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CONSTRUINDO

O FUTURO

CRF/MG entrega propostas farmacêuticas aos candidatos a governador de Minas
Gerais e se apresenta como parceiro na construção de uma política de assistência
farmacêutica sólida, voltada para a promoção do bem-estar da população

editorial

Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

Nº 42 - Edição Julho / Agosto 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

Gerências
- 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
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- Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 / 3218-1014 / 3218-1059
email: ag@crfmg.org.br

Conselheiro Regional Suplente

- Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 / 3218-1034
email: ti@crfmg.org.br

Conselheiro Federal
Farmº. Luciano Martins Rena Silva

- Comunicação: (31) 3218-1009
email: comunicacao@crfmg.org.br

Conselheira Federal Suplente

Os meses de julho e agosto foram dedicados à articulação política junto aos candidatos que disputarão
as eleições de outubro de 2014. O CRF/MG assumiu seu papel de protagonista na defesa da profissão
farmacêutica e iniciou um intenso trabalho de conscientização dos futuros representantes da população nos
poderes Executivo e Legislativo Estadual.
Quatro dos sete candidatos receberam das mãos dos diretores as propostas farmacêuticas para levar mais
saúde e qualidade de vida aos mineiros. Os outros três terão os documentos protocolados em seus comitês
eleitorais. A semente foi plantada. Do vencedor, espera-se que ele possa refletir sobre a relevância das
sugestões e incluí-las, na medida do possível, ao seu plano de governo.
A Farmácia Revista espera poder noticiar, em breve, os frutos dessa articulação, com o registro de benefícios
diretos à população mineira. Boa leitura!

onde encontrar

Farmº. Sebastião José Ferreira

Farmª. Maria Alícia Ferrero
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- Infraestrutura: (31) 3218-1008 / 3218-1027
email: infraestrutura@crfmg.org.br

Presidente Dilma Rousseff sanciona
lei que transforma farmácia em
estabelecimento de saúde

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

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

Capa:
Em articulação inédita,
CRF/MG entrega
documento com
propostas de melhoria na
assistência farmacêutica
em Minas Gerais aos
candidatos a governador

Triângulo Mineiro

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

Arte: Luiz Cotta

24 - Capacitação
VI Congresso Sul Mineiro de
Laboratórios reúne analistas
clínicos em São Lourenço

6 – Ação do CRF/MG pode ajudar
a viabilizar implantação de política
reversa em Sete Lagoas
8 – Orientações para prescrição
farmacêutica estão disponíveis
no site do Conselho
20 – Farmacêutico de Carangola
fala do seu amor pela Farmácia em
campanha de valorização profissional
21 – CRF/MG inaugura projeto
Farmácia Estabelecimento de Saúde
22 – Feira Agrorgânica
dedica espaço ao debate da
Fitoterapia e Homeopatia
29 – Assessoria Técnica do CRF/MG
inicia produção de pareceres técnicos

31 - Fique de Olho
Tributação simplificada beneficia
estabelecimentos farmacêuticos
de micro e pequeno porte

30 – Farmacêutico de Belo
Horizonte é maior colecionador de
equipamentos de pinball do Estado

Com a Palavra

Agosto

Conselho
na Mídia
Julho
• Entrevista para a edição 1
da revista Saúde Minas sobre
segurança do paciente;
• Entrevista ao vivo para o Bom
Dia Minas, da Rede Globo, sobre
descarte de medicamentos, no dia 2;
• Entrevista ao vivo para o programa
“De Tudo um Pouco”, da Rede
Super, sobre os cuidados no uso de
medicamentos de via oral, no dia 8;
• Entrevista para o MGTV, da TV
Globo, sobre o uso racional de
medicamentos, no dia 8;
• Entrevista para o Bom Dia Minas,
da TV Globo, sobre o uso racional de
medicamentos, no dia 9;
• Entrevista para o Jornal Redação
BH News, de Belo Horizonte, sobre as práticas
integrativas complementares, no dia 11;
• Entrevista para a TV Câmara, de Belo Horizonte, sobre os riscos da
automedicação, no dia 16;
• Entrevista para o Jornal BH News, de Belo Horizonte, sobre as
diferenças entre os medicamentos, no dia 18;
• Entrevista para o Jornal BH News, de Belo Horizonte, sobre a alta
hospitalar, no dia 25;
• Entrevista para jornal Edição do Brasil, sobre áreas de atuação
farmacêutica, no dia 28;
• Aprovação do PL que transforma a farmácia
em estabelecimento de saúde
- Nota na edição 178 do jornal Guia Aqui, de Belo Horizonte;
- Entrevista para a Rádio Inconfidência, no dia 3;
- Nota no Jornal de Uberaba, no dia 4;
- Entrevista para o jornal Redação BH News, da TV BH News, no dia 7;
- Entrevista para a TV Libertas, de Pouso Alegre, no dia 7;
- Entrevista para a Rádio Difusora, de Pouso Alegre, no dia 7;
- Entrevista para o Jornal O Tempo, no dia 18;
- Entrevista para a PUC TV, no dia 25;
- Entrevista para programa MG Record, da Rede Record, no dia 12;
- Entrevista para programa MG no Ar, da Rede Record, no dia 13;
- Entrevista ao vivo para a Rede Minas, no dia 13;

• Entrevista para o jornal Redação BH
News sobre a atuação do farmacêutico
na oftalmologia, no dia 1;
• Matéria no site Ibedess
sobre o III Fórum Magistral de
Minas Gerais, no dia 2;
• Entrevista para a TV TJMG sobre a
falsificação de medicamentos, no dia 04;
• Entrevista para jornal O Tempo
sobre venda de medicamentos
pela internet, no dia 12;
• Entrevista para o jornal Redação
BH News, da TV BH News, sobre
hipertensão, no dia 15;
• Entrevista para o jornal Redação
BH News, da TV BH News, sobre
medicamentos adulterados, no dia 21;
• Entrevista para o jornal O Tempo
sobre a troca de medicamentos em
Hospital de Minas Gerais, no dia 26.
• Sanção da lei que transforma
farmácia em estabelecimento de saúde
- Entrevista para o Jornal da
Record, no dia 12;
- Entrevista ao vivo para o jornal
da Rede Minas, no dia 13;
- Entrevista para o jornal Gazeta do
Oeste, de Divinópolis, no dia 13;
- Entrevista para o jornal Folha da
Manhã, de Passos, no dia 13;
- Entrevista para jornal Hoje
em Dia, no dia 19;
- Entrevista para a Rádio Difusora,
de Pouso Alegre, no dia 26;
- Entrevista para a TV Canção
Nova, no dia 27;
- Entrevista para a TV Bandeirantes,
de Uberlândia, no dia 29.

• Reunião com os candidatos
a governador
- Agenda dos candidatos no MGTV
1ª Edição, da TV Globo no dia 8;
- Agenda dos candidatos no Bom Dia
Minas, da TV Globo, no dia 29;
- Agenda dos candidatos no
site G1, no dia 29;
- Agenda do candidato, no site
de Fernando Pimentel;
- Matéria no portal do Estado
de Minas, no dia 29;
- Cobertura da agenda dos candidatos no
MGTV 2ª Edição, da TV Globo, no dia 29;
- Matéria no jornal O Tempo, no dia 30;
- Matéria no jornal Hoje em Dia, no dia 30.

Transparência para avançar

A transparência, todos sabem, é um dos pilares da Administração Pública. Não é para menos. No Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais, lidamos com o patrimônio
de mais de 20 mil pessoas. A responsabilidade que temos
nas mãos é enorme e faz com que cuidemos da casa do
farmacêutico com o mesmo afinco com que cuidamos da
nossa própria casa.

população. Hoje, no Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais, temos orgulho em afirmar que a busca
por excelência passa por todos os setores: Fiscalização, Registro, Financeiro, Capacitação Profissional.
Os esforços são compatíveis com a importância do
trabalho desempenhado pelo farmacêutico em todas
as suas áreas de atuação.

Desde que assumimos a diretoria do CRF/MG, buscamos
fazer todos os procedimentos administrativos com o
máximo de zelo, garantindo a eficiência dos serviços
ao menor custo possível. Esse zelo vai do empenho do
orçamento até a prestação de contas, que cada dia tem
sido mais transparente.

O resultado dessa busca por excelência pode ser
colhido por todos, principalmente pelo farmacêutico
que se apropria do seu Conselho de classe. Ao disponibilizar essas informações administrativas, financeiras
e patrimoniais, queremos que o farmacêutico exerça
o seu papel de controlador, ajudando a construir as
bases que impedirão, para sempre, o desvio dos
interesses públicos em detrimento dos pessoais. Se o
CRF/MG é a casa do farmacêutico, não vamos medir
esforços para que ela esteja sempre de portas abertas
e seja cada vez mais transparente.

Um de nossos primeiros atos foi disponibilizar, no site do
CRF/MG, um espaço exclusivo para a transparência pública.
Estão lá, ao alcance de todos, as informações administrativas, financeiras e patrimoniais do segundo maior
Conselho de Farmácia do País. Para nós, tão importante
quanto disponibilizar os dados é oferecê-los em linguagem
clara e acessível, para que os farmacêuticos possam fazer
uso da única ferramenta capaz de fortalecer a democracia
de fato: o controle social.
Em 2014, iniciamos o processo de adoção às novas Normas
de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público. Para isso,
investimos na capacitação dos colaboradores e adquirimos
sistemas de gestão contábil já adequados a essas novas
normas. Hoje, estamos preparados para receber o Tribunal
de Contas da União e apresentar mais do que uma simples
execução orçamentária, mas um relatório que demonstre a
gestão efetiva do dinheiro público, com planejamento das
ações, indicadores e mensuração de resultados.
Essa profissionalização no trato das contas públicas
acompanha o movimento de excelência que busca o nosso
farmacêutico, profissional cada vez mais consciente da
sua importância na promoção da saúde e bem-estar da

Marcos Luiz de Carvalho
Diretor-tesoureiro
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CRF/MG debate lei municipal de logística
reversa de medicamentos em Sete Lagoas
O contato de uma farmacêutica inscrita no
CRF/MG resultou na criação de uma importante
parceria entre o Conselho e a Câmara Municipal
de Vereadores de Sete Lagoas. A iniciativa
vai contribuir para a adoção de medidas que
viabilizem a implantação da logística reversa
de medicamentos na cidade, que faz parte da
Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O processo começou com a iniciativa da
farmacêutica Daiane Cristina Ramos, que
trabalha em uma drogaria do município. Ela
encaminhou um email à assessoria técnica
do CRF/MG em busca de informações sobre a
Lei Municipal 8320, sancionada em janeiro de
2014. A Lei concedia prazo de 180 dias para
que as farmácias e drogarias de Sete Lagoas
instituíssem a logística reversa de medicamentos, vencidos e não utilizados, com multa
prevista aos estabelecimentos que descumprirem a determinação.
A Advocacia-Geral e a Assessoria Técnica do
CRF/MG fizeram diversas consultas sobre a
aplicabilidade da legislação e concluíram que
ela apresentava alguns pontos que dificultariam a adequação dos estabelecimentos.
Dentre as exigências estava a responsabilidade
compartilhada entre drogarias, distribuidoras e
Foto: Câmara Municipal de Sete Lagoas

Conselheira Márcia Magalhães apresenta fatores
necessários à implantação da logística reversa
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indústrias de medicamentos. “Hoje, não existem distribuidoras e
indústrias de medicamentos situadas na cidade. Assim, a cadeia
não estaria completa e os estabelecimentos farmacêuticos não
teriam para quem devolver os medicamentos inutilizados, gerando
uma demanda complexa para ser atendida, principalmente
no prazo exigido na Lei”, explica a assessora técnica Danyella
Domingues.
Prevendo as dificuldades e os questionamentos dos farmacêuticos na adequação à legislação, o CRF/MG entrou em contato
com a Câmara de Vereadores e marcou reunião com o intuito de
contribuir para a iniciativa do município. No dia 7 de agosto, data
escolhida para o encontro na sede do órgão municipal, a assessora
Danyella Domingues e a coordenadora da Comissão Assessora
de Resíduos e Gestão Ambiental do CRF/MG, Márcia Magalhães,
se reuniram com a vereadora autora do projeto, Marli Aparecida
Barbosa, o presidente da Câmara, vereador Márcio Paulino, e
representantes locais da Vigilância Sanitária, Secretaria de Meio
Ambiente e Secretaria de Saúde. Na ocasião, o vereador Márcio
Paulino agradeceu a presença do Conselho e o interesse em ajudar
a viabilizar o projeto. Segundo ele, “nenhuma outra entidade havia
participado tão de perto para colaborar com o nosso município”.
Os representantes de Sete Lagoas compreenderam as considerações apresentadas pelas farmacêuticas sobre a aplicação da
Lei e perceberam que será necessário rever alguns processos
para que se realize a implementação da logística reversa no
município. Os representantes do Executivo e Legislativo municipal
decidiram ampliar para 270 dias o prazo de cumprimento da Lei.
Neste período, o CRF/MG se comprometeu a estudar medidas que
possam ser incorporadas à legislação a fim de torná-la aplicável.
Para a farmacêutica Márcia Magalhães, que também é conselheira
regional, o acordo é importante para o avanço da política de
logística reversa de medicamentos na cidade. “Ambas as entidades
lutavam por um ponto em comum: a colaboração para a promoção
da saúde em Sete Lagoas. Agora, a Comissão Assessora de
Resíduos vai se reunir com a assessoria técnica do Conselho para
elaborar propostas de mudança na legislação que serão enviadas
ao município, fazendo com que essa iniciativa tão importante para
a cidade possa ser concretizada”, afirmou Márcia.

