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Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

Nº 40 - Edição Março / Abril de 2014

Horário de funcionamento
da sede e seções: 8h às 17h

Sede

Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
Cep: 30150-060
Tel.: (31) 3218-1000 / Fax: (31) 3218-1001 / 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

Diretoria

Presidente: Farmº. Vanderlei Eustáquio Machado
Vice-presidente: Farmº. Claudiney Luís Ferreira
Secretário-geral: Farmº. Arthur Maia Amaral
Tesoureiro: Farmº. Marcos Luiz de Carvalho
Conselheiros Regionais Efetivos

Setores
- Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 / 3218-1030
email: fiscalizacao@crfmg.org.br
- Inscrição e Registro: (31) 3218-1006 / 3218-1021/ 3218-1022 / 3218-1023 / 3218-1054
email: registro@crfmg.org.br
- Financeiro: (31) 3218-1025 / 3218-1033
email: cobranca@crfmg.org.br
- Administração: (31) 3218-1010
email: gerenciaexec@crfmg.org.br
- Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 / 3218-1014 / 3218-1059
email: ag@crfmg.org.br
- Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 / 3218-1034
email: ti@crfmg.org.br
- Comunicação: (31) 3218-1009
email: comunicacao@crfmg.org.br
- Infraestrutura: (31) 3218-1008 / 3218-1027
email: infraestrutura@crfmg.org.br

Farmª. Adriana Cenachi Azêdo de Oliveira
Farmª Andréa Reis Pereira
Farmº. Arthur Maia Amaral
Farmº. Claudiney Luís Ferreira
Farmº. Euler de Oliveira
Farmª. Gizele Souza Silva Leal
Farmº. José Augusto Alves Dupim
Farmª. Júnia Célia de Medeiros
Farmº Marcos Luiz de Carvalho
Farmª. Rigleia Maria Moreira Lucena
Farmª. Teodora Dalva Guimarães da Costa
Farmº. Vanderlei Eustáquio Machado

A edição 40 da Farmácia Revista apresenta o novo Código de Ética da profissão. Cada farmacêutico está
recebendo, em sua casa, uma cópia das novas regras às quais toda a categoria está submetida. É um guia
que deve ser consultado sempre que necessário nas atividades profissionais cotidianas.
Na sessão de entrevista, o vice-presidente Claudiney Ferreira analisa os principais impactos da nova
Resolução no dia a dia da profissão, apresentando maneiras de levar o Código de Ética da teoria à prática, a
fim de preservar a Farmácia e os farmacêuticos.
O CRF/MG está atento às necessidades da categoria e reafirma, a cada nova ação desenvolvida, o seu
compromisso de continuar auxiliando o profissional a executar, com eficiência, a sua importante tarefa de
promotor da saúde.
Boa leitura!

onde encontrar

Conselheiros Regionais Suplentes

Farmª Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues
Farmº. Sebastião José Ferreira

Conselheiro Federal
Farmº. Luciano Martins Rena Silva
Conselheira Federal Suplente

06 - Gestão

Farmª. Maria Alícia Ferrero

CRF/MG e Sinfarmig iniciam trabalhos
do Fórum Estadual Permanente de
Luta pela Valorização Profissional

Regionais
Leste de Minas

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

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

www.crfmg.org.br

Zona da Mata

Av. Barão de Rio Branco, 2390 - Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36035-000
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas

Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Sala 309 - São José
Montes Claros/MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Farmacêuticos orientam população carente
sobre uso racional de medicamentos

Capa:
Resolução 596/2014
submete farmacêuticos a
novas regras de conduta

26 - Capacitação

Sul de Minas

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

Triângulo Mineiro

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

31 - Responsabilidade Social

Arte: Rodrigo Poyares

Centenas de profissionais
participam de capacitações
oferecidas em toda Minas Gerais

8 – Farmacêuticos ainda sofrem
com atrasos na distribuição
de medicamentos da Rede
Farmácia de Minas
15 – Lançada ouvidoria para receber
críticas e sugestões dos farmacêuticos
11 – Comissão estimula
regularização da assistência
farmacêutica dos municípios
32 – Site do CRF/MG ganha novo
espaço para apresentar ações
de responsabilidade social
28 – Profissionais de Belo Horizonte
e região participam de capacitação
sobre farmacovigilância
34 – Oftalmologia desponta
como mercado promissor
36 – Cebrim divulga nota
técnica sobre o metoprolol

Com a Palavra

O farmacêutico

como agente político
Ser farmacêutico nos dias de hoje exige muito mais que
conhecimento técnico e científico. A nossa profissão
já faz de nós lideranças populares e agentes políticos
natos. Estamos na linha de frente no sistema de saúde e
somos as referências quando o assunto é medicamento.

Conselho
na Mídia
Março
• Entrevista para o jornal O Tempo sobre
intoxicação medicamentosa, no dia 4;
• Nota no Jornal O Tempo sobre o workshop
de Farmácia Magistral, no dia 10;
• Nota no site Sou BH sobre a palestra ministrada às famílias
assistidas pela Associação Dona de Leite, no dia 12;
• Entrevista para a TV Band, de Uberlândia,
sobre medicamentos genéricos, no dia 27.

Você tem algum talento
especial ou conhece
colegas que desenvolvem
atividades paralelas à
profissão farmacêutica?

Abril
Conte para nós. Entre em
contato pelo email
comunicacao@crfmg.org.br

• Entrevista para Rede
Minas sobre receitas
ilegíveis, no dia 7;
• Entrevista para a
Rádio Educadora, de
Coronel Fabriciano,
sobre a diferença entre
medicamentos genéricos
e de referência, no dia 8.

Sua sugestão pode
virar reportagem da
Farmácia Revista!

O CRF/MG conta agora com o envio de mensagens de texto pelo celular,
um canal rápido e eficaz de comunicação com você!
Atualize seu número de celular na Área do Farmacêutico, no site, e
fique sempre por dentro das novidades de interesse da categoria!

Não por acaso, a profissão farmacêutica está vivendo
um momento especial. Já era chegada a hora de todos
- profissionais, conselhos de fiscalização profissional,
federações e sindicatos – se mobilizarem em favor do
fortalecimento e valorização da Farmácia. A união de
forças que presenciamos – e participamos – é o início
de transformações marcantes para a profissão. Esse
momento histórico, em que todos se dão as mãos e se
apresentam para a luta, vai resultar no definitivo convencimento de gestores, empresários e população sobre
a essencialidade dos nossos serviços. É uma clara
demonstração de mobilização e articulação política de
uma categoria que está reﬂetindo sobre o seu trabalho e
seu protagonismo como defensora do direito à saúde de
maneira plena.

Como diria o nosso mestre Lúcio Guedes Barra,
farmacêutico com quem tivemos a honra de dividir
o plenário do CRF/MG, ser farmacêutico acaba se
confundindo com a nossa própria identidade pessoal.
E poder orgulhar-se dela é um bem valioso. Por isso,
temos que zelar pela reputação da profissão, retribuir a
confiança que a sociedade deposita em nós, e dar a ela
os benefícios que somente nós, farmacêuticos, somos
capazes de propiciar.
Devemos fazer com que a soma de forças vivenciada em
âmbito nacional seja percebida em cada estabelecimento
farmacêutico, através da prestação de uma assistência
de qualidade. Só assim, demonstrando coerência e
unidade, conseguiremos alcançar os dias melhores que
tanto pleiteamos.

É um momento de transformação de dentro para fora e
de fora para dentro. Ao mesmo tempo em que olhamos
para a profissão como um todo e buscamos melhorias
de maneira ampla e universal, a reformulação do Código
de Ética também pede que nos voltemos para dentro
de cada um de nós e reﬂitamos sobre a nossa conduta
profissional. Estamos diante de novos direitos, deveres
e obrigações. Cabe a cada um de nós fazer com que
nossas ações se revertam em exemplos edificantes para
os outros e resultem no fortalecimento da profissão.

Arthur Maia Amaral

www.crfmg.org.br

Secretário-geral

| Março - Abril 2014 |
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Começam os trabalhos do

Fórum de Valorização Proﬁssional
O mês de abril se tornou um marco de grandes
avanços para a categoria farmacêutica. No dia 1º, as
principais entidades estaduais da classe se reuniram
no primeiro encontro do Fórum Estadual Permanente
de Luta pela Valorização Profissional, espaço
onde são discutidas as demandas da categoria e
elaborados artifícios que garantam maior valorização
da profissão.
Realizada no auditório do Sinfarmig, a reunião contou
com a participação do diretor tesoureiro Marcos Luiz
de Carvalho e da assessora técnica do CRF/MG,
Danyella Domingues, além de representantes da
Anfarmag Minas, Associação Mineira de Farmacêuticos Homeopatas (AMFH), Feifar e do Diretório
Acadêmico do curso de Farmácia da Universidade
Federal de Minas Gerais. O Sinfarmig foi representado
pelo diretor da Secretaria de Administração e
Finanças, Rilke Novato Públio. “Apenas o fato de
estarmos reunidos já é um avanço, pois nos fortalecemos assim. Juntos, vamos tornar Minas Gerais
exemplo de Estado onde o Fórum Estadual demonstra
resultados”, afirmou Rilke.

Primeira reunião do Fórum contou com a participação de
representantes das principais entidades farmacêuticas do Estado
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A realização do Fórum em Minas Gerais é resultado das
discussões iniciadas em reunião histórica em Brasília, no
mês de fevereiro, na qual o Conselho Federal de Farmácia
e demais entidades farmacêuticas do Brasil definiram a
imediata instalação de um grupo permanente, de âmbito
nacional, que buscasse mecanismos para o fortalecimento da profissão. Este encontro também determinou
a criação de fóruns estaduais alinhados pelos objetivos
e pela representatividade, visando a unidade de ações.
Logo após as definições do CFF, o CRF/MG e o Sinfarmig,
principais representantes farmacêuticos do Estado,
realizaram reuniões em fevereiro e março para ajustar os
detalhes que levariam à criação do Fórum em Minas.

Na ocasião, cada entidade pautou as necessidades de suas
áreas e as demandas recebidas por seus associados. Foram
definidos os próximos passos a serem tomados em prol de
melhorias para a categoria. O diretor tesoureiro Marcos Luiz
de Carvalho reforçou que o foco das ações deve ser sempre
a valorização do farmacêutico. “O nosso papel é trazer de
volta o amor dos profissionais pela Farmácia. Para isso, o
farmacêutico precisa estar perto da população, exercendo
sua função de profissional de saúde. Assim, será requisitado
pelas pessoas e terá a valorização desse trabalho, que é
essencial para o bem-estar de todos”, disse Marcos.

70ª Reunião entre CFF e CRFs

Foto: Yosikazu Maeda

Histórico

O CRF/MG participou, no dia 26 de março, da 70ª reunião promovida
pelo CFF para identificar dificuldades, alinhar as condutas e padronizar
procedimentos com os conselhos regionais de todo o País. O Conselho
foi representado pelo presidente Vanderlei Machado e o diretor
tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho. Eles propuseram que fosse gerada
uma Certidão de Regularidade online, com assinatura digital, que possa
trazer agilidade, economia e maior controle dos documentos. Também
solicitaram a criação de um método de validação das certidões de
transferência de profissionais, além do desenvolvimento de um sistema
integrado de contabilidade e a disponibilização, no site do CFF, da relação
dos cursos de graduação reconhecidos pelo MEC.

Reunião de negociação salarial
Anteriormente ao encontro do Fórum E st adual
Permanente de Luta pela Valorização Profissional
e complementando os esforços para valorizar o
farmacêutico, a assessora técnica Danyella Domingues
participou da primeira reunião de 2014 para negociação
salarial com o Sindicato do Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sincofarma
Minas), realizada no dia 1º de abril, na sede da
Fecomércio.

Representantes farmacêuticos (à direita) defendem melhorias para os
profissionais que atuam na dispensação de medicamentos

O Sinfarmig, entidade responsável pelas reivindicações trabalhistas, apresentou propostas de aumento
salarial, planos de cargo-salário e questões referentes
a melhorias para a atuação dos farmacêuticos nas
drogarias. Na ocasião, Danyella Domingues reforçou a
importância do atendimento das solicitações. “Devemos
pensar também no lado da prestação de serviços e não
apenas ter a visão comercial do fato. A valorização do
trabalho do farmacêutico e sua visão como importante
profissional de saúde é também uma forma de valorizar a
população, que merece o melhor atendimento possível”.

CFF faz visita técnica ao CRF/MG
Representantes do Conselho Federal de Farmácia
passaram dois dias em Belo Horizonte para conhecer
o sistema informatizado do CRF/MG. Na visita, ocorrida
nos dias 31 de março e 1º de abril, Cláudia Serafin e
Deybson Santana conversaram com gerentes de todos
os setores do Conselho mineiro. Na foto, o assessor
de diretoria Alisson Brandão dava as boas-vindas aos
colegas do Federal ao lado dos gerentes e colaboradores dos setores de Fiscalização e Tecnologia da
Informação.
| Março - Abril 2014 |
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Distribuição de medicamentos

ainda não foi regularizada
Mesmo com as denúncias feitas pelo CRF/MG e a
Associação dos Farmacêuticos da Rede Farmácia de
Minas (Afarf), a Secretaria de Estado de Saúde de Minas
Gerais (SES-MG) ainda não conseguiu adotar providências
concretas que pudessem regularizar a distribuição de
medicamentos em Minas Gerais. Em reunião realizada
no dia 14 de março, os representantes do Executivo
estadual se comprometeram a criar um cronograma que
garantisse a entrega de todos os pedidos referentes ao
primeiro trimestre até 30 de abril, mas a data não foi
cumprida em vários municípios do Estado.
No encontro - do qual participaram os diretores Vanderlei
Machado e Marcos Luiz de Carvalho, e a conselheira
regional e presidente da Afarf, Andréa Reis Pereira -, o
subsecretário de Inovação e Logística em Saúde, João
Luiz Soares, reconheceu que há falhas no sistema
de distribuição. Ele determinou a realização de um
levantamento das ocorrências referentes ao atraso
e a realização de um inventário dos medicamentos
disponíveis em estoque. Depois, fixou a data de 30 de
abril para a entrega do último lote de fármacos, prazo,
segundo ele, suficiente para receber o próximo pedido
e dar início a uma segunda programação de entrega em
menor período de tempo.

