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Com o licenciamento do presidente Benício Machado, assumiu o exercício da presidência o farmacêutico Luciano
Rena, um profissional atuante na Farmácia Comunitária e que desde a faculdade sonha e trabalha para que o
Farmacêutico seja valorizado por seus conhecimentos e competência técnica.
Nesta publicação, destacamos a experiência do Infectologista Carlos Starling, médico especialista no assunto,
que esclarece sobre o uso abusivo de antibióticos, medicamentos cuja venda sofre restrições da Anvisa.
É destaque também o prêmio de Assistência Farmacêutica – Prêmio Aluísio Pimenta, para os farmacêuticos do
Programa Rede Farmácia de Minas, que participarão em junho do II Seminário Rede Farmácia de Minas, que será
realizado em mais uma parceria do CRF-MG e SES-MG.
Uma boa leitura!
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Com a Palavra

Luciano Rena é o presidente
				 em exercício do CRF-MG
A perspectiva da visão do gestor impacta significativamente sobre o modo de fazer e até mesmo sobre o que se faz.
Características profissionais e da personalidade dão um toque muito particular aos rumos de uma instituição, seja ela
pública ou privada.
Durante os próximos seis meses, o CRF-MG experimentará essa mudança. Com o licenciamento do presidente Benício
Machado, o vice-presidente Luciano Martins Rena Silva (Batata) assume a presidência.
Pela primeira vez, a presidência do CRF-MG é exercida por um Farmacêutico Diretor Técnico, que efetivamente atua
numa Farmácia Comunitária, como grande parte dos profissionais. Esta mudança certamente trará grandes avanços à
Farmácia Comunitária em Minas Gerais e nas demais áreas.
É uma experiência nova para o Farmacêutico Luciano Rena participar das decisões e responsabilizar-se por projetos em
curso ou em fase de planejamento, como presidente da entidade maior dos Farmacêuticos mineiros e, logo em depois
sentir, na sua atuação profissional no dia a dia, os resultados das ações executadas.
É a sensibilidade aguçada, alimentada pela capacidade de ouvir e visualizar as ações e seus resultados que garantem
a eficácia do direcionamento e das orientações que apontarão os rumos do CRF-MG. Luciano vem de lutas desde o
movimento estudantil, e o sonho de fazer do Farmacêutico um profissional atuante e reconhecido faz parte da vontade de
contribuir com um objetivo maior, que é a saúde da população.
Sob a sua direção, o CRF-MG continuará com os projetos já em execução, e lançará outras ações efetivas no sentido de
garantir o cumprimento da Lei 5991/1973, no que diz respeito à Assistência Farmacêutica.

“Em respeito aos milhares de profissionais ansiosos
para atender adequadamente aos milhões de mineiros,
vamos ampliar a exigência da presença do Farmacêutico
durante o horário de funcionamento dos estabelecimentos,
para que possamos de um lado garantir a segurança da
população e a manutenção do seu direito à Assistência
Farmacêutica, contribuindo para o uso racional dos
medicamentos, ao possibilitar a orientação correta no ato
da compra e, por outro, garantir a implantação da RDC
44/2009 na prestação de serviços farmacêuticos que irão
provocar mudanças na cultura do trabalho nas farmácias
comunitárias”, diz o presidente em exercício.
Uma nova mudança está sendo desenhada, que teve
início com a regionalização da Fiscalização, continua com
o CAPACIFIS, que está transformando os fiscais do CRF-MG
em verdadeiros consultores aptos a resolver problemas no
local durante as inspeções.
As visitas estão mudando de foco, não nos contentamos
mais com a simples verificação da presença ou ausência
do Farmacêutico. “Queremos garantir à população o
seu direito à Assistência Farmacêutica e estão sendo
preparados itens de verificação capazes de mensurar
adequadamente o desempenho do profissional à frente do
estabelecimento.