Sistema de denúncia auxilia
trabalho da Fiscalização
O CRF/MG passou a oferecer, em abril, um novo canal de comunicação para pessoas interessadas em denunciar irregularidades
relacionadas aos profissionais e estabelecimentos farmacêuticos
com conduta antiética, ou que descumprem a legislação. O novo
sistema de denúncia, disponível no site do Conselho, registrou
mais de 260 manifestações, de todas as regiões do Estado, em
pouco mais de cinco meses de atividade.
Segundo o vice-presidente Claudiney Ferreira, coordenador das
atividades de Fiscalização do CRF/MG, a grande vantagem do novo
sistema é a possibilidade de acompanhamento do andamento
das apurações. “O denunciante recebe um número de protocolo e
pode saber tudo o que está acontecendo em relação à denúncia
apresentada”. A resposta final, de acordo com o vice-presidente, é
disponibilizada em até 60 dias.
O novo sistema tem ajudado o CRF/MG a traçar estratégias que
garantam uma Fiscalização mais eficiente. Como ele permite o
monitoramento da recorrência e o mapeamento das denúncias
por região e área de atuação, é possível agir de maneira
preventiva, fortalecendo a oferta de uma assistência farmacêutica
de qualidade à população. “O que percebemos é que muitas das
denúncias são procedentes. A mais comum é sobre a ausência
de responsável técnico nos estabelecimentos”, analisa Claudiney.

Satisfação
A avaliação dos cinco primeiros meses de
atividade é positiva entre os usuários do novo
sistema. A média de aprovação em relação ao
tempo, clareza e conteúdo da resposta, além
do próprio resultado, é de 65,5%. O índice de
satisfação geral também é positivo: 67,5%,
conforme indicam os gráficos abaixo.
“Ficamos felizes ao ver a população e a própria
categoria se apropriando dessa ferramenta.
Nossos fiscais fazem as visitas periódicas a
todos os estabelecimentos farmacêuticos de
Minas Gerais. Mas, no intervalo entre as visitas,
muita coisa pode acontecer. É importante contar
com a ajuda da população no sentido de garantir
que a fiscalização chegue, principalmente, no
local certo e na hora certa“, analisa Claudiney
Ferreira.

Satisfação:

O sigilo do manifestante é garantido. Basta informar, no formulário
de preenchimento obrigatório, se a denúncia está partindo de
pessoa física ou jurídica, o bairro e a cidade do denunciante.

Satisfeito 68%

Insatisfeito 8%

Parcialmente
Satisfeito 24%

Avaliação
Tempo

Clareza
5,41%

8,11%

5,41%

62,16%

Resultado

Ótimo

8,11%

13,51%
18,92%

Conteúdo
2,70%

70,27%

16,22%

13,51%

72,97%

16,22%

Bom
56,76%

16,22%
13,51%

Regular
Ruim

As denúncias devem ser feitas no site www.crfmg.org.br, no link “Cidadão”.
| Julho - Agosto 2014 |
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CRF/MG na

Rede Itatiaia
610AM ou 95,7FM
Comerciais rotativos
durante os programas:
• Jornal da Itatiaia 1ª Edição
Entre 6h30 e 9h

• Rádio Vivo

Entre 10h e 11h30

• Plantão da Cidade
Entre 17h e 18h

• Bastidores

Entre 20h e 21h
* A inserção das veiculações está sujeita a alterações sem aviso prévio.

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

CRF/MG disponibiliza
material de apoio à
prescrição farmacêutica
A prática da prescrição farmacêutica, regulamentada pelo CFF por
meio da Resolução 586/13, ainda é um desafio para muitos profissionais. Para ajudar a nortear o farmacêutico sobre essa nova
atribuição clínica, o CRF/MG preparou um documento que está
disponível para download no site da instituição. Além de apresentar
os cuidados que devem ser observados durante a prescrição, o
documento também oferece um modelo de receituário que pode ser
utilizado pelo farmacêutico.
“A busca por qualificação e conhecimento é essencial para a
segurança do atendimento, que deve ser baseado em amplo
conhecimento técnico e científico. Por isso, preparamos essas
recomendações básicas, que são o ponto de partida para o profissional que quer se fazer essencial à população”, afirmou o presidente
Vanderlei Machado.

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

Passos básicos para a prescrição
Análise das condições
clínicas e histórico do
paciente

Prescrição Farmacêutica

• Realizar anamnese
avaliando os sinais e sintomas
evidenciados, doenças
crônicas pré-existentes; uso
de medicamentos, alergias;
gravidez e amamentação;
hábitos alimentares e de higiene
pessoal; condições de exposição
ocupacional etc;

• Identificar possíveis interações medicamentosas e reações
adversas relacionadas ao tratamento proposto;

• Realizar, de acordo com a
necessidade clínica do paciente,
serviços farmacêuticos como
monitoramento da pressão
arterial, glicemia e temperatura;
• Fazer a orientação
farmacoterapêutica e encaminhar
o paciente ao médico caso ele
tenha idade inferior a dois anos;
apresente problemas hepáticos
e/ou renais crônicos; esteja
grávida ou amamentando;
apresente febre persistente;
sintomas relacionados à doenças
crônicas ou infecciosas; tenha
sido submetido a processo
cirúrgico recente ou esteja em
tratamento de doenças de maior
complexidade.

Seleção da terapia
recomendada
• Encaminhar o paciente para
atendimento médico quando o
caso não for de competência do
farmacêutico;

O modelo de receituário para a prescrição
farmacêutica está disponível no site
www.crfmg.org.br, link “Publicações e Documentos”.
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• Prescrever Medicamentos
Isentos de Prescrição (MIPs),
industrializados ou manipulados,
plantas medicinais, drogas
vegetais e/ou tratamento
não farmacológico, como
recomendações e cuidados
durante o tratamento.

• Identificar os problemas do paciente e estabelecer a estratégia
terapêutica fundamentada na segurança e eficácia do tratamento;

• Explicar, em linguagem clara e acessível, sobre o medicamento
prescrito, os benefícios esperados e problemas associados;
• Informar sobre a duração do tratamento, a forma administrar e
armazenar o medicamento;
• Registrar todas as orientações relacionadas à administração
do medicamento, as terapias ou cuidados não medicamentosos
associados ao tratamento;
• Observar o cumprimento de todos os itens exigidos na
Resolução 586/2013 do CFF.

Registro do atendimento
• Somente pode prescrever o farmacêutico legalmente habilitado
e registrado no Conselho Regional de Farmácia;
• Preencher a prescrição em receituário próprio, por extenso e de
forma legível;
• Fazer o cadastro do paciente solicitando todos os dados
pessoais, assim como a descrição do histórico clínico e
farmacológico;
• Descrever o perfil farmacoterapêutico do paciente para
acompanhamento;
• Registrar a farmacoterapia e os cuidados no tratamento;
• Manter a cópia da prescrição que foi entregue ao paciente
arquivada por, no mínimo, 5 anos, podendo ser por meio físico
ou eletrônico.

Acompanhamento farmacoterapêutico
• Solicitar ao paciente que retorne ao estabelecimento para que
seja feito o acompanhamento farmacoterapêutico e a avaliação
da eficácia da terapia recomendada;
• Encaminhar o paciente para atendimento médico caso não haja
melhora no quadro geral;
• Estabelecer os critérios de farmacovigilância notificando os
profissionais da saúde, órgãos sanitários e fabricantes sobre
possíveis reações adversas inesperadas relacionadas ao
tratamento;
• Caso o paciente não retorne ao estabelecimento, fazer um
contato com ele presencialmente ou por meio remoto.

| Julho - Agosto 2014 |
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Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE PATRIMONIAL EM 31/03/2014

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO 1º TRIMESTRE 2014
31/03/2014

RECEITAS

PREVISÃO

EXECUÇÃO

31/03/2014

31/03/2013
%

PREVISÃO

ATIVO CIRCULANTE

EXECUÇÃO

%

DISPONIVEL
BANCOS-C/MOVIMENTO
BANCOS ARRECADAÇÃO

RECEITAS CORRENTES
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes

21.753.189,09
17.130.507,83
2.754.361,50
529.211,53
645.517,90
693.590,33

12.585.204,25
10.308.702,35
1.467.445,77
244.132,31
334.965,32
229.958,50

57,9%
60,2%
53,3%
46,1%
51,9%
33,2%

19.461.516,96
14.705.749,92
2.494.786,00
760.175,46
437.374,87
1.063.430,71

11.704.942,61
9.418.510,23
1.384.769,44
285.908,56
91.951,17
523.803,21

0,00
0,00

0,00
0,00

0,0%
0,0%
0,0%

0,00
0,00

0,00
0,00

RECEITAS DE CAPITAL
Créditos Adicionais
Alienação de Bens
TOTAL

21.753.189,09

12.585.204,25

57,9%

19.461.516,96

31/03/2014

DESPESAS

FIXAÇÃO

EXECUÇÃO

11.704.942,61

60,1%
64,0%
55,5%
37,6%
21,0%
49,3%
0%
0%
0%
60%

31/03/2013
%

FIXAÇÃO

EXECUÇÃO

%

DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO
RESPONSÁVEL POR SUPRIMENTOS
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
BANCOS-C/VINCULADA
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS
REALIZAVEL A CURTO PRAZO
EMPRESAS E PROFISSIONAIS
DEVEDORES DA ENTIDADE
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
ALMOXARIFADO
ESTOQUES

20.843.189,09
15.324.352,46
5.518.836,63

6.188.188,21
3.039.464,75
3.148.723,46

29,7%
19,8%
57,1%

18.801.516,96
14.151.000,00
4.650.516,96

5.476.329,22
2.582.490,79
2.893.838,43

29%
18%
62%

910.000,00
910.000,00

108.340,00
108.340,00

11,91%
11,91%

660.000,00
660.000,00

9.143,00
9.143,00

1%
1%

TOTAL

21.753.189,09

6.296.528,21

19.461.516,96

5.485.472,22

28%

SUPERÁVIT/DÉFICIT ORÇAMENTÁRIO

29%

6.288.676,04

6.219.470,39

9.723.126,94

488.246,11
11.300,77
474.345,34
0,00
2.600,00

40.280,07
761,23
150,00
34.981,84
4.387,00

9.086.022,53
53,00
9.085.969,53

9.426.262,18
50,00
9.426.212,18

9.364.911,11
7.652.943,57
1.681.092,45
30.875,09

39.735,98
0,00
20.596,26
19.139,72

207.367,60
207.367,60

216.848,71
216.848,71

18.007.393,98

16.414.839,00

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

13.852.826,90

12.810.236,45

CREDITOS

13.804.268,41
13.773.820,89
30.447,52

12.761.677,96
12.731.230,44
30.447,52

48.558,49
31.158,57
17.399,92

48.558,49
31.158,57
17.399,92

4.154.567,08
3.315.410,85
1.807.216,33
1.508.194,52

3.604.602,55
3.339.896,32
1.831.701,80
1.508.194,52

839.156,23
839.156,23

264.706,23
264.706,23

37.153.941,33

26.137.965,94

DIVIDA ATIVA

RESULTADO PENDENTE
DESPESAS JUDICIAIS
DEVEDORES DA ENTIDADE
ATIVO IMOBILIZADO

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

19.146.547,35

ATIVO NÃO CIRCULANTE

DEPÓSITOS JUDICIAIS

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

31/03/2013

BENS PATRIMONIAIS
BENS MÓVEIS
BENS IMOVEIS
INTANGÍVEL
SOFTWARES
SOMA DO ATIVO REAL

Belo Horizonte, 31 de março de 2014.
TOTAL DO ATIVO

Farmº VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO
Diretor Presidente

Farmª MARCOS LUIZ DE CARVALHO
Diretor Tesoureiro

Cont. ELI TEODORO DA SILVA JUNIOR
Gerente Financeiro/Contador

comemora 53 anos de avanços
No dia 23 de agosto de 2014, o CRF/MG completou 53
anos de atividade. Dos três últimos, tive a honra de estar
à frente da diretoria, ajudando a construir um futuro ainda
mais sólido para a profissão farmacêutica em Minas
Gerais. De lá pra cá, muita coisa boa aconteceu.
Podemos dizer que o nosso Conselho se profissionalizou
na oferta de capacitação de alto nível, em todo o Estado.
Nossa fiscalização se aproximou dos farmacêuticos,
tornando-se referência em orientação e acolhimento ao
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profissional. Promovemos mudanças administrativas
que estão projetando o CRF/MG como um dos melhores
conselhos de classe do País.
Hoje, o Conselho é, de fato, a casa do farmacêutico e
está de portas abertas para o seu profissional. Para
isso, aumentamos os canais de comunicação. Com os
novos sistemas de ouvidoria e denúncia, ficou mais
rápido e prático informar como anda o serviço prestado
pelo CRF/MG e pelo próprio farmacêutico.