Em reunião ocorrida no dia 14 de março, representantes do CRF/MG
cobraram da SES-MG a regularização da entrega dos medicamentos
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Apesar do planejamento, farmacêuticos de vários
municípios relataram novos problemas na distribuição.
Por email, um profissional da Zona da Mata informou que
o primeiro grande atraso ocorreu no segundo semestre
de 2013, quando o pedido feito em setembro levou 5
meses para ser entregue. A primeira remessa de 2014,
cuja entrega deveria ter sido feita até o dia 25 de abril,
também não chegou. “Esses atrasos estão provocando
descontrole no estoque. Alguns pacientes já interromperam o tratamento e não aguentamos mais receber
tantas reclamações diariamente. Estamos sendo penalizados por problemas que não geramos”, desabafou o
farmacêutico, que teve a identidade preservada.
Em outro email, um farmacêutico afirmou que a previsão
de entrega em abril foi estendida para junho sem
justificativa plausível. “Como é possível ficarmos sem
medicamentos por seis meses? Mais uma vez, ficamos
sem ter o que dizer às pessoas”, reclamou. Diante dos
novos relatos, o CRF/MG decidiu discutir novamente o
problema com o Conselho Estadual de Saúde (CES-MG),
a fim de encontrar maneiras que possam levar à regularização da entrega. Segundo a presidente da Afarf,
que também é integrante do CES-MG, a entidade já
encaminhou denúncia ao Ministério Público para que a
situação seja apurada. “Estamos fazendo tudo o que está
ao nosso alcance para evitar que o problema se agrave
ainda mais. Essa situação está insustentável”, criticou
Andréa Pereira.
“Entendemos as dificuldades que envolvem a distribuição de medicamentos, mas pedimos que o problema
seja solucionado o mais rápido possível. Não podemos
permitir que os nossos profissionais e a população
continuem sendo prejudicados. O CRF/MG sempre foi
apoiador do Programa Farmácia de Minas. É nosso
dever contribuir para que o projeto continue avançando”,
destacou o diretor tesoureiro, Marcos Luiz de Carvalho.

CRF/MG realiza III Encontro Mineiro
de Associações Farmacêuticas
Associações farmacêuticas de diferentes regiões de Minas
se reuniram em Belo Horizonte, na sede do CRF/MG, para o III
Encontro Mineiro de Associações Farmacêuticas. Realizado no dia
26 de abril, o evento contou com a participação de profissionais
representando as cidades de Governador Valadares, Patrocínio,
Ipatinga, Muriaé, Ituiutaba, Conselheiro Lafaiete, Montes Claros e
Belo Horizonte.
O diretor tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho realizou a abertura
do encontro e deu as boas-vindas aos farmacêuticos presentes.
Em sua fala, ressaltou o principal objetivo da reunião: a busca
constante pela valorização da categoria. “As associações
farmacêuticas possuem os mesmos anseios, todos em prol do
fortalecimento da Farmácia e de seus profissionais. Independente
do município, quando estamos juntos, ficamos ainda mais fortes”.
O presidente da Associação de Farmacêuticos de Governador
Valadares (AFGV), Danilo Matos, ministrou palestra sobre associativismo e cooperativismo, trazendo as definições de cada tipo de
grupo, seus princípios-base e a discussão de ideias para tornar
as associações cada vez mais dinâmicas e próximas de seus
associados. Segundo ele, é importante que os profissionais,
principalmente integrantes da diretoria das associações, “queiram
ir além e assumam o papel de farmacêuticos interlocutores da
cidade que representam, buscando o bem da profissão”.
Após a palestra, o presidente Vanderlei Machado e o diretor
Marcos Luiz de Carvalho mostraram o relatório dos primeiros
100 dias desta gestão, explanando as propostas cumpridas
neste começo de mandato. Eles também abriram espaço para
sugestões de ações referentes às associações para os próximos
meses. “Temos ainda mais planos para 2014 e contamos com
a ajuda de vocês para fazer a categoria continuar avançando”,
enfatizou Vanderlei Machado. Encerrando os trabalhos do III
Encontro, a gerente da Advocacia-Geral do CRF/MG, Daniela
Duarte, esclareceu as dúvidas jurídicas dos farmacêuticos sobre
criação, registro e manutenção das associações.

Diretores Vanderlei Machado e Marcos Luiz de Carvalho
apresentaram o balanço de 100 dias de gestão

Presidente da FGV, Danilo Matos, falou sobre
associativismo e cooperativismo

A pre sidente da A s sociaç ão Mineira de
Farmacêuticos, Patrícia de Oliveira, enfatizou
a impor tância da presença dos representantes das associações de farmacêuticos e das
discussões realizadas nos Encontros Mineiros
de Associações. “Esse elo é importante para
a categoria crescer cada vez mais. Agradeço
o apoio do CRF/MG por realizar encontros
como esse, que somam forças para que as
associações tenham cada dia representatividade”, disse Patrícia.
O vice -presidente do CRF/MG, Claudiney
Ferreira, também participou do evento.

| Março - Abril 2014 |
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Sem dívidas e com
mais farmacêuticos

CRF/MG ACUMULA VITÓRIAS

CONTRA POSTOS DE MEDICAMENTOS
A Advocacia-Geral do CRF/MG vem conquistando uma série de resultados positivos
junto à Justiça Federal contra os postos
de medicamentos que funcionam como se
fossem drogarias. Nos últimos dois anos,
um grupo formado por 44 postos de medicamentos ajuizou 9 ações pedindo a anulação
dos autos de infração que já foram emitidos
e o fim da fiscalização por parte do CRF/MG.
Em sete dessas ações, a Justiça Federal de
Minas Gerais concluiu, em primeira instância,
que o Conselho está agindo corretamente ao
fiscalizar e autuar os estabelecimentos que
descumprem as prerrogativas básicas para
os quais foram autorizados a funcionar. Duas
ações ainda estão em andamento.
Em uma das sentenças, a juíza federal
Rosilene Maria Clemente de Souza Ferreira
determina que os postos de medicamentos
que entraram com a ação não merecem ter
a pretensão acolhida porque funcionam em
localidades onde já existem farmácia ou
drogaria, situação expressamente proibida por
lei. Em outra ação, a juíza Anna Cristina Rocha
Gonçalves acolhe os argumentos do CRF/MG
e reconhece que, no momento da fiscalização,
os estabelecimentos em questão não eram
mais detentores da condição de postos de
medicamentos e encontravam-se, de fato, sem
farmacêutico responsável técnico. E vai além:
“Não regularizada a situação perante o CRF,
em razão de insistirem em serem tratados
como postos de medicamentos, configura-se
o exercício irregular da atividade farmacêutica,
sendo, portanto, legítima a fi scalização pelo
Conselho Regional de Farmácia”, apontou a
juíza na sentença.
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O vice-presidente Claudiney Ferreira, que
coordena as atividades de fiscalização do
CRF/MG, considera os resultados importantes.
“Essas vitórias só vêm confirmar a essencialidade da presença do farmacêutico em
todos os estabelecimentos onde há dispensação de medicamentos. Não somos contra
os postos de medicamentos. Eles têm um
papel essencial nos locais onde não existem
farmácias e drograrias. Não podemos permitir
é que eles funcionem como se drogaria
fossem. E pior, colocando em risco a saúde da
população”, afirmou.

Postos de medicamentos
Os postos de medicamentos são estabelecimentos destinados a atender a população
dos locais onde não existem farmácias e
drogarias. Eles têm autorização da Anvisa
para comercializar apenas os medicamentos
anógenos, ou seja, que não necessitam de
prescrição médica. Estes medicamentos,
segundo a Lei 5991/73, devem, ainda, estar
em suas embalagens originais. Atualmente,
Minas Gerais possui 320 postos de medicamentos em atividade.

O CRF/MG instalou um Grupo Técnico de Apoio
aos Municípios para dar suporte às prefeituras na
regularização do plano municipal de assistência
farmacêutica. Formada por funcionários dos setores
de Fiscalização, Registro, Financeiro e Advocacia-Geral, a comissão faz uma busca ativa das cidades
que não têm farmacêuticos responsáveis técnicos
nas farmácias municipais, ou possuem pendências
financeiras e documentais junto ao CRF/MG.

Após a negociação, é assinado um Termo de Obrigações
a Cumprir, por meio do qual a Prefeitura se compromete a
adotar as medidas que levarão à regularização da situação
dentro do prazo estabelecido no documento. Durante esse
período, o CRF/MG continua fiscalizando os estabelecimentos, mas sem gerar novos autos de infração. A comissão
acompanha cada caso e dá todo o suporte que as prefeituras necessitam para cumprir com as determinações do
Termo.

O grupo convida os representantes das administrações municipais a participarem de reuniões em que
são discutidas as particularidades de cada cidade. Em
conjunto, são estudadas as melhores maneiras para
a regularização da situação, que vão desde a contratação de mais farmacêuticos até a renegociação das
dívidas de acordo com a necessidade do município.

Até o momento, as prefeituras de Contagem, Lagoa Santa,
Ponte Nova, Pouso Alegre e Santa Luzia, já deram início
à regularização. Para o diretor tesoureiro Marcos Luiz
de Carvalho, o grande benefício da negociação está na
promoção de melhorias na assistência farmacêutica.
“Conseguimos mostrar para os gestores que é mais
vantajoso contratar farmacêutico e oferecer uma assistência
de qualidade do que ficar pagando dívidas provocadas pela
ausência dele. Todos ganham com isso”.

“Muitas vezes, as prefeituras têm o nome negativado
porque mantém postos de dispensação de medicamentos não registrados no CRF/MG, ou não possuem
farmacêuticos responsáveis técnicos respondendo
pelas farmácias municipais”, explica o coordenador
da comissão, assessor Alisson Brandão. Segundo
ele, a dívida vai crescendo com o passar do tempo
e a reincidência das faltas, dificultando a solução
do problema. “É como uma bola de neve. Por isso,
analisamos detalhadamente o histórico da prefeitura
e procuramos maneiras legais de resolver cada caso”,
esclarece Alisson Brandão.

Representantes
da Prefeitura
de Contagem
(à esquerda)
discutem as
cláusulas para
construção
do Termo de
Obrigações
a Cumprir

Cadin
A Lei 10.522/2002 determina que os municípios com
débitos para com os órgãos e entidades da Administração
Pública Federal, como o CRF/MG, podem ser incluídos no
Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal (Cadin). Com o nome inscrito no cadastro,
o município deixa de ter direito à transferência de recursos
federais. A Lei estabelece que a baixa no Cadin só pode ser
feita depois da comprovação do pagamento da dívida.

Farmacêuticos
Alisson Brandão
e Érika Nolli
conscientizam
representantes
da prefeitura de
Lagoa Santa sobre
a importância
da presença de
farmacêuticos
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100 dias de muitos avanços
para a categoria
No começo de abril, a nova diretoria do CRF/MG completou
100 dias de gestão. Neste período, foram desenvolvidos
inúmeros projetos que estão resultando em uma categoria
mais forte, reconhecida e valorizada. Como a marca desta
gestão é a transparência, a Farmácia Revista apresenta
um balanço das principais atividades realizadas e em
andamento. “O Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais pertence a mais de 20 mil farmacêuticos. Prestar
contas sobre como temos administrado a entidade é mais
que um compromisso, é a nossa obrigação”, destacou o
presidente Vanderlei Machado.

CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL
Diretores do CRF/MG se reúnem uma vez por semana para decidir
os rumos do segundo maior Conselho de Farmácia do País

COMUNICAÇÃO E MARKETING
• Elaboração da campanha do Mérito Farmacêutico,
reforçando para a população a importância do proﬁssional;

• Criação do curso de Cuidados com o Paciente Idoso;
• Criação do curso de EaD sobre Gestão Farmacêutica,
com previsão de lançamento no 2º semestre;
• Desenvolvimento do 2º Congresso Mineiro de Farmácia,
no Sul de Minas;

• Aumento da projeção do Minuto do Farmacêutico na rádio
Itatiaia, com inserções especiais nas chamadas da Copa do
Mundo;
• Criação da política de responsabilidade social, com espaço
exclusivo no site do CRF/MG e doação permanente de itens de
alimentação, higiene pessoal e material escolar a instituições
ﬁlantrópicas;

• Continuidade ao programa de capacitação dos
funcionários, melhorando a eﬁcácia e eﬁciência dos
atendimentos.
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• Manutenção das capacitações ao corpo de
farmacêuticos ﬁscais para ampliar as conquistas de um
processo mais educativo e orientativo, qualiﬁcado e
focado nos cuidados de prevenção para a sociedade.

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA
• Criação de um portal especíﬁco onde as informações
administrativas/ﬁnanceiras estarão disponibilizadas para
acompanhamento dos proﬁssionais.

PRÁTICAS INTEGRATIVAS
• Fortalecimento do espaço do farmacêutico na imprensa,
com inserções espontâneas nos veículos de comunicação
de várias regiões do Estado.

• Ampliação do programa CRF Jovem, percorrendo todo o
Estado com palestras para futuros farmacêuticos.