Requisitos básicos como os já exigidos pelas normas
em vigor, principalmente pela RDC 44/2009 da Anvisa e
Resolução 499/2009 do CFF, serão capazes de apontar de
forma inequívoca a extensão do trabalho desempenhado
pelos farmacêuticos mineiros”, enfatiza Luciano.
O levantamento, ao mesmo tempo em que possibilitará
traçar um quadro real da situação nas farmácias comunitárias mineiras, apontará a direção das intervenções,
projetos e ações sempre no sentido de garantir a segurança
da população no uso correto dos medicamentos.
Desde o início de 2010, a fiscalização estendeu-se
também para o horário noturno, verificando a presença e
a prestação de Assistência Farmacêutica fora do horário
comercial, uma iniciativa inédita em Minas Gerais. Gradativamente, o CRF-MG vai ampliar estas ações, culminando
com a Assistência Farmacêutica em período integral.
Articulando sonhos, trabalho e realizações, estamos
vivendo uma grande reação farmacêutica em comparação
à inércia que imperou durante tantos anos em Minas
Gerais.

Conselho na Mídia
Fevereiro (2ª quinzena)

Março

- Entrevista para a RedeTV sobre consumo de álcool e medicamentos
durante o Carnaval

- Entrevista para a InterTV (afiliada da Globo) sobre início do Capacifar
em Governador Valadares

- Entrevista para TV Globo Minas sobre consumo de álcool e medicamentos durante o Carnaval

– Entrevista para a TV Alterosa sobre o Ato Médico, durante manifestação na Praça 7

-Entrevista para o Jornal Estado de Minas sobre o início da vigência
da RDC 44/09, Caderno Economia
-Entrevista para TV Alterosa sobre o início da vigência da RDC 44/09
-Entrevista para a Rádio UFMG Educativa (Jornal da UFMG) sobre o
início da vigência da RDC 44/09
-Entrevista para a Rádio Inconfidência sobre o início da vigência
da RDC 44/09 -Entrevista para a TV Globo Minas sobre o início da
vigência da RDC 44/09

- Entrevista para a PUC TV sobre o Ato Médico, durante manifestação
na Praça 7
- Entrevista para o Jornal O Tempo sobre o Ato Médico, durante
manifestação na Praça 7
- Entrevista/Debate para a TV UFMG Educativa sobre o Ato Médico
- Entrevista para a TV Faculdade do Futuro, de Manhuaçu, sobre o
Ato Médico

-Entrevista para o Jornal Diário do Aço, de Ipatinga, sobre o início de
vigência da RDC 44/09

- Entrevista para o jornal “Hoje em Dia”, Caderno Economia, sobre
variação de preços dos medicamentos

-Entrevista para a TV Globo Minas sobre o início de vigência da RDC
44/09

- Entrevista para a TV Atividade, de Muriaé, sobre a abertura
Capacifar em Muriaé

- Entrevista para a Rádio Montanhesa, de Ponte Nova, sobre a
abertura do Capacifar na cidade

- Entrevista para o Jornal Gazeta de Muriaé sobre o início do Capacifar
na cidade

Abril
- Entrevista para a PUC TV sobre Ato Médico, durante audiência pública na Assembleia Legislativa
- Entrevista para a TV Assembleia durante audiência pública na Assembleia Legislativa
- Entrevista para a InterTV, jornal MGInterTV 1ª edição, sobre vendas em farmácias de vacinas para combater a gripe A (H1N1)
-Entrevista para a TV Assembleia sobre como ingerir medicamentos; automedicação e uso racional de medicamentos
- Entrevista para a InterTV, Jornal MGInterTv 1ª edição, sobre medicamentos controlados e vendas de vacinas para combater a H1N1 em
farmácias e drogarias
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Em destaque

