova cédula de identidade profissional:
mais tecnologia, praticidade e segurança

Anfarmag Nacional
tem nova diretoria

CRF-ES faz visita de três
dias ao CRF/MG
Uma comissão de representantes do Conselho
Regional de Farmácia do Espírito Santo (CRF-ES)
veio a Minas Gerais nos dias 5, 6 e 7 de junho
para conhecer de perto o trabalho realizado
pelo CRF/MG. Durante os três dias de visita, o
vice-presidente Gilberto da Penha Dutra, a gerente
de Registro, Thaiz Fadini, e o gerente de Fiscalização, Lindomar de Paula Paixão, receberam
dicas e informações sobre o trabalho desenvolvido
no Estado. Na foto, eles trocavam experiências
com o vice-presidente Claudiney Ferreira e os
gerentes Executivo, do Registro, da Fiscalização e
da Advocacia-Geral.

Em 22 de maio, foi realizada a cerimônia de
posse da nova diretoria da Anfarmag Nacional,
na cidade de Brasília. O farmacêutico Ademir
Valério foi reeleito como presidente e estará
à frente da associação no biênio 2013/2015.
Vanderlei Machado, presidente do CRF/MG,
compareceu à ocasião, na qual também foi
realizada a segunda edição do Prêmio Paulo
Queiroz Marques, evento que homenageia
p er s onalidade s da área de Farmácia
Magistral. A conselheira federal suplente e
2ª secretária da Anfarmag Minas, Maria Alicia
Ferrero, e demais integrantes da diretoria da
associação no Estado também prestigiaram
o evento.

Foto: Anfarmag Nacional

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
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Farmacêuticos participarão
de eleição online

Escolha dos novos diretores e conselheiros do CRF/MG será pela
internet, aumentando a agilidade do procedimento
Seguindo a tendência de facilitar o acesso aos procedimentos
do CRF/MG, será implantado em Minas Gerais o modelo
de eleição online, no qual os farmacêuticos escolherão os
futuros representantes – diretores e conselheiros regionais
– pela internet. A medida é coordenada pelo CFF e já foi
realizada em caráter experimental, com sucesso, nos
conselhos do Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina, em
2011.
O procedimento foi regulamentado pela Resolução 569/12
do CFF, que assegura a inviolabilidade, sigilo e segurança
das eleições. Será aberto um processo licitatório para a
contratação de duas empresas: uma para contar os votos e
outra para auditar a segurança do processo. Os custos serão
arcados proporcionalmente pelo CFF e pelos conselhos
regionais que aderirem ao modelo.
Todos os farmacêuticos inscritos e regulares financeiramente receberão em casa uma senha provisória, enviada
pelos Correios em até 30 dias antes do pleito. Por isso, é
necessário manter todos os dados cadastrais atualizados
pela Área do Farmacêutico, no site do CRF/MG. Assim que
receber a senha, o eleitor deverá alterá-la por uma definitiva,
antes do dia da eleição. O pleito será no dia 7 de novembro,
de 8h às 17h.
A eleição online possui diversas vantagens, principalmente a
de evitar o deslocamento do farmacêutico, que poderá votar
de onde estiver, mesmo fora do País. Outra vantagem é a
questão logística. Para organizar uma eleição tradicional,
com voto em cédulas de papel, é preciso disponibilizar
inúmeras seções eleitorais e convocar dezenas de farmacêuticos para trabalharem voluntariamente. Além disso, o custo
operacional de produção e envio das cédulas extrapola
consideravelmente o valor investido na contratação das
empresas de prestação de serviço e auditoria da eleição
online.
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Gestão
“A eleição pela internet é segura porque tem a garantia do sigilo do
voto, auditoria e transparência, como deve acontecer em qualquer
processo eleitoral. “As empresas contratadas são independentes
e passarão por licitação, garantindo a lisura do procedimento”,
argumenta o presidente Vanderlei Machado.

Bons resultados
Nos conselhos de Farmácia onde a prática já foi implantada, houve
participação recorde dos farmacêuticos. Com a facilidade de acesso,
o número de justificativas de ausência reduziu consideravelmente.
O resultado da eleição também saiu em pouco mais de uma hora,
já que a apuração foi feita pela leitura digital do banco de dados,
muito mais rápida que a convencional contagem de células. Antes
de implantar a medida, o CFF estudou a viabilidade do procedimento
junto aos conselhos federais de Administração, Economia e Contabilidade, que já realizam o método há mais tempo, com sucesso.

Vantagens da eleição online
• Sigilo do voto
• Impossibilidade de o eleitor votar
mais de uma vez
• Imparcialidade e transparência do
procedimento
• Endereço exclusivo na internet
• Possibilidade de auditoria integral
e independente do código-fonte

Obrigatoriedade
O voto é obrigatório a todo farmacêutico inscrito, com exceção dos
que possuem mais de 65 anos e os declaradamente incapazes e
enfermos. Caso não seja possível a participação no pleito, o profissional deverá justificar a ausência em até 60 dias após a eleição, sob
pena de aplicação de multa no valor da metade da anuidade vigente.

• Assinatura digital do código-executável
• Criação de backup com assinatura
digital antes e depois da eleição
• Espelhamento do banco de dados
• Garantia de pelo menos 5 mil
transações por minuto

Fique por dentro
• Além de manter os dados atualizados, é preciso estar com
o pagamento da anuidade e demais taxas em dia.
• Caso a senha provisória não tenha chegado à residência
em até 30 dias antes das eleições, o farmacêutico deve
enviar um pedido de verificação da situação financeira pelo
email eleicao@crfmg.org.br.
• A senha provisória deve ser substituída pela definitiva
antes do dia da eleição.

As eleições serão
realizadas no dia
7 de novembro, no
horário de 8h às 17h,
sem interrupções.

• Após o voto, o comprovante de votação deve ser impresso.

O farmacêutico receberá em casa uma senha que
autoriza a participação na eleição. Por isso, é preciso
manter os dados cadastrais atualizados pela Área do
Farmacêutico, no site www.crfmg.org.br
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A nova casa do
farmacêutico
Sede do CRF/MG é transferida para o bairro Floresta, em Belo Horizonte,
atendendo à determinação de mudança feita pelo Ministério Público Federal

Após receber uma intimação da Procuradoria da República, o CRF/MG vai mudar
seu endereço em Belo Horizonte. A nova
sede funcionará na rua Urucuia, 48, bairro
Floresta, região Leste da capital, a partir
de julho. O imóvel tem 2.500 metros2 e vai
permitir a centralização de todos os serviços
e atividades promovidos pelo Conselho.
Além de ser mais amplo que a antiga sede,
o novo prédio também atende a todos os
critérios de acessibilidade para pessoas com
mobilidade reduzida, conforme estabelece a
lei 5296/04. A exigência de adequação das
instalações vinha sendo feita pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão,
desde 2008.

Endereço da nova sede:
Rua Urucuia, 48 - Bairro Floresta
CEP: 30150-060

Na época, o Ministério Público Federal
recebeu uma denúncia de falta de acessibilidade no prédio da rua Sergipe, que
havia sido reformado e ampliado dois anos
antes. No mesmo período começaram a
surgir problemas decorrentes de falhas na
estrutura da edificação, como infiltrações
em várias paredes e utilização de areia e
impermeabilizante de má qualidade. Laudos
periciais feitos em 2010 e 2012 indicaram
que as falhas poderiam causar danos
efetivos ou representar ameaça potencial à
segurança dos frequentadores. Em setembro
de 2012, o quarto andar foi interditado pela
Defesa Civil devido ao risco eminente de
curto-circuito nas instalações elétricas.

Gestão
Já sabendo da precariedade da antiga sede, a
Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão
concedeu, em março de 2013, prazo de 90 dias
para a transferência do prédio. Diante da gravidade
da situação, a diretoria intensificou a busca por um
novo endereço que pudesse concentrar os serviços
prestados pela entidade com segurança e conforto.
Depois de visitar quase todos os imóveis disponíveis
para venda e locação em Belo Horizonte, foi escolhido
o prédio da rua Urucuia, que apresentou o melhor
custo-benefício.
Segundo o presidente Vanderlei Machado, antes
que o contrato de aluguel fosse efetivado, uma
comissão formada por diretores e funcionários fez
várias rodadas de negociação para garantir que as
condições fossem justas, preservando o patrimônio
e o bem estar da categoria. “Apesar de a procura
por um novo endereço ter se tornado nossa principal
prioridade, estávamos decididos a assinar o contrato
somente depois de ter certeza de que era a melhor
solução disponível. Afinal, estamos tratando do
patrimônio dos farmacêuticos, que deve ser gerido
com toda a responsabilidade, consciência e transparência”, destacou.