ASSOCIAÇÕES FARMACÊUTICAS

• Realização do III Encontro de Associações Farmacêuticas de
Minas Gerais.
• Colaboração nos projetos de capacitação proﬁssional
desenvolvido pelas associações.

OUVIDORIA
• Criação de um setor destinado a receber críticas e sugestões
relacionadas aos serviços do CRF/MG.

POLÍTICA INSTITUCIONAL
• Ampliação das parcerias com entidades farmacêuticas:
Conselho Federal de Farmácia, conselhos regionais de
Farmácia, associações e sindicatos de farmacêuticos;
• Manutenção e ampliação das ações políticas junto às
lideranças no Congresso Nacional, Assembléia Legislativa e
câmaras municipais em favor dos projetos na área da saúde
que abrangem a classe farmacêutica e de saúde coletiva.

• Elaboração do primeiro curso de educação a distância;
• Elaboração de seminários sobre Homeopatia, Resíduos e
Meio Ambiente, e Plantas Medicinais;

VIGILÂNCIA SANITÁRIA

• Continuidade à revitalização das seções, que também
serão pólos de capacitação proﬁssional;

• Aproximação com as instituições de ensino superior,
possibilitando ampliar o debate que já vem sendo
realizado sobre a formação do proﬁssional farmacêutico;

• Ampliação dos informativos do setor de Fiscalização.

• Ampliação do alcance nas redes sociais, projetando o
CRF/MG perante a sociedade;

• Início dos trabalhos do 13º CFBMG, que será nos dias 27,
28 e 29 de julho de 2015.

SEÇÕES DO CRF/MG

• Criação da Comissão Assessora de Farmácia Clínica.

• Disponibilização do Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra às
instituições de ensino superior interessadas em homenagear
seus destaques acadêmicos do curso de Farmácia.

• Ampliação da criação e apoio às ações desenvolvidas pelas
associações farmacêuticas do Estado;

• Ampliação do programa de EaD, com a abertura de 25 mil
vagas para curso a distância sobre diabetes, em parceria com
a Sanoﬁ;

• Criação do curso de Fitoterapia Clínica;

• Realização de workshops sobre prescrição farmacêutica
em parceria com as instituições de ensino superior, entidades
farmacêuticas, poder público e vigilâncias sanitárias;

• Criação de espaço multiuso na sede do CRF/MG para
acolher os farmacêuticos que aguardam atendimento.

• Ampliação das empresas conveniadas ao Profarminas;

• Criação da primeira turma de capacitação em
Manipulação de Antineoplásicos;

GESTÃO E EMPREENDEDORISMO

ESPAÇO DO FARMACÊUTICO

• Criação do setor de capacitação proﬁssional;

• Ampliação das capacitações em Indústria, Farmácia
Magistral, Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas e Fitoterapia.

FORMAÇÃO ACADÊMICA

• Proposição da inclusão do ensino e divulgação das PICs
nas grades curriculares das instituições de ensino superior.

• Ampliação dos projetos com as vigilâncias sanitárias
municipais.

ANÁLISES CLÍNICAS

• Criação de novas parcerias para o desenvolvimento
das ações dos farmacêuticos na Vigilância em Saúde,
ampliando os serviços farmacêuticos para a sociedade;

• Proposição ao CFF da diferenciação do valor das taxas para
micro e pequenas empresas optantes do SIMPLES Nacional;

• Ampliação do projeto “workshop: Deontologia e
Legislação Farmacêutica” junto às Visa’s e instituições de
ensino superior para todas as regiões do Estado.

• Discussão das resoluções do CFF referentes aos Laboratórios
de Análises Clínicas e Postos de Coletas, propondo alterações
pertinentes.

SAÚDE PÚBLICA
• Ampliação e viabilização da participação efetiva dos
proﬁssionais farmacêuticos no âmbito dos conselhos
municipais de Saúde e dos conselhos municipais sobre
Drogas;
• Realização de cursos e capacitações para farmacêuticos
que estejam desenvolvendo atividades na área da
vigilância em saúde.

Compromisso cumprido

Em andamento
| Março - Abril 2014 |
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Prêmio Professor

CRF/MG na
Rede Itatiaia

Lúcio Guedes Barra

610AM ou 95,7FM

Abril a agosto
• 8 comerciais/mês
Jornal da Itatiaia 1ª
edição: segunda a
sábado, entre 6h30 e 9h
• 12 comerciais/mês
Programa Rádio Esportes:
segunda a sábado,
entre 11h30 e 12h30

Foto: Kello Formaturas

Faculdade
Pitágoras - BH

No dia 12 de março, a formanda Andréa
Amorim recebeu o Prêmio Professor
Lúcio Guedes Barra diretamente das
mãos do vice-presidente do CRF/MG,
Claudiney Ferreira

Novo sistema de

Universidade Federal
de Ouro Preto
No dia 14 de março, a formanda
Tatiane Roquete Amparo, da turma
do 2o semestre de 2013, recebeu
o prêmio das mãos do presidente
do CRF/MG, Vanderlei Machado

Setembro a
novembro
• 12 testemunhais/mês
Programa Acir Antão:
segunda a sábado,
entre 9h e 10h
• 16 comerciais/mês
Programa Chamada Geral:
segunda a sábado,
entre 14h e 16h

Cobertura da Copa do Mundo
• 480 citações
nas chamadas para a Copa
• 20 comerciais de 30 segundos
nos intervalos das transmissões
• 160 citações especiais
durante as transmissões

já está no ar
O CRF/MG lançou, em abril, mais um canal de comunicação com os farmacêuticos. Agora, quem quiser
manifestar-se a favor ou contra a qualidade de algum
serviço prestado pelo Conselho pode acessar o link da
Ouvidoria, no site da instituição. Por meio dele, é possível
enviar elogios, críticas e sugestões a respeito do atendimento dos colaboradores e do funcionamento dos
setores, na sede e seções.
A ouvidoria permite o registro automático das manifestações, garantindo o mapeamento dos assuntos
apresentados pelos farmacêuticos e subsidiando a
tomada de ações e decisões por parte da diretoria. Este
novo canal de comunicação é um indicador permanente
da satisfação dos farmacêuticos, contribuindo para o
fortalecimento dos serviços prestados pelo CRF/MG.

* A inserção das veiculações está sujeita a alterações sem aviso prévio.

Envie sugestões de assuntos para comunicacao@crfmg.org.br

Sintonize na Rádio Itatiaia, 610 AM e 95,7 FM, e ouça os
programas também pela internet (www.itatiaia.com.br)

Universidade Federal
de São João Del Rei,
em Divinópolis

O farmacêutico recém-formado
Thamer Pereira Matias também foi
homenageado, no dia 14 de março, pelo
assessor de diretoria, Alisson Brandão

Universidade Federal
de Juiz de Fora

O sistema foi desenvolvido pelo setor de Tecnologia
da Informação, com suporte da gerência de Recursos
Humanos (RH). As ocorrências recebidas são classificadas, avaliadas e encaminhadas aos setores
correspondentes, que ficam responsáveis por formalizar
a resposta final ao solicitante, estruturando uma solução.

A formanda Priscila Aparecida de
Almeida foi condecorada pela assessora
técnica do CRF/MG, Danyella Domingues,
também no dia 14 de março

•

•D

O Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra é outorgado
ES
CO
TA
MI
QUE
aos acadêmicos que se destacam durante a graduação.
AC A D Ê
As inscrições devem ser feitas pelo coordenador do
curso de Farmácia, pela área “Instituição de Ensino”, no site

O gerente de RH, Bedsen Rocha, explica que o ﬂuxo de
informação foi desenvolvido para permitir a resposta
em tempo recorde. “No caso das manifestações mais
complexas, o prazo para o retorno é de, no máximo, 20
dias”.
Como o sistema é informatizado, o farmacêutico recebe
um número de protocolo no momento do registro da
manifestação e, a qualquer momento, pode acompanhar
o andamento do processo diretamente no site. “A
ouvidoria é uma maneira ágil, prática e eficiente de saber
como andam os serviços prestados pelo Conselho e
medir o nível de satisfação do profissional para com o
CRF/MG. Assim que começamos esta gestão, assumimos
o compromisso de estreitar o diálogo com a categoria e
fortalecer a transparência das nossas ações. Agora, cabe
ao farmacêutico se apropriar dessa nova ferramenta”,
destacou o presidente Vanderlei Machado.
Em caso de reclamações, elogios, críticas e sugestões
sobre o desempenho de profissionais farmacêuticos, as
manifestações devem ser feitas no canal “Denúncias”, no
link “Cidadão”, também no site do Conselho.

Acesse a “Ouvidoria” no link “Institucional”,
no site www.crfmg.org.br

Fale com o
presidente

Quem quiser um contato direto com o presidente
do CRF/MG agora já pode agendar a sua audiência.
Desde a última semana de abril, o farmacêutico Vanderlei Machado tem recebido os
colegas que fazem a sua marcação prévia pelo email sta.assessoria@crfmg.org.br.
O momento “Fale com o Presidente” ocorre todas as segundas-feiras,
de 10h às 12h, na sede do CRF/MG.

www.crfmg.org.br
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CRF/MG participa

Especial

do I Congresso

Internacional sobre

O C R F/ M G t a m b é m
montou um estande nos
três dias de Congresso. O
espaço serviu de ponto de
De 10 a 12 de abril, o Centro de Artes e Convenções da Universidade Federal
encontro e atendimento aos
de Ouro Preto (UFOP) recebeu o I Congresso Internacional sobre Segurança
farmacêuticos e acadêmicos de
do Paciente ISMP Brasil e V Fórum Internacional sobre Segurança do
Farmácia, onde foram distribuídos
Paciente: Erros de Medicação. Os eventos possuem, como proposta
materiais informativos referentes à
principal, a promoção e implementação de iniciativas voltadas à
profissão. Para Vanderlei Machado, o
segurança do paciente. Ao todo, participaram mais de 1000 pessoas,
apoio e comparecimento do Conselho
entre elas profissionais de várias áreas da saúde e de diferentes
no evento é de extrema importância. “O
regiões do País e do mundo.
tema segurança do paciente está diretamente ligado ao trabalho do farmacêutico,
O CRF/MG foi representado pelo presidente Vanderlei Machado,
pois lidamos com vidas que podem ser
que participou das atividades a convite do presidente do
prejudicadas por eventos adversos evitáveis. O
Congresso e do Instituto para Práticas Seguras no Uso de
CRF/MG apóia o evento por compreender o quão
Medicamentos (ISMP Brasil), farmacêutico Mário Borges.
importante é esse assunto para os profissionais,
Em seu discurso, Mário reforçou a parceria com o
que tanto zelam pelo bem-estar da população”,
Conselho. “Gostaria de agradecer a vinda de Vanderlei
comentou Vanderlei.
Machado, representando o CRF/MG. Vanderlei foi

Segurança do Paciente

meu professor na Universidade Federal de Ouro
Preto e tem sido um grande parceiro na busca pelo
fortalecimento da segurança do paciente”, disse.

O Conselho Federal de Farmácia também participou
do evento com estande e dois dos assessores da
Presidência como coordenadores de mesas-redondas:
Josélia Frade, nas discussões sobre os temas “Estudar é
O Secretário de Atenção a Saúde do Ministério
fácil, trabalhar é difícil: reﬂexões sobre as práticas acadêmicas
da Saúde, Helvécio Magalhães afirmou que o
e implicações nas atitudes profissionais”, e “Prática segura
evento marca uma nova era nas aplicações
na administração de antidiabéticos”; e o professor Tarcísio
de segurança do paciente. “As famílias
José Palhano, que também participou da abertura e coordenou o
colocam mais de R$26 bilhões por ano,
debate sobre o tema “Conte-me, mostre-me: O uso de fotografias e
em recursos próprios, na compra de
narrativas nas pesquisas em segurança do paciente, e incidentes com
medicamentos. Mas também estão
medicamentos”.
bilhões de vezes correndo mais
riscos devido ao uso incorreto
destas substâncias. Por isso,
essa reunião de profissionais
interessados em evitar os
efeitos adversos é mais do
que essencial”.

Na abertura do Congresso, o presidente da ISMP, Mário
Borges, destacou a importância da parceria com o CRF/MG

Estande do CRF/MG foi o ponto de apoio dos
farmacêuticos que participaram do evento

Escola de Farmácia da
Unifal completa 100 anos

CRF/MG montou estande para apresentar as ações da instituição

Assessor de diretoria, Alisson Brandão, falou sobre Nutrição Parental

Nos dias 2, 3 e 4 de abril, o CRF/MG marcou presença na comemoração do centenário da Universidade Federal
de Alfenas. Há um século formando profissionais farmacêuticos com excelência, a tradicional Escola de Farmácia e
Odontologia de Alfenas (EFOA) promoveu uma série de solenidades e atividades científicas para celebrar a data.
Além de um estande montado para atender ex-alunos e acadêmicos de Farmácia durante a Feira de Inovação
Científica e Tecnológica, o CRF/MG contribuiu com a programação científica-cultural, por meio de palestra ministrada
pelo assessor de diretoria, farmacêutico Alisson Brandão, sobre Nutrição Parental.