Farmácias e drogarias
terão que reter receitas de antibióticos
Especialista em infectologia acredita que medida vai diminuir “empurroterapia”
O uso excessivo de antibióticos pelos
brasileiros e os graves problemas originados
dessa conduta têm preocupado e levado as
autoridades de saúde a discutirem regras
mais rígidas a serem implantadas ainda este
ano.
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) anuncia que vai restringir a prescrição
e o comércio de antibióticos orais e injetáveis
visando ampliar o controle sobre esses
produtos, evitando a automedicação e o uso
incorreto e, dessa forma, contribuir para a
redução da resistência bacteriana no Brasil e
racionalizar o tratamento de algumas doenças
e infecções.
De acordo com dados da Organização
Mundial da Saúde (OMS) apresentados em
março, mais de 50% dos pacientes tomam
antibiótico apenas por um dia, o que indica
uma baixa adesão ao tratamento, o que pode
tornar a bactéria mais resistente a esse tipo
de medicamento. Outro problema é o uso de
antibióticos para o combate a infecções virais.
Atualmente, a regra determina apenas
que o paciente apresente a receita, mas ele
pode ir embora do estabelecimento com ela.
Essa exigência, porém, costuma ser
descumprida, e o medicamento
é vendido sem prescrição,
c omo re c onhe c e a
própria Anvisa.

Visando evitar esse tipo de problema e ter maior controle sobre o
comércio e uso desses medicamentos, a Anvisa propõe novas regras,
com mais rigor para a prescrição e dispensação desses medicamentos,
o que implica na exigência da receita de controle especial em duas vias.
Apresentação e retenção de uma via da receita no ato da dispensação
e o rótulo e na bula devem apresentar a frase: “Venda sob prescrição
médica – só pode ser vendido com retenção da receita”, entre outras
medidas.
Para esclarecer sobre o uso excessivo de antibióticos e as novas
medidas propostas pela Anvisa, a Farmácia Revista (FR) conversou com
o médico epidemiologista hospitalar e infectologista Carlos Starling,
especialista no assunto, que aprova as mudanças propostas pela
Anvisa e diz ser esta uma antiga sugestão de todos que trabalham na
área de controle de infecções no país.
Dr. C arlo s S t arling é me stre em
Medicina, coordenador do curso de
Infectologia da FASEH -Vespasiano,
coordenador do curso de pós-graduação
em Infectologia da Faculdade de Ciências
Médicas de Belo Horizonte, coordenador
do Serviço de Controle de Infecções
Hospitalares dos Hospitais Vera Cruz,
Lifecenter, Baleia e Universitário São
José de Belo Horizonte, presidente da
Sociedade Mineira de Infectologia
e coordenador Científico da
Sociedade Brasileira
de Infectologia.

FR - Como o senhor vê essa proposta da Anvisa?
Dr. Carlos Starling - Esta proposta é muito bem-vinda e comtempla
uma sugestão antiga de todos que trabalham na área de controle
de infecções do país. Trata-se de medida já implementada com
sucesso em outros países, mas que no Brasil, por pressão de vários
lobbies, não foi aprovada. Apesar de importante, essa medida não
é suficiente para evitar o superuso de antibióticos e muito menos a
seleção de bactérias multi-resistentes dentro e fora dos hospitais.
A mesma medida deve ser estendida à medicina veterinária,
agronomia e indústria alimentícia em geral, que são na realidade os
maiores consumidores de antimicrobianos do mundo, com sérios
efeitos sobre a microbiota humana.
FR - O brasileiro realmente abusa no consumo dos antibióticos,
principalmente os que não exigem receita para a compra?
Dr. Carlos Starling - Sim. Vários estudos já foram publicados sobre
esse assunto e todos apontam para o grave problema da indicação
de antibióticos feita pelos balconistas de farmácias. Este é um velho
hábito dos brasileiros e remonta a uma época em que o acesso a
uma consulta médica era muito mais difícil que hoje. As pessoas
recorriam aos farmacêuticos, que ao longo dos anos foram sendo
substituídos por indivíduos leigos, tornando esta prática extremamente perigosa.