Vantagens
O novo prédio possui espaço suficiente para realizar
atividades simultâneas, economizando custos com
aluguel de salas e aumentando a oferta de capacitação para os profissionais. No térreo e primeiro
andar, ficarão os setores administrativos do Conselho,
como Registro, Fiscalização e Financeiro. Haverá um
andar totalmente direcionado aos projetos de capacitação farmacêutica, com salas exclusivas para cursos
e auditório para palestras. Com o novo espaço, não
será mais preciso alugar salas particulares para
a realização destas atividades e das reuniões
plenárias, que tiveram que ser transferidas para
outros endereços em função da interdição do quarto
andar da antiga sede. A mudança para o novo prédio
também vai eliminar a despesa com o aluguel da loja
de 100 metros2, na rua Sergipe, que, há mais de oito
anos, abrigava o almoxarifado.

Transparência
Todo o processo que levou à transferência da sede foi
noticiado pelos Informes 24 e 25 (disponíveis para download
no site), de janeiro e julho de 2013. O material foi enviado
a todos os farmacêuticos inscritos no CRF/MG para que os
profissionais tomassem conhecimento das reais condições
do prédio e se preparassem para a mudança. “Reiteramos
o nosso compromisso com a ética e a transparência,
zelando, qualificando, defendendo e servindo a profissão
farmacêutica, a fim de promover a sua valorização perante a
sociedade”, afirmou o presidente Vanderlei Machado.

Responsabilidades
A construtora Felipe Carneiro, executora da reforma e
ampliação do prédio da rua Sergipe, foi condenada pela
Justiça Federal a realizar todas as obras necessárias à
recuperação do prédio. A condenação ocorreu em 2012,
quatro anos após o início da ação movida pela então
diretoria do CRF/MG. Entretanto, a construtora ainda não foi
localizada para o cumprimento da sentença. A Advocacia-Geral do CRF/MG continua se empenhando para localizar
os responsáveis e fazer cumprir a decisão judicial.
Paralelamente, o Ministério Público Federal entrou com
uma ação civil pública na Justiça Federal denunciando
falhas em procedimentos administrativos na contratação da construtora. A ação aponta irregularidades como
“ausência de projetos, inércia da administração no tocante
às cobranças que deveriam ter sido feitas ao executor da
obra, pagamento de termo aditivo e recebimento da obra
com diversas situações pendentes”, conforme consta no
documento.
Enquanto as autoridades competentes buscam os
responsáveis pelas irregularidades, os atuais diretores e
conselheiros do CRF/MG vão seguir com os estudos de
alternativas para o prédio da rua Sergipe. São cogitadas
várias possibilidades, que vão desde a venda do imóvel,
garantindo a compra de outro que atenda plenamente às
necessidades atuais e futuras do Conselho, à construção
de um novo prédio no mesmo local, por meio de parceria
com uma construtora ou realização da obra com recursos
próprios. Em qualquer um dos casos, a categoria será
informada.
| Maio - Junho 2013 |
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Casa nova também nas seções

»»Seção Triângulo Mineiro: novo endereço na cidade de
Uberlândia conta com sinalização padrão do CRF/MG

»» Seção Zona da Mata: os processos agora são
armazenados em armários fechados com chave

»»Seção Sul de Minas: novas estações
de trabalho alinhadas com a sede, além
de pintura e persianas novas

16
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A s seções também estão em
processo de melhorias em seus
espaços. No mês de maio, os
endereços do CRF/MG em Pouso
Alegre, Governador Valadares,
Ipatinga, Juiz de Fora e Montes
Claros tiveram suas estações de
trabalho renovadas, respeitando as
normas de ergonomia do Ministério
do Trabalho. Novos móveis e
computadores foram instalados,
além de armários com chave para
o arquivamento de processos.
Para Andréia Rodrigues, assistente
administrativa da seção Sul de
Minas, as mudanças transformaram o ambiente de trabalho.
“Comparando como as salas eram
antes e como estão agora, que
diferença!”, comemora.
A seção Triângulo Mineiro ganhou
novo endereço em Uberlândia,
estruturado para melhor acolher
colaboradores e farmacêuticos.
Norte de Minas e Zona da Mata
também terão suas atividades
transferidas para novos espaços
em breve. As mudanças fazem
parte do projeto de padronização
e melhoria das seções, idealizado
pela atual diretoria para oferecer
mais conforto e comodidade aos
farmacêuticos. Os espaços funcionarão como ambiente próprio
dos profis sionais, atendendo
às demandas de capacitação e
melhorando as interações com
lideranças políticas e comunitárias.

»»Seção Norte de Minas: novos monitores e aparelhos
eletrônicos facilitam o trabalho dos colaboradores

»»Seção Leste de Minas: melhorias estéticas na
disposição dos equipamentos eletrônicos

»»Seção Vale do Aço: novos equipamentos
e estações de trabalho

Gestão

CRF/MG terá central
telefônica inteligente
Tecnologia vai otimizar o atendimento, fornecendo respostas
imediatas às principais dúvidas do farmacêutico
O atendimento telefônico é um dos serviços
mais desafiadores de qualquer instituição,
já que demanda presteza, disponibilidade
e clareza no repasse das informações. O
desafio é ainda maior quando se trata de
um conselho de classe que tem mais de 20
mil profissionais inscritos, como é o caso do
CRF/MG. São centenas de ligações todos os
dias para tratar dos mais variados assuntos
relacionados à profissão farmacêutica.
Para ampliar a qualidade do atendimento,
o CRF/MG está implantando uma central
telefônica inteligente que poderá receber
várias chamadas simultâneas. O serviço
esclarece as principais dúvidas do profissional sem que seja preciso o atendimento
de um funcionário. A s mensagens de
orientação serão gravadas com base em
um levantamento das demandas mais
recorrentes nos setores de Registro, Fiscalização e Financeiro, que recebem a maior
parte das ligações dos farmacêuticos.
Segundo a diretora tesoureira Rigleia
Lucena, a central telefônica inteligente
é a alternativa mais indicada para otimizar
o atendimento com um baixo custo de
investimento. “Outra saída seria contratar
funcionários exclusivamente para esse
fim, o que impactaria bastante na folha de
pagamento. Com a central telefônica, o
investimento é feito somente no momento da
contratação do serviço. Já os benefícios são
permanentes”, argumenta.

Rigleia Lucena explica que uma das preocupações que nortearam
a implantação da nova tecnologia foi a garantia de um atendimento
rápido, prático e eficiente. “Sabemos o quanto a demora ou o não
atendimento pode fazer com que a pessoa fique irritada ou desista
de falar, sentindo-se desvalorizada. Por isso nos esforçamos para dar
um atendimento adequado ao nosso cliente, que é o farmacêutico”.
Além de otimizar o atendimento, a central telefônica também
vai ajudar a monitorar o tempo médio de cada ligação, o número
de chamadas recebidas e as orientações gerais prestadas ao
farmacêutico, fortalecendo o serviço prestado ao profissional.
Caso os questionamentos não tenham sido totalmente esclarecidos,
a ligação será transferida para um dos atendentes disponíveis ou
para o setor correspondente. Todas as informações contidas nas
gravações estão também disponíveis no site do CRF/MG, no link
“Dúvidas Frequentes”.

Vantagens da
Central Telefônica Inteligente
• Atendimento de várias ligações
simultaneamente
• Objetividade no esclarecimento
de dúvidas
• Preservação da segurança
do atendimento por meio da
gravação das conversas
• Redirecionamento
das chamadas para
o setor específico
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O que o farmacêutico
Pesquisa revela que o profissional mineiro está satisfeito com o seu
Os farmacêuticos de Minas Gerais
aprovam a qualidade dos serviços
prestados pelo seu conselho de
classe. Foi o que revelou a pesquisa
feita de 15 de fevereiro a 5 de abril
de 2013, no site do CRF/MG. Dos
2.378 profissionais que responderam ao questionário – mais de
10% do número de inscritos -, 75,88%
consideraram favoráveis os serviços
prestados pelo Conselho. O índice
de neutralidade atingiu 15,10%,
enquanto o de desfavorabilidade
chegou a 9,02%.
Isso significa que, apesar dos desafios
que envolvem a prestação de serviços
para uma categoria tão grande como
a farmacêutica, em um Estado tão
repleto de especificidades como Minas
Gerais, o CRF/MG está no caminho
certo quanto às estratégias administrativas que conduzem as atividades
destinadas aos farmacêuticos.
A iniciativa de fazer o levantamento
revela a preocupação da atual diretoria
em traçar o perfil do profissional
mineiro, escutando-o diretamente,
independente do local onde ele
more ou atue. Uma vez conhecendo
as expectativas do profissional, é
possível identificar as prioridades e
os fatores críticos, propondo planos
de ação a serem implementados no
curto, médio e longo prazo.
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Valorização

“Poucas vezes vi um
paciente exigir ser atendido
pelo farmacêutico. O Conselho
tem que ajudar a mudar isso.”
O CRF/MG iniciou, em 2013,
uma grande campanha de
sensibilização da população sobre
a importância do profissional
farmacêutico. Estão sendo
realizadas ações em espaços
públicos a fim de demonstrar
para a sociedade quem é o
farmacêutico e o que ele pode
fazer pela promoção da saúde. A
primeira grande ação foi sobre o
uso racional de medicamentos.
As instituições de ensino
superior também foram
envolvidas para ajudar
no trabalho de
conscientização.