37.153.941,33

Farmº VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO
Diretor Presidente

Com o espaço destinado à transparência
pública, no site, o farmacêutico também
passou a poder acompanhar de perto o dia a
dia financeiro e patrimonial da sua entidade.
Todas as decisões de diretoria também estão
divulgadas e podem ser consultadas sempre
que o farmacêutico desejar. Como tem que ser.
Nosso compromisso é com um CRF cada
vez mais forte e democrático. É para isso
que temos trabalhado intensamente, tanto
internamente – melhorando os procedimentos

26.137.965,94

31/03/2014

31/03/2013

PASSIVO FINANCEIRO

2.880.054,12

958.057,64

DIVIDA FLUTUANTE

2.880.054,12
7.890,76
882.374,98
83.688,39
244.799,67
5.234,90
123.406,52
5.947,61
105.895,73
1.420.815,56

958.057,64
26.052,56
695.915,87
57.015,14
23.559,73
3.527,41
151.986,93
-

0,00

0,00

2.880.054,12

958.057,64

SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)

34.273.887,21

25.179.908,30

TOTAL DO PASSIVO

37.153.941,33

26.137.965,94

RESTOS A PAGAR
FUNDO DE ASSISTÊNCIA PROFISSIONAL
CONSIGNAÇÕES
CREDORES DA ENTIDADE
RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
DISPONIBILIDADES EM TRÂNSITO
COTA PARTE FEDERAL
PROVISÕES COTA PARTE

PASSIVO PERMANENTE

SOMA DO PASSIVO REAL

Farmº MARCOS LUIZ DE CARVALHO
Diretor Tesoureiro

Cont. ELI TEODORO DA SILVA JÚNIOR
Gerente Financeiro/Contador

administrativos – quanto externamente – com as articulações
políticas que estão rendendo importantes frutos para a profissão.
Um dos mais importantes acaba de ser colhido: a aprovação da Lei
que transforma a farmácia em estabelecimento de saúde.
Nesses 53 anos, nós, da diretoria, reforçamos nossos desejos
e esforços de que o farmacêutico se aproprie cada vez mais do
CRF/MG, a sua casa, e avance junto com ela.

Vanderlei Machado - Presidente do CRF/MG
| Julho - Agosto 2014 |
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Benefício para quem
tem mais de 70 anos
A profissão farmacêutica tem, em Minas Gerais, centenas de
profissionais que, há várias décadas, exercem seu ofício com
ética, responsabilidade e compromisso com a promoção e
recuperação da saúde da população. São farmacêuticos
que, apesar da idade, fazem questão de continuar na ativa,
seja atuando na linha de frente da atenção farmacêutica ou
participando de atividades - administrativas, técnicas, científicas e políticas - relacionadas à profissão. Quando alcançam
70 anos de idade, estes profissionais têm direito ao benefício
da inscrição remida, que é a isenção do pagamento da
anuidade junto ao CRF/MG.
O benefício, regulamentado pelo Conselho Federal de
Farmácia pela Resolução 521/09, permite que o profissional continue trabalhando normalmente e o isenta do
seu compromisso financeiro anual junto ao seu Conselho
Regional. Para obter esse direito, o farmacêutico não pode
ter débitos financeiros pendentes, além de ter a idade
mínima necessária para concessão do benefício até 31 de
maio do ano vigente. Como a isenção do pagamento não
é automática, é preciso que o profissional faça uma solicitação formal ao CRF/MG. O formulário de requerimento da
inscrição remida está disponível no site do Conselho, no link
“Requerimentos”.
A solicitação é submetida à avaliação do Plenário do
CRF/MG e, se todos os critérios estiverem obedecidos, é
aprovada pelos conselheiros. O profissional permanece com
o mesmo número de inscrição principal, seguido da letra “R”,
indicando que, a partir de então, está liberado do pagamento
da anuidade. Em seguida, a transformação é anotada na
Carteira de Identidade Profissional do farmacêutico, que
pode seguir normalmente com a sua vida profissional.
A inscrição remida também é facultada ao farmacêutico
aposentado por invalidez ou portador de doença incapacitante. Basta que o profissional comprove o diagnóstico da
doença e a impossibilidade do exercício laboral por meio de
laudo médico.
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Segundo o diretor-tesoureiro Marcos Luiz de
Carvalho, o CRF/MG vai começar a enviar comunicados informando do benefício aos farmacêuticos
que completam 70 anos. “Esse é um direito do
profissional. Como a adesão não é compulsória e o
Conselho não pode fazer essa isenção automaticamente, decidimos avisar os farmacêuticos sobre essa
possibilidade assim que eles atingem a idade mínima.
Também vamos enviar o mesmo comunicado para
quem já tem mais de 70 anos, fortalecendo o seu
direito de decidir por continuar pagando a anuidade
ou não”, reforçou Marcos Luiz de Carvalho.

Quem pode solicitar
a inscrição remida?

- Proﬁssionais com idade
mínima de 70 anos;
- Proﬁssionais aposentados por
invalidez ou que possuam doença
incapacitante devidamente
comprovada por laudo médico.

Como deve ser feita a
solicitação do benefício?

Por meio de formulário eletrônico
disponível no site do CRF/MG,
no link “Requerimentos”. Depois
de preenchido e assinado, ele
deve ser enviado ao setor de
Registro pelos Correios ou pelo
email registro@crfmg.org.br

O que muda para o
farmacêutico?

O proﬁssional deixa de ser obrigado
a pagar a anuidade. Com a inscrição
remida, ele pode continuar votando
nas eleições para conselheiro e
diretor, mas não pode se candidatar
a nenhum destes cargos.

Agora é Lei:

farmácia é estabelecimento de saúde
A presidente Dilma Rousseff sancionou a lei que
transforma farmácias em estabelecimentos de
saúde. A Lei 13.021, publicada no Diário Oficial
da União de 11 de agosto de 2014, estabelece
que elas deixem de ser um mero estabelecimento comercial e se transformem em unidades
de pre s t aç ão de s er viç o s de as si s tência
farmacêutica, assistência à saúde e orientação
sanitária individual e coletiva. Além da exigência de
farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, a Lei também determina que o profissional
faça o acompanhamento farmacoterapêutico de
pacientes, internados ou não.
Aguardada há mais de 20 anos, quando começou
a tramitar no Congresso Nacional, a Lei finalmente
consolida a autonomia técnica do farmacêutico,
uma vez que proíbe o proprietário de desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas
prestadas pelo profissional. Também apresenta
os dois – farmacêutico e proprietário – como
corresponsáveis na promoção do uso racional
de medicamentos. A Lei permite, ainda, que a
farmácia disponibilize vacinas e outras substâncias
de acordo com o perfil epidemiológico na região
onde está inserida.
Outro aspecto importante da nova legislação está
no artigo 4º, que apresenta como responsabilidade do poder público a garantia de assistência
farmacêutica segundo os princípios e diretrizes
do SUS, de universalidade, equidade e integralidade. Em relação às farmácias hospitalares, o
artigo 8º estabelece que estes estabelecimentos
estão condicionados às mesmas exigências
legais previstas para as farmácias não privativas
em relação à instalação, equipamento, direção e
desempenho técnico dos farmacêuticos, além do
registro no Conselho Regional de Farmácia.

Vetos presidenciais
Apesar do acordo histórico fechado entre lideranças dos
farmacêuticos e do comércio varejista, que permitiu a
aprovação do Projeto de Lei na Câmara dos Deputados e no
Senado Federal, a matéria sancionada pela presidente Dilma
contou com quatro vetos. Um dos mais polêmicos foi o veto ao
artigo 17, que dava prazo de três anos para postos e dispensários de medicamentos se transformarem em farmácia e
drogaria.
“A presidente Dilma entendeu que esse artigo poderia colocar
em risco a assistência farmacêutica em diversas regiões do
país, principalmente nas localidades mais isoladas. Mas, hoje
em dia, é cada vez mais raro encontrar um posto de medicamento que atenda à sua função original. Há reserva de mercado
suficiente para garantir a plena assistência farmacêutica
em todos os locais onde há dispensação de medicamentos”,
lamentou o vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira.

Medida Provisória
Junto com a Lei, a presidente Dilma Rousseff também editou a
Medida Provisória (MP) 653/14, que inclui um parágrafo único
ao artigo 6º na Lei 13.021. A MP determina que seja aplicado
o artigo 15º da Lei 5991/73 aos estabelecimentos de micro
e pequeno porte. Isso significa que as farmácias e drogarias
terão que continuar mantendo em seus quadros um responsável técnico, devidamente inscrito no Conselho Regional de
Farmácia, durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento. Como os CRFs não registram técnicos em Farmácia,
somente farmacêuticos poderão assumir a responsabilidade
técnica das farmácias e drogarias de micro e pequeno porte, o
que já estava previsto antes da sanção da Lei.
A Lei 13.021/14 concede prazo de 45 dias a partir de sua
publicação para que as novas regras passem a valer. A MP
653/14 está sendo analisada pela Frente Parlamentar Mista
em Defesa da Assistência Farmacêutica e pode ser alterada a
qualquer momento.
| Julho - Agosto 2014 |
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Novos desaﬁos para o farmacêutico
Com o reconhecimento das farmácias e drogarias como estabelecimentos de saúde, a
demanda por serviços farmacêuticos deve se tornar cada vez mais intensa. A relação
simplesmente comercial tende a ser substituída pela intensificação das ações de
cuidado com a saúde. A consequência é a maior demanda da presença do profissional nos estabelecimentos de saúde e a valorização da profissão farmacêutica. Em
entrevista à Farmácia Revista, o presidente Vanderlei Machado analisa os principais
impactos da sanção da Lei para profissionais e estabelecimentos farmacêuticos.
A aprovação da Lei 13.021/14 traz quais benefícios
para a classe farmacêutica?

Como fica a cobrança da presença obrigatória do farmacêutico
nas farmácias e drogarias?

Essa Lei representa um marco para a saúde coletiva, pois
regulamenta a prestação da assistência farmacêutica
plena, com destaque para o acompanhamento da terapia
do paciente e a promoção do uso racional de medicamentos. Além do reconhecimento público da importância
do farmacêutico dentro dos serviços de saúde, a Lei nos
dá maior respaldo para promover e cobrar a inserção do
profissional em todos os setores onde haja a dispensação
de medicamentos. Os Artigos 2º e 3º trazem ainda dois
pontos que merecem ser destacados: o reconhecimento
das farmácias e drogarias como estabelecimentos de
saúde e, neste contexto, o reconhecimento da assistência
farmacêutica como parte integrante e essencial para
promoção, proteção e recuperação da saúde individual e
coletiva.

É importante entender que a presença do farmacêutico por tempo
integral é cobrada há muitos anos pelo CRF/MG, tendo por base
o disposto na Lei 5.991, de 1973. Contudo, a aprovação da Lei
13.021/14 foi extremamente importante por determinar, de forma
clara, a essencialidade da assistência farmacêutica e a obrigatoriedade da presença do farmacêutico legalmente habilitado em
farmácias de qualquer natureza. Temos, com isto, maior respaldo
legal para cobrar a presença do farmacêutico durante todo o
horário de funcionamento, permitindo oferecer à população maior
segurança na aquisição de medicamentos.

Diante de toda mobilização feita em 2014, a Lei
publicada atendeu às expectativas da categoria em sua
totalidade?
A publicação da Lei foi fruto de 20 anos de mobilização da
categoria, culminando, em 2014, em um acordo inédito
entre farmacêuticos e empresários, que permitiu a votação
e aprovação do Projeto de Lei (PL) no Congresso. No geral,
podemos considerar que a regulamentação da assistência
farmacêutica por força de lei representa uma vitória.
Contudo, alguns pontos importantes presentes no PL foram
vetados na sanção presidencial, como o estabelecimento
do comércio exclusivo de medicamentos e produtos para a
saúde nas farmácias e drogarias, e a extinção do registro de
postos de medicamentos que não contam com a presença
do farmacêutico.
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A Medida Provisória (MP) nº 653, publicada juntamente
com a Lei, exime esta obrigatoriedade às micro e pequenas
empresas?
Não. A Medida Provisória determina que as microempresas e
empresas de pequeno porte permaneçam submetidas ao disposto
no Artigo 15 da Lei 5.991, de 17 de dezembro de 1973. Tal artigo
é claro em determinar como obrigatória a presença em tempo
integral do responsável técnico, assim como especificar que
somente na falta de profissionais farmacêuticos é que a responsabilidade técnica poderia ser atribuída ao prático de farmácia,
oficial de farmácia ou outro, desde que inscrito no Conselho
Regional de Farmácia. Desta forma, somente em regiões onde
exista carência de profissionais é que esta norma poderia ser
aplicada. Entendemos que a publicação da MP representa um
retrocesso, uma vez que o contexto atual é extremamente distinto
de 1973. Dispomos hoje de profissionais em número suficiente
para atender às demandas de mercado, não havendo, há muitos
anos, a necessidade de se habilitar outros profissionais, que não o
farmacêutico, para atuação em farmácias e drogarias. A ausência
da assistência farmacêutica em estabelecimento de pequeno

porte representa uma negligência na assistência à saúde,
especialmente para as populações mais carentes e com
menor acesso aos serviços públicos e privados.
A Lei 13.021/14 trouxe mudanças para a atividade do
farmacêutico em outros setores além das farmácias e
drogarias?
A Lei conceitua farmácias sem manipulação e drogarias
como “estabelecimentos de dispensação e comércio
de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos
e correlatos em suas embalagens originais” e ainda
farmácias com manipulação como “estabelecimento
de manipulação de fórmulas magistrais e oficinais, de
comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação
e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou
de qualquer outra equivalente de assistência médica”.
Desta forma, todos os estabelecimentos de saúde onde
existirem serviços de dispensação de medicamentos que
se caracterizem como farmácias com ou sem manipulação
e/ou drogarias, estão sujeitos aos dispostos na nova Lei.
Isto inclui farmácias públicas ou privadas de atendimento
privativo de unidade hospitalar ou serviços similares.
Os estabelecimentos farmacêuticos deverão passar por
adequações de infraestrutura?
A Lei, em seu Artigo 6º, descreve que a farmácia deve ter
“localização conveniente, sob o aspecto sanitário; dispor
de equipamentos necessários à conservação adequada de
medicamentos e insumos imunobiológicos e contar com
equipamentos e acessórios que satisfaçam aos requisitos
técnicos estabelecidos pela Vigilância Sanitária”. Quanto à
gestão, vale destacar que a Lei prevê a responsabilidade
solidária do proprietário e do farmacêutico em todas as
ações de promoção do uso racional de medicamentos,
determinando ainda que o proprietário não poderá desautorizar ou desconsiderar as orientações técnicas emitidas
pelo farmacêutico. Podemos perceber que a participação
efetiva do profi ssional farmacêutico coordenando todos
os procedimentos de assistência à saúde prestados
nas farmácias e drogarias é de extrema relevância, pois
somente a partir de suas diretrizes técnicas é que se dá a
segurança no atendimento do paciente.

