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Esta edição da Farmácia Revista apresenta um balanço das principais atividades desenvolvidas pelo CRF/MG,
nos últimos dois anos. É o encerramento de uma gestão que pautou suas atividades na transparência, ética e
defesa dos interesses da profissão e dos farmacêuticos.
Os frutos dessa boa semeadura vão continuar sendo colhidos ao longo dos próximos anos. Graças ao trabalho
sério e comprometido da diretoria de 2014 e 2015, o profissional pode comemorar vitórias inéditas nos
âmbitos jurídico e legislativo, beneficiando-se da consolidação do espaço do farmacêutico como indispensável
à promoção da saúde.
Desejamos que essa edição ajude o profissional a se lembrar, frequentemente, dessas importantes conquistas.
E que ele possa continuar acompanhando e cobrando o mesmo nível de engajamento e comprometimento dos
seus novos representantes. Boa leitura!

onde encontrar

Farmª. Cleia Maria Almeida Prado

Farmª. Maria Alícia Ferrero

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

Regionais
Leste de Minas

07 – Gestão

8 – CRF/MG entra com
representação contra médico que
destratou farmacêutico de Betim

Justiça Federal indefere pedido de liminar
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acessando a Área do Farmacêutico
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Diretoria 2014/2015 apresenta os avanços
conquistados pela categoria farmacêutica,
em Minas, nos dois últimos anos

25 – Responsabilidade social
Ano de 2015 foi marcado pela
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transparecida em diversas
ações assistenciais
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diretores são diplomados
30 – CFF define requisitos técnicos
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Com a Palavra

Dezembro
• Entrevista para a Rede Super sobre o uso
indiscriminado de ansiolíticos, no dia 1°;
• Entrevista para o Jornal Estado de Minas sobre a
venda de antibióticos sem receita, no dia 7;

Conselho
na Mídia
Novembro
• Entrevista para a Revista Guia da Farmácia
sobre a Lei da Drougstore, no dia 12;
• Entrevista para o Jornal da Alterosa sobre
medicamento substituto do Hidantal, no dia 30.

• Entrevista para a Rede Globo sobre automedicação,
no dia 7;
• Entrevista sobre repelentes para o Jornal Metro, no
dia 15;
• Entrevista
para TV
Alterosa sobre
repelentes
caseiros no
combate ao
Aedes Aegypti,
no dia 16;

• Bibliofarma
- Matéria sobre o novo aplicativo móvel do CRF/MG, no
dia 6 de novembro;
- Matéria sobre o indeferimento da responsabilidade
técnica exercida por técnico, no dia 9 de dezembro.
• TV BH News
- Entrevista sobre os cuidados com a prescrição
médica, no dia 6 de novembro;
- Entrevista sobre o uso de antibióticos, no dia 20 de
novembro;
- Entrevista sobre intoxicação medicamentosa, no dia
4 de dezembro;
- Entrevista sobre o uso de repelentes, no dia 18 de
dezembro.

Colhendo os frutos
do bom trabalho
Estou terminando o mandato como diretor presidente do CRF/MG.
Desde a minha infância, vim me preparando para ser alguém na
vida. Meus pais me deram a base para eu ser quem sou: alguém
que tenta ser justo para comigo, lapidando a pedra bruta para ser,
também, com as outras pessoas. Aprendi que a maneira mais
fácil de crescer como pessoa é me cercando daquelas que são
melhores que eu.
Aqui estou para expressar o agradecimento pelo apoio recebido
nesses quatro anos. Agradeço aos farmacêuticos e farmacêuticas, que me confiaram os seus votos; aos conselheiros, que
estiveram em defesa dos interesses da classe; aos diretores,
dos dois mandatos, que, com sabedoria, orientaram-me em
momentos de tomadas de decisões difíceis; aos assessores
e membros das comissões, que contribuíram com os seus
conhecimentos específicos; aos gerentes, que souberam
mostrar o caminho; aos farmacêuticos fiscais, que assumiram
a responsabilidade de exercer suas atividades conforme as leis;
aos demais colaboradores, que nos ajudaram, ampararam e
facilitaram nosso trabalho; ao sistema CFF/CRFs, por acreditar
que todos unidos podemos fazer muito mais; às associações de
classe, sindicatos, SBAC, SBFC, outros Conselhos (CRM, CRMV,
CRO, COREN), SES-MG, pelas parcerias; à minha esposa, pelo
esteio; aos meus filhos, pela cumplicidade.
Temos orgulho do trabalho que fizemos pela classe. Devemos
nossas conquistas à coragem de todos que se empenharam.
Nós, quando ocupamos cargos estratégicos, temos de ser
verdadeiros líderes, com carisma interior para conduzir a difícil
tarefa de orientar seres humanos. Essa nobre tarefa também
pode ser uma ingrata missão, levando-se em conta que, por
melhor que se faça, em qualquer ramo da atividade humana,
nunca se pode agradar a todos.
Uma administração, principalmente na classe farmacêutica,
não se representa pelo valor de um só indivíduo. Ela é composta
por uma gama de valores de todos os colegas, colaboradores,
somando-se os elementos positivos de cada um. Diz o adágio
que, não podendo fazer tudo o que se deve, deve-se fazer, pelo
menos, tudo o que se pode. Cruzar os braços, nunca!

É certo que a história não se apaga e nem se
reescreve, assume-se como um todo. É esta
história que deixaremos para que o profissional
farmacêutico possa refletir no futuro. Sei que a
minha responsabilidade será maior, pois, como
conselheiro regional com mandato até dezembro
de 2017 e com a experiência de quatro anos como
diretor, tenho o dever de continuar trabalhando
e renovar ideias para consolidar as nossas
conquistas e apresentar novas propostas para o
bem da classe.
À nova diretoria, nunca deixaremos de discutir as
propostas e apoiá-las dentro da legalidade. Nada
em prol de interesses pessoais. Sigo no propósito
de defesa da profissão farmacêutica como tenho
feito durante toda a minha vida profissional.
Contem comigo!

Vanderlei Machado
Presidente

Com a Palavra
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O momento é de
agradecimento
Estou concluindo meu mandato à frente do CRF/MG. Há
quatro anos, quando iniciamos a campanha por um novo
Conselho, tínhamos como pilares das nossas propostas
a profissionalização da entidade, representatividade,
regionalização, capacitação profissional, inovação,
legalidade, transparência e fortalecimento Institucional.
Nesses quatro anos, com forte apoio dos farmacêuticos e
um trabalho incansável de toda a diretoria, acredito termos
conseguido colocar nosso Conselho em um outro patamar.
Por tal da Transparência, cursos de capacitação,
congressos no interior do Estado, plataforma de
empregos, campanhas de valorização profissional,
farmacêutico na mídia, vitórias judiciais contra redes de
drogaria, técnicos de farmácia, prefeituras, hospitais,
postos de medicamentos incluindo a obrigatoriedade
da presença do farmacêutico durante todo o horário de
funcionamento, ajuste fiscal, contábil e financeiro, dentre
inúmeras ações que esse espaço me limita a elencar.
Agradeço primeiramente a Deus e, especialmente, à
minha esposa Lianara e aos meus filhos Saulo e Beatriz,
pelo entendimento e compreensão da minha ausência em
inúmeras viagens capacitando estudantes e farmacêuticos e representando tão bem a nossa categoria em
diversas unidades da federação.
Quero agradecer, também, a cada um dos integrantes de
nossa diretoria que, nesses últimos quatro anos, abriram
mão, por diversas vezes, de compromissos pessoais,
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profissionais e até familiares para se dedicarem à
causa farmacêutica. Aos nossos colaboradores, que se
dedicaram em executar, de maneira exemplar, as ações e
diretrizes traçadas em nosso Planejamento Estratégico e
aos farmacêuticos pela contribuição, sugestões, críticas
e participação ativa nas atividades desenvolvidas por
nossa entidade, mas principalmente pelo apoio e voto de
confiança ao nosso trabalho.
Com o resultado da última eleição como o conselheiro
regional mais votado, deixo a diretoria com a sensação
de dever cumprido e a responsabilidade de continuar
defendendo o profissional farmacêutico no Estado de
Minas Gerais por mais quatro anos.
Que venha 2016 com novos desafios
e novas oportunidades!
A todos, de coração, o meu muito obrigado!

Claudiney Ferreira
Vice-presidente

Juiz acata argumentos do CRF/MG e indefere
registro de técnico de farmácia como RT
A Justiça Federal indeferiu o pedido de
liminar feito por um técnico de farmácia
que pleiteava se registrar no CRF/MG como
responsável técnico pela drogaria de sua
propriedade. Em sentença proferida no dia
10 de novembro, o juiz federal Itelmar Raydan
Evangelista julgou extinto o processo sem
resolução do mérito. O pedido de liminar foi
motivado pelo indeferimento do CRF/MG ao
pedido de registro do autor como técnico de
farmácia e emissão do Certificado de Regularidade Técnica (CRT), impossibiliando que ele
assumisse a responsabilidade técnica pelo
estabelecimento.
Na sentença, o juiz acolheu a argumentação apresentada pelo CRF/MG,
que apontou para a obrigatoriedade de assistência farmacêutica prestada
por profissional farmacêutico, conforme determina a Lei 13.021/2014. A
Lei obriga a manutenção, por período integral, de profissional farmacêutico
habilitado, que é o responsável por farmácias de qualquer natureza,
prestando assistência técnica a esses estabelecimentos.
O juiz reconheceu que a Lei é tida como uma grande conquista na valorização da profissão farmacêutica, “tendo em vista que, a partir de sua
publicação, não restaram mais dúvidas acerca da impossibilidade de
haver responsabilidade técnica farmacêutica exercida por quaisquer
outros profissionais que não o graduado em Farmácia, e devidamente
inscrito no correspondente Conselho profissional”.
Para o presidente Vanderlei Machado, a decisão é mais uma vitória
jurídica do CRF/MG. “Nosso Conselho não pode permitir jamais que
técnicos de farmácia ocupem o lugar do farmacêutico. Somos profissionais que precisamos passar por, pelo menos, cinco anos de formação
acadêmica antes de assumir a responsabilidade técnica dos estabelecimentos. Não podemos permitir que outros profissionais se apropriem
dessa atividade, que é privativa do farmacêutico”, ressaltou.