Remuneração

“Poderia lutar por
melhores salários.”

Apesar de ser uma atribuição
específica do Sinfarmig, o
CRF/MG tem estreitado as
negociações junto ao sindicato
para melhorar as condições
de trabalho e o salário dos
farmacêuticos. Também lançou,
em 2013, uma campanha voltada
para as pessoas jurídicas, a fim
de demonstrar as vantagens da
contratação de mais farmacêuticos.
Mas, é preciso ajudar. Nunca aceite
receber menos que o piso salarial
e denuncie ao Ministério do
Trabalho os empregadores
e estabelecimentos que
agem dessa maneira.

Capacitação

“Deveria dar mais qualificação aos farmacêuticos do interior.”
Uma das características da oferta de capacitação que vem sendo
oferecida pelo CRF/MG é a descentralização. Só em 2013, foram
ministrados mais de 72 cursos e palestras, em 36 cidades do Estado.
Mas, para democratizar o acesso às oportunidades de atualização
de conhecimento, foi lançada no primeiro semestre a tecnologia
de Educação a Distância, por meio da qual centenas de
profissionais de diversas regiões de Minas poderão
participar de cursos de capacitação
gratuitos e de alto nível.

Telefonia

“O acesso via telefone é inviável. Nas
várias vezes que necessitei ligar para o Conselho,
fiquei aguardando muito tempo e desisti das ligações.”
Para minimizar esse problema, o CRF/MG está instalando centrais
telefônicas inteligentes, que vão filtrar as ligações e prestar
os esclarecimentos mais recorrentes por meio de mensagens
eletrônicas. Caso o farmacêutico não seja esclarecido pelas
gravações, ele será transferido para o setor correspondente
para que possa conversar diretamente com um
funcionário apto a responder suas dúvidas.

Em destaque

pensa do CRF/MG?
Conselho e indica possibilidades de melhorias em cada setor
Veja as respostas a alguns dos questionamentos
mais recorrentes*
Fiscalização

“Os fiscais não deveriam apenas checar
a presença do farmacêutico no estabelecimento,
mas também servir de parceiro e orientar os colegas.”
Todos os fiscais recebem treinamentos periódicos para padronizar os
procedimentos e fortalecer progressivamente a assistência prestada
aos farmacêuticos. Eles são orientados a acolher os profissionais,
esclarecendo dúvidas e ajudando na solução de problemas inerentes à
atividade farmacêutica. Caso a conduta do fiscal seja incompatível
com essas diretrizes, o CRF/MG deverá ser informado para
apurar a situação e tomar as devidas providências.

Comunicação

“Deveria ter um espaço maior na mídia, melhorando
a propaganda e fortalecendo a classe farmacêutica.”
O espaço do farmacêutico nos veículos de comunicação tem sido crescente. Nos
últimos 18 meses, foram mais de 158 inserções espontâneas na imprensa, que cada
vez mais recorre ao CRF/MG como entidade representativa da classe farmacêutica.
Muitas das entrevistas foram ao vivo, no estúdio de rádios e televisões. Além
disso, foi inaugurado o “Minuto do Farmacêutico” na rádio Itatiaia, líder
absoluta de audiência em Minas Gerais. Com isso, o farmacêutico
passa a ser, gradativamente, reconhecido pela sociedade,
gestores e outros profissionais da área da saúde.

Infraestrutura/
atendimento

“Na minha seção, o espaço físico
não é adequado e os recursos humanos são
insuficientes para agilizar o atendimento.”
Nos últimos meses, todas as seções do CRF/MG passaram
por melhorias nas instalações, com aquisição de novo
mobiliário e equipamentos. A seção de Uberlândia mudou
de endereço para dar mais comodidade e conforto
aos farmacêuticos do Triângulo Mineiro. O mesmo
deverá acontecer com a seção de Juiz de Fora e
Montes Claros ainda este ano. Os funcionários
que lidam diretamente com o público são
permanentemente treinados para
realizar o atendimento de maneira
ágil, eficiente e cortês.

Além de medir o atual nível de
satisfação dos farmacêuticos, a
pesquisa também teve o objetivo
de c ol e t ar o maior número de
informações, sugestões e críticas
sobre a atuação do Conselho. Abaixo
de cada uma das 22 questões foi
aberto um campo por meio do qual o
profissional pôde expressar livremente
as suas impressões, elogios, críticas
e sugestões em relação ao assunto
abordado.
Foram contabilizadas mais de três mil
considerações sobre os mais variados
temas. Esta foi uma das partes mais
ricas da pesquisa, porque revelou,
pontualmente, as dificuldades comuns
aos profissionais, ajudando a colocar o
foco sobre o que é mais urgente para
a categoria. As considerações foram
analisadas uma a uma e separadas
por áreas temáticas.
As críticas já foram encaminhadas
para os setores correspondentes, a
fim de solucionar os problemas mais
recorrentes. As sugestões estão sendo
estudadas e podem ser implantadas
de acordo com a sua viabilidade. As
informações subsidiarão a elaboração
do planejamento estratégico do
CRF/MG, com vistas na constante
melhoria dos serviços prestados ao
farmacêutico.
* A identidade dos farmacêuticos que
apresentaram os questionamentos foi omitida.
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Em busca do modelo
eficaz de gestão

Minas Gerais é o segundo Estado do País em número de farmacêuticos. São mais de 20 mil profissionais inscritos,
número inferior apenas a São Paulo, que tem em torno de 50 mil. Os desafios que envolvem a prestação de serviços
à categoria mineira é proporcional à dimensão do Estado de Minas Gerais. São 853 municípios, cada um com suas
especificidades. O profissional também é diversificado, com diferentes formações e necessidades. O presidente
Vanderlei Machado fala, nesta edição da Farmácia Revista, sobre a constante busca pela qualidade e conta algumas
das ações que estão em andamento para melhorar os serviços e agilizar o retorno aos farmacêuticos de todas as
regiões de Minas.

Fotos: Yosikazu Maeda

Por que a diretoria decidiu fazer uma pesquisa de opinião com os
farmacêuticos?
Precisávamos saber o que o farmacêutico mineiro pensa do seu
Conselho. O que ele espera? Qual é a avaliação que ele tem dos nossos
serviços? Toda instituição que presta serviço deve manter a busca
constante pela qualidade. E não há como alcançar essa qualidade sem
identificar e monitorar as expectativas do nosso cliente principal, que é o
farmacêutico. É preciso olhar com os olhos do farmacêutico para identificar suas carências e necessidades. Através dos resultados obtidos
pela pesquisa, está sendo possível realizar um planejamento adequado,
definir as melhorias necessárias e tomar decisões. Obtivemos mais que
respostas, mas a identificação do caminho que devemos seguir para
fortalecer a qualidade da assistência aos farmacêuticos.
Mais de 2,3 mil pessoas preencheram o questionário, cuja
participação foi voluntária. A que o senhor atribui essa grande
adesão?
Ficamos positivamente surpresos com a participação dos colegas.
Quando anunciamos a pesquisa, pedimos que ela fosse respondida com
seriedade, imparcialidade e franqueza, porque as respostas norteariam
nossas ações a curto, médio e longo prazo. Nosso pedido foi atendido.
Recebemos mais de três mil sugestões, elogios e críticas, que estão nos
ajudando a melhorar os serviços prestados ao farmacêutico. Acredito
que a grande participação se deve à vontade que o farmacêutico tem
de ser escutado. Alguns profissionais chegaram a manifestar isso nas
questões abertas, dizendo que o simples fato de o Conselho parar para
ouvi-los já demonstrava interesse em se voltar mais para os farmacêuticos. O CRF/MG tem 52 anos de história e muita coisa ainda precisa
ser feita para se tornar efetivamente a casa do farmacêutico. E é para
isso que estamos aqui. A profissão farmacêutica é dinâmica e queremos
promover avanços significativos em favor da nossa categoria.

