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Com a Palavra

Janeiro
• Entrevista para Rádio Itatiaia sobre o papel
do farmacêutico, no dia 20 de janeiro;
• Entrevista para o jornal Bom
Dia Minas, TV Globo, sobre
riscos do uso indiscriminado de
analgésicos, no dia 29 de janeiro;

Fevereiro
• Entrevista para a TV
Integração, afiliada TV Globo
em Juiz de Fora, sobre fechamento
de farmácia de posto de saúde,
no dia 03 de fevereiro;

Conselho
na Mídia

• Entrevista para o Portal G1
sobre fechamento de farmácia
de posto de saúde em Juiz de
Fora, no dia 03 de fevereiro;
• Entrevista para TV Alterosa, afiliada do
SBT, sobre fechamento de farmácia de posto
de saúde, no dia 04 de fevereiro;
• Entrevista para o Boletim Saúde na Rede da
Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte.

Você quer falar diretamente
com a diretoria do CRF/MG?
Basta solicitar o agendamento,
via e-mail.
Não se esqueça de colocar
seus dados, entre eles, nome,
telefone, local de trabalho
e assunto que deseja tratar.
A reunião poderá ser agendada
para uma quinta ou sexta-feira.

Solicite o agendamento pelo
falecomdiretoria@crfmg.org.br

Compromisso com a categoria
A s sumimo s o CRF/MG em janeiro com muit a
disposição e vontade de fazer desse Conselho a
Casa do Farmacêutico! Temos muitos planos de
trabalho e propostas de campanha a cumprir. Afinal,
você, farmacêutico, deu seu voto de confiança a esta
diretoria. E nós vamos fazer valer a sua escolha.
Acreditamos que todos juntos podemos trabalhar
melhor em prol da categoria, informando sobre nossos
atos e zelando pelo princípio da transparência.
Desta forma, em nome desta diretoria, quero
esclarecer que assumimos o Conselho com heranças
de problemas e dívidas trabalhistas de outras gestões.
Para se ter ideia, somente de provisionamento no
orçamento, ou seja, recursos já destinados para
pagamento, encontramos R$ 2.517.212,90 (dois milhões,
quinhentos e dezessete mil, duzentos e doze reais e
noventa centavos) para quitar dívidas trabalhistas.
E são muitas ações trabalhistas tramitando na Justiça.
A primeira solução para uma das ações foi firmar um
acordo para o pagamento à causa de um fiscal. Se
essa ação tivesse sido julgada procedente, com todos
os pedidos requeridos à Justiça aceitos, a causa seria
em torno de R$ 4,5 milhões (quatro milhões e meio).

Para minorar o impacto que essa causa traria aos cofres do
Conselho, não fizemos um acordo milionário, mas no valor
de R$ 275 mil, que está sendo pago.
Mas, esse foi apenas um dos processos. Outros oito
tramitam na Justiça. Para um deles, que poderia ter sido
negociado, e que já tramitou em julgado, o CRF/MG terá
que desembolsar R$ 868.826,63. Somando vários outros
processos, teremos um montante de 2,8 milhões (dois
milhões e oitocentos mil reais). As portas do Conselho
estão abertas para qualquer farmacêutico que queira
conferir esses valores.
Como se vê, são muitas as dívidas herdadas. Mas nem isso tira
a nossa vontade de trabalhar, de fazer diferente e de oferecer
à categoria as capacitações em cursos. Vamos fazê-las. E
já começamos com o Prescrifar (capacitação gratuita em
Prescrição Farmacêutica), que deve ser levado ainda este ano
para mais seis cidades. Gradativamente, queremos levar outros
cursos ao maior número possível de farmacêuticos.
Temos ainda como meta a aproximação do CRF/MG com
a categoria e entidades farmacêuticas. Queremos ouvir
as demandas e sugestões dos colegas. Para isso, criamos
mais um canal de comunicação.
Os farmacêuticos que quiserem conversar pessoalmente
com a diretoria podem marcar sua visita enviando e-mail para
falecomdiretoria@crfmg.org.br. Será muito bom recebê-los!
Assim, vocês nos ajudam a fazer a gestão que todos queremos.
Aqui, citei somente alguns de nossos projetos. Esperamos
realizar vários outros. Queremos um 2016 produtivo, com
muitas realizações profissionais e pessoais para todos.
Contamos com vocês para todos juntos fazermos uma
gestão participativa.
Um abraço,

Luciano Martins Rena Silva (Batata)

Presidente

| Janeiro - Fevereiro 2016 |
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“Queremos ser um Conselho ativo, parceiro
e que atua ao lado e pelos farmacêuticos”

Em destaque

Luciano Rena

Luciano Martins Rena Silva | CRF/MG 11850 | Presidente

• Conselheiro Federal por Minas Gerais 2012/2015
• Vice-presidente do CRF/MG – 2010/2011
• Presidente do CRF/MG em exercício – 2011
• Secretário-geral CRF/MG – 2008/2009
• Conselheiro Regional Quadriênio
2016/2019
• Graduado em Farmácia e
Bioquímica pela Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG)

Todos juntos trabalhando
em prol da categoria
Trabalhar em prol dos interesses coletivos dos farmacêuticos, investindo
em capacitação e valorização da profissão, são os pilares da nova diretoria
do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), que assumiu
em janeiro deste ano de 2016.
Desde o primeiro dia à frente do CRF/MG, o presidente Luciano Rena; a
vice-presidente Elaine Baptista; a tesoureira Gizele Leal e a secretária-geral
Júnia Célia de Medeiros, juntamente com toda a sua equipe, têm buscado
concretizar cada uma de suas propostas. Ações efetivas vêm sendo
realizadas, e o Conselho mantido suas portas abertas a toda a comunidade
farmacêutica. Além de receber e escutar, o CRF/MG também está indo até
os profissionais, visitando instituições, inclusive algumas de suas Seções
no interior, conversado com associações e sindicatos e efetivando parcerias
para a realização de congressos, palestras e capacitações.
“Temos trabalhado intensamente. Muito já foi realizado, como o Prescrifar
– curso de capacitação em prescrição farmacêutica, que começa sua
primeira turma agora em março, em Belo Horizonte e será levado para mais
seis cidades. Em breve vem muito mais por aí. Queremos ser um Conselho
ativo, parceiro e que atua ao lado e pelos farmacêuticos”, frisou Luciano.
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• Conselheiro Regional – 2003/2007
• Proprietário da Drogaria Drogavaço com
Atenção Farmacêutica
• Diretor-secretário da REDE Farmacêutico,
do Farmacêutico é de Confiança

• Pós-graduado em Ciência e
Tecnologia, pela Unileste

• Vice-presidente da Sociedade Brasileira
de Farmácia Comunitária

• Licenciado em Química pela
Ultramig

• Diretor da FEIFAR (Federação
Interestadual de Farmacêuticos)

• Vice-presidente da
Associação de Farmacêuticos
do Vale do Aço
• Coordenador da FAFAR,
1995/1997
• Direto-financeiro
DCE-UFMG, 1997/1998
• Secretário-geral da
Associação de Conselhos
Profissionais de MG
• Conselheiro do Conselho
Estadual Antidroga MG
• Farmacêutico da
COMFAR-CFF –2012/2015

Elaine Cristina C. Baptista | CRF/MG 15245 | Vice-presidente
A composição de Chico
Buarque, “Todos Juntos”, foi
inspiração durante a campanha
e continua sendo para essa
diretoria. Um trecho diz:

“[...] Todos juntos somos fortes
Somos flecha e somos arco
Todos nós no mesmo barco
Não há nada pra temer
ao meu lado há um amigo
Que é preciso proteger
Todos juntos somos fortes
Não há nada pra temer
[...] Esperteza, Paciência
Lealdade, Teimosia
E mais dia menos dia
A lei da selva vai mudar
Todos juntos somos fortes [...]”

• Graduada em Farmácia, em 2004,
pela Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG)
• Especialista em Homeopatia pela
Associação Mineira de Farmacêuticos
Homeopatas-AMFH
• Especialista em Floralterapia

• Formação em acupuntura
pelo INCISA-IMAM

• Atua há 10 anos em farmácia de
manipulação alopática e homeopática

• Professora da disciplina
teórico-prática de Homeopatia
no INCISA, de 2008 a 2011

• Tutora de duas turmas das oficinas
de educação popular em saúde para
apoiadores da Política Estadual de
Práticas Integrativas e Complementares
(PEPIC) no SUS-MG, realizadas entre
2013 e 2014

• Presidente por duas
gestões da AMFH e atual
vice-presidente da entidade
• Membro efetivo da Comissão
de Ética do CRF/MG de 2009 a
2013
• Atuou em drogaria durante
dois anos

• Tutora no curso de extensão
“Introdução à Homeopatia”, na
modalidade EAD da Secretaria de
Estado da Saúde, por meio do Canal
Minas Saúde

| Janeiro - Fevereiro 2016 |
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Em destaque
Júnia Célia de Medeiros | CRF/MG 7759 | Secretária-geral

• Especialista em Gestão da Assistência
Farmacêutica pela UFSC/MS
• Conselheira do CRF/MG desde 2006
• Diretora-tesoureira do CRF/MG nos
biênios 2008/2009 e 2010/11
• Conselheira Regional Quadriênio
2014/2017

• Fundadora da Comissão de Saúde Pública
do CRFMG em 2008

• Graduada pela UFMG, com
habilitação em Indústria e Análises
Clínicas

• Coordenadora/Referência Técnica
do Programa Municipal de Assistência
Farmacêutica do SUS, na Secretaria
Municipal de Saúde de Betim e
farmacêutica na área de urgência da
FAMUC (SMS – Contagem)

• Especialista em Saúde Pública pela
FAFAR/UFMG
• Especialista em Gestão da Clínica
Ampliada pelo IEP/Hospital Sírio
Libanês Faculdade SENAC

• Atuou na área de Logística Farmacêutica /
Transporte de Medicamentos

• Professora da Faculdade
São Camilo, para o módulo
Políticas de Assistência
Farmacêutica de 2003/2008

Associações juntas com o CRF/MG
Estreitar os laços com toda a comunidade farmacêutica, associações, sindicatos e demais
públicos é compromisso da diretoria do CRF/MG. Alguns representantes de importantes
associações já manifestaram seu apoio a esta nova gestão, como a Associação de Farmácias
e Drogarias (ASFAD) e a Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço.

• Proprietária da Drogaria
Galênica em Betim-MG, de
1991 a 2001

Como presidente da Associação dos Farmacêuticos do Vale do Aço (AFVA),
acredito muito na atual diretoria do CRF/MG, pois conheço de perto a
competência e o desejo de todos em trabalharem pelo bem do farmacêutico.

• Fundou em 1996 a Farmácia
Solidária da Pastoral da
Saúde, em Betim, onde atua
voluntariamente

Vejo que alguns de seus principais desafios serão resgatar a motivação do
farmacêutico em exercer a profissão e valorizá-los, uma vez que nosso ofício faz
toda a diferença na vida das pessoas.
Espero que a diretoria apoie e auxilie as Associações a serem sustentáveis,
transformando-as verdadeiramente em braço direito do CRF/MG. Que busque
o aprimoramento do farmacêutico, levando-se em consideração que a diretoria
é composta por profissionais farmacêuticos de diversas áreas de atuação.
Esses aprimoramentos, de acordo com o meu entendimento, podem facilitar a
eficiência da construção conjunta.