| Novembro - Dezembro 2015 |
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CRF/MG entra com representação contra
médico de Betim que destratou farmacêutico
O CRF/MG protocolou uma representação junto ao Conselho
Regional de Medicina (CRM) pedindo providências contra
o médico Remo Silva de Faria, que atende no município
de Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
No documento, o CRF/MG relata a conduta antiprofissional e antiética do médico em relação a um profissional
farmacêutico da cidade.
Em denúncia apresentada ao CRF/MG, o farmacêutico
afirma que o médico prescreveu o antibiótico amoxicilina
de 875mg para uma criança de nove anos. Como essa
apresentação é na forma de comprimido, o que dificulta a
administração em crianças, o farmacêutico sugeriu que a
mãe voltasse ao médico para pedir que ele prescrevesse
o mesmo medicamento sob forma de suspensão oral. “O
médico pegou a receita que ele havia feito e escreveu o
seguinte: ‘Indicação do médico. Você não tem competência
para julgar isso’ e falou que era um recadinho para mim”,
desabafou o profissional.
Na representação encaminhada ao CRM, o CRF/MG
ressaltou que o farmacêutico é o profissional tecnicamente qualificado para otimizar a terapia medicamentosa,
prevenindo, detectando e corrigindo problemas relacionados aos medicamentos. A Lei 5991/73 determina que
“quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar
os limites farmacológicos ou a prescrição apresentar
incompatibilidades, o responsável técnico pelo estabelecimento solicitará confirmação expressa ao profissional que
a prescreveu”.
O vice-presidente do CRF/MG, farmacêutico Claudiney
Ferreira, repudiou a conduta do médico. “Os profissionais de
saúde trabalham de maneira complementar com o objetivo
de promover o bem-estar do paciente. Todos são igualmente
importantes no processo de recuperação e promoção da
saúde, cada um com a sua competência. É inadmissível que,
nos tempos de hoje, ainda encontremos quem desconsidere
a contribuição do farmacêutico neste contexto”, criticou.
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CRF/MG desenvolve Programa
de Cuidados Farmacêuticos
Plataforma online otimiza o trabalho do farmacêutico clínico, permitindo o registro
dos serviços farmacêuticos e o acompanhamento do histórico do paciente
O CRF/MG recrutou, em novembro, farmacêuticos
interessados em fazer parte da fase de testes do
Programa de Cuidados Farmacêuticos. O programa vai
disponibilizar um sistema de informática gratuito para
os profissionais inscritos no Conselho com o objetivo de
auxiliá-los no trabalho de farmácia clínica.
Na primeira fase do projeto, foram selecionados
20 farmacêuticos voluntários para testar a nova
ferramenta. Ela permitirá o registro dos pacientes e dos
serviços farmacêuticos prestados, como controle da
pressão arterial, da glicemia capilar e da administração
de medicamentos. Futuramente, o sistema vai permitir
o armazenamento dos dados coletados na anamnese
farmacêutica, a prescrição farmacêutica e o gerenciamento da terapia medicamentosa.
Após utilizar o programa, os farmacêuticos contribuíram
com críticas e sugestões sobre a funcionalidade da
ferramenta. O CRF/MG vai avaliar a viabilidade das
propostas e incorporá-las, na medida do possível, ao
sistema, que poderá ser aberto para toda a categoria
no ano que vem.

O presidente Vanderlei Machado explica que o programa
foi criado para auxiliar o farmacêutico clínico no seu dia a
dia profissional. “A RDC 44/2009 exige que o farmacêutico
registre e entregue a segunda via do serviço farmacêutico
prestado ao paciente. A Lei 13.021/2014 também
estabelece uma série de condições para o exercício da
farmácia clínica. Com o Programa de Cuidados Farmacêuticos, o CRF/MG pretende facilitar o desenvolvimento da
atividade com a oferta de ferramentas adequadas, de uso
gratuito, e confiáveis”, afirmou.
O assessor de diretoria, farmacêutico Alisson Brandão, é
um dos idealizadores do projeto. Segundo ele, durante as
capacitações oferecidas pelo CRF/MG, foi identificada a
ausência de um sistema de informação seguro para fazer o
registro dos serviços farmacêuticos nos estabelecimentos.
“Muitos profissionais têm vontade de começar a praticar
a farmácia clínica, mas se assustam com as obrigações
impostas pela lei. Eles temem que a atividade esbarre na
burocracia, com o preenchimento de planilhas e relatórios.
E, quando decidem começar a prestar os serviços farmacêuticos, muitas vezes os fazem de maneira rudimentar”. De
acordo com Brandão, o Programa de Cuidados Farmacêuticos vai facilitar esse processo, oferecendo agilidade, sigilo,
confiabilidade e inviolabilidade das informações.
A assessora técnica Cynthia Dela Cruz também colaborou
no desenvolvimento do programa. De acordo com ela,
foram levados em consideração todos os aspectos
previstos na RDC 44/2009. “Nosso objetivo é permitir que
o farmacêutico possa dedicar mais tempo ao atendimento
ao paciente. Com essa ferramenta, ele pode abastecer as
informações no sistema instantaneamente. Esses dados
permitem que seja feito o acompanhamento a longo prazo,
toda vez que o paciente voltar ao estabelecimento. Isso
favorece o controle da farmacoterapia e, consequentemente, do cuidado com a saúde”.
| Novembro - Dezembro 2015 |
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CRF/MG e Coren-MG debatem os
serviços privativos de farmacêuticos
No dia 23 de novembro, a diretoria do CRF/MG
se reuniu com representantes do Conselho
Regional de Enfermagem de Minas Gerais
(C oren - MG) para discutir açõe s que vão
definir a prestação de serviços privativos a
profi ssionais de Farmácia e Enfermagem, nas
unidades de saúde de Minas Gerais.
O vice -presidente do CRF/MG, Claudiney
Ferreira, explicou a conduta da entidade em
relação às unidades de saúde em que casos de
dispensação de medicamentos sem a presença
do farmacêutico foram averiguados. “Estamos
autuando todos os estabelecimentos de saúde
que não têm farmacêutico durante todo o
horário de atendimento. Em casos específicos,
são firmados Termos de Obrigações a Cumprir
para que hospitais se adequem às 24h de
atendimento farmacêutico, de acordo com a Lei
13.021/14”. Os diretores também reforçaram
a importância do farmacêutico, que é o profissional mais capacitado tecnicamente para as
funções que envolvam a manipulação e dispensação de medicamentos.
O presidente do Conselho de Enfermagem,
Marcos Rubio, concordou com as afirmações do
CRF/MG, e reforçou que “qualquer decisão em
relação à dispensação de medicamentos deve
ser realizada com o consenso e em acordo com
Conselho de Farmácia”. Ele também frisou que
qualquer deliberação será sempre realizada em
prol da melhor assistência à população.
Também foram apresentadas situações em
que enfermeiros e técnicos de enfermagem são
remanejados para atuar nas farmácias privativas
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Departamento de Assistência Farmacêutica de
JF participa do projeto Fale com o Presidente

Diretores do CRF/MG e representantes do Coren-MG em reunião, no dia 23 de novembro

A diretoria do CRF/ MG se reuniu com representantes do
Departamento de Assistência Farmacêutica de Juiz de Fora, no
dia 23 de novembro, para apresentar proposta de assistência
farmacêutica integral no município. Participaram da reunião
o presidente Vanderlei Machado, o vice-presidente Claudiney
Ferreira, o diretor-tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho, a gerente
da Advocacia-Geral Daniela Miranda, a chefe do Departamento
de Assistência Farmacêutica, Viviane Bastos Rodrigues, a
assessora jurídica, Lívia Sant’Anna, e a farmacêutica Katiuscia
Santos Pimenta.

dos municípios, a fim de diminuir os gastos com saúde. Além de
configurar desvio de função, essa transferência favorece a dispensação inadequada de medicamentos, que, além de causar sérios
riscos ao paciente, responsabiliza o enfermeiro ou técnico pelo
ato praticado sem o conhecimento necessário.
Para evitar essas práticas, o CRF/MG e o Coren-MG vão elaborar
um projeto de fiscalização conjunta aos estabelecimentos
farmacêuticos, a fim de verificar se há ou não a presença de
enfermeiros ou técnicos atuando na dispensação de medicamentos. O Conselho de Enfermagem também se comprometeu a
pautar em sua reunião plenária a elaboração de um parecer e um
ato normativo para determinar que os profissionais de enfermagem
não realizem atividades privativas dos farmacêuticos.
Participaram do encontro o presidente Vanderlei Machado; o
vice-presidente Claudiney Ferreira e o diretor-tesoureiro Marcos
Luiz de Carvalho; o presidente do Coren-MG, Marcos Rubio; a
coordenadora do departamento de Fiscalização; Lélia Vieira
Povoa; o enfermeiro-fiscal coordenador da Câmara Técnica, Ernani
Vicente de Souza; e a enfermeira-fiscal, Deise Leonel.

Acesse a biblioteca virtual que
tem centenas de artigos da área da
saúde disponíveis gratuitamente.
Diabetes
Hipertensão
Oncologia
Saúde Mental
Saúde da mulher
Transplantes
Reumatologia
Farmácia e Drograria
Manipulação
Análises Clínicas
Indústria

www.bibliofarma.com.br

Frente Parlamentar em Defesa dos
Laboratórios de Análises Clínicas
O lançamento da Frente Parlamentar em Defesa dos Laboratórios
de Análises Clínicas foi oficializado no dia 26 de novembro, na
Câmara dos Deputados, em Brasília. Presidida pelo deputado
Ronaldo Nogueira, a nova Frente Parlamentar vai priorizar a
revisão da tabela SUS e a desoneração dos laboratórios de Análises
Clínicas. De acordo com o deputado Ronaldo Nogueira, a Frente vai
buscar, também, a criação de um ﬁnanciamento pelo BNDES para
atualização dos equipamentos em pequenos e médios laboratórios.
A Frente já conta com o apoio de 220 parlamentares. O presidente
do CRF/MG, que atua na área de Análises Clínicas há mais de 40
anos, participou do momento histórico.

| Novembro - Dezembro 2015 |
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ARTICULAÇÃO POLÍTICA

CICLO DE AVANÇOS

Aprovação da Lei da Farmácia

Mobilização dos farmacêuticos resultou em aprovação
da lei 13021/14, marco histórico na profissão

O CRF/MG teve importante participação na aprovação da Lei 13.021/2014,
que transforma farmácias e drogarias em estabelecimentos de saúde. Após
uma grande mobilização junto aos parlamentares federais, os farmacêuticos
puderam comemorar o resultado positivo do projeto que tramitava há mais
de 20 anos no Congresso Nacional. Os diretores do CRF/MG, sobretudo o
presidente Vanderlei Machado, visitaram praticamente todos os deputados
que rep resentam M inas na Câma ra Federal, apoiando, também, as
interlocuções junto aos outros parlamentares.

Mobilização contra a MP 653/14
A Medida Provisória 653/14, editada pela presidente Dilma
Rousseff juntamente com a Lei 13.021/14, ofereceu ameaças
a o s fa r m a cê ut i co s d e to d o o B ra s i l . E l a p e r m i t i a q u e a
responsabilidade técnica do farmacêutico pudesse ser substituída
por técnicos, práticos ou oficial de farmácia, e autorizava a
assistência farmacêutica remota. O CRF/MG também se mobilizou
contra a proposta e tomou as ruas de Minas para aler tar a
população sobre os riscos que ela corria. Também subsidiou o
envio de emails para os parlamentares federais, a ﬁ m de evitar
que a MP fosse aprovada e se incorporasse à Lei. A mobilização
deu certo e, em 8 de dezembro de 2014, a MP perdeu a validade
por decurso de prazo.

Protesto dos farmacêuticos surtiu efeito e a presença
do farmacêutico voltou a ser exigida durante todo o
horário de funcionamento do estabelecimento

Encontros com os candidatos a governador

Diretoria 2014/2015 se despede do CRF/MG contabilizando inúmeras
conquistas em defesa da proﬁssão e dos farmacêuticos
“Administrar um conselho de classe que representa mais de 20 mil farmacêuticos nunca foi tarefa fácil.
São muitos os desaﬁos que rondam as decisões administrativas que impactam na vida proﬁssional e
pessoal de tantos cidadãos. O que posso dizer é que, ao longo dos últimos dois anos, procuramos
cumprir essa tarefa com o máximo de ética, transparência e respeito ao erário. Hoje, estamos nos
despedindo dessa empreitada. E posso dizer, com orgulho, que conseguimos fazer um excelente
trabalho”. Esta foi a aﬁ rmação feita pelo presidente Vanderlei Machado em sua despedida à frente
da diretoria do CRF/MG, cargo que ocupou durante quatro anos seguidos.
O bom trabalho a que ele se referiu se resume em importantes feitos em benefício da categoria. Eles
podem ser percebidos em todas as áreas: gestão, ﬁscalização, capacitação proﬁssional, tecnologia
da informação, relacionamento com a sociedade. É da mesma maneira que começou, com transparência e respeito, que a diretoria 2014/2015 encerra o seu ciclo, apresentando aos farmacêuticos um
balanço das principais conquistas alcançadas nestes 24 meses.
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Fernando Pimentel, do PT, ao lado do presidente Vanderlei e do
deputado Ulysses Gomes, defendeu melhorias para a saúde

Durante a campanha eleitoral de 2014, a diretoria se reuniu com
quatro dos sete candidatos que disputavam a vaga de governador
de Minas Gerais. Eles receberam das mãos dos diretores do CRF/MG
uma série de propostas que poderiam levar 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. Uma das reuniões aconteceu
com Fernando Pimentel, governador eleito, que se comprometeu
com as causas farmacêuticas.