Homenagem aos ex-alunos
Em um dos momentos mais emocionantes do centenário, a Sessão Solene do Jubileu de Prata e Ouro, a Universidade
homenageou os ex-alunos que completaram 25 e 50 anos de formatura em 2014. O evento reuniu profissionais
farmacêuticos, enfermeiros e dentistas graduados na instituição e seus familiares.
Representando os farmacêuticos mineiros, o secretário-geral do
CRF/MG, Arthur Maia Amaral, falou da importância de se rememorar
a fundação da EFOA, um grande marco na história da Farmácia no
Brasil. “Investindo em uma educação humana e científica pautada
na ética e no respeito à sociedade, a UNIFAL sempre deixa muitas
marcas nos alunos que por ela passam. Marcas que reﬂetem em um
intenso trabalho em prol da saúde, bem-estar e qualidade de vida da
população. Celebrar o centenário desta estimada Universidade junto
aos professores, alunos e ex-alunos é uma honra para o CRF/MG”.
Graduada em 2002 pela UNIFAL, a conselheira Andréa Reis Pereira
também esteve presente na solenidade, reencontrando colegas e
professores da instituição.

Conselheira Andréa Reis e diretor Arthur
Amaral homenagearam farmacêuticas que
completaram 25 anos de profissão
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Emoção marca comemoração
dos 175 anos da Escola de

Farmácia de Ouro Preto

A primeira escola de Farmácia da América Latina completou, no
dia 4 de abril, 175 anos. As comemorações, que duraram três dias,
reuniram alunos, professores e funcionários de várias gerações e de
diferentes cidades do Brasil. Entre eles, dois pontos em comum: o
orgulho de ter feito parte da história da Escola de Farmácia de Ouro
Preto e a saudade dos tempos que passaram por lá.
Organizado pela Associação dos ex-alunos da Escola de Farmácia
(Aseefar), o encontro homenageou quem completou, em 2014, 60,
50, 35, 25, 15 e 5 anos de formado. Medalhas, broches e diplomas
foram outorgados pelas pessoas que hoje são responsáveis por
preservar a memória da mais tradicional Escola de Farmácia do
País. Uma delas foi o presidente Vanderlei Machado, ex-aluno e
ex-professor da instituição, que condecorou os farmacêuticos que
chegaram aos 25 anos de graduação. “É um orgulho muito grande
representar o CRF/MG e os farmacêuticos mineiros nesse momento
tão importante. Aqui, é impossível não reviver a minha própria
história, que, como a de muitos, foi construída nos salões da Escola
de Farmácia de Ouro Preto”, relembrou Vanderlei.
Em nome dos ex-alunos, o diretor do Sindicato dos Farmacêuticos de
Minas Gerais, Rilke Novato Públio, homenageado pelos seus 25 anos
de formado, lembrou alguns dos fatos marcantes da instituição. “A
Escola foi submetida a todo tipo de prova. Viveu o fim da escravidão,
passou por guerras mundiais, governos conservadores, governos
desenvolvimentistas. Sofreu com a ditadura, que ceifou a vida de
colegas que hoje poderiam estar compartilhando conosco a alegria
deste momento. Mas se manteve de pé, focada na qualidade da
formação de seus alunos. Hoje, em nome dos ex-alunos que enfrentaram e superaram inúmeros desafios, afirmo: Ouro Preto, se preciso
fosse, faríamos tudo outra vez”.
Antenada às exigências da modernização, a Escola de Farmácia
transferiu suas instalações para o campus universitário, no Morro
do Cruzeiro, em 2012. Na nova sede, os alunos passaram a usufruir
de 33 laboratórios de aulas práticas para graduação e 22 laboratórios de pesquisa. Os salões do centenário casarão hoje abrigam o
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Auditório do Centro de Convenções de Ouro Preto
ficou lotado de farmacêuticos e seus familiares

Presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado,
homenageou o presidente do Sinfarmig, Rilke Novato
Públio, pelos seus 25 anos de profissão

Museu de Farmácia, responsável por guardar
a memória do curso e da profissão ao longo
dos séculos. “A mudança contribuiu para
fortalecer a formação dos nossos alunos,
que, hoje, têm um melhor aproveitamento na
nova sede. Formamos profissionais comprometidos com a saúde da população e com
massa crítica para enfrentar os desafios
que envolvem os dias de hoje”, afirmou a
diretora da Escola, professora Andréa Grado
Guimarães.

Especial
Ao parabenizar os ex-alunos, o reitor da UFOP,
professor Marcone Jamilson Freitas Souza,
afirmou estar comovido com a sensação de
pertencimento que toma conta dos alunos da
instituição, independente da idade. “É grande
a nossa responsabilidade em fazer com que
o futuro da Escola de Farmácia seja tão nobre
quanto o passado. Para isso, hoje, contamos
com 95% dos professores doutores, o que
permitiu, em 2013, o início das atividades de
mestrado e doutorado em Ciências Farmacêuticas”, destacou.
A presidente da Aseefar, professor Cláudia
Martins Carneiro, agradeceu a presença dos
ex-alunos e seus familiares, e apresentou o novo
site da Associação (www.aseefar.com.br), por
meio do qual será possível catalogar os dados
que ajudarão manter viva a memória da Escola.
“É muito emocionante ver essa casa cheia e
receber gente que sequer imaginaríamos ter
a honra de conhecer. Tem colega que trouxe
mais de 10 familiares, tão importante é esse
momento para quem fez parte dessa história”.
Segundo Cláudia Carneiro, o site vai ajudar a
aproximar o ex-aluno do atual, preservando os
laços de admiração e respeito pela Escola.

Museu de Farmácia
Casarão da antiga Escola de Farmácia abriga hoje o museu que
conta a história da profissão nos últimos séculos

Foto: Divulgação Aseefar

Ao longo dos seus 175 anos de existência, a Escola de Farmácia
de Ouro Preto preservou um acervo formado por material didático
de origem européia, mobiliário, drogas e equipamentos do final
do século XIX. Documentos, livros, periódicos e teses com ênfase
no século XIX e início do século XX registram a vida acadêmica e
administrativa da instituição. Localizado na rua Costa Sena, 171,
no Centro, o museu fica aberto à visitação de terça a sexta-feira,
de 13h às 17h, com entrada franca.

A palavra é sua
“A Farmácia é a minha vida.
Foi ela quem me transformou
no que eu sou. Aqueles foram,
sem dúvida, os melhores
anos da minha vida.”
Artur Eugênio de Araújo

(ao centro) que completou
50 anos como farmacêutico

“Formei na turma de 1951, há 63 anos. Faço
questão de vir a todas as comemorações
desde 2001. É uma alegria rever amigos
e relembrar como fui feliz aqui.”
Farmo José Pedro Salgado Egreja, morador

da cidade de Guaratinguetá, em São Paulo

“Estou muito emocionado. Nasci e me
criei em Ouro Preto. Essa terra e a Escola
de Farmácia significam muito para mim.”
Farmo Raimundo de Oliveira,

homenageado por completar
71 anos de formado
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Normas que regulam a conduta proﬁssional
do farmacêutico foram atualizadas pelo CFF
e publicadas na Resolução 596/2014
O dia a dia profissional do farmacêutico ganhou novas regras. A
Resolução 596/2014, publicada no dia 25 de março no Diário Oficial
da União, reformula os Códigos de Ética Farmacêutica e de Processo
Ético, e estabelece as infrações e regras de aplicação das sanções
disciplinares. A mudança tornou a legislação mais objetiva, favorecendo a padronização nos julgamentos.
O novo Código congrega conteúdos normativos de outras cinco
resoluções: 160/82, 231/91, 417/04, 418/04 e 461/07, que, agora,
estão revogadas. A nova Resolução disciplina, por exemplo, a conduta
do farmacêutico nos diversos meios de comunicação, como as redes
sociais. Atitudes que ferem as normas éticas, mesmo no mundo
virtual, agora são passíveis de punição. De acordo com o Código atual,
quem faz declarações injuriosas, caluniosas, difamatórias ou que
depreciem o farmacêutico, a profissão ou instituições e entidades
farmacêuticas, sob qualquer forma, comete uma infração grave e está
sujeito à pena de suspensão do exercício profissional.
A Resolução também define uma pena a ser aplicada em cada
infração, obedecendo a gradação prevista na Lei 3820/60, que
determinou a criação dos conselhos de fiscalização profissional.
Classificadas entre leves, moderadas e graves, as penas variam entre
advertência e cassação do registro profissional. “Assim, minimizamos
o risco de dois profissionais que comentem a mesma infração terem
punições diferentes, uma mais grave e outra mais leve”, explicou o
assessor jurídico do CFF, Gustavo Beraldo Fabrício. O andamento
processual também se tornou mais rápido, já que os prazos foram
padronizados pela nova legislação.
Segundo o presidente do CFF, Walter Jorge João, a maior vantagem
do novo Código é que ele foi elaborado de forma democrática e

participativa. A proposta de resolução foi colocada em consulta
pública por duas vezes e todos os conselhos regionais de
Farmácia puderam dar a sua contribuição. “Importante frisar
que buscamos um processo de construção democrático, mas
com responsabilidade. Foi um trabalho árduo e compensador.
Que a nova normativa seja, de fato, uma ferramenta para a
promoção de uma atuação farmacêutica ética, voltada para
o bem estar da população. E, ainda, que sirva como instrumento protetor dos profissionais cumpridores de seus deveres”,
destacou Walter João.
Para o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, a reformulação
é um marco para a profissão. “Nos últimos dez anos, muita coisa
mudou no cotidiano do exercício profissional. As redes sociais
ganharam força, surgiram novas áreas de atuação e aumentaram
os desafios para o farmacêutico. Precisávamos de um guia mais
compatível com a realidade do dia a dia. Agora, o novo Código cumpre
bem esse papel”, disse Vanderlei Machado. O presidente reafirmou
a importância de cada farmacêutico estudar o Código e pautar as
suas ações nas diretrizes previstas nele. “Além de trazer o Código
completo anexado à essa revista, já estamos preparando a reformulação do livro de Normas Farmacêuticas para que os profissionais
possam consultá-lo em caso de dúvida ou sempre que julgarem
necessário nas atividades profissionais cotidianas”. O livro é distribuído gratuitamente no momento da inscrição no CRF/MG e nos
eventos promovidos pela instituição.
A aplicação da Resolução 596/2014 caberá aos conselhos regionais
de Farmácia, em primeira instância, e ao CFF, em grau de recurso.
A reformulação do Código de Ética foi aprovada pelo plenário do
CFF nos dias 20 e 21 de fevereiro. Para tanto, foi considerada a
experiência do plenário do CFF no julgamento dos processos éticos
em grau recursal. Também houve a colaboração do promotor Diaulas
Costa Ribeiro, do Ministério Público do Distrito Federal (MP-DF),
especializado na área de Saúde.
* Com informações do CFF
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Novas regras para
um novo tempo
O novo Código de Ética vai trazer impactos diretos ao dia a dia do farmacêutico. Os novos direitos, deveres e
proibições foram criados para proteger a proﬁssão, os proﬁssionais e a população. Em entrevista à Farmácia
Revista, o vice-presidente Claudiney Ferreira, que também é professor de Deontologia Farmacêutica, analisa as
principais mudanças no guia que norteia a conduta proﬁssional. E defende: o farmacêutico deve não só conhecer
o Código, mas praticá-lo, revertendo o seu conteúdo em ações.

O Código de Ética passou 10 anos sem nenhuma revisão. Tendo
em vista a conjuntura atual da proﬁssão farmacêutica, qual é a
importância dessa atualização?
Desde a última alteração, ocorrida em 2004, a profissão
farmacêutica ganhou novas áreas de atuação. Foram criados
outros meios de trabalho, canais de informação, resoluções de todo
tipo. Basta observarmos o que aconteceu nos últimos dois anos:
conseguimos regulamentar as atribuições clínicas do farmacêutico,
conquistamos o direito de prescrever medicamentos, normatizamos
nossa atuação na área de estética. O surgimento das redes sociais
também gerou novos desafios para a conduta ética do profissional.
Nada disso estava contemplado no Código antigo. E como estamos
falando do guia da profi ssão farmacêutica, documento que deve
nortear as ações cotidianas de todos os profissionais, essa atualização vinha se tornando cada vez mais necessária.
Na sua opinião, essas lacunas estão solucionadas agora?
Neste momento, sim. As novas regras trouxeram a realidade
atual do mercado farmacêutico e das atribuições profissionais
para dentro do Código de Ética. Mas a profissão é extremamente
dinâmica. É preciso que ele seja permanentemente atualizado.
Qual é o trâmite de um processo ético?
O processo ético começa sempre por uma denúncia, que pode surgir
de duas maneiras: por vias internas, a partir do trabalho desempenhado pelos setores de Fiscalização e Registro do CRF/MG, e por
vias externas, motivadas pela Vigilância Sanitária, polícias Federal,
Civil e Militar, além do próprio usuário do medicamento ou outro
profissional farmacêutico. Assim que chega, a denúncia é apurada
pelo CRF/MG e, se for procedente, é encaminhada à comissão de
ética, que, após ouvir o profissional envolvido, elabora um parecer
demonstrando se o farmacêutico infringiu ou não o Código de Ética.
Quando a infração é confirmada, o parecer segue para o plenário do
CRF/MG para que possa ser julgado pelos conselheiros regionais.
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Como são formadas as comissões de ética?
Os regimentos dos conselhos Federal e regionais de
Farmácia determinam que as comissões sejam formadas
por farmacêuticos voluntários, indicados pelo presidente.
Nenhum conselheiro ou diretor pode fazer parte delas.
Atualmente, o CRF/MG possui três comissões de ética,
formadas por farmacêuticos que atuam em várias áreas
da profissão, como drogarias, farmácia de manipulação,
indústria farmacêutica e docência. Eles se reúnem, em
média, uma vez por mês. Nesses encontros são colhidos
os depoimentos dos farmacêuticos denunciados e
analisados os dados de uma forma geral para subsidiar a
construção do parecer.
Com a mudança do Código, como ﬁcam os processos
que já estavam em andamento?
Os processos abertos antes do dia 25 de março de 2014,
data da publicação do novo Código de Ética, ainda vão ser
julgados à luz das resoluções 417, 418 e 461 do CFF. Os
processos abertos após essa data vão seguir os novos
procedimentos. Houve algumas mudanças no processo
ético disciplinar, como a dilação de alguns prazos, mas os
trâmites são praticamente os mesmos.
O CRF/MG possui alguma ação para orientar o
farmacêutico antes que seja instaurado um processo
ético?
Sim. A lei 3820/60 determina que, após constatadas
três ausências do profissional no estabelecimento
farmacêutico, um processo ético deve ser automaticamente instaurado. O CRF/MG decidiu implantar
uma etapa anterior, que nós chamamos de pré-ética
ou orientação farmacêutica. Assim que verificamos a
segunda ausência, ou alguma irregularidade no exercício