• Conselheira do Conselho
Estadual de Saúde de 2008 a
março de 2013 e Conselheira
Municipal em Betim 2004/2008
Leandro Catarina Leal

Gizele Souza Silva Leal | CRF/MG 16053 | Diretora-tesoureira

• Conselheira Regional Quadriênio
2016/2019
• Proprietária da empresa Farmabiente
– Central de Gerenciamento de
Resíduos Químicos, Especiais e dos
Serviços de Saúde
• Farmacêutica Industrial, com
habilitação em Homeopatia pela
UNIFAL
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• Presidente da Associação dos
Farmacêuticos do Vale do Aço
(2009/2012)

• Participou do Grupo Técnico de
Trabalho da ANVISA, na Logística
Reversa de Medicamentos

• Diretora-secretária da
Associação dos Farmacêuticos
do Vale do Aço (2012/2015)

• Coordenou o Programa de Saúde da
Família em Ipatinga-MG

• Fundadora da Comissão
Assessora de Fitoterapia
do CRF/MG
• Coordenadora da Comissão
Assessora de Resíduos e Meio
Ambiente do CRF/MG
• Participou da Câmara Técnica
de Fiscalização do CRF/MG

• Pós-graduanda em Docência do
Ensino Superior

• Instrutora do Capacifar,
com o conteúdo Gestão &
Empreendedorismo

• MBA em Administração de
Empresas

• Coordenou a Campanha “Traga
de Volta”, em Minas Gerais

| Farmácia Revista |

• Gerente da Farmácia Popular e
Assistência Farmacêutica na Prefeitura
Municipal de Ipatinga (2007/2010)
• Participou do Curso Nacional de
Qualificação de Gestores do SUS (2009)
• Empreteca – SEBRAE (2010)
• Professora Adjunta da Faculdade
Pitágoras (2008)
• Sócia-proprietária da Natural Fórmula
– Farmácia de Manipulação (2005/2006)
• Coordenadora de esportes do Centro
Acadêmico de Farmácia da EFOA
(2000/2004)

Presidente da Associação de Farmacêuticos
do Vale do Aço

Desejo, ainda, que o diálogo seja mantido em toda a gestão, especialmente com
os profissionais e entidades do interior do estado.

Gostaria de parabenizar a esta nova diretoria do CRF/MG, e desejar a todos os
diretores e novos conselheiros que tenham muito sucesso no cumprimento de seu
mandato. Por todo este tempo de nossa convivência, tenho a certeza que farão uma
administração moderna e eficiente, com honestidade e muita transparência, valorizando o profissional farmacêutico sem deixar de dar apoio também aos empresários
varejistas, que passam por uma crise sem fim e lutam com muita dificuldade para
manterem seu negócio vivo e se possível dando um pouco de lucro.
Sei que são pessoas capazes e tenho muita esperança que uma parceria entre as
empresas e o Conselho seja bem possível. Lembrando que hoje, em torno de 60%
dos empresários do varejo são farmacêuticos. A humanização das relações entre
o Conselho e seus profissionais é o que todos querem; é perfeitamente possível
cumprir as leis e normas que regem a profissão, sem nenhuma necessidade de
dramatizar as relações com os empresários e profissionais.
Quero colocar à disposição dos senhores toda estrutura da Associação de Farmácias
e Drogarias (Asfad), bem como a nossa experiência e de toda a diretoria da Asfad e
também como diretores do Sincofarma Minas para possíveis ações conjuntas no seu
empenho já declarado, e no qual tenho total convicção, em modernizar o Conselho,
e dar suporte técnico a todos os profissionais Farmacêuticos, oferecendo cursos de
capacitação e reciclagem nas mais diversas áreas de atuação.

Sebastião Eustáquio Alves
Presidente da ASFAD
Associação de Farmácias e Drogarias

Grande abraço e muito sucesso a todos.

| Janeiro - Fevereiro 2016 |
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Em destaque

Propostas da diretoria
para gestão 2016/2017
I mplemen t ar as campanhas do Uso Racional de
Medicamentos; Doação de Sangue e Medula Óssea e
Combate ao Aedes aegypti;
Divulgar a prescrição farmacêutica, com ações que
alcancem a população para que ela entenda o papel do
farmacêutico como profissional promotor da saúde;
Criar um programa de cursos de capacitação para
prescritores farmacêuticos, de modo a incentivar e
qualificar a prática profissional;
Aumentar para 18 o número de Conselheiros Regionais,
para melhorar a representatividade e descentralizar o
CRF/MG;
Buscar soluções para reduzir a despesa com o aluguel da
atual sede e iniciar a construção da nova sede;
Estabelecer parcerias com entidades farmacêuticas, como
o SINFARMIG, SBFC, FEIFAR, ANFARMAG, COSEMS MG,
AMF e conselhos profissionais de saúde, entre outras, para
articular ações que possam somar às lutas em defesa da
Saúde e em benefício da categoria farmacêutica;
Pr o m ove r a u nião e o f o r t al e c im e n to da c la s s e
farmacêutica, por meio de apoio às associações regionais
de farmacêuticos e as entidades ligadas à profissão, além
das Farmácias Júnior e Farmácias Escolas;
Ações e ar ticulações políticas para aprovação do
PL 4135/2012, que torna obrigatória a assistência
farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);
Ação coordenada com entidades de outras categorias pela
jornada de 30 horas semanais no Serviço Público;
Realizar no mínimo uma plenária no interior, por ano, como
forma de aproximar o farmacêutico da sua entidade;
Propor ações específicas para a área dos serviços de saúde,
que visem capacitar o farmacêutico para atuar em Farmácia
Clinica e Hospitalar;
Criar um selo para os estabelecimentos farmacêuticos
que prestam assistência integral e efetiva, com ações
diferenciadas de orientação farmacêutica para a
população;
Implantar o Projeto “Farmacêutico Empreendedor”,
propondo parcerias e capacitação em apoio aos
farmacêuticos que queiram ter seu próprio negócio,
defendendo a ideia “Farmácia para Farmacêuticos”;
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Interiorização do Conselho com a volta do Projeto Conselho
Presente - Diálogo com o Farmacêutico;
Promover e incentivar a participação dos Farmacêuticos
nos Conselhos Municipais e Estadual de Saúde, como
forma de buscar a inserção do Farmacêutico na Assistência
Farmacêutica Pública e defesa da Saúde;
Reestruturar e ampliar o trabalho das Comissões
Assessoras;
Apoiar o exercício privativo dos farmacêuticos, por meio da
Farmácia Clínica e a Prescrição Farmacêutica;
Defender a obrigatoriedade do farmacêutico nas unidades
de saúde do SUS;
Promover uma relação institucional com o Ministério
Público, ANVISA, VISA Estadual e Municipal;
Apoiar a área de atuação do Bioquímico, com fórum de
discussão com esse segmento que vem sendo ameaçado
pela pressão comercial dos grandes laboratórios e por
novas profissões;
Implantar a Assistência Farmacêutica Plena nas farmácias
e drogarias, de acordo com o artigo 15 da Lei 5991/73 e Lei
13021/2014, de forma gradual;
Capacitar o Serviço de Fiscalização do CRF/MG, investindo
em recursos, para essa área do Conselho, tornando a
fiscalização mais educativa e humanitária;
Criar a Câmara Técnica para Assuntos da Mulher, atuando
com representatividade perante outros CRFs, CFF, câmaras
legislativas, procuradorias e promotorias da mulher, para
discutir as peculiaridades da mulher farmacêutica no
ambiente de trabalho e outros assuntos pertinentes;
O ferecer condições diferenciadas de horários de
fiscalização para farmacêuticas lactantes;
Efetivar a atuação da Ouvidoria do CRF/MG e implantar o
“Fale com a diretoria”;
Desenvolver atividades na área de práticas integrativas e
complementares, explorando todas as possibilidades de
atuação do farmacêutico;
Divulgação dos dias e horários das reuniões das comissões
assessoras e das Reuniões Plenárias, possibilitando a
participação de todo farmacêutico inscrito no CRF/MG.

Diretoria busca diálogo com o

Ministério Público Federal
para resolver questões trabalhistas de funcionários do Conselho

A nova diretoria do CRF/MG tem buscado o diálogo para atender
às demandas e expectativas da categoria, conforme compromisso
de campanha. Não poderia ser diferente em relação às causas
trabalhistas que envolvem diversos funcionários.
Em respeito aos muitos anos de trabalho e dedicação desses
profissionais a este Conselho, a diretoria teve a iniciativa de
procurar o Ministério Público Federal (MPF) e pediu uma audiência
com o procurador que esta à frente do caso. A audiência foi em
18 de fevereiro. Nessa reunião, a diretoria mostrou a nova postura
dessa gestão e, ao mesmo tempo, buscou solucionar a questão.
É importante ressaltar que, recentemente, o Tribunal Superior
do Trabalho (TST) entendeu que o marco para a realização de
concurso nos Conselhos de fiscalização do exercício da atividade
profissional é a partir de março de 2003.
Porém, desde a edição da Recomendação nº 31/2015 do MPF,
vários funcionários vivem a incerteza e a insegurança jurídica se
permanecerão em seus postos de trabalho, o que causa, também,
prejuízos ao funcionamento do próprio Conselho. Na Recomendação, o MPF concedeu prazo ao CRF/MG para que fosse
apresentado um cronograma de demissão gradativa de todos os
empregados contratados após 1988, sem concurso público.
Baseada na necessidade de um corpo de funcionários que atuem
com a máxima efetividade, a direção do CRF/MG tenta obter no
MPF a revogação da Recomendação 31/2015. “Queremos deixar
claro que, de forma alguma, nós estamos nos furtando a cumprir
as determinações do Ministério Público Federal e do Judiciário.
Pelo contrário. Estamos nos pautando no respeito e nos direitos
desses funcionários que, há muitos anos, fazem parte do quadro
de pessoal deste Conselho”, ressalta o presidente Luciano Rena.
Segundo o presidente, demissões sumárias somente resultam
em prejuízo para a prestação do serviço público à categoria
farmacêutica.
O CRF/MG, agora, fica no aguardo da manifestação do Ministério
Público Federal.
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Em destaque
Foto: Yosikazu Maeda
Foto: Yosikazu Maeda

• Atua como convidado, no curso de mestrado em Farmacologia Clínica da
Universidade Federal do Ceará
• Publicou cerca de duas centenas de artigos científicos, resumos em
periódicos nacionais e estrangeiros a apresentação de trabalhos em
congressos. Coordenou programas públicos de Saúde na Central de
Medicamentos e no Ministério da Saúde
• Atuou, por quatro anos, como presidente da Comissão da Farmacopeia
Brasileira

Gerson Antonio Pianetti
• É farmacêutico pela Universidade Federal de
Minas Gerais (UFMG)

Gerson Antonio Pianetti, eleito Conselheiro Federal titular, ladeado por José Alves, Gerente Executivo; Elaine Baptista, vice-presidente e Luciano Rena, presidente do CRF/MG

Farmacêuticos mineiros bem
representados em Brasília

Os farmacêuticos mineiros estão bem representados
no Conselho Federal de Farmácia (CFF). O atual diretor
da Faculdade de Farmácia da UFMG, professor Gerson
Antonio Pianetti, foi eleito Conselheiro Federal titular. A
vaga que ele assume era ocupada pelo atual presidente
do CRF/MG, Luciano Rena.