Entrevista
O que será feito com o grande volume de informações
recebidas?
Estamos nos debruçando agora sobre as milhares de contribuições que recebemos para melhorar o funcionamento de
cada setor. As críticas e reclamações já estão sendo apuradas
junto às respectivas gerências. Algumas são pontuais e
tratam especificamente da conduta de funcionários. Outras
dizem respeito ao coletivo, ao atendimento em geral. Estamos
apurando as informações e vamos agir de acordo com cada
necessidade. As sugestões também estão sendo analisadas.
Muitas delas são viáveis, outras, nem tanto. De toda maneira,
trabalharemos intensamente para dar as respostas que o
farmacêutico espera, ainda que não seja possível implantar
todas as mudanças de uma vez. Nosso comprometimento é
com a transparência e a gestão responsável.
Um dos pontos críticos identificados no levantamento
foi em relação ao atendimento. O que tem sido feito para
melhorar a satisfação dos profissionais nesse quesito?
O Conselho de Farmácia cresceu muito nos últimos tempos.
Cerca de mil profissionais se inscrevem a cada ano. Esse
aumento resulta em mais requerimentos, mais compras, mais
licitações, mais procedimentos que dificultam o atendimento
dos prazos a contento. Temos procurado investir em mão de
obra, tecnologia e equipamentos para dar o suporte que o
crescimento da demanda pede. Uma das medidas é a implantação da central telefônica inteligente. Queremos reduzir o
número de ligações perdidas e o tempo gasto no atendimento.
É melhor para o profissional, que terá mais agilidade e presteza
no esclarecimento de dúvidas, e para o funcionário, que poderá
dedicar mais tempo a outras tarefas. É bom também para o
Conselho, que, com um investimento financeiro relativamente
pequeno, poderá solucionar um dos seus principais fatores
críticos.
A atividade de fiscalização também foi questionada por
alguns farmacêuticos. Como o CRF/MG pretende lidar com
essa situação?
Nossos fiscais são permanentemente treinados para lidar
com os mais variados tipos de profissionais. Felizmente,
grande parte dos nossos colegas são dedicados, comprometidos, responsáveis e éticos. Entretanto, há os que exigem
uma conduta mais austera. Em todos os casos, os fiscais
são orientados a prestar toda a assistência que o profissional necessita, esclarecendo dúvidas e informando sobre
as novidades que envolvem a atividade farmacêutica. Ele é o
porta-voz do Conselho, é o elo direto entre o profissional e a

sua entidade de classe. Por isso, também deve agir com ética
e responsabilidade, consciente do papel que desempenha
para a preservação da profissão e da sociedade. Lembrando
que, caso o profissional discorde de alguma deliberação da
fiscalização, há possibilidade de recurso junto ao plenário do
Conselho e do CFF. Este é um direito garantido a todos.
Ainda é comum alguns farmacêuticos confundirem
as competências de cada órgão e transferirem para o
Conselho a responsabilidade de lutar por melhores salários.
Como o CRF/MG tem buscado esclarecer o profissional sem
perder de vista a relevância da reivindicação?
Esse é um problema crônico na nossa categoria. Nem sempre
os colegas entendem que cada órgão tem, por lei, sua
atribuição. A do Conselho de Farmácia é zelar pelo correto
exercício da profissão farmacêutica. A do Sindicato dos
Farmacêuticos é garantir melhores condições de trabalho e
remuneração digna aos nossos profissionais. Temos feito a
nossa parte, condicionando a liberação da CR à comprovação
do pagamento do piso salarial do farmacêutico responsável
técnico. Mas, garantir a efetividade desse repasse, assim
como lutar por aumento de salário, compete única e exclusivamente ao Sindicato. Este ano, retomamos as articulações junto
ao Sinfarmig a fim de garantir a revisão da hora trabalhada
aos sábados e domingo. Também solicitamos que a entidade
busque avanços na convenção coletiva de trabalho de 2013 e
se volte para outras áreas de atuação, que sequer têm o piso
salarial estabelecido.
A sua gestão herdou um problema que demandou muita
consciência e senso de responsabilidade, que foi a
mudança da sede de Belo Horizonte. Quais foram as
principais dificuldades que envolveram esse processo?
A mudança foi mais que uma necessidade, foi uma determinação. O Ministério Público Federal nos deu prazo de 90 dias,
em março, para que transferíssemos todas as atividades para
outro endereço. Embora eu não tenha sido o responsável pelos
problemas que levaram à determinação, coube a mim dar uma
solução ao problema. De um lado estão funcionários e frequentadores preocupados com sua integridade física. De outro
estão os farmacêuticos que, com toda justiça, querem evitar
novas despesas e garantir a preservação do seu patrimônio.
Depois de muito refletir sobre as possibilidades existentes,
a diretoria decidiu alugar provisoriamente o imóvel na rua
Urucuia, no bairro Floresta, até que se identifique a melhor
alternativa para a sede da rua Sergipe. Tudo está sendo muito
bem pensado para que seja tomada a melhor decisão.
| Maio - Junho 2013 |

21

Capacitação profissional

Farmacêuticos terão desconto
em cursos de idiomas
A especialização é uma das características necessárias para que os profissionais se destaquem no mercado de
trabalho. Para a classe farmacêutica, além de destaque profissional, o farmacêutico que é especializado também está
mais qualificado para a realização de suas funções, reforçando a importância de seu papel e valorizando a profissão.
Pensando nisso, o CRF/MG firmou convênio com duas empresas de ensino para que os farmacêuticos mineiros não
possuam barreiras linguísticas ao realizar o atendimento. A partir de agosto, profissionais inscritos no CRF/MG e seus
dependentes diretos, além de funcionários de pessoas jurídicas, poderão se inscrever para cursos oferecidos pelo
Centro de Idiomas Pitágoras e pela Achieve Languages / OUP do Brasil. Eles terão descontos especiais, desde que
comprovem a inscrição no Conselho.

Centro de Idiomas Pitágoras
Unidades Belo Horizonte (Barreiro, Cidade Jardim, Funcionários, Venda Nova e Coração de Jesus)
Betim, Contagem, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Poços de Caldas e Uberlândia

Modalidade tradicional
--Inglês e Espanhol em 4 anos e meio de curso
--3h presenciais por semana
--Valor: R$68,36 (valor com desconto)
--Material didático à parte
--Inscrições nas próprias unidades

Modalidade flex
--Inglês voltado para o atendimento ao
turista em 1 ano e meio de curso
--2h presenciais e 1h online por semana
--Valor: R$29,95 (valor com desconto)
--Material didático à parte
--Inscrições no site do CRF/MG (www.crfmg.org.br),
na Área do Farmacêutico, a partir de 22 de julho

Mais informações: 0800 283 1010 | www.faculdadepitagoras.com.br

Achieve Languages | OUP do Brasil
Unidades Belo Horizonte (Cidade Nova, Jardim América, Pampulha e Savassi)
Contagem, Campo Belo, Vespasiano, Caratinga, Ribeirão da Neves, Lavras, Frutal, Uberaba e Igarapé
Curso “Welcome to Brazil”
--Inglês e Espanhol em 80h de curso
--3h presenciais por semana
--Isenção de taxa de matrícula
--Parcelamento em 12 vezes (R$90 e
R$120, de acordo com a unidade)
--Kit pedagógico em 3 parcelas de R$62

Outros cursos
--Isenção de taxa de matrícula
30% de desconto
--Parcelamento em 12 vezes
--Opção de curso: “English for pharmaceutical
industry”, voltado para indústria

Mais informações: (11) 3613 2257 | www.achievelanguages.com.br
Quem se inscreveu para o curso de inglês que a Belotur irá oferecer gratuitamente em Belo Horizonte deve ficar
atento. Assim que o início das aulas for definido e as turmas fechadas, a divulgação será feita no site do CRF/MG.
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Estreia do EaD
contempla farmacêuticos
de 201 cidades mineiras
As capacitações do CRF/MG estão cada dia mais acessíveis
aos farmacêuticos. Em maio foi inaugurado o primeiro curso de
Educação a Distância (EaD), democratizando a participação de
profissionais de todas as regiões às oportunidades de atualização
de conhecimento. Mais de 700 pessoas se inscreveram para a
estreia da modalidade.
A grande demanda levou à abertura de mais 43 vagas, totalizando
203 farmacêuticos inscritos. Como não é preciso se deslocar
fisicamente, nem delimitar um horário específico para participar
dos módulos, o programa de EaD permitiu a participação de profissionais de 201 cidades diferentes.
O curso, realizado de 20 de maio a 10 de junho, abordou aspectos
da legislação da profissão. Com ênfase na RDC 20/2011 e o
serviço farmacêutico no controle de antibióticos, as atividades
foram divididas em quatro módulos com duração de 40 horas.
Cada turma contou com o apoio de um professor, especialista
no assunto, que propôs discussões e tirou dúvidas dos alunos. O
integrante da Comissão Assessora de Ensino, farmacêutico Danilo
Matos, foi escolhido como coordenador do curso, avaliando o
desempenho individual e coletivo dos participantes.
Para ele, a primeira capacitação online superou as expectativas.
“Logo no início do curso começaram a chegar e-mails dos alunos
agradecendo a oportunidade de participar da iniciativa. A dedicação
dos farmacêuticos é a comprovação de que o projeto de EaD do
CRF/MG é positivo. Agradecemos ao profissional de TI Tasso Perin
Moreno pela grande contribuição para implantação do programa”.
Os próximos cursos, que serão sobre Saúde Pública, Farmácia
Comunitária e Práticas Integrativas, serão divulgados no site do
CRF/MG. As inscrições serão feitas pela Área do Farmacêutico.