Atuação decisiva na extinção
de taxas da Anvisa
O CRF/MG foi determinante para a conquista da desoneração
dos farmacêuticos proprietários junto aos representantes do
Cong resso Nacional. Em reuniões com o então deputado
federal Odair Cunha, os diretores solicitaram a redução do valor
cobrado pela ANVISA para as renovações de Autorização de
Funcionamento. O parlamentar foi designado para relatar o
projeto que acabou culminando na sanção da Lei 13.043/14,
que extinguiu a taxa para vários estabelecimentos de pequeno,
médio e grande porte.

Arthur Amaral e Vanderlei Machado discutiram propostas de
desoneração com o então deputado Odair Cunha, em 2013
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Em destaque
Fortalecendo a assistência farmacêutica em Minas

Secretário Fausto Pereira (ao centro) foi receptivo
às sugestões apresentadas pelo CRF/MG

Mérito Farmacêutico aos
proﬁssionais de destaque

O secretário Estadual de Saúde, Fausto Pereira dos Santos, e o superintendente de
Assistência Farmacêutica, Homero Souza Filho, receberam das mãos dos diretores
do CRF/MG propostas concretas de fortalecimento da assistência farmacêutica
no Estado. O encontro, realizado no dia 3 de junho, na Cidade Administrativa, foi
uma continuação do trabalho iniciado em agosto de 2014 com o então candidato
a governador, Fernando Pimentel. Com o secretário de Saúde, as propostas de
reestruturação da política estadual de medicamentos e a promoção de maior
inserção do farmacêutico no sistema de saúde foram destrinchadas, de maneira a
facilitar a sua implementação a curto, médio e longo prazo.

F a r m a cêut i co s e a uto r i d a d es q u e se d es ta ca ra m p o r
prestar relevantes contribuições à profissão farmacêutica
também receberam, em 2014 e 2015, a Comenda do Mérito
Farmacêutico. Composta por medalha e diploma, a Comenda
representa a maior honraria concedida no setor farmacêutico.

Homenageados de 2015 foram escolhidos por terem se destacado
na defesa da profissão farmacêutica, nos últimos anos

Encarando a judicialização da saúde
O diretor Marcos Luiz de Car valho participou ativamente dos
principais debates sobre a melhoria dos serviços prestados pelo
SUS, no Estado, e do enfrentamento à judicialização da saúde.
Ele esteve presente em várias audiências públicas na Assembléia
Legislativa que debateram o assunto, apresentando soluções do
ponto de vista do acesso aos medicamentos.

GESTÃO
Transparência pública como marca
Diretor Marcos Luiz defendendo o fortalecimento da
Comissão Estadual de Farmácia e Terapêutica

A luta por mais farmacêuticos no SUS

Deputado Leonardo Quintão se mostrou
favorável ao pedido dos farmacêuticos

O CRF/MG participou das mobilizações a favor da aprovação
do PL 435/2012, que altera a Lei 8080/1990. O projeto defende a
presença obrigatória do farmacêutico nas farmácias e drogarias
públicas, e nos dispensários de medicamentos. Os diretores e
assessores do CRF/MG visitaram vários parlamentares mineiros que
estão envolvidos com a aprovação da proposta na Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados,
onde ela está em tramitação.
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Interlocução com outros Conselhos

Encontro de Ouro Preto reuniu gestores dos
Conselhos de Farmácia de 10 estados

Homenagem inédita na
Assembléia Legislativa
Graças à gestão de qualidade, o CRF/MG foi homenageado,
pela primeira vez em sua história, pela Assembleia Legislativa
de Minas Gerais. O momento solene oco r reu no dia 24
de setemb ro de 2 015, véspera do D ia Inter nacional do
Farmacêutico. Por indicação do deputado Ulysses Gomes,
o Conselho recebeu uma placa em reconhecimento ao
importante serviço prestado à população.

Pela primeira vez, o CRF/MG passou a disponibilizar um espaço
e m s e u s i te i n s t i t u c i o n a l p a ra a co n s u l ta d e d o c u m e nto s
re l eva ntes à at i v i dad e ad m i n i s t rat i va da ent i dad e. N o l i n k
“Transparência Pública”, estão publicadas informações sobre a
estrutura organizacional do Conselho, execução orçamentária,
demonstrações contábeis, prestação de contas, atos de gestão e
normativos, diárias, licitações, contratos e convênios, e documentos
sobre Recursos Humanos.

CRF/MG recebe homenagem inédita na Assembleia Legislativa
de Minas Gerais pelos seus 54 anos de história

Claudiney ministrou palestra para odontólogos,
enfatizando a importância do farmacêutico para
a dispensação correta de medicamentos

Visando solucionar problemas comuns aos conselhos de Farmácia
do País, o CRF/MG promoveu o Encontro dos Conselhos Regionais de
Farmácia das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Realizado
em abril de 2015, em Ouro Preto, o evento reuniu gestores dos conselhos
de Farmácia de 10 estados. O encontro resultou na “Carta de Ouro
Preto”, documento de 10 páginas que concentra propostas pertinentes
aos processos administrativos, de Registro e de Fiscalização dos
Conselhos. O documento foi protocolado junto ao CFF para que sejam
aplicados à medida de sua viabilidade.
Temas afins das equipes de profissionais de saúde também foram
colocados em pauta entre os seus respectivos conselhos de classe.
Junto aos Conselhos de Odontologia e Enfermagem, o CRF/MG
articulou atuações em favor da preservação da área de atuação
de cada um, a ﬁ m de evitar que um proﬁ ssional cometa ingerências
em relação aos outros no cuidado com o paciente. As parcerias
também foram estreitadas para incentivar a prescrição racional de
medicamentos e a sua administração adequada no paciente.
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VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL

Defesa dos farmacêuticos aprovados
no concurso da SES-MG

Profarminas

O CRF/MG saiu em defesa dos fa r macêuticos que
foram aprovados no concurso público da Secretaria de
Estado de Saúde, no fim de 2014, mas que ainda não
foram nomeados. O presidente Vanderlei Machado
encaminhou ofício ao secretário de Estado de Saúde,
Fausto Pereira dos Santos, pedindo esclarecimentos
s o b r e o c r o n o g r a m a d e n o m e a ç ã o. O C R F/M G
também atuou intensamente no sentido de garantir
que os far macêuticos que já atuam no E stado, no
Programa Rede Farmácia de Minas, não sejam mais
prejudicados pelo desabastecimento de medicamentos
verificado em 2014. O governo do Estado deu início a
uma descentralização da distribuição, aumentando
a autonomia dos municípios e evitando os atrasos na
entrega.

Há dois anos, foi criado o Profarminas, Programa de Benefícios ao Farmacêutico de Minas
Gerais. A partir de convênios ﬁ rmados com empresas de vários segmentos, o programa
garante que os farmacêuticos regularmente inscritos no CRF/MG paguem menos na compra
de produtos e serviços. Hoje, o Profarminas conta com mais de 40 parceiros, ampliando
as vantagens para que o farmacêutico possa investir na carreira, aprender novos idiomas,
viajar com a família ou até mesmo adquirir bens, como eletrônicos, automóveis e imóveis.

Teia: espaço virtual cadastra currículos e apresenta vagas de emprego

Farmacêuticas reclamaram da demora nas nomeações
e falta de informações do Governo

Desde o dia 14 de agosto de 2015, empresas podem cadastrar, gratuitamente, vagas
de trabalho e estágio para farmacêuticos e estudantes de graduação. A rede “Teia”,
como o projeto foi denominado, permite também o cadastro do perﬁ l proﬁ ssional dos
farmacêuticos, que podem se candidatar às oportunidades de trabalho disponíveis. O
sistema é gratuito e está disponível na área restrita do farmacêutico e da empresa, no site.

Campanhas de valorização com farmacêuticos reais
Parceria com a SAF/SES

Auditório principal do Minascentro, com capacidade para
1.700 pessoas, ficou lotado na maior parte do evento

O C R F/ M G t a m b é m r e a l i n h o u a p a r c e r i a c o m a
Superintendência de Assistência Farmacêutica de Minas
Gerais, órgão ligado à Secretaria de Estado de Saúde, para
a viabilização de trabalhos conjuntos em prol da categoria
e da assistência farmacêutica. A iniciativa permitiu o
desenvolvimento de uma programação cientíﬁca especíﬁca
para os farmacêuticos que atuam na rede pública de
saúde durante o 13º Congresso de Farmácia e Bioquímica
de Minas Gerais, em agosto de 2015.
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Farmacêuticos se uniram em campanha do CRF/MG para demonstrar seu amor pela profissão

O CRF/MG a um clique do farmacêutico
Os farmacêuticos mineiros já podem contar com o aplicativo móvel do CRF/MG para utilizarem os
principais serviços da entidade com agilidade e segurança. Com um design moderno, o app foi
desenvolvido para atender as demandas do usuário, sendo de fácil navegabilidade e usabilidade.
A ferramenta está disponível para os sistemas Android (na PlayStore) e IOS (na App Store). Entre as
suas principais funcionalidades, estão a disponibilidade de o proﬁ ssional realizar o comunicado de
ausência, atualizar seus dados cadastrais e consultar informações ﬁ nanceiras. O farmacêutico ainda
pode acessar os conteúdos informativos, como agenda de cursos e eventos, notícias, edições da
Farmácia Revista, além de conferir as novidades do Profarminas.

Propostas de mudança na grade
curricular do curso de Farmácia
O CRF/MG promoveu, em fevereiro e março de 2015, seis
fóruns regionais de educação farmacêutica em cidades
estratégicas do Estado. O objetivo foi levantar discussões
sob re a q ua l idade do ens i no na s g rad uações de
Farmácia e propor mudanças nas Diretrizes Curriculares
Nacionais do curso. Foram identiﬁcados os pontos críticos
do ensino e propostas para solucioná-los. A Comissão
Assessora de Ensino compilou os principais pontos e
construiu uma nova proposta de Diretrizes Curriculares,
q u e fo i a p re s e nta d a n o Co n g re s s o B ra s i l e i ro d e
Educação Farmacêutica, em Salvador, e protocoladas
junto ao CFF.

Para demonstrar a relação de conﬁ ança entre farmacêuticos e clientes, o
CRF/MG passou a escolher proﬁ ssionais reais para ilustrar suas campanhas
de valorização profissional. Reforçando o papel do farmacêutico como
promotor da saúde e bem-estar da sociedade, as campanhas foram
veiculadas nas principais cidades de Minas por meio de anúncios em
traseiras de ônibus, outdoors, rádios e metrô.