Como Conselheira Federal suplente foi eleita a
farmacêutica Kátia Vanessa Mendes do Bom Conselho
que, inclusive, já fez sua estreia em Brasília ao representar,
numa sessão plenária em janeiro, o Conselheiro Federal
que estava em viagem para o exterior.
Os dois se comprometem a trabalhar para fazer valer
a confiança dos farmacêuticos que os elegeram para
o quadriênio 2016-2019. “Pretendo contribuir com a
categoria levando as demandas dos colegas de Minas
e propondo ações que possam beneficiar a todos”,
relata Pianetti.
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A Conselheira suplente Kátia compartilha da mesma
opinião e também garante se empenhar para bem
representar seus colegas. “O caminho é de aprendizado
e vou me esforçar para fazer o melhor para a classe
farmacêutica mineira”, assegurou.
Os Conselheiros foram diplomados durante a 438ª Reunião
Plenária, realizada em dezembro no CFF. A diretoria
também prestigiou a solenidade que diplomou 26 dos
27 Conselheiros Federais de Farmácia que compõem o
Plenário do CFF.
O Plenário manteve o farmacêutico Walter da Silva Jorge
João, Conselheiro Federal pelo Pará, na presidência do
Conselho. Foram reeleitos, Valmir de Santi, vice-presidente,
e João Samuel Meira, tesoureiro. O cargo de secretário-geral, será ocupado por José Gildo da Silva, em substituição
a José Vílmore Silva Lopes Júnior, que encerrou seu
mandato como Conselheiro Federal pelo estado do Piauí.

• Mestre e doutor em Controle de Qualidade
de Medicamentos, respectivamente, pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul e
pela Universidade de Paris XI
• Te m d u a s e s p e c i a l i z a çõ e s e m E n s a i o s
Biológicos
• Iniciou sua carreira na UFMG como professor
da disciplina de Controle de Qualidade Biológico
na UFMG, na qual se encontra até o presente
momento como professor titular

• Coordenou projetos de implantação dos Centros Nacionais de
Bioequivalência, da Rede Mineira de Bioensaios, de Monitoração de
Propaganda de Produtos Sujeitos à Legislação Sanitária, de Antimaláricos
distribuídos nos programas sociais do governo Brasileiro, dentre outros
• Atuou como presidente da Câmara Técnica da Anfarmag e, atualmente,
está na Câmara Técnica de Medicamentos da Anvisa
• Foi diretor da Faculdade de Farmácia (FAFAR) da UFMG, na gestão
2000/2004, e voltou à direção da unidade em 2012 para cumprir o período
até 2016
• Em 2002, foi agraciado pelo Conselho Federal de Farmácia com a Ordem
do Farmacêutico, comenda que também lhe foi outorgada em 2012 pelo
Conselho Regional de Farmácia
• É membro eleito das Academias Francesa e Brasileira de Farmácia

Kátia Vanessa Moreira Mendes do Bom Conselho
• Graduada em Farmácia e Bioquímica pela UFMG, em 1989
• Iniciou suas atividades em drogaria em 1989
• Tem experiência de mais de 20 anos em laboratório de análises clínicas, com
especialidades em leishmaniose e hanseníase
• Participação no grupo de Farmácia Atual, desde 2005
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Dia do Farmacêutico
Lançamento de campanha e peças especiais marcam a data no CRF/MG

Gestão
Orgulho

“Mude, mas
comece devagar,
porque a direção é
mais importante
que a velocidade”.
Clarice Lispector

Citação do Conselheiro
Federal Gerson Pianetti

1

Ao cumprimentar os presentes,
o professor eleito Conselheiro
Federal, Gerson Pianetti, diretor
da Faculdade de Farmácia da
UFMG, ressaltou seu orgulho
em ser farmacêutico. “Exerço
a minha profissão por meio do
ensino, mas sou farmacêutico,
com orgulho. Faço questão de
sempre dizer que o número da
minha inscrição no CRF é 3.155”.

2

Pianetti também salientou que é meta desta diretoria trabalhar
para melhorar as condições da categoria, mas lembrou que as
mudanças devem ocorrer devagar, com cautela e foco na direção.

Palestras
Com apenas 16 dias úteis após ter assumido a
direção da entidade, e sem ter passado pelo processo
transitório, a nova diretoria se empenhou para que o
Dia do Farmacêutico não passasse em branco. A data
foi comemorada com a realização de importantes
palestras e com a presença de farmacêuticos e
representantes de diversas entidades ligadas à área.
No auditório do Conselho, a solenidade foi aberta com
a apresentação da nova diretoria aos convidados e
representantes de entidades dos profissionais, entre

A diretoria, conselheiros e funcionários do CRF/MG,
com o diretor do Sincofarma, Renato Lima
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elas, Anfarmag MG (Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais), Sinfarmig (Sindicato dos Farmacêuticos de
Minas Gerais), Sincofarma (Sindicato do Comércio Varejista
de Produtos Farmacêuticos de Minas Gerais), Gerência
de Medicamentos da Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte, Coordenadoria de Práticas Integrativas da
SES-MG, AMF (Associação Mineira de Farmacêuticos), AFBR
(Associação de Farmacêuticos de Betim), Vigilância Sanitária
da SES-MG e Faculdades Unidas do Norte de Minas (Funorte).
Ao dar as boas-vindas, o presidente do CRF/MG, Luciano
Rena, ressaltou o compromisso dessa gestão de trabalhar
em benefício da categoria. “Cumprimento a todos os colegas
pelo nosso dia, o Dia do Farmacêutico. Como já dissemos,
a diretoria vai trabalhar em busca da valorização do profissional farmacêutico.”
A vice-presidente Elaine Baptista frisou a importância do
farmacêutico na promoção da saúde e sua responsabilidade
social. “Sabemos do nosso papel como promotores da saúde
e do bem-estar dos pacientes. Contamos com as entidades
representantes dos farmacêuticos para se tornarem multiplicadoras na divulgação da campanha de doação de sangue
e cadastro para doar medula óssea, que estamos lançando
hoje, para que ela seja permanente.”

A psicóloga Ana Carolina Ferreira, do Hemocentro da Fundação
Hemominas, ministrou a palestra “Conscientização para a doação
de sangue e cadastro de medula óssea”, ressaltando a importância
e os critérios para a doação de sangue. Ela também explicou como
são os procedimentos para a doação de medula óssea.

3

O Hemominas mantém um cadastro de doadores, com 350 mil
nomes de pessoas que doam sangue pelo menos uma vez ao ano,
mas o número ainda é insuficiente. De acordo com Ana Carolina, o
percentual de doadores cadastrados é de 1,8%. Pela Organização
Mundial de Saúde (OMS) o ideal é ter de 3% a 5% da população
doando pelo menos uma vez ao ano, o que manteria os bancos
de sangue abastecidos. “Precisamos de mais doações, principalmente antes dos feriados prolongados e férias, períodos em que a
demanda é maior”, relata a psicóloga.

4

Do Bem
A segunda palestra foi ministrada pela jornalista Flávia Freitas,
“Quinta do Bem - A corrente do bem é contagiante”. A jornalista
contou sobre suas perdas familiares provocadas pela leucemia,
que a motivaram a iniciar a campanha em 2011.
Nas mídias sociais e em palestras presenciais, Flávia enfatiza
a necessidade da doação da medula óssea para salvar vidas.
O símbolo da sua campanha são lenços de cabelo, também
oferecidos a pessoas em tratamento.

Prestigiaram o evento representantes do
Sinfarmig, AMF e SMSA-BH (Foto 1); AMFH
(Foto 2); do CRN 9a Região, SES-MG, Quinta do
Bem (Foto 3); Funorte e SMSA-BH (Foto 4)
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Peças especiais para homenagear os farmacêuticos
No Dia do Farmacêutico, o CRF/MG preparou
programação especial que inclui a criação de
peças para backbus e mídias sociais, cartão e
veiculação de homenagem em rádio.

Arfarto comemora
Dia do Farmacêutico

No dia 20 de janeiro, o CRF/MG divulgou, na
Rádio Itatiaia, mensagem especial, transmitida
em vários horários da programação, em Belo
Horizonte e no interior.
Em 46 linhas de ônibus que circulam na capital
e em 14 da Região Metropolitana, diversas
áreas de atuação do profissional da Farmácia
foram reproduzidas em peças exibidas nas
traseiras dos ônibus - backbus- especialmente criadas para destacar a importância do
farmacêutico como profissional da saúde.
As homenagens também foram veiculadas nas
mídias sociais, como no Facebook e no site
do Conselho. Nas postagens destinadas ao
Facebook foram destaques as atividades que o
farmacêutico está capacitado a desempenhar,
entre elas, na Homeopatia, Logística, Farmácia
Magistral, Saúde Pública, Fitoterapia, Dispensação, Indústria, Pesquisa, Estética etc.
Dois painéis de LED chamaram a atenção de
quem passou na Via Expressa, próximo à PUC
Minas, e na avenida Contagem, nas imediações
do Shopping Contagem, nos dias 20 e 21
de janeiro. Os painéis luminosos exibiram a
homenagem do CRF/MG aos farmacêuticos.
Esses painéis foram gentilmente cedidos por
uma empresa que atua nesse segmento de
comunicação.
O cartão enviado às casas dos farmacêuticos
foi outra peça pensada e produzida com muito
carinho. Para que ele fosse mais do que um
simples cartão, a equipe de designers do
CRF/MG criou um cartão-calendário, para ser
usado o ano inteiro.
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O presidente do CRF/MG esteve presente ao evento, que reuniu quase cem pessoas

Há três anos a Associação Regional Farmacêutica de
Teófilo Otoni (Arfarto) comemora o Dia do Farmacêutico
com uma confraternização. Este ano o jantar aconteceu
no dia 23 de janeiro e, para se concretizar, contou com o
patrocínio de empresários da região.
O presidente do CRF/MG Luciano Rena e o Conselheiro,
Sebastião Ferreira da Costa participaram da comemoração. “Foi a primeira vez que um presidente do CRF/MG
esteve presente a um evento nosso. A vinda dele foi muito
importante para nós, pois prestigia a nossa associação,
dá valor ao nosso trabalho e aproxima o Conselho dos
farmacêuticos da região”, destacou a presidente da
Arfarto, Claudia Rego.

AFIR realiza Semana
Farmacêutica com
homenagens e melhorias
para Ituiutaba e região
A Associação dos Farmacêuticos de Ituiutaba
e Região (AFIR) realizou, entre os dias 15 e
22 de janeiro, a Semana Farmacêutica, em
homenagem ao Dia do Farmacêutico. O evento
contou com palestras e oficinas sobre atenção
farmacêutica e dispensação de medicamentos
para hipertensão e diabetes, além de tendas com
serviços de aferição de pressão, recolhimento de
medicamentos em desuso ou vencidos, triagem
e encaminhamento médico para consulta dos
casos suspeitos de hipertensão ou diabetes,
entre outros.
O ponto alto da comemoração foi no dia 20
de janeiro, com a cerimônia de condecoração
das personalidades destaque na assistência
farmacêutica. Entre os homenageados, o prefeito
de Ituiutaba, Luiz Pedro Correa do Carmo,
aproveitou a ocasião para ressaltar a importância
do trabalho do profissional farmacêutico, e
salientou que tem trabalhado para melhorar e
ampliar a assistência farmacêutica na cidade. O
prefeito também assinou uma ordem de serviço
para a construção de mais cinco unidades da
Farmácia de Minas no município.
Divulgação: AFIR

A festa reuniu cerca de cem pessoas. Também participaram da confraternização professores do curso de
Farmácia da Universidade Presidente Antônio Carlos
(Unipac) da cidade.
“A intenção dessa diretoria é, sempre que possível, ir aos
eventos promovidos pelos farmacêuticos. Acreditamos
que estar ao lado dos profissionais é essencial para que
possamos seguir detectando as principais necessidades
da categoria”, ressaltou Luciano.

Flávia Garvil presidente da AFIR, ao centro, junto aos homenageados
como personalidade farmacêutica de destaque de 2015, os
farmacêuticos Fabiana Franco Bueno e Frederico Franco

Gestão

Novas funcionalidades no app do CRF/MG
Quem ainda não fez o download do aplicativo do
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais
(CRF/MG), tem agora mais seis motivos para
fazê-lo. Esse é o número de novas funcionalidades
que já estão disponíveis. Para aqueles que já têm
o app instalado no smartphone, basta fazerem a
atualização para terem acesso às ferramentas.