Em destaque
profissional, o profissional é chamado para conversar.
Explicamos os prejuízos que esse comportamento traz
para a assistência farmacêutica e apresentamos as
consequências que essa conduta pode provocar do
ponto de vista ético. Procuramos entender as dificuldades do profissional e identificar se há maneiras de
o Conselho ajudá-lo em suas necessidades. Como
resultado desse trabalho, temos vários casos de profissionais que já dão baixa na responsabilidade técnica
logo após essa conversa, porque de fato não prestavam
assistência farmacêutica corretamente. Com isso,
evitamos a abertura de novos processos. É bom deixar
claro que, para o Conselho, quanto menos processos
existirem, melhor é a assistência farmacêutica prestada,
que é o nosso objetivo. Como não queremos ter abertura
de novos processos, a nossa função é orientar o
farmacêutico no dia a dia do seu exercício profissional. E
cabe ao farmacêutico fazer a sua parte também, agindo
com responsabilidade e consciência nas suas atitudes.
O que o farmacêutico que, no estabelecimento em
que trabalha, lida com situações que podem infringir
o Código de Ética deve fazer para evitar que essas
situações se voltem contra ele, mesmo não tendo
participação direta nas irregularidades?
Essa é uma situação muito séria. Sabemos que existem
drogarias que incentivam a venda de medicamentos
sem retenção de receita, comercializam substâncias
vencidas, compram medicamentos de origem duvidosa
ou sem nota fiscal, entre inúmeras outras irregularidades. O próprio nome já diz: Código de Ética. A ética
é individual. O Código apresenta o que o farmacêutico
pode e o que ele não pode fazer. Aponta direitos,
deveres e proibições. Na medida em que o farmacêutico
é cúmplice de infrações, ele chama para si a responsabilidade sobre aquele ato. Uma hora ou outra, a verdade
vem à tona e pode resultar em um processo ético contra
o profissional. O que o Conselho recomenda é que,
quando for identificada alguma irregularidade no estabelecimento, o farmacêutico se desligue imediatamente da
empresa e dê baixa na sua responsabilidade técnica. E
mais, o Código de Ética determina que o farmacêutico
denuncie o estabelecimento à Vigilância Sanitária
e ao CRF/MG para que sejam tomadas as devidas
providências. É uma maneira de contribuir para evitar
que outro colega também seja vítima dessa situação.

Como o farmacêutico pode denunciar estas situações?
Temos hoje, dentro do Conselho, várias ferramentas de denúncia. O
farmacêutico pode optar por fazer a denúncia presencialmente, em
qualquer uma das sedes do Conselho, de maneira anônima. É só
protocolar a sua manifestação sem assinar o documento, caso prefira.
Também pode fazer a denúncia por fax. Mas, a maior procura tem sido
mesmo pelo site do CRF/MG, que também não exige identificação do
denunciante. Basta clicar nos links “Cidadão” e “Denúncia”, e fazer
a sua manifestação. A ocorrência é verificada pelo setor de Registro
ou Fiscalização. Compete ao Conselho apurar a veracidade dela. Se
for procedente, é instaurado um processo ético contra o denunciado.
Por que aceitar receber abaixo do piso salarial é considerado
infração ética?
A dificuldade de encontrar empregos faz com que alguns farmacêuticos acabem aceitando trabalhar por baixos salários, muitas vezes
inferiores ao piso salarial estabelecido entre os sindicatos dos
farmacêuticos e os sindicatos patronais. É preciso entender que
o piso salarial é o mínimo a ser pago. Cabe a cada um dos profissionais, no dia a dia do seu exercício profissional, demonstrar o seu
valor e reivindicar melhorias, não só financeiras. Aceitar receber
menos que o piso é uma situação muito séria, porque ameaça toda
a luta pela dignidade e moralização da profissão farmacêutica. Por
isso é considerada infração ética. Se nenhum farmacêutico aceitar
trabalhar recebendo menos que o piso, ou os estabelecimentos vão
acabar contratando corretamente ou vão funcionar sem farmacêutico.
Nesse momento, o Conselho poderá agir emitindo autos de infração
pela ausência do profissional.

Fiscalizaçao

Em dia com a

FISCALIZAÇÃO
O CRF/MG publica, a cada edição da
Farmácia Revista, respostas para as
principais dúvidas dos farmacêuticos
relacionadas à Fiscalização. As
orientações vêm diretamente dos
ﬁscais que acompanham o dia a dia
dos proﬁssionais e se baseiam nas
leis e resoluções que regulamentam a
proﬁssão farmacêutica.
Precisei ir ao médico e não tive tempo de
comunicar minha ausência com antecedência.
O que devo fazer?
As justificativas de ausência só serão reconhecidas se apresentadas cópias dos atestados
ou licenças médicas no prazo máximo de cinco
dias. O encaminhamento pode ser feito por
email (fiscalização@crfmg.org.br), por fax (31)
3218-1001, ou pelos Correios.
Por que o ﬁscal veriﬁca questões sanitárias
durante as suas visitas? Isso não compete à
Vigilância Sanitária?
As visitas da Fiscalização aos estabelecimentos
sob responsabilidade de profissional farmacêutico
têm por objetivo fazer levantamento de dados para
melhor orientação da assistência farmacêutica e o
exercício profissional. São apuradas informações
relacionadas às atribuições do farmacêutico, como
a presença no estabelecimento, dispensação
de medicamentos, documentação pertinentes e
questões sanitárias relevantes. Entre elas, estão
o envio de dados ao SNGPC, armazenamento
e controle de validade dos medicamentos, e a
prestação dos serviços farmacêuticos. Caso
seja encontrada irregularidade sanitária, o fiscal
relata e solicita providências ao profissional. Se a
mesma situação for verificada na próxima visita, o
CRF/MG encaminha o caso à Vigilância Sanitária
para que sejam tomadas as devidas providências,
em cumprimento à Lei 3820/60, artigo 10, item C.
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Novidades no sistema de denúncia
As denúncias de irregularidades relacionadas aos profissionais e
estabelecimentos farmacêuticos com conduta antiética, ou que
descumpram a legislação, já podem ser feitas de maneira mais
precisa. O sistema, disponível no site do CRF/MG, passou por
alterações que aumentaram a eficácia do monitoramento.
Agora, é possível anexar documentos à denúncia. Também
é gerado um número de protocolo por meio do qual é possível
acompanhar o andamento da apuração. A manifestação é encaminhada diretamente para o setor de Fiscalização, responsável pela
apuração, e tem o prazo limite de 60 dias para ser respondida.
“Com o novo sistema, é possível monitorar a recorrência das
denúncias e mapear as possíveis irregularidades por região e área
de atuação. Essas informações vão ajudar o setor de Fiscalização
a trabalhar de forma preventiva, evitando o surgimento de novos
casos e, consequentemente, fortalecendo a qualidade do serviço
prestado à população”, afirmou o vice-presidente Claudiney
Ferreira, coordenador das atividades de Fiscalização do CRF/MG.
O sigilo do manifestante continua garantido.
Basta informar, no formulário de preenchimento obrigatório, se a denúncia está
partindo de pessoa física ou jurídica, o
bairro e a cidade do manifestante.

As denúncias devem ser feitas no site
www.crfmg.org.br, no link “Cidadão”

Registro
Termo de Ciência
A partir de 2014, o registro e expedição da Certidão de
Regularidade (CR) dos estabelecimentos farmacêuticos
estão condicionados à assinatura de um termo de ciência.
Nele, o solicitante reconhece que o pedido de registro
poderá ser desconsiderado caso não sejam protocolados
os documentos pendentes para a liberação da CR em até
60 dias corridos, inclusive sem direito ao ressarcimento do
pagamento das taxas de anuidade, registro e emissão da
CR. A medida foi adotada para evitar o acúmulo de dezenas
de processos por vários meses, como vinha acontecendo.

Capacitação profissional

Capacitação profissional

Capacitação para todos

“Fisiopatologia e Farmacoterapia Clínica da Dor e Inﬂamação”
Palestrante: Hélvio Fagundes Gomes

“Fisiopatologia,
Tratamento e
Diagnóstico das
Alergias”

Nos meses de março e abril, o CRF/MG percorreu várias cidades do Estado para oferecer cursos e
palestras em diferentes áreas de atuação. Desenvolvidos em parceria com instituições de ensino
superior e associações de farmacêuticos, os eventos levaram conhecimento de alto nível, gratuitamente, a centenas de farmacêuticos. O CRF/MG está fechando uma série de outros convênios para
promover as capacitações em outras cidades, no segundo semestre, ampliando o acesso dos proﬁssionais às oportunidades de atualização de conhecimento.

Palestrante
Waldemar de Paula Júnior
22 de março - Espinosa
Parceria: CDL Espinosa

22 de março - Ipatinga

“Farmacologia do Sistema
Nervoso Central”

“Responsabilidade Civil, Ética e Criminal”
Palestrante: Adilson Bezerra

Mais workshops:

Parceria: Unipac

29 de março - Varginha
Parceria: Unifenas

Palestrante: Rondinelle G. Pereira

“Prescrição Farmacêutica: Da Acadêmia Aos Protocolos Clínicos”
Palestrantes: Alisson Brandão, Danilo Matos e Hyelem Talita

“A Importância
do Farmacêutico
Comunitário na
Farmacovigilância”
Palestrante
Fernando Amaral de Calais
05 de abril - Varginha
Parceria: Unifenas

Farmácia Magistral:

7 de março - Pouso Alegre
Parceria: Prefeitura
de Pouso Alegre

“Formulações
Exclusivamente Magistrais
em Diversas Especialidades
Médicas”
“Farmacoterapia - Nutrição
em Medicina Esportiva”

29 de março - Governador Valadares

4 de abril - Ouro Preto

Parceria: Faculdade de Administração
e a Associação dos Farmacêuticos
de Governados Valadares

Parceria: Escola de Farmácia da
Universidade Federal de Ouro Preto

Palestrante
José Antônio O. Batistuzzo
26 de abril - Varginha
23 de abril - Teóﬁlo Otoni

“Serviços Farmacêuticos e
Farmacologia dos
Antibióticos (RDC 20/2011)”
Palestrante: Danilo S. Matos

Farmácia Magistral:

“Formulações Exclusivamente Magistrais em Diversas Especialidades
Médicas” e “Farmacoterapia - Nutrição em Medicina Esportiva”

Parceria: Unipac, GRS Teóﬁlo
Otoni e Associação Regional
Farmacêutica de Teóﬁlo Oton

23 de abril - Governador Valadares
Parceria: Faculdade Pitágoras e
Associação dos Farmacêuticos de
Governador Valadares (AFGV)

Palestrante José Antônio de Oliveira Batistuzzo

Saúde Pública:

“Biofármacos e o
Tratamento do Diabetes”
Palestrantes: Luiz Antônio
Marinho Pereira, Alexandra
Cruz Abramovicius e
Wesley Magno Ferreira

Parceria: Anfarmag Minas e
Grupo Buzatto’s Flexside

“Fisiopatologia e
Farmacoterapia Clínica
da Dor e Inﬂamação”
Palestrante
Hélvio Fagundes Gomes
26 de abril - Patos de Minas
Parceria: Faculdade Patos de
Minas

24 de abril - Montes Claros
22 de março - Juiz de Fora

Parceria: Faculdades Suprema
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15 de março - Juiz de Fora
Parceria: Anfarmag Minas

12 de abril - Montes Claros

Parceria: Anfarmag Minas, Faculdades
Santo Agostinho, Drogaria Minas-Brasil
e Grupo Buzatto’s Flexside

Parceria: Laboratório Sanoﬁ e
Faculdades Santo Agostinho

| Março - Abril 2014 |
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Capacitação profissional

Capacitação profissional

Capacitação sobre farmacovigilância
em Belo Horizonte

“O farmacêutico deve estar
presente para ajudar a amenizar
as reações adversas dos medicamentos em seus pacientes. O
profissional tem esse objetivo, de
informar e orientar sobre o que
mais conhece: os medicamentos”.
A frase do palestrante Fernando
Calais exemplifica a importância
Farmacêuticos lotaram o auditório do
da atuação farmacêutica em uma
CRF/MG no dia 29 de março
de suas responsabilidades mais
importantes: a farmacovigilância. Essa área, que é definida pela Organização
Mundial da Saúde como ciência relativa à identificação, avaliação, compreensão
e prevenção de efeitos adversos ou qualquer problema possível relacionado com
fármacos, foi tema de workshop realizado pelo CRF/MG, em Belo Horizonte, no
dia 29 de março.
Farmacêuticos de diferentes cidades de Minas Gerais lotaram o auditório da
sede do Conselho para participar da capacitação, de tema “A importância do
Farmacêutico Comunitário na Farmacovigilância: da Harmonização de Conceitos
à Notificação”. No evento, a farmacovigilância foi discutida desde seus objetivos
e relevância, até a importância da realização de notificações, que são a maneira
mais eficaz de reportar aos órgãos responsáveis os problemas e efeitos adversos
derivados de medicamentos específicos. Após o término da apresentação, os
farmacêuticos participaram de uma aula prática sobre como realizar notificações
e protocolos de atendimento.