Materiais de apoio no dia a dia proﬁssional

Integrantes da Comissão Assessora de Ensino
representaram o CRF/MG no Cobef

Para auxiliar o farmacêutico em suas tarefas do dia a dia, a assessoria técnica do CRF/MG publicou
vários materiais informativos. Um deles apresenta um modelo de receituário farmacêutico com
orientações para a prescrição de medicamentos. Também há folhetos para serem impressos e
entregues para a população durante o atendimento farmacêutico na farmácia clínica. Todos
esses materiais estão disponíveis no link “Publicações e documentos”, no site do Conselho.
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FISCALIZAÇÃO

Inscrição remida para farmacêuticos

Mais visitas e menos autuações

O CRF/MG começou a enviar comunicados para informar aos farmacêuticos que completaram,
ou estão prestes a completar 70 anos de idade, que eles têm direito ao benefício da inscrição
remida. Com isso, eles ﬁ cam liberados de pagar a anuidade da instituição e podem continuar
trabalhando normalmente. O benefício só pode ser concedido a partir de um pedido do
próprio profissional, mas muitos desconhecem esse direito. Por isso, a diretoria determinou
que todos os farmacêuticos que se encontrem nessa condição fossem avisados para que eles
decidam sobre a adesão ou não ao benefício.

Nos últimos dois anos, foram feitas 88.512 inspeções fiscais, nas quais os fiscais puderam orientar o profissional
farmacêutico em suas dúvidas cotidianas e acompanhar como está sendo feita a assistência farmacêutica à
população. Esta aproximação gerou bons resultados. Durante o período, foram lavrados apenas 2.410 autos de
infração por ausência. Isso signiﬁca que o farmacêutico está mais presente no estabelecimento, prestando seu papel
essencial de promotor da saúde.

Pesquisas avaliaram a satisfação dos farmacêuticos
Em sua gestão, a diretoria 2014/2015 fez questão de fazer uma pesquisa de satisfação
para descobrir como o farmacêutico mineiro avalia os serviços prestados pelo CRF/MG.
Disponibilizadas na área restrita do farmacêutico, no site, os formulários permitiram que
os proﬁ ssionais se manifestassem, anonimamente, sobre aquilo que está bom ou pode ser
melhorado no Conselho. Várias respostas auxiliaram na tomada de decisões administrativas
e resultaram em projetos inovadores, como a Teia e o modelo de aplicativo do CRF/MG.

Para or ientar o far macêutico sobre como proceder em relação à
fiscalização, durante as visitas, os fiscais entregam folhetos com todas
as informações necessárias no caso de justificativas ou recursos. Os
farmacêuticos também recebem um relatório de visita, onde ficam
registrados todos os apontamentos veriﬁ cados pelos ﬁ scais, a ﬁ m de que,
na próxima visita, as possíveis irregularidades tenham sido sanadas.

Durante a visita aos farmacêuticos, fiscais tiram todas as
dúvidas do profissional e entregam um folheto explicativo

Sistema de denúncias online

Comunicados de ausência com 12 horas de antecedência

O CRF/MG passou a oferecer, em abril de 2014, 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. Como o sistema 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.

A redução do prazo mínimo para os comunicados de ausência dos farmacêuticos
nos estabelecimentos, uma grande reivindicação da categoria, foi atendida pelo
Conselho Federal de Farmácia e pelo CRF/MG. A Resolução 612/2015 reduziu os prazos
máximos para os comunicados de ausência para doze horas de antecedência. Antes,
o tempo mínimo era de 48 horas, o que gerava descontentamento nos proﬁ ssionais.
Assim que a mudança foi regulamentada, o CRF/MG rapidamente alterou seus sistemas
online referentes aos comunicados de ausência e passou a permitir o novo horário em
setembro de 2015.

O espaço também permite o envio de denúncias de irregularidades nos concursos
públicos que contemplam o cargo de farmacêutico. O sistema foi criado para auxiliar
no encaminhamento correto das denúncias sobre equívocos nos editais, sejam
relacionados ao salário oferecido ou à jornada de trabalho proposta. As denúncias
são enviadas automaticamente para os órgãos responsáveis por sua fiscalização,
como o Sinfarmig, o Ministério Público e o Tribunal de Contas.

Prêmio Lúcio Guedes Barra
Criado para homenagear os destaques acadêmicos pelo seu bom desempenho na
graduação, o Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra é outorgado durante a cerimônia
de colação de grau das instituições de ensino superior. A medalha é entregue por um
representante do Conselho e o nome do agraciado só é conhecido durante a solenidade.

A formanda da Faculdade de Farmácia de Ouro Preto, Laura Alves Cota e Souza, foi uma das que receberam
a medalha Professor Lúcio Guedes Barra das mãos do presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado

Boletim CRF Jovem dialoga com o futuro farmacêutico
Para estreitar os laços com o futuro farmacêutico, o CRF/MG produz o Boletim CRF Jovem, publicação destinada
especiﬁcamente aos acadêmicos. Com publicação bimestral, o material tem formato digital e ﬁca disponível no site
do Conselho, na Área do Estudante. Até o momento, foram produzidas 14 edições do Boletim.
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CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL

Congressos reuniram milhares
de farmacêuticos
Paralelamente aos cursos e seminários promovidos
pelo Conselho, em todo o Estado, o CRF/MG realizou,
também, dois grandes congressos nos últimos dois anos:
um em Alfenas (II Congresso Mineiro de Farmácia),
que reuniu 429 farmacêuticos e estudantes, na Unifal
e Unifenas, e outro em Belo Horizonte (13º CFBMG),
que bateu recorde histórico de inscrições, com 2.617
participantes.

13o CFBMG contou com participação de farmacêuticos
e estudantes de vários lugares do País

| Novembro - Dezembro 2015 |

19

Em destaque
Educação a Distância democratiza o acesso à capacitação

Responsabilidade social
à ﬂor da pele

Visando ampliar ainda mais a oferta de capacitação aos farmacêuticos, o CRF/MG abriu, em 2014, 25 mil vagas para
curso de Educação a Distância referente ao Projeto Diabetes, constituído em parceria com o curso de educação
continuada “Universidade do Diabetes”, da empresa Sanofﬁ. O número de vagas foi estabelecido para que todos os
farmacêuticos que possuíssem registro no Conselho, cerca de 21 mil proﬁ ssionais, pudessem ter a oportunidade, se
houvesse interesse, de participar do curso.

O CRF/MG passou a
arrecadar leite em pó para a
Associação Dona de Leite

Bibliofarma disponibiliza artigos cientíﬁcos gratuitos
Uma parceria firmada com a Bibliofarma, biblioteca virtual científica,
permite que os farmacêuticos tenham acesso, gratuitamente, a artigos
técnicos e cientíﬁ cos, vídeos e legislações sobre a sua área de atuação.
A plataforma, registrada no endereço eletrônico www.bibliofarma.com,
oferece arquivos para download e apresenta notícias diversificadas
sobre a área da saúde. O CRF/MG é parceiro institucional da iniciativa
e manteve participação periódica no portal, publicando notícias de
interesse da categoria e material técnico de suporte aos farmacêuticos.

Campanhas temporárias de
arrecadação de donativos também
foram realizadas pela entidade

Cuidar do próximo sempre foi uma característica
do fa r macêut i co. Cada vez ma i s atento à s
realidades sociais, o proﬁ ssional tem desenvolvido
ações que vão muito além do âmbito proﬁ ssional
para promover a saúde e a qualidade de vida
da comunidade em que vive. Com o apoio dos
farmacêuticos, o CRF/MG tem colaborado com
projetos e organizações ﬁ lantrópicas em diversas
regiões do Estado, inclusive para outras cidades
do País, reafirmando seu compromisso com a
sociedade.

Biblioteca técnico-científica

Farmacêutico sangue bom
Em setembro de 2014, teve início a campanha com o Hemominas
para incentivar a doação de sangue entre os farmacêuticos. Desde
então, já foram realizadas três campanhas, que contaram com uma
adesão cada vez maior.

VITÓRIAS JURÍDICAS
Farmacêuticos e estudantes atenderam ao convite
do CRF/MG e compareceram nas três edições da campanha

Vitórias judiciais fortaleceram a proﬁssão
O CRF/MG investiu, ativamente, na luta pelos direitos dos farmacêuticos na esfera jurídica. A Advocacia-Geral
encampou, com sucesso, frentes contra os postos de medicamentos que funcionam como se fossem drogarias e
contra os técnicos de farmácia que atuam como farmacêuticos. Também passou a intervir nos editais de concurso
público que desvalorizam a proﬁ ssão farmacêutica, sejam com salários incompatíveis aos pisos estabelecidos ou com
a carga horária inadequada.

RELACIONAMENTO COM A SOCIEDADE
Campanha pelo uso racional de medicamentos
O dia 5 de maio passou a ter um sentido especial em Minas
Gerais. É nessa data, quando se comemora o Dia do Uso Racional
de Medicamentos, que o CRF/MG intensiﬁ ca as mobilizações de
conscientização da população sobre os riscos da automedicação.
Nos últimos dois anos, foram feitas duas grandes campanhas na
capital e nas principais cidades de Minas, com prestação de
serviços farmacêuticos, distribuição de folhetos informativos e
grande cobertura da imprensa. A campanha tornou-se tradicional
e conta com a participação de dezenas de farmacêuticos e
acadêmicos a cada nova edição.
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Ouvidoria abre nova frente de comunicação com o farmacêutico
Desde abril de 2014, quem quer se manifestar a favor ou contra a qualidade de algum serviço prestado pelo Conselho
pode acessar o link da Ouvidoria, no site da instituição. Por meio dele, é possível enviar elogios, críticas e sugestões a
respeito do atendimento dos colaboradores e do funcionamento dos setores, na sede e seções. A ouvidoria permite
o registro automático das manifestações, garantindo o mapeamento dos assuntos apresentados pelos farmacêuticos
e subsidiando a tomada de decisões por parte da diretoria. As ocorrências recebidas são classiﬁ cadas, avaliadas e
encaminhadas aos setores correspondentes, que ficam responsáveis por formalizar a resposta final ao solicitante,
estruturando uma solução. No caso das manifestações mais complexas, o prazo para o retorno é de, no máximo, 20 dias.

TOC: Sem dívidas e com mais farmacêuticos

Um circuito interativo foi montado no saguão da rodoviária de BH
durante cinco dias, marcando o início da campanha no Estado, em 2015

O CRF/MG instalou um Grupo Técnico de Apoio aos Municípios para dar suporte
às prefeituras na regularização do plano municipal de assistência farmacêutica.
Formada por funcionários dos setores de Fiscalização, Registro, Financeiro e
Advocacia-Geral, a comissão faz uma busca ativa das cidades que não têm
farmacêuticos responsáveis técnicos nas farmácias municipais, ou possuem
pendências ﬁ nanceiras junto ao CRF/MG. O grupo convida os representantes
das administrações municipais a discutir as particularidades de cada cidade.
Em conjunto, são estudadas as melhores maneiras para a regularização
da situação, que vão desde a contratação de mais farmacêuticos até a
renegociação das dívidas de acordo com a necessidade do município.

Representantes da Prefeitura de Contagem
(à esquerda) discutiram as cláusulas para
construção do Termo de Obrigações a Cumprir
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Em destaque
para o uso excessivo de ar condicionado e
energia elétrica. “As plantas filtram a luz solar,
evitando que as pessoas trabalhem com as
janelas e cortinas fechadas. Isso favorece a
ventilação natural e reduz a necessidade de luz
artificial, além de oferecer uma ambientação
harmoniosa ao projeto”, acrescentou o arquiteto.