Desde novembro de 2015 o app está disponível para download,
oferecendo os serviços de “Notícias”, onde podem ser acessadas
as novidades do CRF/MG; “Revista”, que permite a leitura online
da Farmácia Revista; “Agenda”, com todos os eventos e cursos
do setor; “Vídeos”, com link direto para o canal do YouTube do
Conselho e “Profarminas”, com todas as empresas cadastradas
no programa de benefícios.

“As novas funcionalidades trazem uma série de
facilidades aos profissionais, que terão sempre
à mão o acesso aos serviços do CRF/MG. Além
disso, é também um importante canal de comunicação entre o Conselho e os farmacêuticos”,
ressalta Luciano Rena, presidente do CRF/MG.

O aplicativo está disponível tanto para quem utiliza o sistema
operacional Android quanto IOS. Para fazer o download gratuito
do aplicativo basta acessar, respectivamente, a PlayStore e App
Store, e buscar por CRFMG. O aplicativo é aberto ao publico
em geral, sendo que algumas funcionalidades são restritas aos
profissionais e estabelecimentos registrados no CRF/MG.

Conﬁra quais são as novas funcionalidades:
Consulta

Anuidade

Fale conosco

Permite consultar
profissionais registrados
no CRF/MG.

Neste ícone o usuário
pode gerar a segunda
via da guia da anuidade
do ano vigente. O acesso
exige autenticação do
farmacêutico, que deve usar
os mesmos dados utilizados
na “Área do Farmacêutico”,
no site do CRF/MG.

Usuários do app podem
mandar mensagens para
qualquer um dos setores
do CRF/MG, com suas
dúvidas, sugestões,
reclamações ou elogios.

Empresas
Possibilita encontrar, por
meio de geolocalização,
os estabelecimentos
farmacêuticos mais
próximos, como drogarias,
indústrias e distribuidoras.

Denúncia
Qualquer pessoa pode
comunicar irregularidades,
tais como estabelecimentos
obrigados a ter farmacêutico
que não tenham o
profissional; concursos
públicos com editais
em desconformidade;
profissionais que são
registrados em Conselho
diferente, entre outros.
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Diretoria resgata parcerias com
entidades farmacêuticas
Aproximar o CRF/MG de outras entidades, articular
ações e somar às lutas em defesa da Saúde foi uma das
propostas de campanha desta diretoria. Desta forma o
Conselho abre as portas da casa para receber entidades
representativas dos farmacêuticos, ouvir suas demandas
e expectativas.

Diretoras do CRF/MG recebem a presidente da AMF, Alessandra Auarek Campos

Esse ciclo de aproximação teve início com uma reunião
da diretoria e a representante da Associação Mineira
de Farmacêuticos (AMF), presidente Alessandra Auarek
Campos.

Fundada em 1922, quase quatro décadas antes da criação do próprio Conselho Regional de Farmácia, a AMF foi, por
vários anos, o órgão máximo de representação dos farmacêuticos em Minas Gerais. A entidade trabalha na organização
de cursos, congressos e eventos direcionados aos farmacêuticos e conta com associados em várias regiões do estado.
Na opinião da presidente Alessandra Campos “o resgate dessa parceria fortalece os laços entre as duas entidades.
Espero que ela se mantenha por muitos anos e que possamos trabalhar em prol da categoria”.
É também o que pretende a direção do CRF/MG, conforme enfatizado pela vice-presidente Elaine Coelho Baptista. “É
meta dessa gestão a aproximação com todas entidades, pois, juntos, queremos desenvolver projetos e parcerias que
beneficiem os farmacêuticos”, enfatiza.

Janeiro 2016

Fevereiro 2016

04

1° Reunião de Diretoria Ordinária

03

Reunião interna – despachos administrativos

05

Reunião interna – despachos administrativos

04

5° Reunião de Diretoria Ordinária

Meus dados

08

1° Reunião de Diretoria Extraordinária

05

Audiência trabalhista

Permite realizar a atualização
dos dados cadastrais,
tais como endereço,
telefone e e-mail.

14

Reunião CFF

15

Reunião de Diretoria Ordinária

11

6ª Reunião de Diretoria Ordinária, reunião
com a Associação Mineira de Farmacêuticos (AMF) e reunião de Diretoria

16

Participação em evento do Sinfarmig em
comemoração ao Dia do Farmacêutico

15

Reunião com a Unipac de Ipatinga

Reunião de Diretoria Ordinária,
palestras sobre o Dia do Farmacêutico,
posse SBFC em Brasília

17

20

Reunião com diretoria da UFJF
sobre o III Congresso Mineiro

18

21

Reunião interna – despachos administrativos e audiência trabalhista

1° Reunião Câmara Técnica, 1° Tomada
de Contas e palestra sobre dengue

19

22

Audiência trabalhista

7° Reunião de Diretoria Ordinária, reunião
interna, 2°Reunião Plenária Ordinária

23

Participação evento Dia do
Farmacêutico em Teófilo Otoni

22

Fórum de Assistência Farmacêutica
na UFJF de Governador Valadares

25

Audiência trabalhista

28

Plenária CFF – Mérito Farmacêutico

25

Reunião Plenária no CFF

29

4° Reunião de Diretoria Ordinária e
1° Reunião Plenária Ordinária

26

Reunião CRF/MG – CRO/MG – COSEMS
e 8°Reunião de Diretoria Ordinária

Ausência
O farmacêutico pode
comunicar a sua ausência
temporária ao trabalho,
evitando assim que
multas sejam aplicadas
ao estabelecimento
caso haja fiscalização.

23 e 24

Curso de Relatório de Gestão, Indicadores
e Prestação de Contas - TCU - Brasília
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Um farmacêutico na gerência
executiva do CRF/MG

CRF/MG e COSEMS/MG vão
esclarecer sobre incentivo
para farmacêutico no interior
No final de fevereiro, a diretoria do CRF/MG
recebeu a Comissão de Assistência Farmacêutica
do Conselho de Secretaria Municipais de Saúde
de Minas Gerais (COSEMS/MG). Representantes
das duas entidades discutiram a necessidade
do aumento da assistência farmacêutica nas
farmácias privadas e o incentivo para fixação do
farmacêutico no Programa Farmácia para Todos.
Ficou definido que as duas entidades vão
elaborar, em conjunto, uma nota técnica
para esclarecer dúvidas sobre a por taria
que estabelece o incentivo para fixação dos
farmacêuticos nos municípios.

Diretores do CRF e CRO decidiram realizar um fórum para
ampliar o debate sobre a prescrição de medicamentos

Conselhos de Farmácia e de
Odontologia vão elaborar documento
sobre a prescrição de medicamentos
A diretoria do CRF/MG recebeu, também no final de fevereiro,
os diretores do Conselho Regional de Odontologia (CRO) para
tratar da normatização da prescrição de medicamentos na
farmacoterapia odontológica.

Visando regularizar a situação do farmacêutico nos
municípios onde eles são contratados, o CRF/MG
criou o Termo de Obrigação a Cumprir (TOC), instrumento a ser firmado entre as duas partes.

O assunto tem gerado dúvidas e polêmica entre os profissionais das duas áreas. Por exemplo, quais medicamentos
podem ser prescritos por cirurgiões-dentistas?

“É importante o equilíbrio para não deixar a
população desguarnecida e o farmacêutico sem
seus direitos legais”, ressalta o presidente do
CRF/MG, Luciano Rena.

Para esclarecer sobre a conduta a ser adotada, os dois
Conselhos criaram uma comissão técnica, composta por
farmacêuticos, dentistas e representantes dos setores jurídicos
das duas entidades, que irão elaborar um documento com
orientações sobre a prescrição medicamentosa na odontologia.

Para o presidente do COSEMS/MG, José Maurício
Lima Rezende, “a grande importância desse
encontro é a aproximação das entidades e a
preocupação em trabalhar em equipe para
esclarecer todas as dúvidas”, disse.

Ficou acertado ainda que a prescrição por cirurgiões-dentistas
será tema de um fórum, de onde sairão orientações técnicas. “A
reunião é importante para estreitar os laços entre as entidades
e assegurar os direitos dos pacientes e do farmacêutico”,
afirmou Luciano Rena, presidente do CRF/MG.
No entendimento da diretora-Secretária do CRO/MG, Vânia
Eloisa de Araujo Silva, é missão dos dois Conselhos atender
essa demanda das duas categorias profissionais. “É uma honra
estreitar estes laços com o CRF/MG e formar esta parceria, uma
vez que ambos queremos zelar pelo paciente”, frisou.

CRF/MG e CoSEM/MG vão elaborar nota técnica
sobre incentivos para farmacêuticos
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Participaram da reunião a diretoria do CRF/MG e do CRO/MG; a
Conselheira-Secretária Vânia Eloisa de Araújo Silva; a Assessora
Técnica da Diretoria e Supervisora da Fiscalização, Thais Onofri;
Procurador Jurídico, Jefferson Batista.

Nos últimos anos, é a primeira vez que um farmacêutico
ocupa o cargo de gerente executivo do Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG). A convite da nova
diretoria, o farmacêutico José Alves Torres Júnior está à
frente dessa gerência desde o início de janeiro. E, para ele,
o Conselho não é novidade. De 2008 a 2015 foi membro da
Comissão de Ética, juntamente com outros farmacêuticos,
todos contribuindo gratuitamente na fase de instauração e
instrução dos processos.
O convite para assumir o cargo de gerente no CRF/MG é visto
como um grande desafio pelo farmacêutico, que vai contar
com sua experiência profissional para atuar em benefício
dos colegas de profissão. “É mais um desafio, sim. Mas
me comprometo a trabalhar em prol de todo profissional
farmacêutico, buscando maior reconhecimento em todas as
suas áreas de atuação”, assegura.
Antes de participar da Comissão de Ética, José Alves
via e sentia o Conselho como uma casa fechada para o
farmacêutico. Hoje ele quer que “todos os colegas tenham a
certeza e o sentimento que aqui é a Casa do Farmacêutico,
onde ele pode ser ouvido, esclarecer dúvidas e se inteirar
sobre os assuntos profissionais pertinentes às atividades.”

História

Aos 46 anos, ele é casado com a farmacêutica
industrial Viviane de Almeida Torres, que trabalha na
empresa JHS Biomateriais. Agora, a filha do casal,
Natália, quer seguir os mesmos passos dos pais e
acaba de ingressar no curso de Farmácia, na UFOP.
O filho mais velho, Henrique, este ano completa sua
graduação no curso de Química, na UFMG.

Na faculdade foi selecionado para estagiar em uma drogaria
de grande porte de BH, e em seguida foi contratado pela
mesma drogaria.

O farmacêutico é sócio-proprietário de uma drogaria
no bairro Planalto, em BH; é membro efetivo da
Junta de Recursos Fiscais Sanitários de BH, órgão da
Secretaria Municipal de Saúde Belo Horizonte (SMSA);
e há 10 anos integra a diretoria do Sincofarma
(Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos de Minas Gerais).

Trabalhou como farmacêutico no Exército Brasileiro, onde
remontou uma pequena farmácia do Posto de Saúde, e
na empresa da família, atuou na dispensação, orientação
farmacêutica, treinamento de equipe, gerenciamento e
administração.

Para José Alves, a população, de modo geral, está se
tornando cada vez mais exigente. “Uma das obrigações
do Conselho é facilitar a capacitação do farmacêutico,
para que ele se sinta preparado para abraçar todas as
atividades no âmbito da Farmácia”, conclui.