Fatores
relevantes para a
farmacovigilância

• reações adversas aos
medicamentos;
• desvios da qualidade de
produtos farmacêuticos;
• erros de administração de
medicamento;
• notiﬁcações de perda da
eﬁcácia;
• uso de fármacos para
indicações não aprovadas,
que não possuem base
cientíﬁca adequada;
• notiﬁcação de casos de
intoxicação aguda ou crônica
por produtos farmacêuticos;
• avaliação de mortalidade;
• abuso e uso errôneo de
produtos;
• interações, com efeitos
adversos, de fármacos com
substâncias químicas, outros
fármacos e alimentos.

Fonte: OMS

A palavra é sua

28

“Estou começando em
meu primeiro emprego
como farmacêutica
e, por isso, aprendi
muitas coisas novas
na palestra. Todo o
conhecimento será
muito útil para o meu
dia a dia no trabalho,
principalmente a discussão sobre as notificações”.

“Sou recém-formada em
“Achei a capacitação
Farmácia, mas já tenho
muito interessante,
minha drogaria há nove anos.
principalmente
Fiz o curso para poder prestar
porque percebi que o
melhor atendimento aos
palestrante pesquisou
nossos clientes e, com todas
muito para dar a
as informações relevantes que
aula. Em toda a sua
aprendi no workshop, estarei
apresentação, ele usou
ainda mais atualizada para
fontes confiáveis e
prestar meus serviços da melhor maneira possível”.
mostrou suas experiências como farmacêutico”.

Bruna Nery - Farm.a de drogaria
de São Joaquim de Bicas/MG

de Betim/MG
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Andrea Seppe - Farm.a de drogaria

Rubens Andrade - Estudante de Farmácia
da UFMG, de Belo Horizonte/MG

Seminário de

Oftalmologia
discute segurança do paciente

O CRF/MG foi sede, no dia 27 de março, do II Seminário de Farmacêuticos atuantes em Oftalmologia (FAO). O encontro discutiu a segurança do
paciente nos procedimentos oftalmológicos, e contou com a participação
de profissionais que trabalham nessa área de atuação e graduandos
de Farmácia. A farmacêutica fiscal da Vigilância Sanitária de Coronel
Fabriciano, Hyelem Talita Oliveira de Souza, ministrou palestra sobre
“Qualidade dos serviços e da segurança do paciente”. Na ocasião, ela
mostrou a importância da RDC 36/2013, Resolução que regulamenta as
medidas relacionadas às garantias de segurança dos pacientes em estabelecimentos de saúde. “Muitos desconhecem a existência de uma resolução,
mas conhecem seus direitos. Quando estão em hospitais ou clínicas,
sabem que devem ser assistidos com toda atenção e qualidade possível”.
Em sua palestra, Hyelem Talita divulgou estatísticas que comprovam a
importância dos conhecimentos necessários para se garantir a segurança
do paciente nos estabelecimentos de saúde. Segundo dados da Fiocruz, a
ocorrência de eventos adversos em hospitais no Brasil é de aproximadamente 7,6%, sendo 66% desses eventos eram evitáveis. “O Brasil lidera
o ranking mundial em proporção de casos que podem ser evitados. Um
a cada dez pacientes sofre com pelo menos um tipo de evento adverso,
sendo que alguns podem ser evitados pelo farmacêutico, como a administração incorreta de medicamentos, infecções e mau uso de dispositivos”.
Ao final do evento, os profissionais que atuam em Oftalmologia puderam tirar
suas dúvidas e discutir as melhores medidas para se obter um ambiente de
saúde seguro e de qualidade para seus pacientes. De acordo com a coordenadora do FAO, farmacêutica Santusa Santana, a oportunidade agregou
conhecimentos ao grupo. “Com a vinda de palestrantes que não pertencem
ao nosso meio profissional, o
grupo aprende cada vez mais.
Através das experiências de
colegas farmacêuticos que
vivenciam diferentes áreas,
mas que compar tilham de
ideias comuns, podemo s
realizar essa importante troca
de informações, como nesse
A fiscal da Visa, Hyelem Talita, apresentou ações que
ajudam a aumentar a segurança do paciente
Seminário”, comenta.

A palavra é sua
“Nesse momento
de transição, é
importante nós
participarmos do
Seminário para
esclarecermos nossas
dúvidas e tomar
posicionamento
quanto às
mudanças na RDC.
Algumas questões ainda estão desencontradas,
então é bom começar a entender”.
Daniela Mendes

Farmacêutica responsável
técnica do Instituto Vizibelli

“O Núcleo de
Segurança do
Paciente veio para
somar em relação
ao conhecimento
que a gente tem e
que transmitimos
para o local onde
trabalhamos. É
importante estar
atualizada sobre o RDC, porque eu levo para o
meu trabalho todas as resoluções e informações,
de forma a melhorar o cumprimento da lei”.
Silvana Mafra Beson

Farmacêutica responsável técnica na
Clínica de Olhos Ennio Coscarelli

“O tema segurança
do paciente exige
do farmacêutico
atualização
diária e, com
essa capacitação,
conheci várias novas
informações. O
objetivo é sempre
preservar o paciente,
mas essa garantia de segurança também agrega
requisitos para a creditação da empresa”.
Isabella Cristina Ramos

Farmacêutica da Clínica de Olhos Dr.
Paulo Ferrara, Inst. de Oftalmologia
Cançado Trindade e Inst. de Olhos
Hospital Universitário São José
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Capacitação profissional

Responsabilidade Social

Capacitação em

Saúde Pública
discute as novas tecnologias e qualidade de produtos

Farmacêuticos de várias regiões do Estado lotaram o auditório do
CRF/MG para participar da capacitação

No dia 15 de abril, foi realizada, na sede do CRF/MG, a “Capacitação
em Saúde Pública: Novas Tecnologias na Atenção Especializada”,
em parceria com o Laboratório Sanofi. A primeira palestra foi
sobre a “Padronização de produtos para a saúde: A importância da
qualidade”. O farmacêutico Vitor Hugo Travassos apresentou três
momentos em que a qualidade de um medicamento é exigida: em seu
registro, na produção e na qualificação de produtos e fornecedores.
O palestrante ainda falou sobre as consequências relacionadas
aos medicamentos falsificados ou de sub-padrões, que causam
aumento da mortalidade, menor eficácia e segurança do tratamento,
dificuldade no diagnóstico e perda de credibilidade para a empresa.

A segunda palestra, “Incorporação Tecnológica e Economia em Saúde”, ministrada pelo farmacêutico Luiz Antônio
Marinho Pereira, abordou os gastos do Sistema Único de Saúde com investimentos em novas tecnologias. De acordo
com ele, uma das áreas que mais incorpora a tecnologia é a da saúde, que investe em medicamentos, equipamentos, procedimentos técnicos, sistemas organizacionais, protocolos assistenciais e demais produtos. Segundo o
farmacêutico, os gestores precisam analisar as necessidades da população em contraponto aos custos crescentes de
atenção à saúde. “As novas tecnologias têm que buscar melhorias para a população, mas é preciso saber que esse
investimento se torna um gasto a longo prazo”, afirma Luiz Antônio.
A capacitação também promoveu um estudo de caso em osteoartrite, que é uma das 10 causas de incapacidade física
em países desenvolvidos, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS). Os gastos do governo com o tratamento e
cirurgias dessa doença são crescentes e mexem com o sistema previdenciário do país. No Brasil, 6.909 artroplastias
de joelho foram realizadas pelo SUS no ano passado, sobrecarregando o sistema.

A palavra é sua
“As capacitações nos
fazem crescer profissional
e pessoalmente. É
um incentivo para
melhorarmos. Às
vezes, temos dúvidas
sobre alguma atuação
farmacêutica e as
capacitações são
uma forma de renovar e aprender mais”.

“O profissional
farmacêutico
tem sempre que
buscar se reciclar,
senão repete os
mesmos erros.
As capacitações
ajudam nesse
sentido, é
importante participar delas continuamente”.

“A cada curso que
participamos,
ganhamos mais
conhecimento para
melhorar enquanto
profissionais.
É importante a
integração com o
Conselho através das
capacitações disponibilizadas para a gente”.

Camila Moreira Teixeira

Christina Vancini Tinti

Cássia Moreira Teixeira

Farmacêutica de Curvelo
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Farmacêutica de Belo Horizonte

Farmacêutica de Curvelo

CRF/MG orienta famílias
carentes sobre o uso racional
de medicamentos

O diretor tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho
ministrou palestra educativa para as famílias
assistidas pela Associação Dona de Leite, no
dia 15 de março. O momento de orientação à
comunidade fez parte do evento de distribuição
de leite em pó no bairro Ribeiro de Abreu, região
Norte de Belo Horizonte, na Escola Municipal
Paulo Freire.

As orientações despertaram a atenção dos participantes. Patrícia
Solange Verteiro, mãe de duas crianças assistidas pelo projeto,
tirou suas dúvidas sobre a associação de alguns medicamentos.
“Sempre ouvi falar que o uso de antibióticos poderia diminuir a
eficiência da pílula anticoncepcional, mas nunca tive certeza. Com
a palestra, minha dúvida, que poderia ser de outras mulheres
também, foi, enfim, sanada. É bom saber que o farmacêutico
pode me orientar nesses assuntos”, afirmou Patrícia.

Marcos Luiz orientou os participantes quanto ao
uso correto dos medicamentos, alertando para
os riscos da automedicação, possíveis interações
medicamentosas e efeitos adversos, e reforçou a
importância de se buscar sempre a orientação
do profissional farmacêutico. “Sabemos que os
medicamentos são os principais causadores
de intoxicação no Brasil, com muitos casos
relacionados à ingestão por crianças. Por isso, é
fundamental que essas famílias sejam alertadas
sobre os riscos que envolvem a administração de
medicamentos por conta própria e o armazenamento incorreto dessas substâncias”, ressaltou.

Responsabilidade Social
A realização de palestras educativas sobre medicamentos é uma
das ações desenvolvidas pelo o CRF/MG junto ao projeto Dona
de Leite, que combate a desnutrição infantil em comunidades
carentes de Belo Horizonte. A ONG tem recebido também parte
das doações feitas pelos farmacêuticos nos cursos ministrados
na capital.
Em fevereiro, o CRF/MG destinou ao projeto cerca de 1,5 mil
embalagens de leite em pó arrecadadas na troca dos convites
para a Solenidade do Mérito Farmacêutico 2014. A quantidade
contribuiu para complementar a alimentação de crianças
atendidas pela ONG por três meses.

Saiba mais sobre o projeto em

www.donadeleite.com.br

Famílias do bairro Ribeiro de Abreu
ouviram a palestra com atenção

Marcos Luiz esclareceu Patrícia Verteiro
sobre o uso de anticoncepcional

Distribuição de leite em pó é feita
gratuitamente, uma vez por mês
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Responsabilidade Social

Responsabilidade Social

Portal do CRF/MG ganha espaço para a solidariedade

“Serviços Farmacêuticos e Farmacologia
dos Antibióticos (RDC 20/2011)”

“Prescrição Farmacêutica:
Da Acadêmia aos
Protocolos Clínicos”

Em março, o site do Conselho passou a apresentar um pouco da contribuição que os farmacêuticos têm feito por
um mundo melhor. Foi inaugurado um espaço exclusivo para a publicação de notícias relacionadas às doações de
fraldas, materiais escolares e donativos arrecadados durante os eventos promovidos pelo CRF/MG.
Desenvolvida desde 2008, a prática tem colaborado para a manutenção de projetos sociais e organizações filantrópicas em diversas regiões de Minas, por meio da qual o CRF/MG e os farmacêuticos reafirmam seu compromisso
com a sociedade. “É uma de nossas metas manter o incentivo ao espírito solidário do farmacêutico. Nossa participação na sociedade vai muito além da prestação da assistência farmacêutica de qualidade. Podemos contribuir
também para um mundo mais humano, engajado e solidário”, afirmou o presidente Vanderlei Machado.

Acesse www.crfmg.org.br, no link
“Responsabilidade Social”, no menu “Institucional”

“Responsabilidade Civil,
Ética e Criminal”

22 de março - Juiz de Fora

Doações para Fundação João de Freitas

23 de abril - Teóﬁlo Otoni

“A Importância do Farmacêutico
Comunitário na Farmacovigilância”

“Farmacologia do Sistema
Nervoso Central”

05 de abril - Varginha

Doações para Assistência Vila Vicentina de Três Pontas

7 de março - Pouso Alegre

Doações para Associação de Prevenção
e Combate ao câncer

23 de abril
Governador Valadares

Doações para Instituto Nosso Lar

29 de março - Governador Valadares
Doações para Instituto Nosso Lar

Doações para Creche Irmã Esther Parreira
e Creche Jesus Maria José

“Fisiopatologia e Farmacoterapia
Clínica da Dor e Inﬂamação”

4 de abril - Ouro Preto

Parceria: Escola de Farmácia da Universidade
Federal de Ouro Preto
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22 de março - Ipatinga
Doações para Lions Club

A casa do farmacêutico. O mundo de todos.
| Março - Abril 2014 |
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Âmbito Profissional
Minas Gerais é o terceiro Estado do País em número de centros
oftalmológicos - só Belo Horizonte possui mais de 200 clínicas
e consultórios especializados. O mercado é promissor e,
como todo estabelecimento de saúde onde há administração
de medicamentos, é fundamental que se tenha a presença do
farmacêutico. Sabendo dessa importância, alguns profissionais
se mobilizaram e lançaram o grupo de “Farmacêuticos Atuantes
em Oftalmologia”, no final de 2013, para melhor se preparar
para os desafios que envolvem essa atividade profissional.
Idealizado pela farmacêutica Santusa Santana, o grupo tem
o objetivo de criar materiais e manuais que auxiliem na
troca de experiências e capacitação profissional. “Apesar da
importância da nossa atuação, ainda são poucos os estabelecimentos que possuem farmacêuticos na equipe. Por intermédio
dos representantes das indústrias farmacêuticas do setor que

Farmacêuticas atuantes em oftalmologia formaram grupo
para trocar experiências e padronizar os serviços

atuam em Belo Horizonte, consegui os contatos das Clínicas
e Hospitais que tinham farmacêuticos. A partir daí, liguei
para todos os profissionais e apresentei a proposta do grupo.