PROJETO DA NOVA SEDE É APRESENTADO
Com design moderno e exclusivo, nova edificação utiliza o máximo do
coeficiente de aproveitamento permitido para a região, que é tombada pelo
Patrimônio Histórico; imóvel passará a ter nove andares, concentrando todas
as atividades e serviços prestados ao farmacêutico, em Belo Horizonte
A empresa Tetro Arquitetura e Engenharia apresentou aos diretores do CRF/MG, em novembro, o projeto do novo
prédio da entidade, localizado à rua Sergipe, em Belo Horizonte. Entre as novidades da nova edificação estão o número
de andares, que vão aumentar de quatro para nove; a construção de auditório com capacidade para 200 pessoas;
área de estacionamento livre para 47 veículos; instalação de dois elevadores; e estrutura adaptada para pessoas com
mobilidade reduzida em todos os andares.
O destaque do projeto está no design proposto, uma estrutura curva que atende às exigências da Lei de Uso e
Ocupação do Solo. “A legislação permite que os estacionamentos sejam alinhados frontalmente, mas determina que
as áreas construídas sejam recuadas. As soluções
normalmente utilizadas são a construção de estacionamentos suspensos, em blocos, seguidos de
torres recuadas de andares comerciais ou residenciais. Quisemos evitar esse lugar comum, porque
entendemos que o Conselho de Farmácia traz uma
história e merece ser diferente de todos os prédios
que costumamos encontrar pela cidade”, explicou o
arquiteto Carlos Maia.
Além da originalidade do design, o projeto também
contempla uma fachada verde, solução sustentável
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Engenheiros (à esquerda) ouviram dos diretores do CRF/MG quais
são as necessidades da categoria para a nova edificação

“Ficamos bastante satisfeitos com o projeto
apresentado. Tudo o que pedimos foi contemplado, como a priorização de áreas verdes e
do uso de luz natural. Ampliaram as vagas de
estacionamento e criaram espaços versáteis,
que se adaptam facilmente às necessidades
do Conselho”, afirmou o presidente Vanderlei
Machado. Agora, o projeto será protocolado
junto à Prefeitura de Belo Horizonte para que
seja autorizada a construção.

a criação de 47 vagas livres, o que atenderia completamente a
demanda dos farmacêuticos que buscam atendimento no local.
Para levar aos seis andares seguintes, serão instalados dois
elevadores.
No quinto andar, serão feitos todos os atendimentos ao
farmacêutico. Haverá um espaço específico para acolhimento
dos profissionais, com ar condicionado, televisão, computadores, internet e impressora. Neste espaço, batizado de Sala do
Farmacêutico, será possível aguardar, com conforto, o atendimento dos setores de Registro, Fiscalização Profissional e
Orientação Ética.
Os andares seguintes serão destinados às gerências administrativas do Conselho, como Financeiro, Infraestrutura, Recursos
Humanos, Tecnologia da Informação, Advocacia-Geral, Assessoria
de Comunicação, Assessorias Técnicas, diretoria e plenário. Todos
os andares possuem banheiros adaptados para portadores de
mobilidade reduzida, como determina a Lei de Acessibilidade.

Projeto
O novo prédio foi projetado para esgotar o limite
do Coeficiente de Aproveitamento determinado
para a região, que é tombada pelo Patrimônio
Histórico. Este era outro pedido feito pelos
diretores aos arquitetos, já que os colaboradores e serviços prestados pela instituição
cresceram significativamente nos últimos anos
e não caberiam nas instalações originais.
O projeto prevê que o térreo seja destinado à
recepção dos farmacêuticos e aos espaços para
treinamento. Serão construídas estruturas com
divisórias modulares, permitindo a criação de
várias salas ou de um auditório para até 200
pessoas, de acordo com a necessidade de cada
evento. No local também serão construídos um
memorial e galeria de ex-presidentes, guardando
a história dos mais de 50 anos de atividade da
instituição.
Os três andares seguintes serão destinados
às vagas de estacionamento, uma limitação
da sede antiga, que possuía pouco mais de 20
vagas disponíveis. O novo projeto contempla

Após ouvir vários engenheiros e arquitetos, conselheiros
decidiram, em plenária, demolir o prédio e construir outro

Reconstrução da Sede
A decisão de reconstruir o prédio da rua Sergipe foi aprovada por
unanimidade na reunião plenária extraordinária realizada em 16
de março. Todos os conselheiros presentes concordaram que não
seria possível adquirir um novo imóvel, já que os preços praticados
pelo mercado estão acima das possibilidades financeiras do
Conselho, e que a reforma do local é inviável, uma vez que os
custos com o reforço das estruturas e a construção de estacionamentos superiores onerariam significativamente a obra.
| Novembro - Dezembro 2015 |
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Em destaque

Responsabilidade Social

Diante desta realidade, a decisão, unânime, foi
de demolir o prédio existente e construir um novo,
contemplando todas as necessidades da categoria.
Dos próximos passos para a obra, um já foi cumprido:
a criação do projeto de construção. Após a aprovação
dele junto aos órgãos do Executivo municipal, poderá ser
dado início à obra da edificação por etapas.

“Infelizmente, os problemas relacionados à sede foram
herdados de diretorias anteriores e coube a nós, agora,
dar solução a eles. Nos últimos meses, estudamos todas
as possibilidades e, agora que temos informações mais
precisas sobre o que é possível fazer, estamos apresentando os resultados para a categoria. É assim que o
processo foi conduzido até aqui: com transparência, ética
e compromisso com o erário. Esperamos que a próxima
gestão possa continuar esse legado, visando o benefício
da categoria”, afirmou o presidente Vanderlei Machado,
que convidou o Ministério Público e o Tribunal de Contas
da União para acompanhar todas as etapas do projeto.

Como tudo começou

Mofo causado pelas infiltrações comprometeu
paredes de várias salas da sede própria

Infiltrações provocavam risco de curto-circuito no plenário

Precariedade das instalações
ameaçavam equipamentos
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Ocorrências de alagamentos são
comuns em dias de chuva

Em julho de 2013, o CRF/MG foi obrigado pelo Ministério
Público Federal a mudar as suas instalações em Belo
Horizonte. Isso porque a sede da rua Sergipe apresentava
graves problemas estruturais, decorrentes de falhas
na obra de ampliação ocorrida em 2006. As gestões de
2008 a 2011 não realizaram nenhuma ação para corrigir
esses danos, que, segundo o Ministério Público, poderiam
colocar em risco a segurança de funcionários, farmacêuticos e visitantes.
As falhas incluem a utilização de areia de má qualidade
aplicada à argamassa do revestimento da base de pilares
e da alvenaria; as infiltrações na jardineira do quarto
andar originadas pela impermeabilização inadequada;
as calhas da cobertura para coleta de água pluvial com
dutos de vazão insuficientes, acarretando infiltrações
generalizadas; a vedação incorreta com manta impermeabilizante refletiva; o vão entre a cobertura e forro acústico
do plenário com materiais inflamáveis; a falta de acessibilidade para portadores de necessidades especiais.
“É claro que ninguém, em sã consciência, gosta de pagar
aluguel. Mas, no caso da sede do CRF/MG, não restou
alternativa. A diretoria tinha que cumprir a ordem do
Ministério Público e preservar a segurança de todos os
que frequentam a sede. Desde que mudamos, a solução
dessa questão sempre foi uma prioridade. Estamos
falando do patrimônio de toda uma categoria, que já
foi muito prejudicada pela incompetência de gestões
anteriores”, reafirmou o diretor Marcos Luiz de Carvalho.

Por um mundo melhor
Ano foi marcado pela solidariedade dos farmacêuticos,
transparecida em diversas ações assistenciais

Em 2015, os farmacêuticos mineiros mostraram-se ainda mais
empenhados em contribuir com a melhor qualidade de vida do próximo.
Além das doações coletadas durante os cursos de capacitação realizados
ao longo do ano, os projetos de responsabilidade social do CRF/MG
mobilizaram os profissionais para prestação de serviços de saúde
gratuitos, doação de sangue e arrecadação de roupas e mantimentos.
Os números são expressivos. Somente para a Associação Dona de
Leite, que assiste famílias carentes na capital mineira, foram doadas
440 embalagens de leite em pó para complementação da alimentação
das crianças. Em todo o Estado, 34 instituições filantrópicas receberam
alimentos, fraldas, produtos de higiene e limpeza, de acordo com as
demandas das entidades em cada cidade onde os cursos foram realizados.
O CRF/MG também promoveu campanhas temporárias. Com o apoio dos
farmacêuticos, mobilizou a população e tornou-se ponto de coleta de roupas
para os desabrigados da enchente do Acre, em abril, e donativos para os
moradores de Bento Rodrigues e região, atingidos pela tragédia causada
pelo rompimento de uma barragem de rejeitos de minério, em novembro.
Em parceria com o Hospital da Baleia, o Conselho se mobilizou para a
campanha Outubro Rosa, arrecadando acessórios de cabelo para as
pacientes em tratamento oncológico na instituição. O projeto “Farmacêutico
Sangue Bom”, que teve início em 2014, contou com duas edições esse
ano. Em fevereiro, o objetivo foi aumentar os estoques de sangue do
Hemominas para o feriado do carnaval. Em setembro, a 3ª edição fez parte
da semana em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico.

440 embalagens de leite em pó foram destinados
ao projeto Dona de Leite, em 2015

Para o presidente Vanderlei Machado, a
entidade avançou muito na prestação
de ser viços sociais. “Além de zelar
pela saúde e bem-estar da população
por meio da fiscalização dos serviços
farmacêuticos, o Conselho se apropriou
de sua condição como entidade de classe
para incentivar o lado solidário dos profissionais mineiros, que têm correspondido
e contribuído para uma sociedade melhor.
Podemos afirmar hoje que a solidariedade
também é especialidade do farmacêutico
mineiro”, ressaltou.

Participação inédita no projeto Ação Global

Em um trabalho de intensificação das ações do CRF/MG para incentivar
a responsabilidade social, a entidade fechou parceria com o SESI para
realização do projeto Ação Global, que contou com a prestação de
serviços farmacêuticos pela primeira vez, em 20 anos de existência da
iniciativa. Este ano, o projeto foi realizado na cidade de Congonhas, no
dia 30 de maio. O CRF/MG contou com um estande, no qual farmacêuticos prestaram mais de 120 atendimentos à população. O evento
integrou o calendário das ações pelo Uso Racional de Medicamentos,
desenvolvido em maio e junho, em várias cidades do Estado.

Farmacêuticos prestaram orientação farmacêutica
no Ação Global, pela primeira vez
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Especial

Novos conselheiros e
diretores são diplomados
Eleição ocorreu de 9 a 11 de novembro,
pela internet, e contou com a participação
de 15.383 farmacêuticos eleitores

A condução administrativa do CRF/MG durante os anos de
2016 e 2017 ficará sob a responsabilidade dos farmacêuticos Luciano Martins Rena Silva (presidente), Elaine Cristina
Coelho Baptista (vice-presidente), Junia Célia de Medeiros
(secretária-geral) e Gizele Souza Silva Leal (tesoureira). Eles
são integrantes da Chapa 2, #TodosJuntos, que também
foi a mais votada para representar Minas Gerais junto ao
CFF, em Brasília. Os farmacêuticos Gerson Antônio Pianetti
(titular) e Kátia Mendes do Bom Conselho (suplente)
receberam 6.915 votos para exercerem o mandato de
conselheiros federais de 2016 a 2019.
A eleição ocorreu por 48 horas ininterruptas nos dias 9,
10 e 11 de novembro, exclusivamente pela internet. A
modalidade de web voto agilizou a divulgação do resultado,
que foi conhecido com menos de uma hora após o término
das eleições. O procedimento foi coordenado pelo Conselho
Federal de Farmácia e auditado por uma empresa especializada. A Chapa 1, CRF Forte, obteve 6.786 votos para
diretoria (49,67% dos votos válidos) e 6.804 votos para
conselheiro federal (49,60% dos votos válidos). Foram
contabilizados os votos de 15.383 eleitores.
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CANDIDATOS ELEITOS

Os novos conselheiros regionais e diretores do CRF/MG,
eleitos no pleito de novembro de 2015, foram diplomados
no dia 27 de novembro, durante a 11ª Reunião Plenária. Os
farmacêuticos Claudiney Luís Ferreira, Gizele Souza Silva
Leal, Luciano Martins Rena Silva e Waldemar de Paula
Júnior exercerão mandatos como conselheiros regionais
de 1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2019. A
farmacêutica Rigleia Maria Moreira Lucena também foi
eleita, mas abriu mão da diplomação alegando problemas
pessoais e familiares. Na ausência dela, Waldemar de
Paula Júnior, eleito como conselheiro regional suplente,
ocupou a vaga deixada por Rigleia.