Vanderlei Machado
Presidente do CRF/MG

Quais são as principais mudanças nos serviços de assistência
farmacêutica?
Na prática profissional, a forma de atendimento ao paciente
deverá ser revista. O Artigo 13 traz quais são as obrigações do
farmacêutico no exercício de suas atividades, onde se destaca: o
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes; a definição de
protocolos de vigilância farmacológica; a orientação farmacêutica
e a promoção do uso racional de medicamentos. Tais serviços
representam o cerne da assistência farmacêutica e devem fazer
parte da prática cotidiana do profissional. As responsabilidades dos
farmacêuticos atribuídas pela Lei nos ressaltam a necessidade de
revisão nos procedimentos adotados no atendimento ao paciente,
assim como na busca por qualificação e aprimoramento contínuos.
Como deve se dar a relação do farmacêutico com o paciente?
A assistência farmacêutica efetiva exige antes de tudo um
estreitamento na relação do farmacêutico com os pacientes.
Os profissionais devem se prontificar para o atendimento e de
forma alguma atribuir esta responsabilidade a outras pessoas. O
farmacêutico é o profissional da saúde mais próximo da sociedade
e ela reconhece cada vez mais a essencialidade dos seus serviços.

Em destaque

A FARMÁCIA NA

LINHA DE FRENTE

Os candidatos que disputam o cargo de governador de Minas
Gerais têm novos elementos para pensar o seu modelo de gestão
para a área da saúde. Eles receberam do CRF/MG uma série de
propostas que levarão mais qualidade de vida aos mineiros por
meio de ações voltadas para a reestruturação da política estadual
de medicamentos e maior inserção do farmacêutico no sistema de
saúde.
O trabalho de mobilização começou em agosto, junto com a
campanha eleitoral dos sete postulantes ao Governo de Minas.
A assessoria da diretoria do CRF/MG entrou em contato com os
assessores de todos os candidatos e propôs a conciliação de
agenda para o mês de agosto. Em três semanas, quatro dos sete
candidatos compareceram às reuniões realizadas na sede do
Conselho.

As agendas dos candidatos
ao governo de Minas, no mês
de agosto, incluíram reuniões
para tratar dos interesses
dos farmacêuticos e dos
usuários do Sistema Único de
Saúde. Em iniciativa inédita, o
Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais convidou
todos os candidatos que
concorrem ao principal cargo
do Poder Executivo Estadual
para apresentar e debater
propostas de fortalecimento da
assistência farmacêutica no
Estado. Os que reconheceram
a importância das sugestões
para a promoção de melhorias
no serviço de saúde ofertado à
população mineira atenderam
ao chamado e incluíram a
reunião em seus compromissos
de campanha. Os que não
puderam comparecer terão as
propostas protocoladas junto
aos seus comitês eleitorais.
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O primeiro encontro foi realizado com o candidato do PCB, Túlio
Lopes, no dia 8 de agosto. Ele estava acompanhado do candidato
a senador pelo mesmo partido, Pablo Lima. No dia 14, foi a vez do
candidato Fidélis Alcântara, do Psol. No dia 29, o encontro ocorreu
com Fernando Pimentel, candidato do PT, juntamente com os
candidatos pelo mesmo partido a deputado federal, Odair Cunha,
e estadual, Ulysses Gomes. No dia 1º de setembro, a reunião foi
com Eduardo Ferreira, do PSDC. Ao receber o documento com as
considerações farmacêuticas, os candidatos se comprometeram a
analisar as propostas e avaliar a possibilidade de incluí-las em seu
plano de governo.
Até o fechamento desta edição da Farmácia Revista, os outros três
candidatos – Pimenta da Veiga (PSDB), Tarcísio Delgado (PSB) e
Cleide Donária (PCO), não haviam apresentado datas disponíveis
para a reunião. “Vamos continuar tentando contato com eles até as
eleições. Consideramos fundamental apresentar essas propostas
a todos os candidatos, a fim de garantir que todos conheçam
as reivindicações da nossa categoria, principalmente o futuro
governador”, afirmou o presidente Vanderlei Machado.
Segundo o presidente, as propostas foram elaboradas pela equipe
de farmacêuticos do CRF/MG com base na experiência adquirida
com o convívio junto aos profissionais nos últimos anos. “Temos
percorrido todas as regiões do Estado oferecendo cursos, palestras
e promovendo debates com profissionais de várias áreas de
atuação. Nestes encontros, recebemos dos farmacêuticos uma
série de demandas que agora foram compiladas neste documento”,
esclareceu.

Candidato Túlio Lopes e Pablo Lima, do PCB, receberam as
propostas das mãos do presidente Vanderlei Machado

Fidélis Alcântara, do Psol, debateu cada uma
das sugestões com a diretoria

Fernando Pimentel, do PT, ao lado do presidente Vanderlei e do
candidato Ulysses Gomes, defende melhorias para a saúde

Eduardo Ferreira, do PSDC, agradeceu a
contribuição dada pelos farmacêuticos

Em destaque
Vanderlei Machado considera que a articulação política junto aos candidatos ao Governo de Minas é um exercício de
democracia. “Atualmente, existem mais de 25 mil farmacêuticos em atividade em Minas Gerais. Eles são oriundos de
63 instituições de ensino superior, as quais graduam, a cada ano, cerca de 1000 novos profissionais. São pessoas
que estão na linha de frente do sistema de saúde, cuja formação técnica, científica e humana permite prestar uma
assistência farmacêutica de qualidade para todos os cidadãos. Ao apresentar as propostas farmacêuticas, pudemos
reafirmar a preocupação da categoria com a promoção da saúde em Minas Gerais”.

Imprensa

Acompanhado do candidato a deputado federal, Odair Cunha,
Pimentel concedeu entrevista à imprensa na sede do CRF/MG

A visita dos candidatos a governador ao CRF/MG
repercutiu na imprensa mineira. Os jornais Bom Dia Minas
e MGTV, da Rede Globo, além dos jornais O Tempo e
Estado de Minas publicaram a reunião com os representantes dos farmacêuticos. Fernando Pimentel, por sua vez,
chegou a dar uma coletiva de imprensa para os jornalistas
que acompanhavam a agenda do candidato na sede do
Conselho.

PROPOSTAS ENCAMINHADAS AOS
CANDIDATOS A GOVERNADOR
► Disposição em lei estadual das normas gerais sobre a presença de proﬁssionais farmacêuticos
em hospitais, unidades básicas de saúde e unidades de pronto atendimento do Estado.
► Disposição em lei estadual das ações e serviços de assistência farmacêutica
executadas, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual,
por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado.
► Disposição em lei estadual do “Plano Estadual de Carreiras,
Cargos e Salários dos Proﬁssionais de Saúde do SUS – PECS-SUS”,
com a consequente inserção do proﬁssional farmacêutico.
► Disposição em lei estadual do Programa Rede Farmácia de Minas para que ele seja
centrado no paciente (eliminando os riscos sanitários presentes), permitindo condições
dignas de trabalho e remuneração (estabelecer em forma de lei o incentivo ﬁnanceiro que
já está previsto no orçamento, mas não é repassado ao proﬁssional farmacêutico);
► Suplementar a contra partida das tabelas dos procedimentos diagnósticos
(exames laboratoriais) e do componente básico da assistência farmacêutica.
► Inserção de códigos de procedimentos na tabela SIA-SUS de
atividades farmacêuticas, como ﬁtoterapia, acupuntura, etc.
► Redução da alíquota do ICMS para medicamentos de doenças crônicas degenerativas.
► Reestruturação da Política Estadual de Medicamentos no sistema prisional
com efetiva assistência farmacêutica, incluída na equipe mínima de proﬁssionais
da saúde, responsável pelo atendimento e farmacoterapia destes pacientes.

18

| Farmácia Revista |

FARMACÊUTICOS TAMBÉM SÃO
CANDIDATOS AO LEGISLATIVO
Em 2014, dois farmacêuticos de Minas Gerais também disputam vaga na Assembléia Legislativa e na
Câmara Federal. Alessandra Auarek, que atua em Belo Horizonte, concorre à vaga de deputada estadual. Já
Aloísio Neiva, natural de Novo Cruzeiro, disputa o cargo de deputado federal. Eles estiveram com a diretoria
do CRF/MG para apresentar suas candidaturas e se colocaram como possíveis representantes da categoria
junto ao Legislativo.
O presidente Vanderlei Machado parabenizou os farmacêuticos pela iniciativa e desejou sucesso na
candidatura. “Entendemos que o farmacêutico tem que estar presente em todos os lugares, inclusive no
cenário político. Desejamos sucesso aos nossos colegas que se apresentaram para esta missão”, afirmou.

Farmacêutico Aloísio Neiva é ex-aluno da Escola de Farmácia
da UFOP e atua na área de Análises Clínicas

Farmacêutica Alessandra Auarek foi assessora técnica
do CRF/MG e atua na área de dispensação

Articulação política junto aos
prefeitos e vereadores farmacêuticos

Fale com o
presidente

O trabalho de articulação do CRF/MG junto aos representantes
mineiros começou em 2013, quando foi realizado o I Encontro
dos Farmacêuticos Eleitos. Na oportunidade, foram alinhadas as
propostas de assistência farmacêutica nos municípios e estreitados os laços entre os novos gestores e o CRF/MG. Nas eleições
municipais, a categoria farmacêutica conseguiu um número recorde
de representantes no Executivo e no Legislativo dos municípios do
Estado. Ao todo, 43 profissionais conseguiram se eleger prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores de cidades mineiras.

Quem quiser um contato direto
com o presidente do CRF/MG agora
já pode agendar a sua audiência.

“Ingressar na vida pública é prova de comprometimento com os
interesses coletivos em detrimento dos individuais. É motivo de muita
alegria perceber que a categoria farmacêutica tem se convencido da
importância do seu papel social e reivindicado cada vez mais espaço”,
comemorou o presidente Vanderlei Machado.

O momento “Fale com o Presidente” ocorre nos
dias de reunião de diretoria, na sede do CRF/MG.

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

| Julho - Agosto 2014 |
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Procure seu farmacêutico
e encontre bem-estar

Em 2014, o CRF/MG lançou uma campanha de valorização em que os personagens são os próprios farmacêuticos.
Eles demonstram que ser farmacêutico vai além dos limites profissionais, estabelecendo uma relação com seus clientes
pautada na confiança, amizade e respeito mútuo. Este espaço na Farmácia Revista se dedica a apresentar relatos de
alguns dos personagens da vida real que carregam consigo o orgulho de ser farmacêutico. Eles demonstram que fazer a
diferença na promoção da saúde e bem-estar da população é mais que um ofício, é uma vocação.

A arte de servir
Minha história com a Farmácia começou aos 16 anos, sendo meu
primeiro emprego. Apaixonado pelo cuidar, pela atenção e o compartilhar que está intrínseco nesta área, sinto-me honrado de estar há
15 anos dentro da Farmácia e poder me tornar profissional do setor
e especialista em manipulação magistral.
Uma palavra que, para mim, motiva e define a profissão farmacêutica
é: servir! Não tem preço poder ver um paciente voltando na farmácia
só para dizer que “segui a sua orientação e deu certo”, “já melhorei”.
Isso nos motiva a buscar a excelência de um serviço cada vez mais
qualificado diante dessa grande e preciosa responsabilidade.
Há três anos, atuo como voluntário em uma comunidade terapêutica
na cidade de Espera Feliz, onde me sinto extremamente realizado
em participar da equipe multidisciplinar, em meio a outros cinco
profissionais extremamente competentes e atuantes nesta causa.
Semanalmente, atendo os internos para ouvir e orientá-los quanto
à importância dos cuidados pessoais diante das interações e riscos
pelo uso abusivo de álcool e drogas. Nossa profissão pode somar
muito com as iniciativas de ONGs para que ofereçamos informações
técnicas imprescindíveis para a promoção da saúde.
Outra atividade que tenho desempenhado como voluntário é
no Projeto Reviver – Comunidade Terapêutica em Espera Feliz.
Consegui, junto ao CRF, quando havia o Capacifar em Muriaé, as
doações de alimentos que foram para essa instituição onde tenho a
alegria de doar o meu trabalho.