A trajetória profissional do gerente sempre esteve ligada
a esta área, até antes mesmo de se graduar, em 1994, na
UFMG, em Farmácia - com especialidade em Análises Clínicas.
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Especial

Carlos Alberto Vieira da Costa assume a SBFC/MG
Durante as comemorações do Dia do Farmacêutico, realizadas pelo
Conselho Federal de Farmácia (CFF), em Brasília, tomou posse a
nova presidente da Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária
Nacional, farmacêutica Carmen Iris de Tolentino, e o presidente da
entidade em Minas Gerais (SBFC/MG) Carlos Alberto Vieira da Costa.

Farmacêutico Amilson Álvares recebe Comenda
do Mérito Farmacêutico por Minas Gerais
Foto: Yosikazu Maeda

Indicado pelo presidente Luciano Rena, o farmacêutico Amilson Álvares recebeu
a comenda em solenidade no Conselho Federal de Farmácia, em Brasília

Durante as comemorações do Conselho Federal de Farmácia
(CFF) pelo Dia do Farmacêutico, realizadas em Brasília, no
dia 28 de janeiro, 26 personalidades nacionais e internacionais que se destacaram na área da saúde, em especial
na Farmácia, foram agraciadas com a Comenda do Mérito
Farmacêutico. Entre eles o farmacêutico Amilson Álvares,
Conselheiro Federal de Farmácia pelo Tocantins e homenageado por Minas Gerais.
A indicação de Amilson Álvares para receber a Comenda foi
iniciativa do farmacêutico Luciano Rena, então Conselheiro
Federal de Farmácia e atual presidente do Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG). “É uma honra muito
grande receber essa homenagem pelo meu estado de naturalidade, que tenho no coração e onde cresci. Não só por ser
mineiro, mas também por, nesses mais de 30 anos de carreira,
sempre ter apoiado a profissão farmacêutica”, destacou
Amilson.

Natural de Uberlândia, seus esforços sempre
foram canalizados no intuito de fortalecer
a Farmácia Comunitária e na defesa da
propriedade do estabelecimento pelo
farmacêutico. Foi um dos idealizadores da
criação da Sociedade Brasileira de Farmácia
Comunitária (SBFC), da qual se tornou o
primeiro presidente. De acordo com ele, a
profissão farmacêutica conta com várias
entidades, como a Sociedade Brasileira
de Farmácia Hospitalar e a Associação
Brasileira de Farmácia Homeopática, porém,
até então, não havia alguma que lutasse
pelos interesses específicos da Farmácia
Comunitária.
“Em termos de público, a farmácia comunitária detém 65% do mercado de trabalho, o
que dá em torno de 124 mil farmacêuticos
no Brasil, de um total de 196 mil. Apesar
de existirem Conselhos, precisava ter uma
entidade com o objetivo científico que
olhasse por essa grande fatia do mercado
farmacêutico. Assim, nasceu em 2009, a
SBFC”, explicou Amilson.
Apesar de não ser uma entidade em que a
associação seja obrigatória, hoje existem
cerca de 20 mil associados à SBFC em
todo o Brasil. O segmento está entre os que
oferecem remuneração mais baixa na área
farmacêutica, e a Sociedade tem trabalhado
para tentar mudar essa realidade, além de
realizar vários congressos pelo país.

Carlos Alberto foi empossado pelo presidente do CFF, Walter João,
juntamente com a presidente da SBFC nacional, Carmen Tolentino

A gestão desta diretoria vai até 2018. Durante este período, o novo
presidente da SBFC/MG pretende buscar parcerias para oferecer
aos filiados cursos de capacitação com desconto especial, tanto
os presenciais como os de Ensino a Distância (EAD). “O nosso foco
maior será o Curso de Farmácia Clínica, para capacitar e orientar o
farmacêutico na criação do seu consultório. Desta forma ele estará
habilitado a colocar em prática as suas atribuições clínicas de
prescrição nos serviços de saúde”, ressaltou.

Outro objetivo é fazer parcerias com laboratórios para que eles ofereçam condições especiais para as empresas
do varejo, como a implantação dos programas de desconto oferecidos por alguns laboratórios, conhecidos como
Programa de Benefícios de Medicamentos (BPM), as tornando mais competitivas frente às grandes redes.

Sobre Carlos Alberto
Graduado em Farmácia pela Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac), Campus Teófilo Otoni, Carlos Alberto é
natural da cidade de Itaobim, no Vale do Jequitinhonha, onde atua há mais de 27 anos no ramo do varejo. Junto dos
irmãos, administra uma pequena rede familiar de drogarias e manipulação.

Vantagens de se associar à SBFC
1. Obter descontos em cursos presenciais e EAD promovidos
pelos seguintes institutos: Instituto Racine, Instituto Pessoa,
IBRAS, Instituto Bulla, EAD plus, IDVF e Ascoferj;
2. Obter descontos nos cursos e intercâmbios realizados pelo
IDEHIA, com sede em Portugal (Ver site www.sbfc.org.br);
3. Obter vantagens em consultorias empresariais, serviços
contábeis e outros produtos oferecidos pelo Instituto Bulla,
no caso de pessoas jurídicas;
4. Obter descontos ou mesmo gratuidade em eventos
promovidos pela SBFC nacional e por suas regionais;
5. Usufruir das vantagens oferecidas pelo plano de benefícios
EB4U, conforme descrito em anexo;
6. Usufruir das vantagens de adquirir o cartão pré-pago
mastercard personalizado, para associados pessoa física ou
pessoa jurídica, com valor de anuidade diferenciada para
associados em dia com a SBFC;
7. Adquirir caixas organizadoras de medicamentos fabricados
pela Pilbox e comercializados pela Daxx higiene e beleza,
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com preços e condições diferenciadas para os associados
(pessoa física e jurídica) em dia com a SBFC;
8. Participar do “Projeto de qualificação do farmacêutico
comunitário”, conquistando os títulos bronze, prata, ouro e
excelsior, conforme quantidade de horas de qualificação na
área de farmácia comunitária;
9. Participar do “Projeto de certificação das farmácias
comunitárias”, a ser expedido pela SBFC;
10. Obter o título profissional de farmacêutico comunitário, a
ser expedido pela SBFC em 2016;
11. Ter acesso à área restrita do site da SBFC, onde estão
sendo arquivadas matérias, reportagens, artigos científicos,
palestras montadas em power point, relatórios de reuniões,
atas de reuniões, prestação de contas da entidade e demais
publicações de interesse dos farmacêuticos comunitários;
12. Tornando-se associado você estará contribuindo para o
reconhecimento e valorização do farmacêutico comunitário
pela população brasileira.

| Janeiro - Fevereiro 2016 |
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canal aberto

Especial

Professora Cléia Prado é a única farmacêutica do norte
de Minas a receber título de especialista pela SBRAFH

“

Conselheira do CRF/MG

Centro de Memória da Farmácia da UFMG homenageou o ex-aluno, Carlos Drummond de
Andrade, com exposição de documentos pessoais, como o seu diploma de farmacêutico
Poeta, pai, militante político, funcionário público
e de jornais, e farmacêutico! Apesar de não
ter exercido a profissão, Carlos Drummond de
Andrade, um dos maiores escritores e poetas do
país, frequentou assiduamente a graduação na
Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG). A única vez em que
ausentou do curso por uma semana foi quando
se casou com Dolores Dutra de Morais, uma
moça que conheceu no cinema de Belo Horizonte.

Acredito que conquistas
não são independentes.
Elas são uma associação
de competências
Cléia Maria Almeida Prado,

O poeta e a Farmácia

”

A professora Cléia Maria Almeida Prado, Conselheira
do CRF/MG, coordenadora do curso de Farmácia
da Funorte, em Montes Claros, conquistou o título
de Especialista em Farmácia Clínica. Ela está entre
os 83 farmacêuticos aprovados na prova de títulos
aplicada pela Sociedade Brasileira de Farmácia
Hospitalar (SBRAFH), que teve concorrentes de
várias regiões do Brasil.
A professora Cléia é a primeira farmacêutica do
norte de Minas a obter a titulação, que lhe conferiu
de forma legal a comprovação para atuar como
farmacêutica clínica, como preveem as RDCs 585 e
586, do Conselho Federal de Farmácia.
Cléia Prado é farmacêutica do Hospital Universitário Clemente de Faria, da Universidade Estadual

de Montes Claros, e conta que esse título é um reconhecimento aos 25 anos de dedicação à Farmácia. “Acredito que
conquistas não são independentes. Elas são uma associação
de competências”, ressalta.
A professora lembra que o uso irracional de medicamentos
tem aumentado as estatísticas de mortalidade e morbidade
no país e, na sua opinião, compete ao farmacêutico intervir e
contribuir para mudar esse cenário.
Filha de farmacêutico, Cléia relata que herdou do pai, que
era farmacêutico, o amor à profissão. Para ela, a excelência
profissional deve ser buscada constantemente, por meio de
capacitações e especializações. “Precisamos sempre investir
em conhecimento. Acho que esse título de especialista em
farmácia clínica serve também de estímulo aos meus colegas de
profissão e aos meus alunos”, conclui.

Entre os meses de novembro de 2015 e fevereiro
de 2016, o Centro de Memória da Farmácia da
UFMG promoveu uma exposição, quando os
visitantes puderam conhecer um pouco mais
da história desse ícone da literatura brasileira.
Raridades como cartas e fotos; algumas provas
elaboradas por ele (11 no total); documentos
apresentados para a sua matrícula, entre outros,
ficaram à disposição do público.
O diretor da Faculdade de Farmácia da
UFMG, professor Gerson Antonio Pianetti, e
Conselheiro Federal do CRF/MG, explica que
muitos dos documentos garimpados estavam
na Faculdade de Odontologia, pois naquela
época, os dois cursos funcionavam juntos. “O

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
Visitantes tiveram acesso a documentos raros
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Drummond graduou em Farmácia pela Universidade Federal de Minas Gerais

material encontrado sobre Drummond foi devidamente tratado,
em relação à limpeza e arquivamento de forma adequada,
evitando que o tempo pudesse causar manchas. Nesse meio
tempo, veio a ideia de fazer o Centro de Memória da Farmácia da
UFMG, que foi inaugurado em 2011”.
Além do material que existia na faculdade, a exposição também foi
organizada com materiais doados por Georgeta Amorim, viúva de
Antônio Martins Amorim, que era colega de classe de Drummond.