Resultado das eleições

Diretoria

Votos

%

#Todos Juntos – Chapa 2

6.877

44,71%

CRF Forte – Chapa 1

6.786

44,11%

Votos nulos

1.223

7,95%

497

3,23%

15.383

100%

Votos

%

6.915

44,95%

Votos em branco

Conselheiros regionais

Votos

%

Claudiney Luís Ferreira

4.960

8,06%

Rigleia Maria Moreira Lucena*

4.514

7,34%

Gizele Souza Silva Leal

4.429

7,20%

Luciano Martins Rena Silva

4.406

7,16%

Waldemar de Paula Júnior

4.090

6,65%

Tânia Maria Lopes de Figueiredo

3.036

4,93%

Valdir Latorre Ribeiro

2.412

3,92

44,23%

2.335

3,79%

Vanderlei Eustáquio Machado (titular)
Maria Alicia Ferrero (suplente)

6.804

Aparecida Ferreira de Oliveira
Gláucia Pereira Lage Alves

2.156

3,50%

Votos nulos

1.167

7,59%

Margareth Costa e Peixoto

1.860

3,02%

497

3,23%

Wagner da Cunha Lima

1.763

2,87%

Carlos Alberto Vieira da Costa

1.625

2,64%

15.383

100%

Renato Monteiro da Cunha Lima

1.467

2,38%

Fernando Amaral de Calais

1.454

2,36%

Arilton Januário Bacelar Júnior

1.366

2,22%

Geraldo Soares

1.127

1,83%

Samuel Goes Gonçalves

1.127

1,83%

Ronaldo Menezes de Oliveira

957

1,56%

Alessandro Rezende Santos

955

1,55%

João Batista Moysés Gaio

853

1,39%

José Eduardo de Moura Paiva

750

1,22%

Antônio Afonso Pereira

610

0,99%

Marcone Avelino Santos

577

0,94%

Votos nulos

6.408

10%

Votos em Branco

5.232

8,5%

61.532

100%

TOTAL

Total
Conselheiros Federais

FOTO DOS NOVOS DIRETORES
(VAI CHEGAR DIA 18

Conselheiros diplomados fizeram juramento em defesa da profissão

#Todos Juntos – Chapa 2
Gerson Antônio Pianetti (titular)
Kátia Mendes do Bom Conselho
(suplente)

CRF Forte – Chapa 1

Votos em branco

Total

Não votou?

Justifique a sua ausência!
A Resolução 604/14, do CFF, estabelece
multa de 50% do valor da anuidade para o
farmacêutico que faltar à sua obrigação ao
voto, sem motivo justo. A justificativa deve ser
feita pelo site www.votafarmaceutico.org.br,
até 10 de janeiro de 2016.

Nova diretoria será composta pelos farmacêuticos Luciano
Rena, Elaine Baptista, Gizele Leal e Júnia Medeiros

ELEIÇÕES 2015
JUSTIFICAR VOTO

* Rigleia Maria Moreira Lucena abriu mão de sua diplomação
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Giro de
Capacitações
Capacitação sobre Diabetes em Belo Horizonte
A sede do Conselho, em Belo Horizonte,
recebeu, no dia 7 de novembro , o curso de
tema “Diabetes: Momentaneidade e uso
de novas tecnologias para os pacientes”.
Ministrada por Wesley Magno Ferreira,
a capacitação contou com o apoio do
laboratório Servier.

Capacitação em Práticas Integrativas e Complementares em
Belo Horizonte
Nos dias 16, 17 e 18 de novembro, foi realizado, em Belo Horizonte, um curso sobre
Práticas Integrativas e Complementares. Ministrado por Jean Luis de Souza, o evento
teve como tema “Auriculoterapia: Auriculopuntura e Aurioculotaping”, e contou com a
participação de 35 profissionais farmacêuticos.

Medicamentos Controlados
em Teófilo Otoni
No dia 5 de novembro, a cidade de
Teófilo Otoni recebeu capacitação sobre
Medicamentos Controlados, ministrada pelo
delegado da Polícia Federal, Adilson Batista
Bezerra. O curso contou com o apoio do SAMU
e da Superintendência Regional de Saúde da
cidade.

Farmácia Clínica em Patos de Minas

Medicamentos Controlados em Uberlândia
Medicamentos Controlados
em Uberaba
Em parceria com a Superintendência Regional
de Saúde de Uberaba e com a Prefeitura
Municipal, o CRF/MG realizou, no dia 6 de
novembro, o curso sobre Medicamentos
Controlados: Responsabilidade ética e
Criminal, em Uberaba.

No dia 7 de novembro, foi a vez de
Uberlândia, no Triângulo Mineiro, sediar
a capacitação sobre Medicamentos
Controlados. O curso discutiu as ações
de combate a pirataria de produtos
submetidos à Vigilância Sanitária e
o comércio clandestino de produtos
controlados pela Portaria MS 344/98
e pela RDC ANVISA 20/2011.

Curso de Aplicação de injetáveis em Belo Horizonte
Os farmacêuticos de Belo Horizonte participaram do curso de aplicação de injetáveis no dia 12 de
novembro. Ministrada por Beatriz Lott, a aula visou atualizar os profissionais quanto às técnicas
de aplicação de injetáveis para atendimento às prescrições mais comuns atendidas nas farmácias
comunitárias.
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Capacitação em Análises
Clínicas em Belo Horizonte

O CRF/MG, em parceria com o curso de
Farmácia da Faculdade de Patos de Minas,
realizou, no dia 7 de novembro, capacitação
em Farmácia Clínica. O curso de tema
“Gerenciamento da Terapia Medicamentosa
em paciente com Diabetes Mellitus tipo
2” foi ministrado por Georgiane de Castro
Oliveira.

No dia 4 de dezembro, o CRF/MG realizou em
sua sede, com o apoio da SBAC, um curso em
Análises Clínicas sobre “Espermatologia”,
ministrado por Júlio César Ladeira. O evento
ajudou a ampliar o debate sobre a atuação
profissional nessa área.

Workshop de Farmácia
Magistral em Pouso Alegre
Pouso Alegre recebeu, no dia 21 de novembro,
curso em Farmácia Magistral, ministrado pela
Profª. Zélia de Oliveira. O tema foi “Liderança
e Gerenciamento de Equipes para Resultados”.
O evento contou com o apoio da Anfarmag e
da Reeducar & Crescer.

Capacitação em Medicamentos Controlados em Alfenas
Alfenas recebeu, no dia 10 de dezembro, a capacitação em Medicamentos Controlados:
Responsabilidade ética e criminal. O curso, que passou por diversas cidades do Estado, foi
ministrado pelo delegado da Polícia Federal, Adilson Batista Bezerra, e contou com o apoio da
Unifenas.

Capacitação Farmácia estabelecimento de saúde em Uberlândia
No dia 10 de dezembro, farmacêuticos e acadêmicos puderam participar da Capacitação “Farmácia
estabelecimento de saúde” em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O evento tratou sobre as obrigações do
profissional no exercício de suas atividades.
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Farmácia em debate

Ampliação da atuação
**
farmacêutica na estética
Os farmacêuticos agora podem fazer procedimentos
estéticos invasivos não cirúrgicos. O CFF publicou, no dia
25 de novembro, a Resolução 616, que define os requisitos
técnicos para o exercício do farmacêutico no âmbito da
saúde estética, ampliando o rol das técnicas de natureza
estética e recursos terapêuticos utilizados pelo profissional
em estabelecimentos de saúde estética. Com isso, os
farmacêuticos estão autorizados a aplicar toxina botulínica;
o preenchimento dérmico; a carboxiterapia; a intradermoterapia/mesoterapia; o agulhamento/microagulhamento
estético; e a crolipólise.
Para tanto, o farmacêutico deve ter pós-graduação na área
de saúde estética reconhecida pelo Ministério da Educação,
comprovar experiência mínima de dois anos, contínuos ou
intermitentes, na área. No caso do farmacêutico com vínculo
empregatício, é preciso que a declaração apresente a identificação do empregador, CNPJ e endereço completo expedido
pelo setor administrativo da empresa, bem como a função
exercida, com a descrição das atividades e a indicação do
período em que foram realizadas pelo farmacêutico. Se o
profissional for proprietário do estabelecimento de saúde
estética, ele deverá apresentar o contrato social da empresa
e o alvará de funcionamento, além da função exercida, com
a descrição das atividades e a indicação do período em que
elas foram realizadas.
Na Resolução, o CFF levou em consideração a Lei Federal
12.842/13, que afirma que apenas é ato privativo do profissional de medicina a indicação da execução e a execução de
procedimentos invasivos, os quais são considerados somente
a invasão dos orifícios naturais do corpo que atinjam órgãos
internos. A Resolução considera que, no campo da estética, a
identificação das intervenções para fins estéticos que atinjam
órgãos internos é que demarcará a área de atuação exclusiva
dos médicos.
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A normativa cita ainda o artigo 25 do Decreto Federal
20.931/32, que dispõe que os procedimentos
invasivos não cirúrgicos podem ser de competência
dos profissionais da área da saúde, inclusive do
farmacêutico; e a RDC 44/09, da ANVISA, que prevê
como prestação de serviço farmacêutico a aplicação
de injetáveis.
De acordo com o presidente do CFF, Walter da Silva
Jorge João, a regulamentação faz parte da política
de expansão da atuação farmacêutica em curso.
Nos últimos quatro anos, foram publicadas várias
resoluções, que dispõem sobre as atribuições
clínicas do farmacêutico, a prescrição farmacêutica,
a floralterapia, a genética humana, a dispensação
e aplicação de vacinas, entre outras. “São procedimentos menos invasivos que outros já praticados de
rotina pelos farmacêuticos. A regulamentação é justa
e pertinente”, afirmou o presidente.
* Com informações do CFF.

Atuações autorizadas:
Toxina botulínica
A toxina botulínica é uma neurotoxina produzida por
bactéria anaeróbia denominada Clostridium botulinum,
caracterizando-a como produto biológico. O mecanismo
de ação da toxina é inibir a liberação de acetilcolina na
junção neuromuscular pré-sináptica, causando paralisia
muscular. Ao longo dos anos, tem-se explorado seu
potencial clínico, ganhando destaque no tratamento
de r ugas e linhas de e x pressão, sendo u tilizada
principalmente com ﬁnalidade estética. A ação da toxina
botulínica no músculo tem seu início em dois a cinco dias,
se estendendo, em alguns casos, em até duas semanas.
Uma vez instalado, o efeito perdura em até seis meses.
Após dois a três meses, gradualmente começa a diminuir
sua ação marginalmente. A Sociedade Brasileira de
Cirurgia Plástica considera a aplicação da toxina botulínica
como sendo um procedimento minimamente invasivo e
que a forma cosmética é uma injeção não cirúrgica.