médicos! A formação médica inadequada e excesso de trabalho em
pronto-atendimentos levam também à prescrição desnecessária
de antibióticos, o que se configura como um outro problema que a
legislação regulatória desses fármacos não irá resolver e que tem
uma solução muito mais complexa.
FR - Que impactos na Saúde o senhor prevê com o aumento do
controle sobre a venda dos antibióticos nas farmácias e drogarias?
Dr. Carlos Starling - Esperamos pelo menos reduzir os casos de
reações medicamentosas, os gastos desnecessários com esses
medicamentos e as complicações associadas ao mascaramento de
doenças infecciosas e a emergência de bactérias multiresistentes.
FR – No primeiro relatório do Sistema Nacional do Gerenciamento
de Produtos Controlados (SNGPC), divulgado em março pela
Anvisa, verificou-se que especialidades médicas impróprias são
os maiores prescritores de anorexígenos, como é o caso de um
especialista em medicina do tráfego, um dos 10 maiores prescritores do medicamento no país. Se houver adequada orientação ou
punição a esses médicos, profissionais de algumas especialidades
podem evitar a prescrição de antibióticos para não responder a
processos éticos?

Dr. Carlos Starling - Sem dúvida alguma. Infelizmente, em várias
regiões do país essa ainda é uma realidade, sendo também a justificativa dos que são contrários à normatização que a Anvisa está
propondo. A falta de acesso a serviços de saúde, entretanto, não
pode ser justificativa para o uso indiscriminado de antibióticos, que
acaba por gerar outro problema de saúde pública tão grave quanto
o primeiro.

Dr. Carlos Starling – Certamente. Para situações que infrinjam a
legislação e os princípios éticos da profissão, os processos éticos e
cíveis são cabíveis e necessários. Entretanto, acredito que as ações
pedagógicas junto à população e profissionais de saúde são mais
eficazes e duradouras. Quanto aos profissionais de saúde, as ações
pedagógicas devem ocorrer dentro das escolas e universidades. Já
para a população em geral, além de ações pedagógicas nas escolas
(primárias e secundárias) são necessários grandes programas de
educação de massa, que sejam contínuos e muito bem orientados.
Esse é um trabalho multiprofissional, em que a atuação dos
farmacêuticos é vital.

FR - Como o farmacêutico e outros profissionais de saúde devem
atuar? Que riscos esse consumidor corre e qual o papel do
farmacêutico, que está na ponta dessa cadeia de saúde?

FR - O senhor acredita que, com maior controle devido à retenção
de receita, os antibióticos podem ser eficazes durante um período
mais longo?

Dr. Carlos Starling - O farmacêutico deve acima de tudo zelar pelo
bom uso deste e qualquer outro medicamento. O papel pedagógico
e, principalmente, complementar ao trabalho médico é fundamental.
Dessa forma, a interação medico-farmacêutico é crucial para que
os pacientes façam uso adequado de medicamentos e controlem
os seus males. Infelizmente, a massificação da assistência e a
falta de planejamento do processo assistencial têm afastado esses
profissionais e gerado consequências desastrosas, tais como:
eventos adversos de medicamentos, intoxicações, uso de drogas em
sub-dosagem e gastos desnecessários, etc.

Dr. Carlos Starling - Acredito que essa medida ajudará no processo
de preservação dessas drogas, mas certamente não é a única
solução para este grave problema que é multifatorial como disse nas
perguntas anteriores.

FR - A falta de acesso da população às consultas médicas contribui
para a automedicação com antibióticos?