203

farmacêuticos
Participaram do
primeiro curso de EaD

A palavra é sua
“A plataforma de
EaD vem ajudar
e muito na nossa
educação continuada.
Além de ser flexível,
é possível conhecer a
realidade de muitos
farmacêuticos e
de várias cidades. O CRF/MG está
buscando cada dia mais melhorar a classe
farmacêutica e estou adorando receber os
conhecimentos de cada um.”
Farma. Carolina Mota - Monte Carmelo

“Nós do interior,
com difícil acesso às
cidades metropolitanas,
nos sentimos felizes
por poder ter este
curso online para nos
manter atualizados
sobre as mudanças
que acontecem na nossa área. Temos que
buscar um aperfeiçoamento para passar
transparência e segurança na dispensação
de medicamentos. É gratificante poder
fazer parte deste grupo,obter novos
conhecimentos, partici par de debates e
receber novas ideias.”
Farmo. Rodolpho Monteiro - Ibertioga

“Muito bacana esta
iniciativa do CRF. De
fato,o farmacêutico
precisa se atualizar
mais para estar cada
vez mais capacitado a
prestar um serviço de
qualidade, atendendo
às necessidades do usuário e fazendo
com que sua presença seja percebida e
requisitada pela população.”
Farmo. Rafael Pinheiro - São João Nepomuceno
Fotos: Arquivo pessoal
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registro

Finalizado o processamento das
Certidões de Regularidade de 2013
O setor de Registro já finalizou
a análise de documentos para
a emissão das Certidões de
Regularidade (CR) de 2013.
Foram processados os pedidos
dos 14.163 estabelecimentos
inscritos. Como a exigência
da declaração do horário de
as sistência aos sábados e
domingos passou a ser feita
a partir de janeiro deste ano,
o vo lum e d e in fo r m a ç õ e s
aumentou consideravelmente
em relação ao ano anterior.
Os estabelecimentos e
farmacêuticos que apresentaram o pedido de renovação,
mas ainda não receberam a
CR, podem verificar a situação
do processamento pelas áreas
do Farmacêutico e da Empresa,
no site do CRF/MG. Em caso
de pendências, a relação de
documentos é disponibilizada
para que o responsável técnico
providencie a adequação.

1) Acesse o site do CRF/MG (www.crfmg.org.br) e faça login na Área
do Farmacêutico ou Área da Empresa

2) No menu à esquerda da tela, em
Responsabilidades Técnicas, acesse o
link “Consultar”

3) Confira a situação da expedição da Certidão de Regularidade em “Status” e “Pendências”

CRF/MG facilita a emissão de CR em caso de afastamento por motivo de saúde
Desde o dia 23 de maio, o farmacêutico Responsável Técnico (RT) que está afastado há mais de 30 dias por motivos de saúde
não precisa mais assinar o requerimento de obtenção da CR. Basta que o farmacêutico substituto apresente o requerimento
(disponível no site www.crfmg.org.br) devidamente preenchido com os seus dados pessoais, do estabelecimento, do RT e
o termo de compromisso do proprietário. Também é preciso anexar o atestado médico justificando o afastamento.
A medida foi tomada para simplificar a emissão do documento nos casos em que o afastamento do farmacêutico RT
ocorreu por ordem médica. O CRF/MG entende que determinados problemas de saúde impedem que o profissional tome
algumas providências, como a assinatura no formulário de substituição e a apresentação da cópia da carteira de trabalho.

24

| Farmácia Revista |

Âmbito Profissional

Contribuição de Minas na valorização
do farmacêutico nos Hemocentros
Em Minas Gerais, todo o gerenciamento dos Fatores
de Coagulação e acompanhamento dos pacientes com
coagulopatias é feito pela Hemominas. Cabe à entidade
receber os hemoderivados enviados pelo Ministério da
Saúde, armazená-los e distribuí-los para as 16 unidades
do Estado onde ocorre a infusão e distribuição aos
pacientes. O trabalho é feito com a ajuda dos farmacêuticos, que ganham cada vez mais espaço na Fundação.
Contratada inicialmente para trabalhar no laboratório
de sorologia da Hemominas, a farmacêutica Kátia
Nogueira foi convidada a participar da estruturação
da Farmácia Central, em 2004, da qual é hoje coordenadora. Em quase dez anos, ela viu crescer a demanda
por mais farmacêuticos nas farmácias da Hemominas.
“Desde o início, nos preocupamos em oferecer o serviço
de assistência farmacêutica e, para isto, detectamos
a necessidade de haver farmacêuticos em todas as
unidades. Estamos caminhando para esta realidade e
já contamos com 13 profissionais e estagiários atuando
nos ambulatórios”, comemora.
A iniciativa nasceu em 2004, quando Kátia Nogueira
decidiu transferir o controle manual da dispensação
dos hemoderivados para planilhas padronizadas. A
farmacêutica conta que, antes das planilhas, o controle
de infusão e da quantidade do medicamento dispensado
era feito à mão, o que dificultava o rastreamento do
produto e de seu lote. “Quando tive acesso ao fator pela
primeira vez, encontrei as seguintes dificuldades que me
motivaram a construir o controle de estoque: cálculos
feitos à mão; quantidade de fator disponibilizada restrita
para atendimentos de rotina (sob demanda); falta de
controle de lote e rastreabilidade de infusão feita por
consulta em papel”, lembra.

Após a implantação das planilhas, a Hemominas passou
a ter o controle efetivo da distribuição dos fatores
de coagulação para as subunidades, assim como da
dispensação dos medicamentos. O Ministério da Saúde,
através do Programa Nacional de Coagulopatias Hereditárias, em parceria com o DATASUS, já tinha intenção de
implantar um sistema, em nível nacional, com o objetivo
de monitorar a dispensação dos fatores de coagulação
aos portadores de coagulopatias. Quando teve conhecimento do trabalho realizado em Minas Gerais, percebeu
a contribuição que o projeto poderia dar à construção do
software Hemovida Web–Coagulopatias.
Assim, houve o compartilhamento de informações através
de visitas à Farmácia Central da Hemominas. Posteriormente, ocorreram os treinamentos e a implantação do
sistema Web-Coagulopatias. Após a implantação do
software, todos os centros brasileiros de tratamento das
coagulopatias passaram a estar interligados, melhorando
o monitoramento das doenças e contribuindo para
o planejamento das ações do Programa Nacional de
Coagulopatias Hereditárias.
“A principal contribuição foi a melhora do gerenciamento
dos fatores de coagulação, possibilitando ao Ministério
da Saúde acompanhar e investir no aumento da demanda
dos medicamentos em todo o Brasil, ampliando o atendimento aos pacientes através dos programas de dose
domiciliar, imunotolerância e profilaxia primária, o que
melhorou muito a qualidade de vida dos portadores de
coagulopatias”, declara a farmacêutica do Ambulatório
do Hemocentro de Belo Horizonte, Andréa Vilela.
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Farmacêutica de Uberaba identifica fraude em prescrição de medicamento controlado
e denuncia o caso; atitude foi elogiada pelo Conselho Regional de Medicina
Após receber mais uma receita autorizando a venda de

informações de que meus dados tinham sido usados

quatro ampolas de Durateston 250 mg, a farmacêutica

em receitas falsas aplicadas em outros lugares. Mas

Katiuscia Barros de Sousa, diretora técnica de uma

nunca consegui provar nada. Quando a Katiuscia me

farmácia de Uberaba, decidiu procurar o médico José

encaminhou a receita, pude finalmente denunciar o

Toufik Rahad, responsável pela prescrição. Em poucas

caso à Polícia e ao CRM. Espero que sejam tomadas

semanas, era o quinto pedido de venda do medica-

todas as medidas no sentido de punir essas pessoas,

mento vindo do mesmo médico. Sabendo que se trata

proteger a sociedade e preservar a minha integridade

de substância utilizada para ganho de massa muscular,

profissional”, cobrou o médico.

cujo tratamento deve ser feito com rigoroso acompanhamento, a farmacêutica telefonou para o hospital
indicado no receituário e teve uma surpresa: o médico
José Toufik Rahad não fazia parte do corpo clínico da
unidade.