Preenchimentos dérmicos
Os preenchedores dérmicos fazem parte do contexto do
rejuvenescimento cutâneo. São capazes de promover
aumento de volume com restauração dos contornos
corporais. O ácido hialurônico é um componente natural
presente no tecido humano, que pode ser obtido por
biossíntese, cujo teor diminui com a idade, contribuindo
para a formação de rugas, assim como o rompimento
de fibras colágenas e a diminuição da elasticidade da
pele. Os preenchedores de ácido hialurônico têm sido
os mais utilizados nos últimos anos no tratamento de
sulcos e rugas, devido a sua praticidade de aplicação
e boa margem de segurança, além dos efeitos visíveis
imediatamente após aplicação e longa duração.

Carboxiterapia
A carboxiterapia constitui-se de uma técnica onde se
utiliza o gás carbônico medicinal injetado no tecido
subcutâneo, estimulando assim efeitos ﬁsiológicos como
melhora da circulação e oxigenação. O mecanismo de
ação do gás carbônico é, sobretudo, na microcirculação
va s cu lar do te c i do co n e c ti vo, p r o m ove n do u ma
vasodilatação e um aumento da drenagem veno-linfática.
Com a vasodilatação, melhora-se o fluxo de nutriente,
entre eles, as proteinases necessárias para remodelar os
componentes da matriz extracelular e para acomodar a
migração e reparação tecidual.

Intradermoterapia/mesoterapia
A intradermoterapia é um procedimento que consiste na
aplicação, diretamente na região a ser tratada, de injeções
intradérmicas de substâncias farmacológicas diluídas. A derme
torna-se-ia, então, um reservatório a partir do qual os produtos
ativariam receptores dérmicos e se difundiriam lentamente,
utilizando a unidade microcirculatória. A nomenclatura mais
conhecida para este procedimento é mesoterapia, que consiste
em injeções intradérmicas ou subcutâneas de um fármaco ou
de uma mistura de vários produtos, chamada mélange. A partir
de 2001, surgiram trabalhos sobre o uso da intradermoterapia
para as disfunções estéticas, havendo relatos sobre a injeção
de substância lipolítica no tecido subcutâneo, para diminuir a
camada de gordura em localizações como abdômen, pálpebra
inferior, pescoço, glúteo ou coxas, recebendo indicações para o
tratamento de lipodistroﬁa ginóide e gordura localizada.

Agulhamento e microagulhamento estético
O microagulhamento e o agulhamento estético, ou indução
percutânea de colágeno, é baseado no uso de agulhas
que per furam a pele sutilmente estimulando assim sua
regeneração, promovendo a liberação do colágeno e a
formação de uma nova camada de pele, mais espessa, que
preencherá rugas, estrias e outras imperfeições. A técnica
pode ser realizada por diferentes recursos, tais como o rolo de
polietileno encravado por agulhas de aço inoxidável e estéreis,
dermógrafos, eletrolifting e agulhas livres. O comprimento
das agulhas varia de acordo com a proposta de tratamento.
A técnica também pode ser utilizada como veiculador de
ativos para rejuvenescimento como o retinol e a vitamina C;
para estímulo isolado no rejuvenescimento, melhorando a
coloração, textura e brilho da pele.

Criolipólise
A criolipólise é um procedimento não invasivo de redução de
gordura localizada que consiste no resfriamento controlado e
localizado do adipócito, por um período de 40 a 60 minutos,
com temperaturas acima do congelamento, porém, abaixo
da temperatura corporal normal. Esse congelamento leva à
cristalização dos lipídiosencontrados dentro do citoplasma dos
adipócitos, causando a invisibilidade dessas células, resultando
em uma paniculite localizada, ou seja, uma inflamação no
tecido adiposo, e a apoptose das células, ocasionado por um
processo de digestão controlada, onde os macrófagos são
responsáveis pela digestão e remoção de células lesadas, sem
provocar alteração do microambiente celular.

| Novembro - Dezembro 2015 |

31

Farmácia em debate

PL que regulamenta a profissão
de tecnólogo será revisto*

Atuação do farmacêutico na

HEMOTERAPIA

é regulamentada*

No dia 2 de dezembro, o CFF publicou
a R e s o l u ç ã o 617, q u e r e gu l a m e n t a
a s at r ibui ç õ e s do f ar mac êu t i c o no s
Hemocentros Nacionais e Regionais, bem
como em serviços de hemoterapia e/ou
bancos de sangue. A aprovação no plenário
do CFF ocorreu no dia 25 de novembro,
quando o Brasil comemora o Dia Nacional do
Doador de Sangue.
Com a nova Resolução, o farmacêutico está
autorizado a fazer a anamnese farmacêutica;
verificar sinais e sintomas; acessar e
conhecer as informaçõe s const ante s
no prontuário e realizar a reconciliação
medicamentosa do receptor; registrar no
prontuário a evolução farmacêutica e,
quando necessário, informações úteis sobre
a assistência prestada ao paciente, inclusive
laboratorial; além de solicitar exames
laboratoriais de receptores para fins de
monitorização dos efeitos transfusionais.

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados
realizou, no dia 17 de novembro, audiência pública para
discussão sobre o Projeto de Lei nº 2.245/07, que regulamenta a profissão de tecnólogo. A presença da assessora
da Presidência do Conselho Federal de Farmácia (CFF),
Zilamar Costa Fernandes, que representou também
os conselhos profissionais integrantes do Fórum dos
Conselhos Federais da Área da Saúde (FCFAS), foi
decisiva para a definição de revisão do texto do PL.

O farmacêutico também deverá avaliar e monitorar, no âmbito
da vigilância sanitária, materiais, equipamentos, substâncias
e insumos industrializados como bolsas, equipamentos de
transfusão, seringas, filtros, conjuntos de aférese, agulhas,
anticoagulantes, dentre outros utilizados para a coleta, preservação, processamento, armazenamento e transfução de
hemocomponentes, assim como os reagentes usados para os
testes imuno-sorológicos e imunohematológicos.
Os hemocomponentes têm sido descritos tanto como produtos
biológicos, como medicamentos. Em consonância com as
farmacopéias americana e britânica, os hemocomponentes
foram incluídos no final do ano de 2012 no rol de especialidades farmacêuticas da 5ª Edição da Farmacopeia Brasileira,
atualizada pela ANVISA.
Para o presidente do CFF, Walter Jorge João, “a nova normativa
se reveste de importância capital tanto para a consolidação
do farmacêutico na hemoterapia, quanto para a oferta de
hemocomponentes e hemoderivados com qualidade, eficácia
e segurança elevados para a população do SUS”.
Antes de regulamentar a nova área de atuação, o CFF
submeteu o assunto a uma consulta pública de 11 de agosto
a 10 de setembro de 2015. Foram recebidas 34 contribuições
e 88% dos participantes se declararam favoráveis à proposta.

A assessora deixou claro que o CFF e os demais
conselhos profissionais da área da saúde não são
contra a regulamentação proposta, mas defendeu a
necessidade de revisão de alguns pontos para que não
haja sobreposição das atribuições dos tecnólogos às
de profissionais que já têm as suas definidas em lei. O
conflito, segundo ela, certamente levará a prejuízos para
ambos e, muito provavelmente, à judicialização.
Como exemplo, Zilamar Costa Fernandes citou o Art.
3º, que diz que o Tecnólogo poderá responsabilizar-se,
tecnicamente, por pessoa jurídica, desde que o objetivo
social desta seja compatível com suas atribuições. O
artigo fere frontalmente a Lei 13.021/14, que dispõe
sobre o exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas. Em seu Art. 5º, a Lei diz que, no âmbito
da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer
natureza requerem, obrigatoriamente, para seu funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica

de farmacêutico habilitado na forma da lei. Ou seja, um
tecnólogo não poderia se responsabilizar tecnicamente
por uma farmácia, como propõe o PL em tramitação.
De acordo com a exposição feita pela assessora,
outro ponto questionável do PL é que ele delega aos
conselhos profissionais competências que são do
Ministério da Educação. O parágrafo 3º do Artigo 5º diz
que cabe às congregações das escolas e de faculdades
que mantenham Curso de Tecnologia encaminhar às
instituições incumbidas da fiscalização do exercício
profissional, em função dos títulos apreciados através de
formação profissional, em termos genéricos, as características dos profissionais por ela diplomados. “Esta é
uma função do MEC”, frisou.
Todos os segmentos presentes na audiência acataram
os argumentos elencados e reuniões serão agendadas
para a revisão do PL, que é de autoria do deputado
Reginaldo Lopes. Estão previstos encontros com o titular
da Secretaria de Educação Profissional e Tecnologia do
Ministério da Educação (Sectec/MEC), Marcelo Machado
Feres, e com representantes da Federação Nacional
dos Tecnólogos (FNT). A deputada e farmacêutica
Alice Portugal, que coordena a Frente Parlamentar em
Defesa da Assistência Farmacêutica e subscreveu o
requerimento para a realização da audiência pública
conjuntamente com a deputada Maria do Rosário,
comprometeu-se a intermediar as audiências.
* Fonte: CFF

Atualize seu número de celular na Área do Farmacêutico, no site, e
fique sempre por dentro das novidades de interesse da categoria!

www.crfmg.org.br

* Com informações do CFF
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Fique de Olho

Teste para HIV poderá ser vendido na farmácia*
A ANVISA aprovou, no dia 20 de novembro,
uma Resolução que autoriza a venda em
farmácias, drogarias, postos de medicamentos, e a distribuição pelos ser viços
de saúde e programas de saúde públicas,
de autoteste para detecção do vírus HIV.
O produto é parecido com os testes de
gravidez e permite que a pessoa faça o
procedimento sozinha. Para a ANVISA, a
medida é considerada mais uma arma no
combate ao HIV.
Em geral, os modelos disponíveis de testes
caseiros de HIV têm um pequeno bastão para
coleta de fluidos da gengiva ou da mucosa da
bochecha, usados para diagnóstico. Outros
utilizam uma gota de sangue, com um pequeno
furo na ponta do dedo. O resultado sai em até
30 minutos. Com a medida, empresas que
fabricam os testes podem solicitar registro
para venda dos produtos no Brasil, o que não
era possível até então.
Na Resolução, elaborada a partir de um pedido
do departamento de HIV/AIDS do Ministério da
Saúde, a Agência estabelece critérios para
que os produtos sejam colocados no mercado.
Uma delas é a exigência de que os rótulos
tenham a informação de que o resultado pode

ser alterado devido a fatores como a chamada “janela imunológica”,
que é o intervalo de tempo entre a infecção pelo vírus da AIDS e a
produção de anticorpos no sangue.
As empresas que fabricam os testes rápidos também deverão
informar, na embalagem, um número de telefone com equipes 24
horas para dar orientações aos clientes após o resultado. Além do
contato das empresas, os rótulos deverão ter a informação dos
telefones de atendimento do SUS em caso de resultado positivo.
A RDC estabelece que os produtos deverão conter informações
claras que indiquem seu uso seguro e eficaz, incluindo ilustrações
como fotografias, desenhos ou diagramas sobre a obtenção da
amostra, execução do teste e leitura do resultado.
A ANVISA ressalta, entretanto, que este é um método de triagem.
Isso significa que o resultado obtido no teste, seja positivo ou
negativo, deverá ser confirmado por um serviço de saúde especializado e em testes laboratoriais. A Agência proíbe, ainda, que o
autoteste seja utilizado na seleção de doadores em serviços de
coleta de sangue.
Segundo a Agência, não há previsão de quando o produto chegará
às prateleiras nacionais, já que ainda não foram feitas solicitações
de registros de empresas interessadas. Além do Brasil, os Estados
Unidos, a França e o Reino Unido também autorizam a venda de
autoteste. Nos Estados Unidos, um teste doméstico custa cerca de
US$40.