Tamb ém tenho realiz ado um tr ab alho
com foco na educação. Junto aos alunos
demonstro, através de reações, uma aula
prática de química, que tem levado a esses
jovens a importância da nossa profissão na
promoção da saúde. Eles ficam encantados
com a estrutura de uma Farmácia de Manipulação e temos colhido depoimentos de alunos
que no ENEM puderam lembrar as questões
de química através da demonstração nessas
aulas. Fazemos um certificado como forma de
registrar nosso cuidado e apreciação por esta
fase tão importante na vida dos alunos.

Chales Wili Souza Bento
Farmacêutico de Carangola

Foto: Arquivo pessoal

CRF/MG inaugura projeto
“Farmácia Estabelecimento de Saúde”
No dia 2 de agosto, foi realizada na sede do CRF/MG a primeira capacitação do projeto “Farmácia Estabelecimento
de Saúde”, que visa a atualização profissional em temas aplicados à farmácia comunitária, como serviços de saúde,
ferramentas de gestão e desenvolvimento de recursos. Para a aula de estreia, foi escolhido o tema “Aspectos Regulatórios para Abertura de Estabelecimentos Farmacêuticos”.
O assessor de diretoria, Alisson Brandão, realizou a abertura do evento e enfatizou a importância da discussão no
momento pelo qual passa a profissão. “Com a lei que transforma as farmácias em estabelecimentos de saúde, o
farmacêutico passa a possuir artifícios legais para reivindicar e conquistar seu espaço como profissional de saúde
que é”, disse.
O primeiro palestrante do projeto foi o farmacêutico e fiscal da Vigilância
Sanitária de Governador Valadares, Thalles Miguel Procópio. Ele falou sobre
os aspectos regulatórios para a abertura de drogarias e farmácias, explicando
os documentos necessários e regulamentações a serem seguidas. Além das
especificações técnicas, o farmacêutico também defendeu que a evolução da
profissão está no empreendedorismo do profissional. “As farmácias e drogarias
precisam se destacar com o que tem para oferecer, sejam as grandes redes
com o preço baixo ou os pequenos estabelecimentos com a proximidade da
população e a atenção farmacêutica prestada de forma mais pessoal”.

Farmacêuticos Thalles Procópio e Hyelen
Talita conduziram as palestras

Os aspectos regulatórios para a abertura de laboratórios de Análises Clínicas;
manual de boas práticas para distribuidoras; transportadoras e empresas de
logística de medicamentos; treinamento, controle de qualidade e legislação
pertinente; e segurança do paciente e qualidade dos serviços de saúde foram
os temas ministrados pela farmacêutica fiscal da Vigilância Sanitária de Coronel
Fabriciano, Hyelen Talita Oliveira de Souza. Para ela, encontros como esse são
um avanço para a convivência entre fiscais e farmacêuticos. “O nosso papel
aqui hoje é orientar para os riscos que os farmacêuticos correm quando não
seguem as exigências da Vigilância e dos órgãos fiscalizadores”, enfatizou.

Assessor Alisson Brandão falou dos desafios
que a Lei 13021/14 traz aos farmacêuticos

A palavra é sua
Farmacêutico Chales Wili se dedica a várias
áreas de atuação da profissão

Compartilhe sua história! Fale dos amigos que fez durante a carreira, da confiança que tem no seu
trabalho. Conte como a parceria entre farmacêuticos e clientes faz bem.
Mande um email, com foto, para comunicacao@crfmg.org.br

A capacitação é ótima para quem está começando agora o
seu próprio negócio. Essa orientação sobre a papelada e os
procedimentos é necessária para não cometer erros na abertura
do estabelecimento. Estou montando a minha farmácia de
manipulação com ajuda da minha família, tradicionalmente
ligada à Farmácia, mas, para quem não tem esse apoio,
aulas como essa são um rumo para não ficar perdido.

Viajei do norte de Minas até Belo Horizonte para
assistir ao curso e valeu a pena. A aula foi muito
esclarecedora e útil para meus planos futuros de
abrir a minha própria drogaria. Os farmacêuticos
que possuem esse sonho, assim como eu, precisam
dessas informações. O Conselho visou essa
necessidade e teve uma ótima iniciativa com a aula.

Thiago Ferreira Duarte

Jônatas Macena Cardoso

Farm.o de Itabira
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Fitoterapia e Homeopatia são
temas de debate na Agrorgânica
As Práticas Integrativas e Complementares tiveram espaço garantido na
Agrorgânica 2014, evento que concentrou a IV Feira de Agricultura Orgânica
de Minas Gerais e a III Feira de Plantas Medicinais. Realizada de 30 de julho
a 1º de agosto, em Sete Lagoas, a Agrorgânica teve o objetivo de debater e
trocar experiências sobre a agricultura orgânica e a agroecologia, além de
difundir o conhecimento entre farmacêuticos, pesquisadores, agricultores,
estudantes e o público em geral sobre as plantas medicinais.
Dada a importância do tema para os farmacêuticos, o CRF/MG marcou
presença nos três dias de evento com a oferta de palestras e montagem
de estande institucional para servir de apoio aos profissionais. No
estande, foram distribuídos materiais informativos referentes ao trabalho
desenvolvido pelo Conselho e sobre as várias áreas de atuação do
farmacêutico.
O presidente Vanderlei Machado participou da mesa de abertura ao
lado do vice-prefeito de Sete Lagoas, Ronaldo João da Silva, além de
representantes de entidades nacionais, estaduais e municipais. “Nós,
farmacêuticos, sabemos o quanto a saúde da população está diretamente
ligada à característica dos alimentos que consome, sendo fundamental
incentivarmos uma agricultura segura, saudável e sustentável. Devemos
também lembrar que, na milenar prática da fitoterapia, os efeitos terapêuticos nos pacientes dependem muito da qualidade das plantas e matérias
primas vegetais utilizadas”, afirmou Vanderlei.

Presidente Vanderlei Machado discursou
na abertura do evento

Estande do Conselho foi ponto de apoio
dos farmacêuticos presentes

III Seminário de Homeopatia
A programação do primeiro dia do evento contou com o III Seminário de Homeopatia de Minas Gerais, promovido
pelo CRF/MG. A capacitação, organizada pela Comissão Assessora de Homeopatia, teve palestra do farmacêutico
Alexandre Leonel. Ele falou sobre a homeopatia como tecnologia farmacêutica aplicada à agricultura orgânica.

Farmacêutico Alexandre Leonel falou sobre a
homeopatia aplicada à agricultura orgânica
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A apresentação do farmacêutico teve três pontos chaves: a contribuição da homeopatia na produção de alimentos de forma segura
e sustentável; aspectos da agricultura sustentável na homeopatia;
e o papel do farmacêutico diante desse novo e exigente mercado.
“O meu objetivo foi mostrar aos profissionais o potencial que tem
a homeopatia na agricultura do terceiro milênio. O mundo pede
por produtos orgânicos, limpos e sem venenos, e o farmacêutico
homeopata pode contribuir muito para a redução dos resíduos
tóxicos”, defendeu.

III Seminário de Fitoterapia e Plantas Medicinais
No dia 1º de agosto, foi a vez de os participantes da Agrorgânica
conhecerem mais sobre a fitoterapia e as plantas medicinais. Na parte
da manhã, as palestras foram voltadas para o público em geral. O
farmacêutico Júlio César Wallwitz Cardoso falou sobre as experiências no
cultivo e implantação de plantas medicinais na agricultura familiar para
um grupo de profissionais ligados à agronomia. O farmacêutico Sérgio
Cardoso também discutiu o emprego e a distribuição de medicamentos
fitoterápicos em políticas públicas de saúde.
Durante a tarde, foi realizado o III Seminário de Fitoterapia e Plantas
Medicinais de Minas Gerais, também promovido pelo CRF/MG. Mais
de 50 farmacêuticos participaram do evento. A integrante da comissão
assessora de Fitoterapia, Ana Alkimin, falou sobre o projeto Farmácia
Viva, responsável pela dispensação de fitoterápicos e plantas medicinais
na saúde pública. A farmacêutica explicou o funcionamento do trabalho
na unidade da Farmácia Viva de Nova Lima, desde as etapas do plantio
até a entrega dos medicamentos fitoterápicos.
Para ela, o final da cadeia produtiva, quando acontece o contato do
profissional com a população, é o mais importante do trabalho. “A
nossa função dialoga com o conhecimento do povo. Podemos ensinar o
paciente a preparar o seu próprio chá em casa, mas da forma e proporção
corretas”, destacou. Ainda sobre a Farmácia Viva, a farmacêutica
Domitila Morais Gonçalves falou sobre o seu trabalho na unidade de
Ipatinga, com enfoque na gestão farmacêutica.
A segunda palestra do seminário foi ministrada pela farmacêutica Ana
Maria Dantas Barros, sobre a montagem de hortas de plantas medicinais.
Encerrando os trabalhos, o farmacêutico Sérgio Cardoso falou sobre a
prescrição de medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais, salientando a importância do trabalho do farmacêutico para a dispensação
correta das substâncias. “Na hora de prescrever, diferente de outros
profissionais da saúde, levamos em consideração uma série de questões
específicas que estão relacionadas ao nosso arsenal de conhecimento,
como a composição, o método de produção, entre outros. Assim,
podemos levar ao nosso paciente o melhor tratamento terapêutico
possível”, ressaltou.
O presidente Vanderlei Machado agradeceu a participação dos
integrantes das comissões assessoras de homeopatia e fitoterapia.
“Sabemos que, para contribuir com a programação da Agrorgânica
2014, nossos colegas farmacêuticos não pouparam esforços no estudo
e pesquisa de suas áreas de atuação”.

Farmacêutica Ana Maria Dantas apresentou como deve
ser feita a montagem de hortas de plantas medicinais

A palavra é sua
Agradeço o CRF/MG pela
oportunidade, pois nunca
havia participado de
cursos sobre Fitoterapia
em Sete Lagoas. O
Seminário está ótimo e
aborda temas que são
pouco divulgados no ramo
farmacêutico, mas que
sempre foram do meu interesse.
Marina Rodrigues

Farm a. da prefeitura de Sete Lagoas

Os conhecimentos
divulgados no Seminário de
Fitoterapia me ajudaram
muito, pois estudarei
a matéria do tema no
semestre que vem e,
agora, já possuo uma
bagagem maior e sei dar
a devida importância
a essa área tão bacana da Farmácia.
Carmina Valderedo

Estudante de Farmácia de Belo Horizonte

Gosto da área de
Homeopatia e fiquei
satisfeita com a realização
do Seminário. A inserção
homeopática na
agricultura tem muito a
acrescentar em relação ao
custo-benefício e melhorias
à saúde. Depois da aula de
hoje, penso em seguir essa área quando me formar.
Amanda dos Santos

Estudante de Farmácia de Betim
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VII Congresso Sul Mineiro
de Laboratórios Clínicos

O presidente Vanderlei Machado discursou
na abertura do Congresso

A conselheira Márcia Magalhães participou
como palestrante no evento

Na última semana de agosto, a cidade de São Lourenço,
no Sul de Minas, recebeu o VII Congresso Sul Mineiro de
Laboratórios Clínicos. O evento, que englobou palestras
e cursos voltados para laboratórios de pequeno e médio
porte, contou com apoio do CRF/MG.
Na sexta-feira, 29 de agosto, foi realizada a abertura
oficial do Congresso. O presidente do Conselho, Vanderlei
Machado, participou da mesa de abertura ao lado de
autoridades, como o assessor de gabinete da prefeitura e
representante do prefeito de São Lourenço, Luiz Cláudio
de Carvalho, o presidente do evento e representante da
Afarbica, Rubélio Real, o delegado SBAC Minas, Ivonaldo
Gardingo, e o presidente do Sindlab, Humberto Tibúrcio.
Em seu discurso, Vanderlei Machado ressaltou a
importância da atualização constante dos profissionais

O integrante da Comissão Assessora de Análises Clínicas,
Humberto Tibúrcio, também ministrou palestra

e da importância da luta de todos por uma categoria
mais forte, além de melhorias para as Análises Clínicas.
“O entusiasmo de vocês, farmacêuticos, e a busca pelo
conhecimento é o que move esse Congresso, que tem se
consolidado como um dos mais importantes na área de
Análises Clínicas, no Brasil”, ressaltou Vanderlei.
O CRF/MG também marcou presença através de
palestras realizadas por representantes da entidade.
No dia 30 de agosto, a conselheira regional Márcia
Magalhães ministrou aula de tema “Custo laboratorial:
como calcular?”. No mesmo dia, o integrante da Comissão
Assessora de Análises Clínicas do Conselho, Humberto
Tibúrcio, realizou palestra sobre transporte de amostra
de paciente e novo regulamento sanitário. No dia 31, o
farmacêutico Humberto ministrou aula de tema “HIV –
nova portaria: como liberar o resultado com segurança”.