Final de História
Lucinéia Bicalho, curadora da exposição e pós-doutoranda do
Cemefar/UFMG-CAPES/PNPD, conta que as notas do poeta não
eram muito boas. “Não fizemos a média das notas obtidas, mas
não eram muito boas. Pelo menos as que temos aqui, pois ele
deve ter feito muitas outras. À exceção da prova de "Higiene", do
3º ano, em que ele ficou com média 9,74, tendo passado com
"Distinção"”, revela.
O amigo e colega de classe, Antônio Martins Amorim, foi agraciado
em um poema de Drummond. “Em Final de História, publicado
em 1979, ele começa falando do quadro de formatura, e diz não
acreditar que formou-se. Drummond pede ao colega Amorim
que cumpra o que ele jurou e não cumpriu, falando também que
ser farmacêutico (principalmente na roça) é muito mais do que
é previsto na Escola, tendo o farmacêutico de ser muito mais:
ajudar, consolar, ser enfermeiro, médico e padre”, explica Lucinéia.
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Demonstrativos Contábeis CRF/MG

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 4º TRIMESTRE 2015
ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira

31/12/2015

31/12/2014

AH

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Pessoal e Encargos Sociais a Pagar

13.533.764,67
8.791.349,70
87.584,94
8.703.764,76

8.402.817,70
6.341.339,97
16.483,99
6.324.855,98

61%
39%
431%
38%

4.245.967,92
4.245.967,92

1.570.220,79
1.570.220,79

170%
170%

Demais Créditos a Curto Prazo
Adiantamento Concedido a Pessoal e Terceiros
Outros Valores a Receber

171.998,80
47.243,90
124.754,90

168.506,28
138.174,28
30.332,00

2%
-66%
311%

Estoques
Almoxarifado

324.448,25
324.448,25

322.750,66
322.750,66

1%
1%

10.003.545,19
1.004.111,79
199.478,85
701.910,11
102.722,83

19.899.847,92
14.946.114,24
5.278.313,97
9.564.685,31
103.114,96

-50%
-93%
-96%
-93%
0%

Provisões de Curto Prazo
Provisões Trabalhistas
Provisões para Risco Trabalhistas e Cíveis
Provisão Cota-Parte
Provisão Fundo de Assistência Profissional

8.999.433,40
969.767,83
8.805,55
8.038.471,12

4.953.733,68
2.062.993,72
1.508.194,52
1.382.545,44

82%
-53%

Patrimônio Líquido

23.537.309,86

28.302.665,62

Créditos a Curto Prazo
Créditos a Receber Empresas e Profissionais

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Divida Ativa
Dívia Ativa Executada
Depositos Judiciais
Investimentos, Imobilizado e Intagível
Bens Móveis
Depreciação acumulada
Bens Imóveis
Intangível

TOTAL

Obrigações a Curto Prazo
Fornecedores
Consignações
Demais Obrigações a Curto Prazo
Transferências correntes

Resultados Acumulados

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida Ativa
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital

22.514.657,81
17.568.214,82
2.196.633,23
439.445,20
1.172.160,13
1.138.204,44

-17%

TOTAL

1.009.000,00

-

21%
0%
0%

711.337,44
588.767,56
122.569,88

506.189,32
356.133,16
150.056,16

41%
65%
-18%

14.442,86
14.442,86

37.793,33
37.793,33

-62%
-62%

5.348.643,58
669.644,48
2.910.788,90
1.286.839,22
481.370,98

4.483.422,05
852.732,04
2.517.212,90
392.554,13
720.922,98

19%
-33%

17.462.885,98

23.275.260,92

-25%

17.462.885,98

23.275.260,92

-25%

23.537.309,86

28.302.665,62

-17%

105%
89%
127%
201%
217%
152%
0%

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida Ativa
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes
Receitas de Capital

31/12/2015

31/12/2014

AH

23.532.000,33
15.582.432,68
2.794.250,54
884.055,11
2.546.566,44
1.724.695,56

20.947.108,66
14.240.736,39
3.051.993,83
784.075,38
1.811.710,62
1.058.592,44

12%
9%
-8%
13%
41%
63%

-

398,00

Subtotal

23.523.657,81

23.532.000,33

100%

Subtotal

23.532.000,33

20.947.506,66

12%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

22.581.657,81
16.850.522,48
5.731.135,33

20.494.831,54
14.894.968,23
5.599.863,31

91%
88%
98%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

20.494.831,54
14.894.968,23
5.599.863,31

18.653.395,88
13.462.230,87
5.191.165,01

10%
11%
8%

942.000,00
942.000,00

913.992,00
913.992,00

97%
97%

Despesas de Capital
Investimentos

913.992,00
913.992,00

907.506,60
907.506,60

1%
1%

Subtotal

23.523.657,81

21.408.823,54

91%

Subtotal

21.408.823,54

19.560.902,48

9%

Superávit Apurado

xxxxxxxxxxx

2.123.176,79

2.123.176,79

1.386.604,18

53%

Despesas de Capital
Investimentos

VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO -- Presidente
VANDERLEI
Presidente--CRFMG
CRFMG2.883
2.883
MARCOS
Diretor Tesoureiro
Tesoureiro- -CRFMG
CRFMG12.851
12.851
MARCOS LUIZ DE CARVALHO - Diretor
BRIGIDA SILVA MOTA -- Gerente
BRIGIDA
Gerentede
deOrçamento,
Orçamento,Finanças
Finançase eContabilidade
Contabilidade- CRCMG
- CRCMG93.880/O
93.880/O
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AH

5.027.404,70
-

COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Execução
23.532.000,33
15.582.432,68
2.794.250,54
884.055,11
2.546.566,44
1.724.695,56

31/12/2014

6.074.423,88
-

433%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/12/2015
Previsão

31/12/2015
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Superávit Apurado

CRF/MG prepara
III Congresso MINEIRO
de Farmácia
22, 23 e 24 de setembro de 2016
Local: Universidade Federal de Juiz de Fora

Tema: “Clínica Farmacêutica
no cenário atual”
Aguarde!

Em breve mais informações sobre o evento serão
divulgadas no site e Facebook do Conselho
www.facebook.com/crfminas

www.crfmg.org.br

Capacitação profissional

Diretoria cumpre
compromisso e lança curso
em Prescrição Farmacêutica

Doação de lei em pó para entidade ﬁlantrópica
O curso é gratuito, mas como parte da responsabilidade social que todos temos com o próximo, em seus cursos e
palestras o CRF/MG sempre pediu a contribuição do farmacêutico com algum produto para que seja repassado a
uma instituição filantrópica.
Para a primeira turma do Prescrifar a doação será de uma lata de leite em pó.
O montante arrecadado será repassado a uma instituição e, posteriormente, a entrega do material será divulgada
para que todos tenham conhecimento do total e para qual entidade foi direcionada.

Meta é levar, ainda este ano, a capacitação gratuita
para pelo menos mais seis cidades
A diretoria do CRF/MG cumpre compromisso firmado
na campanha e dá início, no mês de março, ao curso
de capacitação gratuita em Prescrição Farmacêutica,
o Prescrifar. A divulgação da abertura das inscrições
movimentou as mídias sociais do Conselho, tamanho o
interesse dos profi ssionais de Minas Gerais e de outros
estados pela capacitação.
Em menos de 48 horas após ser divulgado (no site e no
Facebook do Conselho), o número de inscritos superou
as expectativas dos organizadores. Nesse período, foram
mais de 400 inscrições. Inicialmente, em Belo Horizonte,
o CRF/MG disponibiliza 200 vagas. A capacitação começa
em 19 de março. Diante desta grande procura, e visando
atender os anseios da classe farmacêutica, o Conselho
estuda abrir mais uma turma para BH.
O curso terá seis disciplinas, distribuídas em cinco módulos,
totalizando 45 horas/aula e duração de dois meses e meio,
com aulas aos sábado, duas vezes ao mês, ministradas no
auditório da Faculdade de Farmácia da UFMG.
O Prescrifar visa aprimorar os conhecimentos exigidos para
a prescrição farmacêutica, abordando de forma sucinta
as disciplinas relacionadas à atividade, previstas nas
Resoluções do CFF números 585 e 586 de 2013.

Disciplinas
As aulas estão distribuídas nas disciplinas: Legislação
Farmacêutica, Comunicação Interpessoal e atendimento ao
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paciente, Fisiopatologia, Semiologia e Discussão de
Casos Clínicos, Farmacologia Clínica e Terapêutica e
Boas Práticas na Prescrição de Medicamentos.
Ao final do curso, o farmacêutico vai contar com
as ferramentas necessárias para a realização da
consulta farmacêutica e prescrição de medicamentos isentos, agregando maior conhecimento
relacionado ao cuidado clínico dos pacientes.
“O intuito do curso é promover a prescrição
farmacêutica e inserir de forma efetiva o
farmacêutico no rol dos profissionais prescritores, de modo seguro para o paciente”, ressalta o
presidente do CRF/MG, Luciano Rena.

Interior
Levar cursos de capacitação ao maior número
possível de farmacêuticos é uma das principais
metas da diretoria. Por isso, após início em Belo
Horizonte, o Prescrifar vai percorrer, ainda este
ano, pelo menos mais seis cidades.
O curso vai ser ministrado em cidades-polo do
Triângulo, Vale do Mucuri, Zona da Mata, Sul,
Norte e Leste de Minas, cujas datas ainda serão
definidas.
As informações sobre a capacitação estão
disponíveis na “Área Restrita” do site do Conselho
(www.crfmg.org.br).

DISCIPLINAS DO CURSO
1- Legislação Farmacêutica – 4 horas
Estudar as principais diretrizes legais relacionadas à atuação do farmacêutico na prática clínica e na prescrição de
medicamentos. Analisar o âmbito da atuação do proﬁssional farmacêutico no atendimento ao paciente, as exigências
necessárias e as prerrogativas para o exercício da prescrição farmacêutica.

2- Comunicação Interpessoal e atendimento ao paciente – 4 horas
Desenvolver técnicas de atendimento ao paciente para estabelecer com ele uma relação terapêutica. Entender os
procedimentos adequados para a realização da consulta farmacêutica, permitindo identiﬁcar as necessidades de saúde do
paciente e decidir sobre as possibilidades de intervenção baseadas em evidências técnicas e cientíﬁcas.

3- Fisiopatologia – 8 horas
Descrever e analisar as condições fisiopatológicas do paciente nos diferentes sistemas, bem como favorecer a
compreensão das principais características de manifestação das doenças no organismo.

4- Semiologia e Discussão de Casos Clínicos – 8 horas
A Semiologia visa desenvolver técnicas para a realização de anamnese dos pacientes pelo farmacêutico e fundamentar,
através da interpretação do quadro clínico, a melhor estratégia de intervenção, motivando ou não a prescrição de
medicamentos. A Discussão de Casos Clínicos pretende apresentar as estratégias de intervenção farmacêutica
em diferentes situações comumente demandados no atendimento ao paciente, e contextualizar a utilização dos
conhecimentos técnicos/cientíﬁcos que permitem fundamentar a prescrição farmacêutica.

5- Farmacologia Clínica e Terapêutica – 8 horas
Revisar os fundamentos de farmacodinâmica e farmacocinética envolvidos na administração dos medicamentos
comumente demandados no atendimento farmacêutico e na interação destes com o organismo. Estudar a elaboração de
protocolos clínicos e desenvolver estratégias para o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, permitindo a
identiﬁcação de reações adversas e interações medicamentosas.

6- Boas Práticas na Prescrição de Medicamentos – 8 horas
Analisar os fundamentos para a seleção, dispensação, administração, uso racional e prescrição de medicamentos, permitindo
ao farmacêutico traçar uma abordagem correta de atendimento ao paciente, garantindo a segurança no tratamento.
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Responsabilidade Social

Conselho à frente de duas campanhas
Consciente da sua responsabilidade social, a diretoria do CRF/MG lançou
duas campanhas visando incentivar a participação dos farmacêuticos,
profissionais promotores da saúde, que exercem relevante papel junto
à população.

Por meio da campanha "Xô, mosquito",

A primeira iniciativa foi a campanha permanente "Ajudar tá no sangue",
para estimular a doação de sangue e de medula óssea.

automedicação.

Diante de um problema que tornou-se preocupação mundial, o CRF/MG
também tem incentivado o combate ao Aedes aegypti, mosquito responsável por três doenças que desafiam o sistema de saúde.

farmacêuticos, duas palestras relativas

o Conselho res salta a neces sidade
bem como orientar sobre os riscos da

P ar a l ev ar m ai s i n f o r m a ç õ e s a o s

auditório do Conselho.

Farm o. no Hospital das
Clínicas da Universidade
Federal de Minas Gerais

A farmacêutica e gerente da Assistência Terapêutica da SMSA de Belo
Horizonte, Ana Emília Ahouagi ressaltou os riscos da automedicação

“Ter acesso e contato
direto com profissionais da
Prefeitura, recebendo as
informações sobre a dengue,
zika e chikungunya, foi muito
bom! Essa aproximação
faz toda a diferença.”