Qualidade de vida

Anvisa
aprova produto
biológico novo
para tratamento
de diabetes*

Laboratório de
Análises Clínicas
tem até janeiro de
2016 para se adequar
à RDC 30/2015*

A Anvisa deferiu o pedido de registro do
produto biológico albiglutida. A autorização foi
publicada no Diário Oficial da União, no dia 23
de novembro. A albiglutida pertence a um grupo
de medicamentos chamados de agonistas do
receptor GLP-1, que são utilizados para diminuir
os níveis de glicose no sangue em pacientes
adultos com diabetes tipo 2.

Entra em vigor a RDC 30/2015, que altera a RDC
302/2005, que dispõe sobre o Regulamento
Técnico para funcionamento de Laboratórios
Clínicos. A nova Resolução estabelece que o laboratório clínico e o posto de coleta laboratorial devem
garantir a autenticidade e a integralidade do laudo
emitido. Para tanto, a assinatura do profissional
que o liberou deve ser manuscrita ou em formato
digital, com utilização de processo de certificação
na forma discriminada pela Medida
provisória nº 2.200-2/2001.

O produto foi aprovado para o tratamento da
doença quando a dieta e exercícios sozinhos
não proporcionam controle glicêmico adequado
em pacientes para os quais o uso de metformina
é considerado inapropriado devido à contraindicações ou intolerância. Também possui
indicação para terapia combinada com outros
medicamentos hipoglicemiantes, inclusive
insulina basal, quando estes, em conjunto com
dieta e exercícios, não proporcionam controle
glicêmico adequado.

De acordo com o Conselho Federal
de Farmácia, a nova Resolução
provocará impactos de natureza
financeira e operacional para os
laboratórios e postos de coletas.

* Com informações da Anvisa.

Estimativas do Ministério da Saúde apontam que cerca de 143 mil
brasileiros desconhecem ser portadores do HIV. Por conta disso,
o governo tem desenvolvido diversas estratégias para controlar
a transmissão do vírus, estabelecendo políticas públicas que
reforçam a ampliação do conhecimento das pessoas quanto à
infecção pelo HIV e estimulando o acesso ao diagnóstico.
O conhecimento do estado de saúde permite melhorar a
qualidade de vida das pessoas diagnosticadas e reduzir a
probabilidade de transmissão do vírus, auxiliando no controle da
infecção pelo HIV.
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Confira a galeria de fotos das doações feitas pelos farmacêuticos em 2014 e 2015
no link: http://crfmg.org.br/novosite/institucional/responsabilidade-social

Espécie de barbeiro tem genoma mapeado
Fonte: Folha de S.Paulo

Um dos mais importantes insetos transmissores da doença de Chagas na América do Sul e Central
teve seu material genético mapeado e a análise do resultado foi publicada no dia 18 de novembro
em uma revista cientíﬁca, a americana “PNAS”, depois de cinco anos de esforço, por um consórcio
internacional de mais de cem cientistas, a maioria brasileiros e latino-americanos.

Medicamento contra alcoolismo poderia eliminar vírus da AIDS, aponta estudo
Fonte: Programa Bem-Estar

Um medicamento usado para tratar o alcoolismo em combinação com outras substâncias poderão
contribuir para a erradicação do vírus da AIDS nas pessoas soropositivas em tratamento, aponta um
estudo divulgado no dia 17 de novembro.
O medicamento, chamado disulﬁram, acorda o vírus adormecido no organismo infectado, permitindo assim destruir tanto o vírus quanto as células que o abrigam, e isso sem efeitos colaterais,
notam os autores da pesquisa, publicada na revista especializada “THe Lancet HIV”.

O próximo passo da equipe é publicar o genoma do transmissor mais importante no Brasil – que
já está sequenciado, mas ainda longe de estar “digerido” para publicação. A doença de Chagas
é causada por um parasita transmitido por insetos chupadores de sangue conhecidos popularmente como barbeiros no Brasil – ou “insetos beijadores” em outros países, graças ao seu hábito
de procurar picar a ﬁna pele dos lábios. O parasita é um protozoário, o Trypanosoma cruzi, que
entra na circulação sanguínea da vítima durante a picada.
O inseto agora estudado é o principal transmissor da doença na América Central, Colômbia e Venezuela, e em parte no Brasil,
conhecido pelo nome cientíﬁco Rhodnius prolixus. Já no Brasil, as duas espécies de barbeiros mais culpadas pela transmissão são
o Triatoma infestans e o Triatoma brasiliensis.

Atualmente, um tratamento antirretroviral (ART), um coquetel de medicamentos padrão chamado
terapia tripla, permite manter o vírus em controle nos pacientes soropositivos, mas sem deixá-los
completamente livres. O vírus permanece à espreita no organismo das pessoas tratadas, de forma
latente (inativo). Este reservatório, difícil de alcançar, é um dos maiores obstáculos para o desenvolvimento de um tratamento para proporcionar alguma cura. “Acordar” o vírus latente é uma estratégia promissora para livrar o paciente do HIV.

Cientistas desenvolvem método para tratar
Alzheimer e tumores cerebrais

Novos medicamentos prometem efeitos mais duradouros contra a psoríase

Fonte: O Globo

Cientistas canadenses descobriram uma maneira não invasiva de levar medicação a partes do
cérebro que, até então, eram inacessíveis. A descoberta pode gerar um enorme avanço nos
tratamentos para o Alzheimer, o Parkinson e outras doenças relacionadas ao cérebro.

Fonte: Folha de S.Paulo

Quem sofre de psoríase – uma doença crônica autoimune que causa placas avermelhadas na pele
– tem à disposição algumas opções de tratamento, como pomada, fototerapia e também drogas
orais e injetáveis. O problema é que, não raro, tais opções acabam parando de funcionar. E não
se sabe muito bem o por que.

A chamada barreira Hematoencefálica – uma estrutura de permeabilidade altamente seletiva,
composta de células, que protege o sistema nervoso central de substâncias potencialmente
neurotóxicas presentes no sangue e infecções – tem sido um empecilho para os médicos. A
barreira semi-permeável é essencial para manter a função metabólica normal do cérebro, mas
grande parte dos medicamentos não conseguem ultrapassá-la, por isso, ela é um dos principais
desaﬁos para os tratamentos que agem sobre o sistema nervoso central.

Um dos desaﬁos da indústria farmacêutica é, portanto, descobrir novas drogas que tenham
ação mais prolongada. E, de preferência, com menos efeitos adversos. Os imunobiológicos têm
cumprido bem esses requisistos, principalmente para casos moderados e graves. Batizados com
o suﬁxo “mabe”, eles são usados para tratar câncer e doenças autoimunes, e agem como os
nossos anticorpos. Com ação mais especíﬁca, atacam o que importa e poupam as células sadias.

Neurocientistas do Sunnybrook Health Sciences Centre encontraram uma solução não invasiva
para o problema. A nova técnica utiliza o ultrassom e microbolhas para penetrar a barreira. Até
agora, testes realizados em animais têm dado bons resultados. Os cientistas se preparam para
começar a testar o método em humanos.

A bola da vez contra a psoríase são novos medicamentos imunobiológicos que inibem a interleucina 17 – proteína que envia um
sinal para células da pele e faz com que elas cresçam exageradamente, causando a pele grossa e as placas típicas da doença.

Governo quer finalizar primeiros testes de ‘pílula do câncer’ em 7 meses

Fonte: Folha de S.Paulo

O ministro de Ciência e Tecnologia, Celso Pansera, disse, no dia 16 de novembro, que o
governo espera obter, em até sete meses, os primeiros resultados de testes com a fosfoetanolamina. A substância tem despertado polêmica no país após a Justiça liberar o produto
para pacientes com câncer, sem que haja comprovação de eﬁcácia ou informações sobre risco.
Segundo Pansera, um grupo formado por laboratórios de três universidades federais, ﬁnanciados pelo governo, deve conduzir a primeira etapa de testes, a chamada pesquisa pré-clínica, que envolve testes in vitro e em animais.
A etapa é necessária para que sejam obtidos dados prévios sobre a toxicidade do produto,
o que permite que a substância possa vir a ser alvo de pesquisas clínicas, realizadas em
humanos. Para iniciar os testes, o governo irá solicitar à USP cerca de 500 gramas da substância. A universidade, onde a substância foi inicialmente sintetizada, vinha distribuindo a fosfoetanolamina por determinação judicial a alguns pacientes. A partir
daí, o grupo planeja utilizar informações enviadas ao INPI (Instituto Nacional de Propriedade Industrial) para sintetizar o produto
e compará-lo com o já disponível.
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Grupo mapeia gene ligado à morte de epilépticos
Fonte: Folha de S.Paulo

Uma equipe de pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, liderada por uma neurologista
brasileira, descobriu um gene associado à morte súbita em pacientes com epilepsia leve. A descoberta, segundo a médica neurologista Danielle Molinari Andrade, pode prevenir a morte de epilépticos que têm poucas crises ao ano, mas também estão sujeitos ao problema. Atualmente, cerca de
18% dos óbitos precoces de epilépticos são mortes súbitas.
A mutação genética, no gene DEDPC5, foi identiﬁcada a partir do estudo de uma família com nove
epilépticos e duas mortes súbitas, residente no Canadá. Em ambos os casos, os pacientes morreram
precocemente, com 58 a 50 anos, sem apresentar o quadro mais grave da doença.
Os dois tinham a mutação, assim como outros quatro membros da família, também epilépticos. Por
isso, a condição foi apontada como fator de risco para morte súbita. Os resultados da pesquisa foram
publicados na revista “Neurology Genetics”, da Academia Americana de Neurologia, em outubro.
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Espaço do leitor
Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
Capacitação
Aplicação de Medicamentos Injetáveis em Belo Horizonte

Simplesmente perfeito. A palestrante é hábil, interessada, domina o assunto e sanou todas as dúvidas
sobre o assunto e fez o curso ser um sucesso total.

Adriana Madalena do Carmo Barbosa Lopes (via Fale Conosco)
Farmácia Estabelecimento de Saúde

Palestra excelente, interatividade entre os participantes e palestrantes. Estão de parabéns pela
qualidade.

Marizele Martins da Maia Oliveira (via Fale Conosco

A Teia é uma ferramenta online gratuita desenvolvida pelo
CRF/MG com o objetivo de tecer uma rede de possibilidades
de crescimento para farmacêuticos e empresas. Agora, você
pode encontrar as melhores oportunidades de emprego
em Minas Gerais com comodidade, agilidade e segurança.

Auriculoterapia: Auriculopuntura e Aurioculotaping em Belo Horizonte

Excelente capacitação para os farmacêuticos que têm interesse na área de acupuntura. Profissional de
alto gabarito.

Heloisa Pinheiro Pedrosa (via Fale Conosco)

A Teia traz pra você:

Adorei participar do curso, pois já faço pós graduação na área e, como é uma especialidade farmacêutica,
acredito ser muito importante cursos neste segmento. Obrigada!

Larissa Medeiros Da Mata (via Fale Conosco)
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Errata

A Resolução que trata das atribuições clínicas do farmacêutico é a de número 585/13, do CFF, e não a 583/13, como
informado na página 31, da edição 50 da Farmácia Revista.
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Fique atento às novidades e amplie seu
relacionamento com o mercado de trabalho!
Acesse:
www.crfmg.org.br > Área restrita > Teia

O CRF/MG
A UM CLIQUE
DE VOCÊ!
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Básica
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CRF/MG

Envelopamento autorizado.
Pode ser aberto pela ECT.

Baixe o aplicativo e tenha
os serviços oferecidos
no site do Conselho na
palma da sua mão
Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte - CEP 30.150-060 | www.crfmg.org.br