Katiuscia Barros disse ter desconfiado das prescrições
porque, além de recorrentes, algumas delas apresentavam assinaturas diferentes. O que também despertou
a atenção da farmacêutica foi o fato de o CRM do
médico ser de São Paulo, o que poderia ser um

Intrigada com o caso, Katiuscia Barros consultou os

indicativo de fraude. “Fui ligando os fatos. Os medica-

dados do carimbo no site do Conselho Regional de

mentos prescritos são de uso controlado. Os médicos

Medicina (CRM) de Minas Gerais. Ao descobrir que o

não costumam receitar dosagens tão altas como as

profissional não era inscrito naquele Conselho, resolveu

que estavam nas receitas. Muito menos com tanta

procurar também no CRM de São Paulo, Estado que

frequência”, ressaltou. A farmacêutica, que atua na

faz divisa com o Triângulo Mineiro. Lá encontrou os

área de dispensação de medicamentos há seis anos,

dados pessoais do médico verdadeiro, que se chama
José Toufik Rahd (no carimbo constava Rahad) e é
clínico geral e trabalha na recuperação de dependentes

Foto: Arquivo pessoal

químicos. Após uma troca de email, ela confirmou a
fraude: o médico nunca havia prestado atendimento em
Minas Gerais, nem prescrito nenhum daqueles medicamentos. Alguém se apropriou da identidade profissional
dele para autorizar a venda de substâncias utilizadas
como anabolizantes.
A farmacêutica encaminhou uma cópia da receita
para o verdadeiro José Toufik, que acionou a Polícia
Civil de São Paulo e deu início à apuração do crime de
falsidade ideológica. “Fiquei chocado. Já tinha recebido
Katiuscia Barros: verificação das prescrições é rotina na assistência farmacêutica
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conta que sempre procurou observar as prescrições. “Em caso de erro ou
dúvida sobre o medicamento ou dosagem, procuro entrar em contato com o
médico para esclarecer a questão. Também somos responsáveis pelo
tratamento do paciente, que deve estar bem orientado quanto ao
uso do medicamento”.
O presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais,
João Batista Gomes Soares, elogiou a conduta da farmacêutica,
que, segundo ele, foi além de suas obrigações. “Somos profissionais
da saúde e temos que trabalhar juntos. Não é possível acompanhar
tudo o que acontece, em todos os lugares. Por isso, precisamos da
ajuda dos farmacêuticos. A profissional, nesse caso, foi muito feliz, porque
se antecipou, investigou a procedência da prescrição e acabou descobrindo
um caso de falsidade ideológica. Ela fez o que nós, no CRMMG, faríamos”,
destacou.
O médico José Toufik também foi só elogios à atitude da profissional.
“Poderia continuar aqui em São José do Rio Preto sem saber de nada. Talvez
eu só descobrisse se alguma dessas pessoas que compraram o medicamento
utilizando o receituário falso sofresse complicações e o caso fosse parar na
polícia. Eu ainda teria o desgaste de ter que comprovar que aquela prescrição
não era minha. Agradeço imensamente o que a Katiuscia fez por mim. Se não
fosse por ela, eu não estaria resguardado agora”, reconheceu o médico.

Vigilância Sanitária pede ajuda na
identificação de receituários falsos
A Vigilância Sanitária (Visa) de Uberaba confirmou que existem outros casos de receituários falsos recolhidos
em farmácias e drogarias do município. As prescrições teriam sido feitas em nome de dois médicos da região e
já estão sendo investigadas pela Polícia Federal. O diretor da Visa de Uberaba, Nelson Ranieri Tirone, explicou
que o órgão possui meios de identificar os receituários falsos, já que é a própria Secretaria Municipal de Saúde que
fornece as receitas para os estabelecimentos farmacêuticos da cidade.
“Todos os receituários para a venda de medicamentos controlados são emitidos pela própria Secretaria. Eles são
numerados e, por isso, os fiscais podem acompanhar a dispensação desse tipo de medicamentos com critério.
Sempre que surge uma receita com numeração repetida ou adulterada, encaminhamos o caso à polícia”.
Apesar de a conferência desse tipo de informação ser rotineira para os fiscais, Nelson Tirone reforça que a ajuda
do farmacêutico é fundamental na identificação de fraudes. “Já conhecemos o modo de atuação na falsificação de
receitas. Mas os farmacêuticos podem ajudar bastante, identificando a recorrência de pedidos vindos do mesmo
médico e comparando as assinaturas nas prescrições. Em caso de suspeita, a Vigilância Sanitária deve ser imediatamente acionada para que sejam tomadas as devidas providências”, reforçou o diretor.
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Farmacêutico ganha
novas áreas de atuação
O CFF regulamentou, no dia 22 de maio, as resoluções que tratam das atribuições do farmacêutico no exercício da
saúde estética e na dispensação e aplicação de vacinas em farmácias e drogarias. São mais duas áreas de atuação
que se juntam às 74 já regulamentadas pelo CFF e disponíveis no mercado farmacêutico.
A Resolução 573 estabelece que o farmacêutico poderá ser o responsável técnico por estabelecimentos
nos quais se utilizam técnicas de natureza estética e recursos terapêuticos para fins estéticos, desde
que não haja a prática de intervenções de cirurgia plástica. Segundo a resolução, procedimentos
invasivos não-cirúrgicos na área de estética* são também de competência dos profissionais
da saúde, inclusive o farmacêutico. Ainda de acordo com o texto, o farmacêutico atua e
desenvolve, de maneira interdisciplinar e participativa, ações e serviços de saúde, até
mesmo as que tratam das disfunções metabólicas, dermatológicas e fisiológicas.
Na dispensação e aplicação de vacinas, a Resolução 574 determina que o farmacêutico
deverá ter total autonomia na utilização de conhecimentos técnicos e científicos, adotando
conduta compatível com os padrões éticos que norteiam a profissão. A resolução leva em
consideração a RDC 44/09 da ANVISA, que permite às farmácias e drogarias a prestação de
serviço de atenção farmacêutica, como aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos e
a administração de medicamentos.
De acordo com a Resolução 574, a dispensação e aplicação de vacinas nas farmácias e
drogarias são atribuições exclusivas do farmacêutico. Compete ao profissional preencher e
fornecer ao usuário uma via da Declaração de Serviço Farmacêutico, contendo os dados do
estabelecimento e do paciente, além do nome, número do lote e data da validade
da vacina administrada, assim como a orientação farmacêutica fornecida.
O presidente Vanderlei Machado comemorou as regulamentações e
ressaltou que o mercado farmacêutico fornece um leque variado de
possibilidades. “Sempre lutamos por mais reconhecimento. Não há
dúvidas de que o nosso profissional deve estar presente em todas
as especialidades relacionadas à promoção da saúde. Devemos nos
apropriar do espaço que nos é devido nas equipes de saúde e fazer
valer a importância do farmacêutico em todas as esferas”.

Atuação farmacêutica em estética*
• Avaliação, definição dos
procedimentos e estratégias,
acompanhamento e evolução estética
• Cosmetoterapia
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•
•
•
•

Eletroterapia
Ionoforese
Laserterapia
Luz intensa pulsada

• Peelings químicos e mecânicos
• Radiofrequência estética
• Sonoforese
(ultrassom estético)