Já Ana Emília enfatizou a importância da orientação aos
pacientes sobre o uso de medicamentos. “A automedicação
agrava os casos. É importante orientar os pacientes sobre
os perigos de usar medicamentos à base de ácido acetil
salicílico, como por exemplo, aspirina, AAS, Melhoral, Doril,
Sonrisal, Alka-Seltzer, Engov, Cibalena, Doloxene e Buferin.
Eles podem levar a hemorragias e, consequentemente, a
óbito”.
O público teve a oportunidade de participar ativamente
da palestra, fazendo, ao final, perguntas para as duas
palestrantes.
A diretora tesoureira do CRF/MG, Gizele Leal, também
aproveitou para reforçar aos participantes o papel vital que
os profissionais da saúde desempenham. “É fundamental
que especialmente nós, farmacêuticos, abracemos a causa,
não apenas fazendo a correta orientação sobre o uso de
medicamentos, como também estimulando nos pacientes
que eles tomem as medidas necessárias para acabar com o
Aedes aegypti”, concluiu.

“A abordagem da dengue, zika e chikungunya no SUS-BH”, foi o tema
tratado pela farmacêutica e gerente de Assistência Terapêutica da SMSA,
Ana Emília Ahouagi, e a mestre em Promoção da Saúde e Prevenção da
Violência pela UFMG e gerente da Gerência de Assistência à Saúde da
SMSA, Taciana Malheiros Lima Carvalho.
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Geraldo Augusto da Silva

às campanhas foram ministradas no

Farmacêuticos, estudantes e profissionais da área da saúde ampliaram
seus conhecimentos sobre o enfrentamento ao Aedes aegypti durante
palestra gratuita oferecida pelo Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais (CRF/MG), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de
Belo Horizonte (SMSA), no dia 18 de fevereiro.
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“A palestra foi muito proveitosa.
Trouxe informações importantes
e novas. Consegui ter maior
esclarecimento sobre as três
doenças - dengue, zika e
chikungunya -, as especificidades
e sintomas de cada um.”

de combater os focos e criadouros,
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A importância do enfrentamento da doença foi destacada como principal
ação para acabar com o mosquito transmissor das três doenças.
“Combater o Aedes aegypti é responsabilidade de todos. Erradicar seus
criadouros é essencial. A Prefeitura tem buscado fazer a sua parte,
mas precisa contar com a colaboração de todos os atores envolvidos.
Precisamos ficar atentos, pois em março e abril o número de casos deve
aumentar significativamente”, alertou Taciana.

A palavra é sua

Adriana Rocha do
Nascimento
Biomédica no
Laboratório Simielli

“Sou estudante e achei muito
válida a iniciativa do CRF/MG
de oferecer essa palestra.
Principalmente por ser um tema
tão atual. Tivemos acesso aos
dados e sobre a situação em
Belo Horizonte, contribuindo
para termos uma visão mais
ampla de como e da quantidade
de pessoas que estão sendo
acometidas pelas doenças.”
Helena Magdabosco

Estudante do 10º período do
curso de Farmácia na UFOP

MATERIAL DISPONÍVEL
Mestre em Promoção da Saúde, Taciana Malheiros,
da SMSA-BH, fez palestra no auditório do Conselho
para farmacêuticos e profissionais de saúde

O CRF/MG produziu materiais informativos sobre o Aedes aegypti.
Os interessados podem fazer o download dos cartazes, nos formatos
A3 e A4. Basta acessar o site do Conselho (www.crfmg.org.br)

Responsabilidade Social

Tá no sangue ajudar

“Farmacêutico: ajudar tá no sangue!”. Este é o slogan da campanha
permanente que o CRF/MG lançou no Dia do Farmacêutico, 20 de
janeiro. Afinal, a solidariedade é marca da categoria, que também
promove os cuidados com a saúde. “Esperamos que todos abracem
essa causa, bem como se tornem multiplicadores da campanha,
incentivando seus pacientes a procederem da mesma forma”, frisou
o presidente o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais,
Luciano Rena.

A psicóloga Ana Carolina, do Hemominas, explicou a
importância e os critérios para a doação de sangue

A jornalista Flávia Freitas enfatizou a necessidade
da doação de medula óssea para salvar vida
Farmacêutico, nessa edição você está recebendo um
panﬂeto sobre os critérios para a doação de sangue
e medula óssea. Você pode utilizá-lo para orientar os
seus pacientes.
O material está disponível para reprodução no site:
www.crfmg.org.br/novosite/servicos/publicacoes

A campanha visa estimular as doações de sangue e medula óssea,
ajudando assim a salvar milhares de pessoas. Dados da Organização
Mundial de Saúde (OMS) apontam que a média de doadores de
sangue está entre 3% e 5% em relação à população de todo o mundo.
A média brasileira é de 1,9% nos últimos cinco anos; destes, 40% o
fizeram pelo menos duas vezes ao ano.
Em Minas Gerais outras importantes ações vêm sendo realizadas
com o mesmo objetivo. Uma delas é a “Quinta do Bem”, que conta
com o apoio do CRF/MG. O projeto, idealizado pela jornalista Flávia
Freitas, teve início em 2011. O foco principal é incentivar a doação de
medula óssea. No Dia do Farmacêutico deste ano, Flávia esteve na
sede do Conselho falando sobre o projeto e reiterando a importância
de se ajudar.
Tanto a doação de sangue quanto a de medula óssea são realizadas,
em Minas Gerais, por intermédio da Fundação Hemominas. Para fazer
o cadastro e doação é preciso ir a um Hemocentro. A lista completa
está na página do Hemominas (www.hemominas.mg.gov.br), com
endereços e telefones. Porém há especificidades para cada um deles.

Dados

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem o terceiro maior banco de doadores de medula óssea do mundo.
Informações de pessoas dispostas a doarem medula óssea estão cadastradas no Registro Nacional de Doadores Voluntários
de Medula Óssea (REDOME), que foi criado em 1993, em São Paulo. Ele é coordenado pelo Instituto Nacional de Câncer José
Alencar Gomes da Silva (INCA), no Rio de Janeiro.
Com 3,7 milhões de doadores cadastrados, O Redome ﬁ ca atrás apenas do registro americano, que conta com quase 7,9
milhões e o alemão, com cerca de 6,2 milhões. O número parece alto, mas ainda é insuﬁciente.
Pouca gente sabe, mas uma única doação de sangue pode beneﬁciar até quatro pessoas. Isso porque a bolsa coletada pode
ser fracionada nos seguintes componentes sanguíneos: concentrados de hemácias e de plaquetas, plasma e crioprecipitado.
Após a coleta, o sangue passa por diversos tipos de testes e as unidades que apresentam reatividade sorológica, ou seja,
possuem resultado positivo para doenças transmissíveis, são descartadas.
Fontes: Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e Hemominas
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Doação de Medula Óssea
O cadastramento de candidatos a doação de medula óssea é feito pela Fundação Hemominas e vinculado ao Registro
Nacional de Doadores de Medula Óssea (Redome). O interessado em se candidatar deve se dirigir a uma das unidades
de atendimento, onde vai receber as orientações.
No site do Hemominas é possível realizar um cadastramento prévio, por meio do preenchimento do “Formulário de
Identificação do candidato a doação de medula” e da “Assinatura do Termo de consentimento”.
Após fazer o cadastro é essencial que os potenciais doadores de medula óssea mantenham seus dados cadastrais
sempre atualizados no Redome. O formulário está disponível no site do Inca - www1.inca.gov.br/doador
O que é medula óssea?
A medula óssea, encontrada no interior dos
ossos, produz os componentes do sangue,
incluindo as células brancas, agentes mais
importantes do sistema de defesa do nosso
organismo.
Quem necessita de transplante de medula
óssea?
Pacientes com produção anormal de células
sanguíneas, geralmente causada por algum
tipo de câncer no sangue, como, por exemplo,
leucemias. Além de portadores de aplasia de
medula ou pacientes cuja medula tenha sido
destruída por irradiação, por exemplo.
Quais as chances de se encontrar um
doador compatível?
Estima-se que seja por volta de 35% entre
doadores parentes e de 0,1% entre pessoas
não aparentadas. A compatibilidade é medida
pela semelhança de antígenos entre doador e
receptor.

O que acontece se não há um
doador compatível entre os
familiares do paciente?
Procura-se um doador compatível
num Banco de Medula Óssea. O
Banco necessita de um número
elevado de voluntários para aumentar
a possibilidade de encontrar um
doador compatível.
Se um doador compatível é
encontrado, o que acontece?
O próximo passo é ter certeza de que
ele quer fazer a doação.
O que acontece com o doador
antes da doação?
Ele passa por um exame clínico para
certificar seu bom estado de saúde.
Não há nenhuma exigência quanto
a mudanças de hábitos de vida, de
trabalho ou de alimentação.

Como a medula é removida?
Os doadores passam por uma pequena cirurgia
de aproximadamente 90 minutos. São feitas de
4 a 8 punções na região pélvica posterior para
aspirar a medula.
Qual a quantidade de medula óssea
extraída?
Menos de 10%. Dentro de poucas semanas a
medula doada será recomposta pelo doador.
Quais são os riscos para os doadores?
Os riscos são praticamente inexistentes. Até hoje
não há relato de nenhum acidente grave devido
a este procedimento. Os doadores costumam
relatar um pouco de dor no local da punção.
Como os pacientes recebem a medula óssea?
Depois de um tratamento que destrói a própria
medula, o paciente recebe a nova medula
por meio de transfusão. Em duas semanas, a
medula transplantada já estará produzindo
células novas.

Doação de sangue
Para doar sangue não é necessário fazer cadastro. Basta se dirigir a um Hemocentro ou ainda agendar a doação pelo
telefone 155, posição 8. Informações sobre doação de sangue também podem ser obtidas por meio deste número.
O doador deve...
• Trazer documento oﬁcial
de identidade com foto
(identidade, carteira de
trabalho, certiﬁcado de
reservista, carteira do conselho
proﬁssional ou carteira nacional
de habilitação);
• Estar bem de saúde;
• Ter entre 16 (dos 16 até 18
anos incompletos, apenas com
consentimento formal dos
responsáveis) e 69 anos, 11
meses e 29 dias;
• Pesar mais de 50 Kg;
• Não estar em jejum; evitar
apenas alimentos gordurosos
nas três horas que antecedem
a doação.