Os proprietários dos centros oftalmológicos asseguram: os

Felizmente, todas aceitaram e hoje já começamos a receber

benefícios da atuação do farmacêutico vão além da parte

o reconhecimento e retorno de outros profissionais do setor

clínica. Segundo o diretor-geral da clínica BioVisão, Fabrício

sobre a importância e qualidade do nosso trabalho e iniciativa.

Ribeiro Laender, o desempenho profissional do farmacêutico

Hoje, somos 12 farmacêuticas que participam do grupo,

cont r i bu i d i reta mente pa ra au menta r renta bi lidade da

efetivamente”.

empresa, fortalecendo a qualidade da assistência e a gestão de
resultados. “O farmacêutico implementa e acompanha indica-

Os integrantes possuem funções distintas. Alguns são respon-

dores operacionais, táticos e estratégicos, bem como firma

sáveis por estudar a normatização do setor e a farmácia clínica,

parcerias que são fundamentais para o sucesso da clínica. Um

além de se informar sobre questões logísticas e padronização

farmacêutico na equipe nos proporciona harmonia nas relações

de fornecedores com vistas na redução dos custos. Outros

e, consequentemente, ajuda na redução dos custos com erros

cuidam da criação de manuais, regimentos e normas internas.

de processos internos. A importância da especialização em

Também há quem lide com a promoção da segurança do

oftalmologia nos assegura eficiência nas atividades que têm

paciente e a farmacovigilância.

suas especificidades”.

Uma das integrantes do grupo, a farmacêutica Fernanda

A administradora do Hospital de Olhos Rui Marinho, Juliana

Nogueira Almeida Tymburibá, acredita que a qualificação

Rodrigues de Souza, concorda que são muitas as vantagens

profissional auxilia na valorização da força de trabalho. “Muitas

da presença do farmacêutico. “Além da garantia de armaze-

clínicas já passaram a perceber a importância do farmacêutico.

nagem, utilização adequada dos insumos e medicamentos, ele

As exigências da Vigilância Sanitária e dos órgãos de gestão de

também auxilia a respeito da interação medicamentosa e da

qualidade estão impulsionando a contratação de farmacêuticos

orientação adequada ao paciente para eficiência e eficácia do

especializados em oftalmologia, a fim de melhorar o atendi-

tratamento dispensado, complementando a assistência médica

mento dentro das clínicas”.

dada aos pacientes”.

Funções do farmacêutico na oftalmologia
► Compra e dispensação de medicamentos;
► Controle de estoque;
► Farmácia clínica;
► Controle de qualidade;

► Acompanhamento e qualificação dos fornecedores;
► Rastreabilidade dos produtos;
► Montagem e dispensação de kits cirúrgicos;
► Orientação de administração e transporte dos medicamentos.
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CFF divulga nota técnica
*

sobre o metoprolol

Para auxiliar farmacêuticos na sua atuação diária em farmácias, drogarias e outros
postos de trabalho, especialmente aqueles que lidam diretamente com o atendimento ao
paciente, o Conselho Federal de Farmácia, por meio do Centro Brasileiro de Informação
sobre Medicamentos (Cebrim), publicou nota técnica demonstrando as diferenças dos
princípios ativos tartarato de metoprolol e succinato de metoprolol. As duas substâncias
apresentam diferenças farmacocinéticas, não sendo possível a intercambialidade entre elas

O que é o medicamento metoprolol?
Metropolol é classificado como bloqueador beta-adrenérgico (ou
betabloqueador) porque age por meio do bloqueio dos receptores
beta-adrenérgicos localizados no coração e na vasculatura periférica;
tais receptores também estão presentes nos brônquios, no pâncreas e
no fígado. Atualmente, muitos bloqueadores beta-adrenérgicos estão
disponíveis e, em geral, eles são igualmente eficazes. Há, contudo,
diferenças entre eles, o que pode afetar a escolha para o tratamento
de doenças ou indivíduos em particular. Embora os betabloqueadores tenham conhecido perfil farmacológico, provas atualmente
disponíveis não apontam o uso desses medicamentos como primeira
escolha para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica, por não
se mostrarem eficazes em reduzir o risco da doença arterial coronariana e da mortalidade. Entre os medicamentos representantes desta
classe estão o propranolol, o metoprolol e o atenolol, sendo que estes
dois últimos apresentam propriedades antagonistas seletivas para os
receptores beta1-adrenérgicos. Metoprolol é, portanto, antagonista
seletivo do receptor beta 1-adrenérgico.

Para que é usado o medicamento metoprolol?
Metoprolol é bloqueador beta 1-adrenérgico, portanto cardiosseletivo, e integra o grupo de medicamentos com função antiarrítmica,
ou seja, que atuam na conclusão do impulso elétrico no coração.
Metropolol é utilizado no manejo da hipertensão, da angina, da
arritmia cardíaca, do enfarte do miocárdio e da insuficiência cardíaca.
Metoprolol é também indicado no tratamento da enxaqueca e como
auxiliar no manejo do hipertireoidismo. Metoprolol é usualmente
indicado para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica em
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mulheres grávidas por oferecer menor
risco ao feto. Pode também ser usado em
associação com outros anti-hipertensivos,
quando necessário.

Há diferença de ação
farmacodinâmica entre
tartarato de metoprolol e
succinato de metoprolol?
Metoprolol pode se apresentar sob as
formas dos ésteressuccinato, tartarato e
fumarato. O tartarato de metoprolol está
disponível sob as formas de comprimidos,
para administração oral, e solução injetável,
para administração venosa. Qualquer um
dos ésteres do metoprolol (succinato,
tartarato ou fumarato) é um beta-bloqueador
com atividade seletiva sobre o receptor
b et a1- adrenérg ic o, loc aliz ado princi palmente nos músculos cardíacos. Em
doses mais altas, metoprolol também
inibe os receptores beta2-adrenérgicos
dos brônquios e da musculatura vascular
lisa. Possíveis mecanismos dos efeitos
anti-hipertensivos do metoprolol incluem:
antagonismo competitivo de catecolaminas
nos receptores adrenérgicos periféricos e
cardíacos (resultando em diminuição do
débito cardíaco), um efeito central que leva

à redução do efluxo simpático e a uma supressão da
atividade da renina. O exato mecanismo do efeito benéfico
do metoprolol na insuficiência cardíaca é desconhecido.
Na forma de qualquer um dos ésteres, o metoprolol é
utilizado primariamente no tratamento da hipertensão. O
mecanismo de ação do tartarato de metoprolol no infarto
do miocárdio é desconhecido. Tartarato de metoprolol é
benéfico no tratamento da angina pectoris por bloquear a
indução de catecolaminas, que por sua vez aumentariam
a freqüência cardíaca, velocidade e extensão da contratilidade do miocárdio, resultando então na redução das
necessidades de oxigênio do coração.

Qual é então a diferença
entre tartarato de metoprolol
e succinato de metoprolol?
Existem diferenças farmacocinéticas entre tartarato
de metoprolol e succinato de metoprolol. Metoprolol é
administrado por via oral ou intravenosa (como tartarato).
Comprimidos de liberação modificada usualmente
contém o tartarato ou o succinato de metoprolol, mas
o fumarato também é utilizado nesta forma. As doses
são usualmente expressas em termos de tartarato
de metoprolol (95 mg de fumarato ou succinato de
metoprolol equivalem a cerca de 100 mg de tartarato
de metoprolol). O succinato de metoprolol, na forma de
comprimido de liberação prolongada, apresenta biodisponibilidade de 77% após administração por via oral, em
relação à formulação de liberação imediata. O tartarato
de metoprolol apresenta biodisponibilidade de 50% após
administração de uma dose por via oral. O succinato
de metoprolol possui meia-vida de eliminação de 9 a 7
horas. As diferenças farmacocinéticas acima descritas
vão resultar em esquemas posológicos diferentes
para succinato e tartarato de metoprolol, ou seja, são
empregadas doses e intervalos entre as doses diferentes
entre eles.

Tartarato de metoprolol e succinato
de metoprolol são intercambiáveis?

mesmos efeitos de eficácia e segurança. Os medicamentos genéricos são aqueles intercambiáveis com o
produto de referência, uma vez que apresentam, rigorosamente, as mesmas características e efeitos sobre o
organismo do paciente. Na resolução da Anvisa, RDC
16/2007, que dispõe sobre medicamentos genéricos
e sua intercambialidade com os respectivos medicamentos de referência, consta: será permitida ao
profissional farmacêutico a substituição do medicamento
prescrito pelo medicamento genérico correspondente,
salvo restrições expressas pelo profissional prescritor;
nos casos de prescrição com a Denominação Comum
Brasileira (DCB) ou a Denominação Comum Internacional
(DCI), somente será permitida a dispensação do medicamento de referência ou de genérico correspondentes. O
medicamento tartarato de metoprolol possui genérico
disponível no Brasil, segundo a lista da Anvisa, de 30 de
janeiro de 2013. O medicamento referência contendo
tartarato de metoprolol é o Lopressor, fabricado por
Novartis Biociências S/A. O medicamento succinato de
metoprolol não está disponível no Brasil como medicamento genérico, segundo lista da Anvisa, de 30 de
janeiro de 2013. Desta forma, tartarato de metoprolol e
succinato de metoprolol não são intercambiáveis entre si.

A equipe do Cebrim/CFF oferece supor te
técnico aos profissionais da saúde para a
solução de questões práticas relacionadas
ao uso de medicamentos. O atendimento é
realizado por farmacêuticos treinados nessa
atividade, de forma gratuita, personalizada
e estritamente confidencial. Eles podem
ser acionados por meio de um formulário
disponível na própria página do Cebrim
(w w w.cf f.org.br). A equipe se utiliza
de informações técnico-científicas
imparciais, atualizadas, contextualizadas
e criticamente avaliadas, conforme
parâmetros das condutas fundamentadas
em evidências.

Segundo a lei número 9.787, de 10 de fevereiro de 1999,
a intercambialidade de um produto farmacêutico deve
ser realizada por equivalente terapêutico do medicamento de referência, comprovados, essencialmente, os
| Março - Abril 2014 |
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Produtos da Medicina
Tradicional Chinesa
ganham novas regras*
A Anvisa publicou no Diário Oficial da União do dia 28 de
abril a Resolução 21/14, que dispõe sobre a fabricação e
comercialização de produtos da Medicina Tradicional Chinesa
(MTC). A norma desconsidera matérias-primas de origem
vegetal, mineral e cogumelos, como fungos microscópios
e integrantes da Farmacopeia Chinesa como produtos da
MTC. As matérias-primas de origem animal também estão
proibidas.
As embalagens e o material publicitário não poderão fazer
alusão às indicações ou alegações terapêuticas do produto.
Podem conter apenas a indicação do fabricante e do
profissional responsável. Os produtos também deverão ter
nomes comerciais de acordo com a sua designação tradicional
descrita em referências sobre a MTC.
A venda está restrita à prescrição de proﬁ ssional habilitado,
assim como a dispensação. A Anvisa vai estabelecer um
sistema de monitoramento da segurança, eﬁcácia e de desvios
de qualidade dos produtos. O registro deverá ser feito pelo site
da Agência, por meio do qual os proﬁssionais envolvidos, ou os
consumidores, deverão especiﬁcar quaisquer reações adversas
aos produtos da MTC. Durante o período de monitoramento,
as empresas serão obrigadas a cadastrar todos os insumos
farmacêuticos utilizados na sua produção.
Segundo o presidente da Anvisa, Dirceu Barbano, não havia
nenhum tipo de regra para a comercialização desse tipo de
medicamento no Brasil. “Não temos informações sobre a
quantidade de produtos consumida, nem mesmo quantos são
comercializados. Estamos partindo do zero”, aﬁrmou.

Transporte de
material biológico
é regulamentado*
Foi publicada no Diário Oﬁcial da União,
do dia 14 de abril, a RDC 20/2014, que
dispõe sobre o regulamento sanitário
para o transporte de material biológico
humano, como sangue, tecidos, rim,
coração, entre outros órgãos. A norma
deﬁne os critérios técnicos e sanitários
para a embalagem, acondicionamento,
sinalização, rotulagem, documentos
necessários para acompanhar o
material biológico humano, além das
responsabilidades na circulação desse
material.
Segundo a Anvisa, a Resolução foi
feita para atender as demandas
das vigilâncias sanitárias e do setor
regulado, promovendo a harmonização
com regulamentos nacionais e
internacionais. A RDC 20/2014
complementa as normas elaboradas
pela Anvisa, como a RDC 66/2009, que
dispõe sobre o transporte de órgãos
sólidos), e regulamentos da Agência
Nacional de Aviação Civil (Anac), da
Agência Nacional de Transpor tes
Aquaviários (Antaq) e da Agência
Nacional de Transpor te Terres tre
(ANTT).