V Fórum de Análises
Clínicas de Minas Gerais
Integrando a programação do VII Congresso Sul Mineiro de Laboratórios Clínicos, o CRF/MG promoveu o V Fórum de Análises Clínicas
de Minas Gerais. No evento, realizado dia 30 de agosto, participaram
mais de 80 farmacêuticos, estudantes de Farmácia e profissionais
de saúde.
Iniciando os trabalhos, o coordenador da Comissão Assessora de
Análises Clínicas do Conselho e delegado da SBAC Minas, Ivonaldo
Gardingo, explanou sobre o cenário atual dessa área de atuação,
o contexto de mercado e as perspectivas futuras. Em seguida, o
presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, falou sobre a ética na
profissão. “Não podemos colocar o lucro na frente do real valor do
nosso trabalho: a promoção da saúde da população. Para garantir
essa doutrina, existe o Código de Ética da nossa profissão e ele deve
ser seguido”, comentou Vanderlei, ressaltando artigos importantes
da Resolução 596/14.
Após as explanações, foi realizado um debate para que os participantes pudessem esclarecer dúvidas e discutir suas opiniões
diretamente com o presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, o
presidente do evento e representante da Afarbica, Rubélio Real, o
delegado SBAC Minas, Ivonaldo Gardingo, e o presidente do Sindlab,
Humberto Tibúrcio.
No debate, farmacêuticos de diferentes cidades de Minas participaram ativamente ressaltando assuntos de grande relevância
para a categoria, contextualizando-os segundo a realidade de seus

municípios. Deusdélia Castro, farmacêutica
da cidade de Barroso e uma das profissionais
participantes do evento, aprovou o formato
da discussão. “Só um lado falar não adianta,
deve haver a chance da troca de ideias. Então,
o Fórum foi muito proveitoso e garantiu um
debate que só trará melhorias à profissão”,
dise a farmacêutica.

Homenagem
Durante o VII Congresso Sul Mineiro de
Laboratórios Clínicos, houve uma homenagem
póstuma ao farmacêutico Nadilson da Silva
Cunha, que faleceu em maio desse ano. Ele
foi palestrante de diversos cursos promovidos
pelo CRF/MG para os profissionais que atuam
na área de Análises Clínicas. “Nosso amigo
Nadilson, exemplo de profissional para a
categoria, defendia que qualquer atividade
profissional só é forte se estiver unida em prol
do bem comum. No nosso caso, o que está
em jogo é o reconhecimento que as Análises
Clínicas merecem e, também, os serviços de
qualidade que a população tanto precisa”,
reforçou Vanderlei.
Registro feito
em maio/2012

PONTO DE APOIO
Em todo o VII Congresso Sul Mineiro
de Laboratórios Clínicos, o Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais
participou com estande institucional como
ponto de encontro para os farmacêuticos
participantes do evento.

Ao fim das palestras, houve debate para esclarecer as dúvidas dos farmacêuticos
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Nadilson Cunha foi palestrante de diversos eventos do CRF/MG
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Capacitação profissional

Fórum debate prescrição
farmacêutica na área magistral
Profissionais atuantes na farmácia magistral se reuniram em
Belo Horizonte, no dia 2 de agosto, para debater os desafios
da prática da prescrição farmacêutica no setor. O III Fórum
Magistral de Minas Gerais, promovido pelo CRF/MG em parceria
com a Anfarmag Minas, apresentou os aspectos técnicos, legais
e sanitários que devem ser seguidos para a realização deste
serviço.
O evento contou com a palestra ministrada pelo vice-presidente
da Anfarmag Nacional, Antônio Geraldo Ribeiro dos Santos Júnior,
que falou sobre as atribuições clínicas do farmacêutico e os
cuidados no ato da prescrição. Segundo ele, é fundamental que o
profissional saiba a forma de questionar o paciente no momento
da anamnese. “Além dos conhecimentos sobre os medicamentos,
o farmacêutico precisa dominar a comunicação interpessoal para
conseguir a confiança dos pacientes e garantir a qualidade da
entrevista. É preciso também saber identificar quais sintomas e
condições clínicas extrapolam a alçada farmacêutica, devendo ser
tratados pelo médico”, ressaltou.
Outro ponto abordado foi a forma segura de se realizar a prescrição.
Para Antônio Geraldo, o registro da anamnese e a discriminação,
de forma clara, da maneira como o medicamento deve ser administrado, respaldam a escolha pela conduta terapêutica e evitam
dúvidas dos pacientes.
O assessor da diretoria do CRF/MG, Alisson Brandão, falou da
legislação que o profissional precisa conhecer para praticar a
prescrição farmacêutica com segurança e da sua responsabilidade no cuidado com a população. “A prescrição é uma das
atribuições clínicas do farmacêutico, que envolvem também
outras atividades importantes para a promoção da saúde da
sociedade. É fundamental que assumamos o controle desse
processo para transformar a farmácia em um estabelecimento de
saúde de fato”, destacou.
O fórum também contou com explanações de representantes de
entidades farmacêuticas e da Vigilância Sanitária Estadual, além
de uma mesa de debate para esclarecer dúvidas dos participantes quanto à prescrição farmacêutica.
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Giro de
Capacitações
Workshop Farmácia Magistral em Ipatinga

O vice-presidente da Anfarmag Nacional, Antônio Geraldo
Ribeiro dos Santos Jr., falou para auditório lotado

O farmacêutico José Antônio de Oliveira Batistuzzo ministrou palestra de temas:
“Formulações Exclusivamente Magistrais em Diversas Especialidades Médicas” e
“Farmacoterapia - Nutrição em Medicina Esportiva” no workshop ocorrido em Ipatinga, no
dia 26 de julho. O evento foi realizado pelo CRF/MG e a Anfarmag Minas, para mais de 30
farmacêuticos da região.

1º Congresso Brasileiro
de Saúde, Direito e
Gestão Hospitalar

Palestrantes e organizadores comemoram o sucesso do evento

A palavra é sua
“O fórum me despertou interesse
por se tratar de uma novidade
para a categoria. Vi a importância
de técnicas que não vemos na
faculdade, como a melhor forma
de conversar com o paciente”
Heliton Antunes Moreira

Farmacêutico de Contagem

“O curso nos transferiu segurança
e nos mostrou quais pontos da
legislação precisamos estar atentos
antes de praticar a prescrição
farmacêutica. Achei muito importante,
pois esclarecemos dúvidas comuns
a muitos farmacêuticos.”

No dia 21 de agosto, a assessora técnica do
CRF/MG, Danyella Domingues, representou
a entidade na mesa de abertura do 1º
Congresso Brasileiro de Saúde, Direito e
Gestão Hospitalar do IBDPIS. O Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais
participou como apoiador do evento.

VII e VIII Seminários de
Farmacêuticos Atuantes
em Oftalmologia
Nos meses de julho e agosto, o
CRF/MG sediou o VII e VIII Seminários de
Farmacêuticos Atuantes em Oftalmologia,
realizados pela entidade e o grupo
“Farmacêuticos Atuantes em Oftalmologia
– FAO”. A sétima edição aconteceu no
dia 28 de julho, com palestra de Joana
Scalzo Tebet sobre o uso de fórmulas
farmacêuticas especiais para diagnóstico
e tratamento de doenças nos olhos. Em
agosto, foi realizada a oitava edição no
dia 27. Com apoio da FERRARA Ring, a
palestra foi ministrada por Guilherme Cunha,
sobre ceratocone e seus tratamentos.

Workshop Saúde Coletiva em Pouso Alegre
No dia 23 de julho, o CRF/MG, em parceria com o Laboratório Sanofi e Secretaria de
Saúde de Pouso Alegre, promoveu o workshop sobre Saúde Coletiva na cidade. O primeiro
palestrante, Vitor Hugo Travassos, ministrou aula de tema “Padronização de produtos
para saúde: A importância da qualidade”. Em seguida, Luiz Antônio Marinho Pereira
palestrou sobre Incorporação Tecnológica e Economia em Saúde. A farmacêutica Alexandra
Cruz Abramovicius discutiu o acesso aos biofármacos no SUS e, fechando os trabalhos,
Wesley Magno Ferreira minitrou palestra de tema “Atenção Farmacêutica no SUS”.

Workshop Farmácia
Magistral em Uberlândia
No dia 23 de agosto, o CRF/MG e a
Anfarmag Minas, em parceria com o
Grupo Buzatto’s, realizaram o workshop
em Farmácia Magistral na cidade de
Uberlândia. Na ocasião, o farmacêutico
José Antônio de Oliveira Batistuzzo
ministrou palestra de temas: “Formulações
Exclusivamente Magistrais em Diversas
Especialidades Médicas” e “Farmacoterapia
- Nutrição em Medicina Esportiva”.

Ruth Martins Cereda Melo

Farmacêutica de Belo Horizonte
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Responsabilidade Social

ASSESSORIA tÉCNICA

Em dia com a

FISCALIZAÇÃO
Pouso Alegre
23 de Julho
“Workshop sobre Saúde Coletiva”
O Asilo Betânia da Providência recebeu as
fraldas geriátricas doadas pelos farmacêuticos
que participaram do Workshop sobre Saúde
Coletiva em Pouso Alegre, no dia 23 de julho.
A instituição assiste 75 idosos no município.

Ipatinga

Uberlândia

Belo Horizonte

26 de Julho
“Workshop Farmácia Magistral”

23 de agosto
“Workshop Farmácia Magistral”

Agosto

Os farmacêuticos que participaram do Workshop
Farmácia Magistral na cidade de Ipatinga,
realizado no dia 26 de julho, doaram latas de leite
em pó para a Associação Beneficente Atalaia.

As embalagens de leite em pó doadas pelos
farmacêuticos que participaram do Workshop
Farmácia Magistral de Uberlândia, realizado no
dia 23 de agosto, foram destinadas à Fraternidade
Assistencial Lucas Evangelista, que atua na cidade.

Profissionais que participaram dos cursos
promovidos pelo CRF/MG em Belo Horizonte no
mês de agosto contribuíram com o projeto Dona
de Leite. Centenas de embalagens de leite em
pó arrecadadas nos eventos irão complementar
a alimentação de crianças carentes na capital.

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.
Sou diretor técnico de um estabelecimento e
precisei me afastar. O farmacêutico substituto
pode prestar assistência farmacêutica no meu
horário declarado?
Sim. Eventualmente pode haver a troca do horário
de assistência por algum imprevisto pessoal. O
que importa é que haja assistência farmacêutica à
população no estabelecimento durante todo o horário
de funcionamento. Esta troca só não é permitida se o
farmacêutico substituto tiver outra responsabilidade
técnica declarada no mesmo horário da ausência do
diretor técnico, ou seja, ele tem que estar realmente
disponível para o atendimento.

CRF/MG divulga
pareceres técnicos
O site do Conselho agora disponibiliza uma área para hospedar
pareceres técnicos produzidos pelos assessores técnicos
e jurídicos da entidade. A primeira publicação disponível é o
Parecer Técnico 001/2014, que orienta quanto à publicidade
e identificação dos estabelecimentos de saúde denominados
como Laboratórios de Análises Clínicas e Postos de Coleta.
O vice-presidente Claudiney Ferreira explica que as publicações
têm o objetivo de contribuir para o crescimento profissional
e melhor adequação dos serviços farmacêuticos prestados
em Minas Gerais. “Queremos ajudar no esclarecimento de
dúvidas de caráter técnico, científico e profissional no âmbito
da atuação do farmacêutico, assim como da regulamentação
e conduta dos estabelecimentos de saúde registrados no
Conselho”, afirma.
As demandas por pareceres técnicos devem ser encaminhadas para a Assessora Técnica pelo Fale Conosco, na
Área do Farmacêutico, com a sua devida justificativa.
Os pareceres, assim como vários outros documentos
de interesse da categoria, estão disponíveis no site
www.crfmg.org.br.