Citopatologia é dos
farmacêuticos
Aloísio Brandão – assessor de imprensa do CFF
O plenário do Senado aprovou, no dia 20 de junho, o projeto de lei 268/2002, que institui o Ato Médico.
Na votação, os senadores tiraram a citopatologia do rol de atividades exclusivas do médico. “O senado
mostrou sensibilidade e senso de responsabilidade social, aprovando uma matéria que traz enormes
benefícios para a saúde da população, principalmente das mulheres”, comemorou o presidente do
Conselho Federal de Farmácia, Walter Jorge João.
O Ato Médico havia sido votado no dia 18, incluindo a citopatologia como atividade exclusiva dos
médicos. Mas havia um equívoco no encaminhamento da matéria para votação neste dia que quebrava
o acordo firmado entre os Conselhos Federais de Farmácia e de Medicina, a Federação Nacional dos
Médicos, a Associação Médica Brasileira, entre outras entidades. Pelo acordo, a citopatologia permaneceria como atividade exercida, também, pelos farmacêuticos especialistas na área.
Foi um dia e meio de tensão entre os farmacêuticos, que travaram uma luta pela reversão da decisão.
O CFF, que teve papel preponderante na construção do acordo e que participou das reuniões com
parlamentares e entidades médicas, voltou a assumir a liderança na estratégia que levou à realização
de uma nova votação no dia 20.
O CFF participou da elaboração de um texto de justificativa encaminhado à Mesa Diretora do Senado,
que chamava a atenção para o equívoco cometido no encaminhamento da matéria e sua votação, no dia
18. Toda a demanda do CFF, representando os farmacêuticos brasileiros, foi encaminhada à senadora e
farmacêutica Vanessa Grazziotin, que, no dia 20 voltou a se pronunciar na tribuna do Senado, chamando
a atenção para o erro de dois dias atrás.
“Agradecemos aos senadores Vanessa Grazziotin, Romero Jucá, Lúcia Vânia e Antônio Carlos Valadares,
pelo apoio que nos deram, e ao presidente do Senado, Renan Calheiros, por ter compreendido e acatado,
de pronto, a nossa justificativa”, salientou Walter Jorge.
Com a aprovação do PL 268/02, os farmacêuticos estão legalmente autorizados a realizar os exames
citopatológicos e a assinar os seus respectivos laudos. “É uma vitória da população”, exclamou o
presidente do CFF, Walter Jorge.
Ele enfatizou que sempre foi favorável à regulamentação da profissão médica, mas jamais admitiu que,
a pretexto de regulamentá-la, fosse retirada das demais profissões os seus direitos adquiridos, ao longo
dos anos, a exemplo da citopatologia.
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Fique de Olho

Anvisa mantém
Sibutramina no mercado
No dia 27 de maio, a Diretoria Colegiada da Anvisa decidiu manter a venda e o monitoramento de medicamentos à
base de sibutramina no Brasil. A decisão levou em consideração estudos realizados pela área técnica da Agência
sobre os riscos do medicamento para a saúde, referentes ao mercado nacional no ano de 2012. Segundo o diretor-presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, a decisão vale por pelo menos dois anos, até que um novo relatório seja
divulgado, apontando a manutenção ou proibição da venda do medicamento no Brasil.
As regras já existentes para a comercialização e o uso da sibutramina permanecem as mesmas adotadas em outubro
de 2011, quando foi publicada a RDC 52/2011. A resolução, que aumentou o controle para o comércio e consumo
dos medicamentos que levam a substância em sua composição, estabeleceu a obrigatoriedade dos profissionais de
saúde, empresas detentoras de registro e farmácias e drogarias de notificarem, obrigatoriamente, o Sistema Nacional
de Vigilância Sanitária sobre casos de efeitos adversos relacionados ao uso desses medicamentos. A descontinuidade
do uso da sibutramina em pacientes que não obtiverem resultados após quatro semanas de uso do produto também
é um dos itens presentes na resolução.

Histórico
Após a suspensão da venda da sibutramina na Europa, em 2010, definida após estudos científicos que apontavam o
aumento do risco de problemas cardiovasculares nos usuários, a Câmara Técnica de Medicamentos da Anvisa sugeriu
a retirada de quaisquer tipos de inibidores de apetite do mercado brasileiro.
No início de 2011, foram realizadas duas audiências públicas no Congresso Nacional e um painel técnico-científico
internacional para discutir os riscos e eficácia desse tipo de medicamento. Em outubro do mesmo ano, a Anvisa proibiu
a comercialização dos inibidores de apetite anfepramona, o femproporex e o mazindol, todos à base de anfetamina,
e ampliou o controle na prescrição e utilização da sibutramina, relatando que o registro da substância cumpriu os
requisitos de eficácia exigidos pela Agência.

EXTRA! EXTRA! Está no ar o

Boletim CRF

Bimestralmente,
no site do CRF/MG.
Acesse a Área do Estudante
em www.crfmg.org.br
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Regras para a dispensação de sibutramina*
Deve estar anexado à receita B2 o “Termo de Responsabilidade do Prescritor para Uso do Medicamento Contendo a
Substância Sibutramina”, em duas vias (uma do farmacêutico e uma do paciente), devidamente preenchidas pelo prescritor,
pelo paciente e, no caso do medicamento indicado ser manipulado, pelo farmacêutico responsável pela manipulação deste.
* Fonte: RDC 52/2011

A receita possui
validade de 30 dias
após a sua emissão

Para a prescrição de medicamentos à base de sibutramina,
é utilizada a notificação de receita B2

NOTIFICAÇÃO DE RECEITA
UF

NÚMERO

MG XX XXXXXX

de

de

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

B2

Medicamento ou Substância

Sibutramina XXmg

Nome do médico ou
da clínica/estabelecimento,
Nº do CRM e endereço
Paciente:

Endereço:

Quantidade e forma farmacêutica

XX comprimidos

Nome completo do paciente
(escrito pelo médico)

Dose por Unidade Posológica

XX mg por comprimido

Endereço do paciente

Posologia

XX comprimidos por dia

Assinatura do Emitente
IDENTIFICAÇÃO DO COMPRADOR

CARIMBO DO FORNECEDOR

Nome:
Endereço:
Telefone:
Identidade Nº:
Dados da Gráfica: Nome - Endereço Completo - CGC

Numeração desta Impressão: de

a

»»Estes campos devem estar preenchidos de forma legível, sem rasuras, sendo
prescrito apenas um medicamento ou substância por receita
»»Atenção aos campos QUANTIDADE, DOSE e POSOLOGIA! A quantidade de medicamento a ser dispensada
deve ser suficiente para no máximo 30 dias de tratamento e quantidade máxima de 15 mg/dia

Suspensão do exercício profissional
Processo Ético 0012/2011

Farmacêutico : Pedro Gomes de Lima - CRFMG: 22.700
Processo Instaurado para apuração de Infração aos artigos: 2º; 3º;
4º; 6º; 8º; 9º; 10; 11 - incisos I, III e VII; 13 - incisos III, IV, V, VI, VIII,
IX, XV, XVI, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIII e XXIV; 18 - incisos I, II e III; do
Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Res. 417/04)
Penalidade: Suspensão de 1 ano 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.

PROCESSOS
ÉTICOS

Quando os dados do profissional prescritor estiverem descritos no campo “Identificação do emitente”, este poderá apenas
assinar a receita. Caso a receita for emitida em nome de uma instituição ou estabelecimento hospitalar, o profissional
deverá identificar sua assinatura com carimbo, constando sua inscrição no Conselho Regional de Farmácia.
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Cientistas descobrem que vírus
da gripe H7N9 é resistente ao Tamiflu

Fonte: Agência Brasil

Cientistas da China e de Hong Kong descobriram que o novo vírus da gripe H7N9, que provocou
37 mortes em cidades chinesas, é resistente ao medicamento Tamiflu. A constatação preocupa os
cientistas. Paralelamente, as autoridades chinesas confirmaram no dia 29 de maio mais um caso
de infecção pelo novo vírus - o primeiro no intervalo de duas semanas em toda a China, elevando
para 132 o número de casos. A idade média dos infectados pelo vírus é 61 anos.
O tratamento com o antigripal utilizado em 2009 no combate ao vírus da gripe aviária H5N1, foi
ineficaz em três dos 14 pacientes analisados. Em 11 dos 14 casos estudados o Tamiflu conseguiu
reduzir a quantidade de vírus na garganta dos pacientes e ajudou a acelerar a recuperação clínica.
Segundo os especialistas, em um dos pacientes o gene do vírus responsável pela resistência
apareceu ativo depois de a infecção ter se manifestado. Com isso, pode-se interpretar que a
medicação estimula o desenvolvimento da resistência ao vírus.

Cientistas descobrem droga que ‘cura’ cabelos brancos
Fonte: BBC Brasil

Um grupo de cientistas anunciou ter descoberto uma forma de “curar” cabelhos grisalhos ou brancos com um remédio. Eles
chegaram ao tratamento após descobrir, em 2009, a causa do aparecimento dos cabelos brancos - um processo de envelhecimento conhecido como “estresse oxidativo”.
Conforme envelhecemos, nosso cabelo acumula peróxido de hidrogênio (que em solução aquosa
é conhecido comercialmente como água oxigenada), um descolorante que tira a cor natural do
cabelo. O tratamento descoberto pelos pesquisadores da Universidade de Bradford, na Grã-Bretanha, e da Universidade de Greifswald, na Alemanha, consegue remover esse peróxido de
hidrogênio.
O estudo foi publicado na última edição da publicação especializada Faseb, publicada pela Federação das Sociedades Americanas para Biologia Experimental. A equipe de pesquisadores testou
o tratamento em um grupo de pacientes com vitiligo, uma doença que provoca a descoloração da
pele. O problema é caracterizado pelo surgimento de manchas esbranquiçadas por causa da falta
da melanina, o pigmento natural da pele.