Lançado novo dicionário de
mais de 10 mil substâncias*
A Associação Brasileira da Indústria Farmoquímica (Abiquifi) disponibilizou, gratuitamente, a 5ª edição do Dicionário
de Substâncias Farmacêuticas Comerciais. O livro reúne registros como Denominação Comum Brasileira (DCB),
Código de nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM) e número CAS (Chermical Abstracts Service). Para ter acesso à
publicação, basta entrar no site da instituição (www.abiquifi.org.br) e fazer o download do material.
O livro traz informações de 12.863 substâncias farmacêuticas, extraídas de 14 diferentes fontes, com resoluções,
portarias, instruções normativas, além de publicações oficiais e privadas de caráter nacionais e internacionais. Cada
verbete contém nove diferentes dados específicos, chegando a mais de 110 mi registros.
De acordo com o presidente Executivo da Associação, Onésimo Ázara Pereira, a
compilação é inédita e revela mais de 20 anos de trabalho. “As outras edições
foram publicadas em formato de livro, com cerca de 800 páginas e a um custo
de mais de mil dólares o exemplar. Mas chegamos à conclusão de que esta obra
deveria ser colocada à disposição da sociedade”, afirmou.
Ainda segundo ele, o Dicionário poderá auxiliar os profissionais de Vigilância
Sanitária, principalmente os que trabalham com registro e fiscalização de portos,
aeroportos e fronteiras. “Irá ajudar na identificação da substância, já que basta
digitar o nome dela e o verbete relacionado aparecerá na tela. Esses verbetes
apresentam o nome correto do farmoquímico em português e inglês, indicam se
o produto é controlado ou proibido pela Anvisa, demonstram a Nomenclatura do
Valor Aduaneiro e Estatístico (NVE) da Receita Federal e a referência do produto
na Denominação Comum Internacional”, resume.

Baixe o Dicionário gratuitamente no site www.abiquiﬁ.org.br

Publicados
novos
critérios para
escrituração
do SNGPC*

Desde o dia 30 de abril, os farmacêuticos têm novas regras para escrituração no
Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC). A Anvisa
publicou, no Diário Oﬁcial da União, a RDC 22/14, que revoga a RDC 27/07.
A Resolução permite que o farmacêutico delegue a terceiros, sob sua responsabilidade,
o acesso parcial ao sistema informatizado para ﬁns de inserção de dados. Mas mantém
o envio dos arquivos ao SNGPC como atividade privativa do do responsável técnico.
A norma mantém a exigência de escrituração dos medicamentos sujeitos a controle
especial, previstos na Portaria 344/1998, do Ministério da Saúde, e os medicamentos
antimicrobianos descritos na RDC 20/2011.

PROCESSOS
ÉTICOS

*Com informações da Anvisa

A diretoria do CRF/MG dá publicidade
às sentenças proferidas nos processos,
de acordo com os Art. 3º e 9º do
Regulamento do Processo Disciplinar
Ético da Profissão Farmacêutica,
aprovado pela Resolução 461/2007,
do Conselho Federal de Farmácia.

Processo Ético 0003/2013

Farmacêutico: Paulo José de Souza
Processo instaurado para apuração de Infração aos
artigos: 4º; 6º; 8º; 10º; 11 - incisos III e VII; 13 - incisos
III, VI, XV e XIX e 18 - inciso III, do Código de Ética da
Profissão farmacêutica (Res. 417/04).
Penalidade: Suspensão de 03 (três) meses do
exercício profissional

* Com informações da Anvisa
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USP cria dispositivo que detecta dengue
Drogas experimentais baixam colesterol

Fonte: Folha de S.Paulo

Estudos apresentados no encontro do American College of Cardiology, que acontece em
Washington (EUA), mostram que novas drogas são eﬁcazes para reduzir o LDL, o colesterol
“ruim”. Os medicamentos são anticorpos que têm com alvo uma proteína (PCSK9) presente no
fígado e no intestino e que destrói receptores de LDL nas células. Esses receptores se encaixam
no colesterol ruim e o tiram de circulação.
Ao impedir a ação da PCSK9, é possível baixar o LDL no sangue. Pessoas com mutações genéticas que levam à redução dos níveis da proteína no sangue têm colesterol mais baixo. Um dos
estudos de fase 3 que foi apresentado no congresso e publicado no “New England Journal of
Medicine” mostrou que o medicamento reduziu o colesterol em até 62% em 901 pacientes que
usaram a terapia por um ano. Os efeitos colaterais mais comuns foram infecções respiratórias, gripe e dor nas costas.
Os novos medicamentos podem ser especialmente úteis para pacientes que não toleram as estatinas ou têm predisposição genética para ter colesterol alto.

Fonte: Folha de S.Paulo

Um dispositivo de baixo custo, de fácil manuseio e do tamanho de um smartphone desenvolvido por pesquisadores da USP, em São Carlos, pode diagnosticar a dengue em até 20
minutos a partir do terceiro dia da manifestação dos sintomas.
O aparelho, que ainda está em fase de testes e poderá ser vendido por R$ 100, é semelhante aos usados por diabéticos para medir a glicose do sangue. Com uma gota de sangue,
é possível saber se o paciente está infectado. Um biosensor identiﬁca a reação entre um
anticorpo humano e a proteína NS1, secretada pelo vírus da dengue. Os anticorpos são
uma resposta do sistema de defesa do organismo à doença e só são produzidos por quem
está infectado.
Se houver encontro entre os dois elementos, o dispositivo emite um sinal elétrico. É essa interação única que o dispositivo foi
programado para identiﬁcar. Exames laboratoriais convencionais, apesar de serem mais precisos, detectam a dengue a partir do
quinto dia, demoram algumas horas para apontar o resultado e requerem uma estrutura maior.

Genéricos são 65% dos medicamentos
mais prescritos do país, diz entidade

Câmara aprova projeto que libera venda de medicamentos para emagrecer
Fonte: Folha de S.Paulo

A Câmara dos Deputados aprovou, no dia 8 de abril, um projeto de decreto legislativo que autoriza a produção e venda de determinados medicamentos para emagrecer. Em 2011, a Anvisa proibiu a venda de anfepramona, femproporex e mazindol, do grupo
das anfetaminas. O texto seguirá agora para análise do Senado.
A Agência entendeu que não havia comprovação da eﬁcácia e que o risco do uso dos
medicamentos supera o benefício. A sibutramina foi mantida no mercado, mas com
restrições. O texto original da proposta apresentada pelo deputado Felipe Bornier
queria proibir a Anvisa de atuar na regulamentação desse setor, mas os deputados
entenderam, na análise do projeto, que a medida poderia ser inconstitucional e
preferiram liberar a comercialização sobre prescrição médica.

Nome do Gen
érico
Medicamento gen
érico - Lei

000mg

Fonte: Correio Braziliense

A terapia hormonal pode aumentar a sobrevivência de pacientes de câncer de próstata. Em combinação com radioterapia, esse
tratamento diminuiu em 47% a progressão bioquímica da doença, que se refere ao aumento dos valores da proteína PSA no
sangue. No encontro anual da Sociedade Européia de Radioterapia e Oncologia, pesquisadores do Hospital Universitário de Grenbole, na França, defenderam uma nova abordagem clínica para homens com pequenos tumores de próstata, conﬁnados à glândula, mas com risco de crescimento e espalhamento.
37 centros de 14 países recrutaram mais de 800 homens para um teste clínico. Os
cientistas dividiram os pacientes em dois grupos. Parte recebeu apenas radioterapia, o tratamento padrão, enquanto o outro grupo também foi submetido a duas
injeções subcutâneas de um hormônio chamado LH-RH análogo, que diminui os
níveis de testosterona. Eles foram acompanhados por uma média de 7,2 anos.
Independentemente da dose e da radiação aplicada, os 403 homens que receberam os dois tratamentos tiveram um risco signiﬁcativamente menor de sofrer
um relapso da doença em comparação com os outros 407 pacientes que receberam
apenas radioterapia.
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Dos 20 medicamentos mais prescritos no Brasil, 13 são genéricos – o que equivale a 65% do
total, segundo um estudo da PróGenéricos (associação do setor). Para analisar a aceitação do
medicamento no mercado, a associação tabulou um terço de 65 milhões de receitas médicas
concedidas entre fevereiro de 2013 e fevereiro deste ano.

CONTÉM 99 comprimidos

Entre os genéricos mais recomendados, estão os indicados para tratamentos contra hipertensão, diabetes, depressão e infecções, segundo o levantamento. O genérico circula no país há
15 anos e, por lei, é 35% mais barato que os medicamentos convencionais. Os genéricos alcançaram, em fevereiro, uma participação de 28,2% do mercado nacional – a maior desde quando
foi lançado, de acordo com a entidade.

VENDA SOB
DICA
PRESCRIÇÃO MÉ

Nos últimos 10 anos, o segmento de genéricos faturou R$ 55,7 bilhões. Só nos dois primeiros
meses deste ano, as indústrias da área comercializaram R$ 2,3 bilhões – uma alta de 27% em
relação a R$ 1,8 bilhão registrado no mesmo período de 2013. O genérico cobre 95% das doenças
catalogadas pelo Ministério da Saúde.

Para Bornier, a decisão da Anvisa foi tomada de forma “arbitrária”. Ele disse que tais
medicamentos eram vendidos há mais de 50 anos no país. Segundo o deputado, a
proibição aumentou o comércio ilegal dos medicamentos e os pacientes passaram a
não ter o acompanhamento médico adequado para tomá-los.

Nova terapia para tumor na próstata

9787/99

Fonte: Folha de S. Paulo

Adesivo inteligente colado na pele aplica medicamento na quantidade certa
Fonte: Portal G1

Criado por sul-coreanos, adesivo identiﬁca quando aplicar medicamento. Sensores e
nano materiais do adesivo ‘sabem’ quantidade a ser aplicada. O projeto foi publicado
na revista “Nature Nanotechnology”. Sensores colocados no adesivo são capazes de
obter informações sobre o paciente em tempo real e saber o momento e a dose correta
do medicamento a ser aplicada. Ainda, o adesivo sabe o momento de parar de aplicar o
medicamento por meio da pele do usuário. A substância é absorvida pela pele.
O adesivo tem tamanho de duas polegadas e é feito de nano materiais ﬂexíveis, inclusive um tipo de sílica que é ativada com calor do corpo e que, com isso, consegue monitorar a atividade muscular e liberar os medicamentos baseado nessa temperatura.
Os criadores aﬁrmam que o adesivo ajudará pacientes com o Mal de Parkinson: os tremores que acompanham os movimentos
confusos não são constantes e quando o paciente apresentar estes tremores musculares, o adesivo pode liberar o medicamento
para aliviar o problema. A previsão é que o adesivo inteligente só esteja disponível no mercado dentro de cinco anos.
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Espaço do leitor
Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
Workshop sobre responsabilidade
civil, ética e criminal

O treinamento foi de grande valia! O tema proposto foi muito
interessante, pois pudemos conhecer a fundo certas responsabilidades que a maioria (senão todos) de nós, farmacêuticos,
desconhecíamos. Acredito que jamais teria acesso a este tipo
de informação se não fosse por meio deste curso. Gostaria de
parabenizar o CRF pela iniciativa em realizar este Workshop e
pedir que continuem fazendo cada vez mais eventos deste nível!

Natalie Anaise Sobreiro (via Fale Conosco)
Espero que o CRF continue proporcionando palestras assim aos
profissionais da região de Ponte Nova.

Marcela Martins Silva Otoni (Via Fale Conosco)
Workshop de Farmácia Magistral

Achei extremamente interessante o curso, e as fórmulas apresentadas estão sendo de muita ajuda em meu trabalho.

Milena Ribeiro Carneiro (Via Fale Conosco)

Responsabilidade social

II CONGRESSO MINEIRO
DE FARMÁCIA

Agradeço ao CRF pelo apoio e pela excelente
palestra às famílias do Projeto Dona de Leite.

Bárbara Lima (Via Facebook)
Capacitação

Gostaria de agradecer ao Conselho por ter proporcionado a minha participação no Workshop Água
em Aplicações Farmacêuticas, em São Paulo-SP
nos dias 20 e 21 de março de 2014. Isso foi
possível, pois fui contemplada no sorteio realizado
pelo CRF/MG. Foi um evento muito proveitoso, uma
vez que o tema está diretamente relacionado com
a área em que atuo. Aproveito para parabenizar
pelo Programa de Capacitação que tem oferecido
aos farmacêuticos do Estado, boas oportunidades
de atualização e aprimoramento nas diversas
áreas dessa profissão tão importante, a qual eu
exerço com tanto amor e dedicação.

Roscelli Sette Silva Maiolini (por email)
Workshop de Farmácia Comunitária

Gostaria de agradecer imensamente ao CRF/MG o excelente
encontro de farmacêuticos para discutir algo relevante para
a nossa profissão: a farmacovigilância. O palestrante é um
apaixonado pela profissão, tanto que chega a ser contagiante!

Kelly Cristina Gouvêa (por e-mail)

Capa Farmácia Revista

Gostei muito da capa da Farmácia Revista nº 39.
Se possível, gostaria de receber a imagem, ou link
para copiá-la. Parabéns!

Hênio Paulo Gonçalves (via Fale Conosco)
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Básica

9912287114/2011
ECT/DR/MG
CRF/MG

O Profarminas

é um programa do
CRF/MG que oferece
a você, farmacêutico,
descontos exclusivos
em produtos e serviços.
Seja no momento de
investir na carreira
ou de curtir as férias
com a família, você vai
contar com condições
especiais nas melhores
empresas do mercado.

Cadastre o seu
e-mail no site:
www.crfmg.org.br/profarminas
Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte - CEP 30.150-060 | www.crfmg.org.br