Posso me ausentar do estabelecimento onde sou
responsável técnico ou farmacêutico substituto
para realização de cursos de pós graduação?
O farmacêutico pode emitir 30 comunicados de
ausência durante o ano, em cada estabelecimento
onde seja responsável técnico, além dos 30 dias de
férias. Se as ausências ultrapassarem o limite de 30
dias anuais, o estabelecimento é obrigado contratar
um farmacêutico substituto. A ausência motivada por
aulas ou cursos deve ser comunicada com antecedência mínima de 48 horas para que possa ser
anotada e verificada pelo fiscal, conforme determina
o Código de Ética da profissão. Esses prazos dizem
respeito ao Conselho Regional de Farmácia. Em
relação aos estabelecimentos, é preciso consultar no
Dissídio Coletivo da categoria se há prazo estipulado
para esse fim.
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Paixão pelos

Super Simples é sancionado e beneficia
empresas e profissionais liberais*

ﬂiperamas
Uma paixão de infância que se tornou hobby. O
pinball, jogo composto por duas ou mais palhetas
usadas para manter uma bola de metal o máximo
de tempo possível na área jogável e evitar que
ela caia em um buraco, sempre fez parte da vida
do farmacêutico Pedro Augusto Piscitelli Lanna.
Desde os 13 anos, quando começou a jogar nos
fliperamas, tinha como diversão preferida tentar
a maior pontuação nesse jogo. Hoje, 34 anos
depois, abriga em sua residência a maior coleção
de máquinas de pinball de Minas Gerais.
Em 1995, Pedro comprou sua primeira máquina,
chamada Columbia, da empresa brasileira LTD,
e deu início ao acervo de 112 mesas de pinball
(72 expostas e 40 guardadas ou em restauração). Como todo colecionador apaixonado,
o farmacêutico não consegue escolher a sua
preferida. “Cada objeto tem sua história e é difícil
escolher uma só. Na categoria de máquinas
mais antigas, as minhas preferidas são a Fire
Action, Shock, Sure Shot, Vortex, Oba Oba e
Cavaleiro Negro, todas do já extinto fabricante
brasileiro Taito e que fizeram parte da minha
adolescência. Das modernas, posso citar como
preferidas as máquinas de pinball relacionadas
a temas musicais como Metallica, AC/DC, Elvis,
Guns’n’Roses, Rolling Stones e The Who, edição
especial referente ao filme Tommy, que tem o
pinball como temática. Também gosto muito das
relacionadas a filmes, com destaque para as
máquinas do Senhor dos Anéis, De Volta para o
Futuro, Homem de Ferro, Piratas do Caribe, X-Men,
Os Vingadores, Homem-Aranha, Transformers,
Godzilla, Star Wars e Jurassic Park”, descreve o
farmacêutico.
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Mesmo possuindo o maior acervo do Estado, Pedro Lanna
procura por novos itens para expandir a sua coleção. “Estou de
olho em uma máquina chamada Hobbit, de um novo fabricante,
Jersey Jack Pinball. Ela deve ser lançada agora em outubro
na 30th Pinball Expo 2014, maior exposição do gênero em
Chicago, nos Estados Unidos”, diz. Além desse tipo de jogo, o
farmacêutico também tem outras máquinas variadas, como de
bichinhos de pelúcia, compradas para os filhos Davi e Viviane.
Além do seu hobby, o farmacêutico, que é natural de Ponte
Nova e formado pela UFMG, em 1994, também administra uma
clínica de medicina. Segundo Pedro, não existem problemas
na hora de conciliar trabalho e diversão. “Nos dias de semana,
trabalho na clínica, e nos finais de semana e feriados, trabalho
e me divirto com o meu acervo”, comenta. Em suas folgas,
aproveita o tempo com a família, mas sem deixar de lado os
jogos. “Todos nós adoramos esse hobby, principalmente minha
esposa Rachel, minha principal incentivadora”.
Foto: Arquivo pessoal

O setor farmacêutico e outros 139 segmentos já podem se beneficiar
com o regime de tributação simplificado. A Lei Complementar 147
de 2014, conhecida como Super Simples, foi sancionada pela
presidente Dilma Rousseff no dia 7 de agosto. O novo sistema
unifica oito impostos e reduz a carga tributária, em média, em 40%.
As novas regras começam a valer a partir de 1º de janeiro de 2015.
A nova Lei era esperada pelos pequenos empreendedores da área
da Farmácia, que tinham na carga tributária um fator prejudicial
aos seus negócios ou um empecilho aos seus projetos. Além de
incentivar a pequena empresa, a legislação estende os benefícios
desse regime de tributação a farmácias, consultórios médicos e
odontológicos, escritórios de engenharia, advocacia e economia,
pequenos empreendimentos jornalísticos, entre outros segmentos
que antes não estavam contemplados.
Agora, para aderir ao Super Simples, serão levados em consideração o porte e o faturamento da empresa, em vez da atividade
exercida. A Lei também disciplina o uso da substituição tributária
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Com a Lei, foi criada uma nova tabela de
cálculo de impostos que varia de 16,93% a
22,45%, conforme a categoria dos serviços. E
mesmo para as micro ou pequenas empresas
que não optarem pela nova modalidade ou
não puderem ser enquadradas, o projeto
traz outras facilidades. São consideradas
microempresas aquelas que têm faturamento
bruto anual de até R$ 360 mil. Já as pequenas
empresas faturam de R$ 360 mil a R$ 3,6
milhões por ano.

Saiba mais sobre o Super Simples
A partir de quando é possível aderir ao novo
sistema de tributação?
Entre o primeiro dia útil de novembro e o penúltimo
dia útil de dezembro de 2014. A adesão é feita pela
internet, no site da Receita Federal. A tributação pelo
Super Simples, por sua vez, só valerá a partir de 1º de
janeiro de 2014.

Na foto, Pedro Lanna posa com sua família na sala onde
armazena sua coleção de máquinas de pinball

A estimativa de tempo de abertura da pequena
empresa também diminuiu. Com a nova
legislação, a previsão é que o prazo de espera
caia, em média, de 107 para apenas cinco
dias. O mesmo deve acontecer com o tempo de
fechamento, que ajudará a diminuir o número
de CNPJs inativos por excesso de burocracia.

Depois de aderir ao Super Simples, é possível
mudar de ideia?
Sim, basta cancelar o agendamento de adesão
ao Super Simples, também pela internet, entre o
primeiro dia útil de novembro e penúltimo dia útil de
dezembro de 2014.

Quais são as principais vantagens da adesão?
A primeira vantagem é a redução da burocracia: os
impostos federais, estaduais e municipais podem passar
a ser pagos em um único boleto. Todas as atividades de
comércio, indústria e a maior parte das atividades de
serviços pagam menos tributos no Super Simples.
O teto de R$ 3,6 milhões vale para todos os
estados brasileiros?
Para o pagamento dos oito impostos federais, sim.
Porém, para o recolhimento de ICMS (estadual) e ISS
(municipal), os tetos de faturamento bruto anual variam
de acordo com a participação de cada Estado no PIB
brasileiro.
* Com informações do CFF e Sindlab
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O mundo em alerta
contra o ebola*

A epidemia iniciada na África, em fevereiro deste ano, fez com que
a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarasse emergência
pública global. Até o fim de agosto, mais de 3.500 pessoas foram
infectadas pelo vírus, principalmente em Serra Leoa, Libéria e Guiné.
Até o momento, mais de 1.900 pessoas morreram. Segundo a OMS,
a epidemia de ebola é a mais importante e mais grave em quatro
décadas e, ao contrário dos casos registrados no passado, o surto
parece não perder força e continua se espalhando.
A preocupação com a contaminação no continente africano é tão
grande que o Comitê de Ética da OMS aprovou o uso de tratamentos
não homologados para combater a doença. O medicamento experimental ZMapp foi ministrado em dois americanos e um padre
espanhol, infectados com o vírus quando trabalhavam na África. O
medicamento parece apresentar resultados promissores nos dois
americanos, mas o padre veio a óbito no dia 12 de agosto.
“Diante das circunstâncias da epidemia e sob certas condições, o
Comitê concluiu que é ético oferecer tratamentos – cuja eficácia
ainda não foi demonstrada, assim como os efeitos colaterais – como
potencial tratamento ou de caráter preventivo”, afirmou a OMS em
nota oficial. No documento, o Comitê informa condicionar o uso dos
tratamentos a uma “transparência absoluta sobre os cuidados,

à liberdade de escolha e à confidencialidade”. Até o momento não existe nenhum
tratamento de cura ou vacina contra o ebola.
Apesar da gravidade da epidemia na África,
a OMS considera que o risco de infecção em
países de outros continentes, até o momento,
é considerado baixo, a menos que ocorra
contato direto com pessoas ou animais
(doentes ou mortos) infectados. O risco maior
de infecção está associado à exposição
desprotegida, sobretudo nos ambientes
hospitalares.
No Brasil, a ANVISA informou que adota
protocolo internacional para detecção e
isolamento de casos suspeitos na área de
portos, aeroportos e fronteiras, assim como
ocorreu com a SARS, Influenza A (H1N1) e
Antrax. Segundo a Agência, caso necessário,
os planos de contingência já existente para
Emergências de Saúde Pública de Interesse
Internacional (ESPII) serão ativados.

Ministério da Saúde divulga Protocolo de Vigilância
Apesar de não ter nenhum caso suspeito ou confirmado da doença
no Brasil, o Ministério da Saúde divulgou, no dia 8 de agosto, o
Protocolo de Vigilância e Manejo de Casos Suspeitos de Contaminação pelo Vírus Ebola. O documento define a doença como uma
síndrome febril hemorrágica aguda, cujos diagnósticos diferenciais
são malária, febre tifóide, cólera, leptospirose, meningite, hepatite e
outras febres hemorrágicas. O período de incubação pode variar de 1
a 21 dias e não existe tratamento específico para a doença, somente
a adoção de medidas de suporte à vida. Não há transmissão durante
o período de incubação. Ela só ocorre após o aparecimento dos
sintomas e se dá por meio do contato com sangue, tecidos ou fluidos
corporais de indivíduos infectados (incluindo cadáveres), ou do
contato com superfícies e objetos contaminados.

32

| Farmácia Revista |

No Protocolo, o Ministério da Saúde determina
que a notificação de casos suspeitos seja feita
imediatamente pelo profissional de saúde ou
pelo serviço que prestar o primeiro atendimento ao paciente, pelo meio mais rápido
disponível, de acordo com a Portaria 1271,
de 6 de junho de 2014. A notificação também
deve ser feita pelo telefone 0800-644-6645.
O Ministério determina, ainda, que sejam
colhidas informações detalhadas sobre o
histórico de viagem para áreas afetadas pelo
vírus, a fim de identificar o local provável

de infecção. Também é preciso buscar no histórico da
viagem as atividades de possível exposição ao vírus,
como contato com indivíduo suspeito (vivo ou morto),
animal, tecidos, sangue e outros fluidos corporais
infectados. As manifestações clínicas apresentadas
devem ser registradas detalhadamente. A partir da
manifestação de sintomas compatíveis com a doença, os
pacientes serão tratados como casos suspeitos.

Segurança do profissional de saúde
O Protocolo do Ministério da Saúde determina que todos
os profissionais de saúde encarregados do atendimento
direto aos pacientes suspeitos de contaminação pelo ebola devem estar protegidos pelos seguintes Equipamentos de
Proteção Individual (EPI): macacão com mangas compridas, punho e tornozelos com elástico, resistente à abrasão e
penetração viral, costura termoseladas, com abertura e fechamento frontal por zíper; máscara de proteção respiratória PFF2; protetor facial; cobre-bota; luvas descartáveis e avental descartável, resistentes a fluidos e impermeáveis.
Todos os EPIs deverão ser retirados e descartados como resíduos do Grupo A1, conforme descrito na EDC 306/2004,
que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.
O profissional de saúde também deve dedicar atenção especial aos procedimentos de lavagem das mãos, utilizando
antisséptico como o álcool-gel ou soluções degermantes. A higiene das mãos deve ser realizada imediatamente após a
remoção dos EPIs. Sempre que possível, devem ser usados dispositivos descartáveis para o atendimento ao paciente.
Quando não houver dispositivo descartável, deve ser implantado o uso exclusivo de estetoscópio, esfignomanômetro
e termômetro para cada paciente, e os equipamentos deverão sofrer desinfecção após o uso.

Definições da doença
Caso suspeito

Contactante

Indivíduos procedentes, nos últimos 21
dias, de país com transmissão atual
de ebola (Libéria, Guiné, Serra Leoa e
Nigéria), que apresente febre de início
súbito, podendo ser acompanhada
de sinais de hemorragia, como diarréia
sanguinolenta, gengivorragia, enterorreg i a, he mo rra g i a s i nte rna s, s i na i s
purpúricos e hematúria.

Indivíduo que teve contato com sangue, fluido ou secreção de
caso suspeito, ou tenha dormido na mesma casa que alguém
que esteja com suspeita de contaminação; contato físico direto
com casos suspeitos; contato físico direto com corpo de casos
suspeitos que foram a óbito (funeral); contatos com tecidos,
sangue ou outros fluidos corporais durante a doença; contato com
roupa ou roupa de cama de casos suspeitos; bebês que tenham
amamentado em mulheres com suspeitas da doença.

Caso confirmado
C aso suspeito com resultado labora-

Viajantes ou profissionais de saúde que tenham vindo desses
países e que apresentem histórico de contato com pessoa doente,
participação em funerais ou rituais fúnebres de pessoas com
suspeita da doença ou contato com animais doentes ou mortos.

torial conclusivo para ebola realizado em
laboratório de referência.

Caso provável

Fonte: Ministério da Saúde
* Com informações do Ministério da Saúde, Agência Brasil e Anvisa
| Julho - Agosto 2014 |
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Fique de Olho

Novas instruções para
implantação de rastreabiliadade*
A ANVISA publicou na edição do Diário Oficial da União, do
dia 18 de agosto, a Instrução Normativa (IN) que dispõe
sobre os aspectos referentes à operacionalização do
Sistema Nacional de Controle de Medicamentos (SNCM).
As especificações se aplicam à descrição de eventos
de registro obrigatório no SNCM, dados que deverão
ser disponibilizados à Agência e eventos de comunicação entre os participantes da cadeia de produtos
farmacêuticos.
A Instrução Normativa (IN) 06/14 também define que
os eventos de interesse do SNCM serão comunicados à
ANVISA por meio de arquivos eletrônicos, publicados no
site da Agência (www.anvisa.gov.br) no mesmo dia 18.