ADIs questionam leis sobre produtos de conveniência em farmácias

Fonte: STF

O Procurador-Geral da República, Roberto Gurgel, ajuizou, no dia 8 de maio, 10 Ações Diretas
de Inconstitucionalidade (ADIs) e uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
(ADPF nº 273), no Supremo Tribunal Federal (STF), contra leis estaduais e uma lei municipal que
dispõem sobre a comercialização de artigos de conveniência em farmácias e drogarias.
De acordo com Roberto Gurgel, as leis compreenderam como sendo produtos passíveis de serem
comercializados em farmácias e drogarias “cartões telefônicos e recarga para celular, aparelhos
celulares, CD, DVD e fitas, meias elásticas, artigos de cama, mesa e banho, pilhas isqueiros,
carregadores, filmes fotográficos, cartão de memória para máquina digital, câmeras digitais,
filmadora, colas rápidas, óculos para sol, biscoitos, bolachas, pães, e outros”. Além disso,
tornaram possíveis “a prestação de serviços como fotocópia, recebimento de contas de água,
luz, telefone e boletos bancários, e instalação de caixas de autoatendimento bancário”.
Roberto Gurgel explica que o “arcabouço legislativo federal” faculta às farmácias e drogarias “o comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos”. No entanto, ele observa que os produtos e serviços previstos nas normas estaduais
e municipal “extrapolam” o conceito estabelecido na Lei Federal nº 5.991/73, que dispõe de forma abrangente sobre o controle
sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos.
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Droga consegue evitar infertilidade após quimioterapia
Fonte: Agência Estado

Um dos principais efeitos colaterais de tratamentos de câncer em mulheres jovens - a falência
prematura dos ovários e a infertilidade -, que era bem conhecido, mas pouco compreendido,
acaba de ganhar uma explicação e de quebra, uma possibilidade de ser evitado. Um estudo feito
por pesquisadores israelenses e publicado na edição de 16 de maio, da revista científica Science
Translational Medicine, avaliou o mecanismo de ação de um quimioterápico conhecido como
ciclofosfamida - droga de uma geração mais antiga e que compõe coquetéis de tratamento principalmente para casos de câncer de mama.
Investigando seu efeito em camundongos fêmeas, os pesquisadores observaram que o medicamento, ao mesmo tempo em que
impede a proliferação de células cancerígenas, acaba promovendo o crescimento de folículos presentes no ovário. Esses folículos
são aglomerados de células que contêm, cada um, um óvulo. Ao longo da vida de uma mulher, a cada mês um pequeno número
desses folículos começa a crescer até atingir a maturidade, quando ocorre a ovulação. Com o envelhecimento, esse número de
folículos vai diminuindo.
Os pesquisadores descobriram que a ciclofosfamida acelera esse processo, fazendo com que todos os folículos comecem a crescer.
E, uma vez que se inicia o amadurecimento, o caminho é sem volta. O reservatório, por fim, acaba sendo esvaziado. Daí a infertilidade. A boa notícia é que os cientistas, descobriram que outra droga, apelidada de AS101, foi capaz de proteger os ovários
durante o tratamento.

Medicamento para combate ao câncer pode levar à cura do Alzheimer
Fonte: Agência Brasil

Quatro equipes de cientistas independentes concluíram que um medicamento usado normalmente
no combate ao câncer pode levar à redução da placa amilóide no cérebro e contribuir para a cura do
mal de Alzheimer. Os testes foram feitos em ratos e obtiveram sucesso. A pesquisa foi publicada na
revista norte-americana Science. Porém, cientistas advertem que é necessário ter cautela sobre os
efeitos do tratamento.
O estudo mostra que ratos tratados com bexaroteno demonstravam mais rapidez e inteligência e
que a placa no cérebro, que causava o Alzheimer, começava a desaparecer em horas. Os cientistas
observaram que o medicamento funcionava incrementando os níveis da proteína apolipoproteína
E (ApoE), que ajuda a eliminar a acumulação da placa amilóide no cérebro, uma característica considerada chave do Alzheimer.
Os cientistas se dividiram em quatro grupos distintos para analisar os efeitos da aplicação do medicamento nos ratos. Um grupo
notou avanços mentais nos animais. O mal de Alzheimer é uma doença neurológica progressiva e incurável, que se manifesta
geralmente com a perda da memória e de outras capacidades mentais, com o surgimento da demência até a morte. De acordo
com especialistas, a doença se desenvolve atacando as células nervosas (neuronas), que morrem, e as diferentes zonas do cérebro
se atrofiam. A doença afeta 36 milhões de pessoas no mundo.

Guia orienta sobre tratamento de ar na indústria farmacêutica

Fonte: ANVISA

Já está disponível no site da Anvisa o Guia da Qualidade para Sistemas de Tratamento de Ar e Monitoramento Ambiental na Indústria Farmacêutica. O documento é direcionado aos fabricantes de medicamentos no Brasil e apresenta orientações sobre eventuais necessidades de adequações à legislação
vigente e também para que busquem melhorias contínuas.
As informações e diretrizes técnicas básicas apresentadas no Guia da Qualidade foram fundamentadas em
artigos técnicos, farmacopeias, normas técnicas internacionais e estrangeiras e também na experiência
adquirida pela Anvisa em inspeções conduzidas nos territórios nacional e estrangeiro. O guia está disponível no site: www.anvisa.gov.br
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Espaço do leitor
Campanha pelo uso racional
de medicamentos
Agradeço ao CRF/MG pela oportunidade de
participar da ação no metrô. A campanha foi
muito enriquecedora para nós e, acredito,
para os usuários que foram atendidos. Espero
que essa seja a primeira de muitas parcerias.

Adriana Nascimento de Sousa Coordenadora interina do curso de
Farmácia da Faminas BH (por email)
Parabéns pela campanha na TV e na internet.
Ficou muito bacana. A cada dia que passa me
orgulho mais ainda da profissão que escolhi.

Carlos Ananias Aparecido Resende
Estudante da Faculdade Pitágoras (via facebook)
Lidar diretamente com as pes soas,
orientando, tirando dúvidas, fazendo ações de
promoção à saúde como esta. É assim que a
profissão vai ficar mais valorizada, pois obtém
um maior reconhecimento do farmacêutico
como profissional da Saúde!

Viviane Pereira (via facebook)

Segurança do paciente
Parabéns pela matéria sobre o Programa Nacional de Segurança do
Paciente. Este assunto é muito importante para o farmacêutico e as
informações da Revista 35 ajudam a esclarecer os colegas. Sugiro
que outras matérias sejam publicadas, pois o programa vai ter vários
desdobramentos e o farmacêutico terá que seguir os protocolos.

Mário Borges Rosa (por email)
Defesa das pequenas empresas
Parabenizo o presidente Vanderlei Machado e o conselheiro Arthur
Maia Amaral pela iniciativa em defesa das pequenas empresas quanto
à taxa abusiva cobrada pela ANVISA, da qual não temos retorno.
Dessa maneira, contribuíram para a profissão farmacêutica, especialmente para os pequenos empreendedores e donos farmacêuticos.

Caroline de Almeida Brison – Via Fale Conosco
Responsabilidade social
É com muita alegria e gratidão que acuso o recebimento dos móveis
doados por esse Conselho ao Centro Espírita Paz e Fraternidade. Com
certeza eles serão muito bem aproveitados.

Magda Trece Ribeiro - Presidente do Centro
Espírita Paz e Fraternidade - por email

Errata

O Projeto de Lei que determina a presença do farmacêutico nas unidades do SUS é o PL 4135/12, e não PL 4315/12, como indicado na
matéria da página 33 da edição de nº 34 da Farmácia Revista.
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O farmacêutico é o seu braço direito.
Ele é o investimento que a sua
empresa merece e precisa, porque:
- Gerencia seu negócio;
- Promove o planejamento organizacional;
- Agrega valor ao produto final;
- Garante a qualidade dos procedimentos;
- Aumenta a segurança e a confiabilidade dos serviços;
- Transforma a sua empresa em estabelecimento de saúde.

Veja os depoimentos de quem
confirma que investir no farmacêutico
é um ótimo negócio em:
www.crfmg.org.br/facadiferenca
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A eleição na
velocidade da internet
Pela primeira vez, o Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais vai experimentar um
sistema moderno, seguro e prático de eleição,
que evita transtornos e ajuda você a participar
ainda mais da vida do seu Conselho de classe.
Mantenha seus dados atualizados
na Área do Farmacêutico e participe
desse momento histórico!
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