Impedimentos temporários
• Febre;
• Gripe ou resfriado;
• Gravidez;
• Pós-parto: parto normal, 90 dias; cesariana, 180 dias;
• Uso de alguns medicamentos;
• Pessoas que adotaram comportamento de risco para
doenças sexualmente transmissíveis.
Cirurgias e prazos de impedimentos
• Extração dentária: 72 horas;
• Apendicite, hérnia, amigdalectomia, varizes: três
meses;
• Colecistectomia, histerectomia, nefrectomia,
redução de fraturas, politraumatismos sem sequelas
graves, tireoidectomia, colectomia: 6 meses;
• Ingestão de bebida alcoólica no dia da doação;

• Transfusão de sangue: 1 ano;
• Tatuagem: 1 ano;
• Vacinação: o tempo de impedimento
varia de acordo com o tipo de vacina.
Impedimentos definitivos
• Hepatite após os 11 anos de idade;
• Evidência clínica ou laboratorial das
seguintes doenças transmissíveis pelo
sangue: hepatites B e C, Aids (vírus HIV),
doenças associadas aos vírus HTLV I e II e
Doença de Chagas;
• Uso de drogas ilícitas injetáveis;
• Malária.
Intervalos para doação
• Homens: 60 dias (até 4 doações por ano);
• Mulheres: 90 dias (até 3 doações por ano).
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Fique de Olho
Feriados nacionais

Sede e seções não funcionam
01/01 (sex)

Confraternização
Universal

09/02 (ter)

Carnaval

25/03 (sex)

Sexta-feira
da Paixão

21/04 (qui) Tiradentes*
26/05 (qui) Corpus Christi*

Liraglutida é aprovada como tratamento
auxiliar para o controle do peso em adultos
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, no dia 29 de fevereiro, um novo medicamento para tratar
obesidade em adultos. O Saxenda® tem como princípio ativo a liraglutida, mesmo do Victoza, já disponível no país
para tratamento de diabetes tipo 2 e que, por causar perda de peso, gerou uma corrida às farmácias por pessoas que
não tinham a doença, mas que queriam emagrecer. O Saxenda será indicado para pessoas com IMC (Índice de Massa
Muscular) maior que 30 ou IMC maior que 27, associado a outros problemas de saúde relacionados à obesidade.
Mesmo com sua regulamentação pela Anvisa, o número de remédios aprovados no Brasil para tratamento de
obesidade continua muito restrito, sendo criticado por médicos devido à limitação do arsenal terapêutico para lidar
com problemas relacionado à adiposidade. Segundo o endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia
(Sbem), Alexandre Hohl, a regulamentação desse medicamento é bem-vinda, mas é preciso que os usuários estejam
cientes de que para um tratamento de perda de peso, é essencial que haja uma mudança alimentar e a prática de
exercícios físicos.
A Agência ressalta, entretanto, que apesar de regulamentado e liberado a venda, o medicamento continuará sendo
monitorado com estudos pós comercialização. Além disso, ela também recomenda que os pacientes façam uso do
medicamento acompanhados por um profissional de saúde, já que há indícios de efeitos colaterais como náuseas,
vômitos e eventos adversos na vesícula biliar.

PROCESSOS
ÉTICOS

*Com informações da Anvisa

A diretoria do CRF/MG dá publicidade às
sentenças proferidas nos processos, de
acordo com o Art.5º - Anexo III do Código
de Ética da Profissão Farmacêutica,
aprovado pela Resolução 596/2014
do Conselho Federal de Farmácia, que
estabelece as infrações e as regras de
aplicação das sanções disciplinares.

Processo Ético 0020/2014

Farmacêutico(a): M. L. L. M. - CRFMG: 5.378
Processo Instaurado para apuração de Infração aos
artigos: 4º; 6º; 10º; 11º - inciso III; 12; 13 -inciso V, do
Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Res. 417/04).

07/09 (qua)

Independência
do Brasil

12/10 (qua)

Nossa Senhora
Aparecida

02/11 (qua) Finados
15/11 (ter)

Proclamação
da República

Recessos

Não haverá atendimento ao público
08/02 (seg)

Recesso de
Carnaval

10/02 (qua)

Quarta-feira
de Cinzas

22/04 (sex)

Recesso de
Tiradentes

27/05 (sex)

Recesso de
Corpus Christi

Recesso
14/11 (seg) Proclamação
da República

Feriados municipais
Apenas na cidade indicada
não haverá atendimento
24/03 (qui)

Quinta-feira Santa
em Uberlândia

29/04 (sex)

Emancipação
de Ipatinga

Dia de Santo
13/06 (seg) Antônio em
Juiz de Fora
Dia de Santo
Antônio, padroeiro
13/06 (seg) da cidade, em
Governador
Valadares
Dia de Nossa
15/08 (seg) Senhora da Abadia
em Uberlândia
31/08 (qua)

Aniversário de
Uberlândia

19/10 (qua)

Dia da Fundação
de Pouso Alegre

Imaculada
Conceição,
08/12 (qui)
padroeira de
Belo Horizonte

Farmacêutico,

evite transtornos!

Sempre que precisar ir ao
CRF/MG, acesse o site ou ligue
antes para saber quais os
documentos são necessários
para efetivar sua solicitação.
Os telefones de todas as Seções
estão no site do CRF/MG

www.crfmg.org.br >
Contatos > Seções

Penalidade: Suspensão de 03 (três) meses do exercício
profissional com aparo no inciso III, do Artigo 30 da Lei
3.820/60 e na Resolução 417/04 do CFF.
Período da aplicação da penalidade: 16/12/2015 a
16/03/2016.

O calendário poderá sofrer alterações
*
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Consulte o calendário de recessos

O lado bom do Aedes:
saliva do mosquito tem poder anti-inﬂamatório

Fonte: Folha de S. Paulo

O Aedes aegypti, quem diria, tem um lado bom. Pesquisadores da USP encontraram
na saliva do mosquito transmissor dos vírus da dengue, da zika e chikungunya substâncias anti-inﬂamatórias capazes de controlar a imunidade e tratar doenças intestinais como a colite ulcerativa em roedores. Agora, os pesquisadores tentam identificar
quais são as moléculas da saliva que têm essa ação terapêutica. Segundo os pesquisadores, o objetivo agora é extrair essas moléculas, sintetizá-las em laboratório para
então estudá-las em testes com humanos.

Peixes e frutos do mar protegem o cérebro do Alzheimer
Fonte: O Globo

Comer ao menos uma refeição semanal de peixe ou frutos do mar ajuda a proteger
o cérebro de alterações ligadas ao desenvolvimento do mal de Alzheimer em portadores de uma variante genética que aumenta o risco da doença. A conclusão é de
um estudo publicado na “Journalofthe American Medical Association” (Jama),
que também verificou que o consumo moderado de frutos do mar eleva os níveis
de mercúrio no organismo, mas aparentemente não o suficiente para provocar os
efeitos neurotóxicos causados por altas concentrações do elemento no corpo.

Campanha de prevenção do câncer enfatiza hábitos de vida saudáveis

Estudo mostra que “viagra feminino” não
funciona tão bem quanto anunciado

Fonte: Inca

Alimentação saudável e prática de atividades físicas são o binômio-chave
para a prevenção de vários tipos de câncer – especialmente os de próstata,
mama, cólon e reto. Esta será a mais importante mensagem do Instituto
Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA), órgão vinculado ao Ministério da Saúde, para a campanha “Nós podemos. Eu posso”,
lançada no dia 4 de fevereiro para marcar o Dia Mundial do Câncer.

Fonte: O Globo

O medicamento Flubaserin, chamado de “Viagra feminino”, está mostrando resultados bem abaixo
do esperado, diz um estudo publicado na revista “JAMA Internal Medicine”. A droga é bem diferente
do Viagra. Enquanto este é uma pílula de efeito instantâneo, o Flibanserin deve ser tomado como
um tratamento, para elevar níveis gerais de libido, aumentando a chance de a paciente ter vontade
sexual. Em agosto de 2015, a FDA, agência que regula medicamentos nos EUA, aprovou o uso e
venda da droga, que se tornou então o primeiro tratamento autorizado para a falta de desejo sexual
em mulheres. Mas, de acordo com o novo estudo, esse aumento gradual de desejo não ocorre. Ou é
sutil demais para aumentar a frequência de relações sexuais de uma mulher. Os pesquisadores holandeses analisaram quão seguro e efetivo é o medicamento, revendo oito testes clínicos, que reuniram
dados de 6 mil mulheres.

A campanha é promovida mundialmente pela União Internacional para o
Controle do Câncer (UICC). O objetivo é estimular a população de todo o
planeta a adotar, individualmente ou em grupo, hábitos de vida saudáveis,
como não fumar, reduzir o consumo de bebida alcoólica e evitar exposição
aos raios ultravioletas, além de comer de modo saudável e se exercitar.

Como genes inﬂuenciam em qual remédio é o certo para você

Fonte: Exame

Farmacêuticos, médicos e pesquisadores tentaram por décadas entender por que
uma mesma medicação com a mesma dose pode funcionar bem para algumas
pessoas, mas não para outras. Também tentaram entender por que algumas
pessoas precisam de maiores ou menores doses de uma mesma droga ou por que
algumas delas têm efeitos colaterais e outras não.
Muito fatores contribuem para essas diferenças, como idade, se estão tomando
outro medicamento, funcionamento dos rins e se são fumantes, apenas para
nomear alguns fatores. Mas está ficando cada vez mais claro que a genética
também pode ser um importante fator. Ao entender como as diferenças genéticas
funcionam, os profissionais da saúde podem tomar atitudes mais personalizadas
ao escolher a medicação e a dosagem. Isso é chamado de farmacogenética e os
testes para guiar o uso de medicamentos estão ficando mais comuns.
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Produto biológico para tratamento de pacientes com hemoﬁlia B é aprovado pela Anvisa
Fonte: Anvisa

A Anvisa aprovou o registro do Elprolix® (alfaeftrenonacogue). O novo produto
biológico foi desenvolvido como uma versão de longa ação de rFIX, de modo a
diminuir a frequência de injeções para indivíduos com hemofilia B. O medicamento
é uma proteína de fusão recombinante, com longa ação, que consiste no fator IX
de coagulação humano (rFIX) covalentemente ligado ao domínio Fc da imunoglobulina humana G1 (IgG1). O produto é indicado para adultos e crianças com idade
igual ou superior a 12 anos, previamente tratados, com hemofilia B para controle e
prevenção de episódios hemorrágicos, manejo perioperatório (profilaxia cirúrgica) e
profilaxia de rotina para prevenir ou reduzir a frequência de episódios hemorrágicos.
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Espaço do leitor
Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
Nova diretoria

Gostaria de parabenizar a nova diretoria do CRF/MG,
pela iniciativa. Depositei minha confiança em vocês
e fico muito feliz pelo resultado!

Bárbara Aline Vieira de Oliveira Custódio (via email)
CRFMG 29663 - Belo Horizonte
Palestra “A abordagem da dengue,
zika e chikungunya no SUS-BH”
Ótima iniciativa do CRF/MG. Parabéns!

Geraldo Augusto da Silva (via Fale Conosco)
CRFMG 7798 - Araxá
Apoio do CRF/MG ao Concifop

Parceria superimportante para o V Concifop, muito
obrigada CRF/MG!

Samara Castro (via Facebook)
Campanha Dia do Farmacêutico

Legal divulgar esta função (Controle e Garantia
de Qualidade de Medicamentos) do farmacêutico
porque muitas pessoas não sabem!

Luisáurea Máximo Rocha (via Facebook)
CRFMG 21552 - Cachoeira do Campo
– Distrito de Ouro Preto

Prescrifar

Ótima iniciativa. Espero que façam na regional
Sul de Minas.

Alessandra Agostini (via Facebook)
CRFMG 33407 - Areado
A Farmácia Popular do Brasil de Governador
Valadares, juntamente com a Fiocruz, vem
por meio desta parabenizar pela iniciativa dos
cursos destinados aos profissionais farmacêuticos. Entendemos a importância que é para
todos os profissionais estarem ligados com o
órgão regulador de sua profissão. Aproveitamos
para enfatizar a solicitação de levar o curso de
prescrição farmacêutica para a região do leste de
Minas, onde estamos correndo contra o tempo
para tornar ainda mais valorizado o trabalho dos
farmacêuticos da nossa cidade. Juntamente
com este município já conseguimos implantar
as farmácias distritais, conseguimos começar os
projetos das Farmácias de Minas, conseguindo
assim empregar profissionais farmacêuticos em
todas estas unidades.

Danylo Patês Meira (via email)
CRFMG 33455 - Governador Valadares
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Envelopamento autorizado.
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Depois de Belo Horizonte, a capacitação
será ministrada em outras seis cidades,
de diferentes regiões de Minas Gerais.
E o melhor, é gratuito para os proﬁssionais
farmacêuticos inscritos no CRF/MG
e regulares com a instituição.
Fique atento!
Todas as informações serão disponibilizadas
no site e Facebook do CRF/MG.
www.facebook.com/crfminas
www.crfmg.org.br
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