Segundo a IN, os eventos ocorridos ao longo da cadeia
de medicamentos deverão ser transmitidos em tempo
real ao detentor do registro do produto e ao prestador
de serviço responsável pelo fluxo e armazenamento
de informações que mantém o medicamento sob sua
custódia. Também estabelece que a transmissão da
declaração de eventos deverá assegurar ao detentor
de registro o acesso, a qualquer momento, dos dados
de todo evento já declarado, inclusive em eventuais
circunstâncias posteriores de problemas temporários de
conectividade.
Os registros dos dados dos eventos em banco de dados
devem permanecer armazenados e à disposição das
autoridades sanitárias pelo período de um ano após a
expiração do prazo de validade do medicamento. Também
é proibido atualizar ou remover quaisquer informações de
interesse do SNCM do banco de dados que sejam consultáveis pela ANVISA ou demais autoridades sanitárias.
Esta proibição é válida por todo o período obrigatório de
retenção dos dados.
As disposições dessa IN 06/14 foram objeto de
discussão no âmbito do Comitê Gestor da Implantação do
SNCM, instância instituída pela ANVISA para monitorar e
acompanhar o Sistema, como determina a RDC 54/2013.

Lei do jaleco começa a valer em Minas
Farmacêuticos e demais profissionais
da saúde não podem mais usar jalecos
fora do seu ambiente de trabalho em
nenhuma cidade de Minas Gerais. A
proibição foi sancionada pelo governador
Alberto Pinto Coelho, no dia 5 de agosto.
A Lei 21.450/2014, conhecida como “lei
do jaleco”, altera o Código de Saúde de
Minas Gerais (Lei 13.317, de 1999) e prevê
punições aos estabelecimentos de saúde em
caso de descumprimento.
O objetivo da nova regra é garantir que os
estabelecimentos sujeitos à fiscalização
sanitária zelem pela correta utilização
de ve s t iment a s de bio s s egur anç a e
equipamentos de proteção individual dos
profissionais, que não devem ser utilizados
fora do ambiente de trabalho. Entre as
punições previstas para o descumprimento estão a aplicação de advertência,
multa, cancelamento de alvarás sanitários
e cassação da autorização de funcionamento dos estabelecimentos infratores. A
fiscalização será de responsabilidade das
vigilâncias sanitárias estadual e municipais.

Entretanto, a Lei não prevê a fiscalização dos profissionais. Isso
significa que o estabelecimento só poderá ser penalizado se os
fiscais comprovarem um flagrante. Por ser uma questão de segurança
sanitária, a população também pode denunciar os casos que são
mais recorrentes para ajudar no trabalho de fiscalização.
Segundo o presidente Vanderlei Machado, é preciso que haja
uma conscientização de todos os profissionais de saúde sobre
a importância da nova Lei. “Como profissionais de saúde, temos
sempre que zelar pela segurança do pacientes. O jaleco é um equipamento de proteção individual que protege tanto o paciente quanto o
profissional de saúde de contaminações. Utilizá-lo fora da unidade de
saúde leva riscos também à população”, afirmou.

Processo Ético: 0008/2013

Farmacêutico: Leonardo Amaral Azevedo - CRFMG: 16.296
Processo Instaurado para apuração de Infração aos artigos: 4º; 6º; 10; 11 inciso III; 12; 13 - inciso V e 18 - incisos I, II e VI; do Código de Ética da Profissão
Farmacêutica (Res. 417/04).
Penalidade: Suspensão de 03 (três) meses do exercício profissional
Período da aplicação da penalidade: 20/05/2014 a 20/08/2014

Processo Ético: 0003/2012

Farmacêutico: Samuel Gomes de Lima - CRFMG: 20.859
Processo Instaurado para apuração de Infração aos artigos: 2º; 3º; 4º; 6º; 8º; 9º;
10; 11 - incisos I e VII; 13 - incisos III, IV, VI, VIII, IX, XV, XVIII, XIX, XXIII, XXIV e 18
- incisos I, II e III; do Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Res. 417/04).
Penalidade: Suspensão de 12 (doze) meses do exercício profissional
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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
596/14, do Conselho
Federal de Farmácia.

PROCESSOS
ÉTICOS

* Com informações da ANVISA
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Medicamento para pressão alta
pode auxiliar na ativação da memória
Fonte: Portal G1

A pessoa que pratica um grande número de atividades preserva melhor as lembranças. E um
medicamento contra a pressão alta pode ajudar na memória de pessoas mais velhas. Essas
são algumas conclusões de um estudo sobre a memória feito por pesquisadores da Feevale,
uma universidade do Rio Grande do Sul. Os pesquisadores avaliaram a memória de 400
voluntários, todos com mais de 50 anos. 25% tomavam um remédio para hipertensão. Os
cientistas já sabiam que esse medicamento retarda o Mal de Alzheimer e resolveram avaliar
o efeito do remédio sobre a memória de pessoas saudáveis.

Uma cápsula para “enganar” o estômago e combater a obesidade
Fonte: O Globo

Cápsulas de suplementos capazes de induzir a uma sensação de saciedade podem ser um grande
aliado no combate à obesidade, sustenta um novo estudo. Pesquisas anteriores já haviam demonstrado que uma diferença-chave entre pessoas magras e gordas é que aquelas com excesso de peso
ignoram os sinais enviados pelo intestino ao cérebro que indicam que já comeram o suﬁciente.
Cientistas britânicos descobriram que alguns suplementos alimentares poderiam enganar o intestino,
fazendo o sistema digestivo se comportar como se a pessoa já tivesse comido o suﬁciente ou como
se tivesse feito uma cirurgia bariátrica. Eles acreditam que o novo tratamento, na forma de cápsula,
poderia ser usado em substituição aos caros e invasivos procedimentos cirúrgicos.

Os estudos conﬁrmaram que os 100 voluntários que usavam o medicamento realmente
tinham memória melhor do que os demais. A novidade é que, com ajuda de exames de
sangue, os pesquisadores encontraram 60 pessoas desse subgrupo que possuem um gene
chamado ECA, que também inibe a pressão alta. O estudo revelou que esses voluntários
são os campeões da memória. Seu Ildo tem o gene ECA e há oito anos toma remédio para
pressão. Os testes, sobre fatos recentes e antigos, mostraram que a memória dele é acima
da média para quem tem 56 anos.

O novo estudo, feito pela Universidade Queen Mary, de Londres, e publicado na “GUT”, revelou que
determinados suplementos são capazes de convencer o organismo de que uma quantidade suﬁciente de comida já foi consumida. Eles estimulam o intestino a produzir os hormônios da saciedade.
Segundo os cientistas, a cápsula poderia estar disponível no mercado dentro de cinco anos.

Medicamento à base de mama-cadela pode ajudar pessoas com vitiligo

Fonte: Portal G1

Samu terá medicamento que pode reduzir em 17% mortes por infarto

Um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Goiás (UFG) buscou no cerrado a planta mama-cadela para formular um novo medicamento que promove a repigmentação da pele das pessoas que
possuem vitiligo.

Fonte: Agência Brasil

As ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) passarão a contar com medicamentos trombolíticos, que podem diminuir em até 17% o número de mortes por infarto agudo do
miocárdio.

O produto, desenvolvido tanto para uso oral quanto para uso tópico, como gel e creme, está na fase
ﬁnal de elaboração, mas ainda não foi testado em humanos. Iniciada há cinco anos, a pesquisa tem o
objetivo de validar cientiﬁcamente a utilização caseira da mama-cadela e evitar seu uso indiscriminado.

O infarto é a obstrução, o entupimento da artéria coronária, a artéria do coração. A partir do momento
em que a artéria entope, o músculo do coração para de funcionar, o coração para de funcionar e a
pessoa pode ter uma parada cardíaca. Com esse medicamento, o trombo se dissolve na hora, e o
coração volta a ter circulação e não há parada cardíaca.

Outros medicamentos à venda no mercado usam extratos similares ao da mama-cadela, mas são resultantes de síntese química. A diferença é que a nova formulação tem origem natural, à base de extratos
retirados da entrecasca da raiz do vegetal.

Se o sistema de atendimento levar menos de uma hora para desobstruir a artéria do paciente, há 15%
de risco de morte. Caso a desobstrução ocorra em até duas horas, o risco de morte pode dobrar.

Glaucoma, herança da automedicação
Fonte: Jornal Hoje em Dia

Novo medicamento é esperança de cura para pacientes com hepatite C

Fonte: Agência Brasil

Uma nova droga, ainda em aprovação nos Estados Unidos, pode representar a cura para cerca
de 95% dos pacientes com hepatite C, forma mais grave da doença. A hepatite é a inﬂamação do
fígado, causada por cinco vírus diferentes e que nem sempre apresenta sintomas. Os tipos B e C
são a causa mais comum de cirrose hepática e câncer de fígado.
Atualmente, para todos os tipos da doença, o tratamento é com feito com antivirais, basicamente
o interferon e a ribavirina, com duração de 48 semanas. Em alguns casos, esses medicamentos
podem ser combinados com inibidores de protease, que tem muitos efeitos colaterais e cura cerca
de 50% a 70% das pessoas infectadas.
Uma segunda série de medicamentos já está em aprovação pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária. São dois novos medicamentos que têm uma baixa tremenda de efeito colateral,
mas que ainda vão ser utilizados com interferon, em alguns casos. O tratamento deve durar 12
semanas, com um índice de cura de 80% a 90%.
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O uso indiscriminado de medicamentos contra doenças respiratórias comuns no inverno ameaçam a visão. Consumidos por conta
própria ou por tempo superior ao prescrito, podem causar efeitos colaterais que vão do olho seco ao glaucoma e à catarata.
O princípio ativo de determinados descongestionantes nasais, por exemplo, pode levar à dilatação
da pupila, aumentando a chance de pessoas com predisposição ao glaucoma desenvolverem a
doença. O mesmo acontece após o uso contínuo de corticoide para tratar quem está com gripe,
asma, rinite ou alergias severas. Nesse caso, outra consequência pode ser o surgimento da catarata
- que deixa o cristalino do olho opaco e causa cegueira, só revertida com cirurgia. Até antitérmicos
e analgésicos, “queridinhos” de boa parte dos brasileiros, escondem riscos.
Em determinadas situações, se determinada droga for indispensável, o paciente deve receber
acompanhamento de um oftalmologista. A chegada do inverno também pode afetar a visão devido
à menor umidade relativa do ar, que contribui para o olho seco. “A lágrima é um mecanismo de
defesa do olho. Se está em pequena quantidade ou tem qualidade ruim, a pessoa ﬁca mais suscetível a pegar uma conjuntivite”, cita o médico.
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Espaço do leitor
Capacitação profissional
O CRF/MG está de parabéns com as capacitações, pois
são muito proveitosas para a nossa categoria.

Fábio Augusto Amaral de Barros (via Fale Conosco)

III Seminário de Fitoterapia

Parabéns ao CRF por organizar e participar deste
evento, que é sempre muito importante para o
nosso conhecimento e incentivo profissional.

Laura Cristina de Carvalho Queiroz (via Fale Conosco)
Acho muito importante a iniciativa do CRF/MG em
promover cursos de capacitação, pois eles atingem
não apenas a atualização, mas também a troca de
experiências entre nossos colegas de profissão.

Marília Caldeira Pinto Coelho (via Fale Conosco)
Workshop em Saúde Coletiva
Foi o primeiro workshop que participei, adorei. Aprendi
muita coisa e esse conhecimento adquirido será
aplicado no meu dia a dia. Gostei muito deste curso ser
durante a semana, é mais acessível para mim.

Poliana Ronchini de Barros (via Fale Conosco)
Articulação junto aos candidatos
Parabéns ao CRF/MG, democracia é isso. Vamos
apresentar nossas sugestões a todos os candidatos
para avançar na profissão e na assistência à população.

Rilke Novato Públio (via Facebook)

Workshop Farmácia
Estabelecimento de Saúde

O treinamento foi ótimo. Esse curso deveria ser
ministrado em outras cidades também. Tema
muito importante e palestrantes bem capacitados.

Gregory Aguiar Santos (via Fale Conosco)
Excelente, a profissão precisa mesmo estar cada
dia mais atualizada, aprendi muito. Parabéns aos
palestrantes e à organização.

Fernanda Matias de Souza Alves (via Fale Conosco)
Ótima oportunidade para esclarecimentos quanto
ao quesito de drogaria como estabelecimento de
saúde. Também aprendi muito sobre a organização
no processo de documentação para abertura e
renovação de todas as áreas da Farmácia.

Jeanne Soares Santos (via Fale Conosco)

Errata

A palestrante da capacitação sobre Diabetes, ministrada em Pouso Alegre, é médica endocrinologista, e não farmacêutica, como informado
na reportagem da página 26, da Farmácia Revista nº 41.
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Mala Direta Postal

Básica

9912287114/2011
ECT/DR/MG
CRF/MG

completa 1 ano de vida!
Ao longo desses 12 meses,
conquistamos uma série
de benefícios e vantagens
exclusivas em empresas
de diversos segmentos.
Muitas novidades estão
por vir nesse programa
em constante evolução.
Tudo isso com um
grande objetivo: fazer
com que você se
sinta tão especial
quanto é pra gente!

Cadastre-se em

www.crfmg.org.br/profarminas
e aproveite as melhores oportunidades
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