FR - Quais são os casos mais graves que o senhor recebe no hospital
em função do uso inadequado de antibióticos?
Dr. Carlos Starling – Infelizmente, são vários casos por semana
de diarréia, intoxicações, reações alérgicas graves, leucopenia e
infecções por germes multiresistentes. Entretanto, estas reações
não ocorrem apenas devido à automedicação, mas também pela
prescrição inadequada destes fármacos feita pelos próprios

FR - O antibiograma é uma necessidade, em alguns casos, de uso de
antibióticos. Por qual motivo não é uma medida adotada em larga
escala?
Dr. Carlos Starling - A falta de laboratórios de microbiologia é
uma realidade nacional apontada por vários trabalhos científicos.
Infelizmente, a prescrição de antimicrobianos de forma empírica
é um agravante para a seleção de microorganismos resistentes e
as limitações terapêuticas que temos enfrentado dentro e fora dos
hospitais. Esse problema, além de raízes pedagógicas, tem também
origem na falta de percepção administrativa de que a prescrição
empírica acaba sendo mais cara e prejudicial ao sistema como um
todo. Esta é, na minha opinião, uma área em que os farmacêuticosbioquímicos devem atuar de maneira contundente.

A Anvisa colocará os quatro tipos de antibiótico mais vendidos sob um controle ainda mais rigoroso.São eles a azitromicina, o sulfametoxazol, a
amoxicilina e a cefalexina, usados em mais de 1.500 medicamentos.
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Gestão

Farmacêuticos mineiros fundam a

Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária - Regional Minas Gerais

Entretanto, esse significativo número de profissionais
não contava com uma entidade representativa do
segmento, que contribuísse para o aprimoramento profis-

suporte necessário. “Nossa intenção é oferecer o suporte

sional e apoio científico, submetendo muitos deles a

rendimentos. Queremos que a sociedade reconheça o

serem meros entregadores de caixinhas devido à pressão
do empresariado em atingir metas de vendas. O maior
prejudicado com esta prática é o consumidor, que, muitas
vezes, devido à ‘’empurroterapia’’, faz uso de medicamentos desnecessários ou mesmo indevidos. “A SBFC
quer ocupar esta lacuna e levar qualificação e capacitação
para os farmacêuticos”, diz o presidente nacional Amilson
Álvares.
Segundo ele, por meio de cursos de pós-graduação
específico para a área, a SBFC quer capacitar o
Farmacêutico que atua em drogarias e farmácias com o
título de Farmacêutico Comunitário.
Serão oferecidos cursos à distância e capacitação
presencial a preços simbólicos para possibilitar a participação do maior número possível de farmacêuticos.
Também serão promovidos cursos gratuitos de pequena
duração.
O Conselho Regional de Farmácia de Minas já implantou várias Comissões Assessoras, uma delas é a de Drogaria e Dispensação, que discute os temas pertinentes à sua área de atuação

A

convite da Comissão Assessora
de Drogaria e Dispensação do
C RF- MG , farmac êu tic o s que
atuam nessa área se reuniram
em Belo Horizonte para criar a Sociedade
Brasileira de Farmácia Comunitária – Regional
Minas Gerais (SBFC-MG), em assembleia
realizada em abril, na sede do CRF-MG. A
entidade vai representar os cerca de 11 mil
profissionais mineiros desse setor.
Foram eleitos para a direção da SBFC-MG
a farmacêutica e Conselheira Suplente do
CRF-MG, Rosane de Xavier Machado, que
assume a presidência da entidade e como
vice-presidente, o farmacêutico Claudiney
Luís Ferreira. Foi escolhido como 1º secretário
o farmacêutico Mário César Motta II; 2º
secretário, Darley de Fátima Heleno Pereira; 1ª
tesoureira, Luciana Giarola Garcia Rezende e
2ª tesoureira, Maria Regina Marfara.
O Conselho Fiscal será presidido pelo
farmacêutico Euler de Oliveira, que conta
também com os integrantes Geovani Geraldo
Resende e Márcia Tanus Costa de Paiva.
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A solenidade de fundação da SBFC contou com a presença do
presidente nacional da entidade, Amilson Álvares, Conselheiro do CFF

Outra meta da SBFC é prestar consultoria aos farmacêu-

para os farmacêuticos comunitários para que possam
prestar um bom serviço à comunidade e melhorar os seus
nosso trabalho como profissionais da Farmácia e tenha
orgulho de chegar a uma farmácia ou drogaria e procurar
pelo farmacêutico”, enfatiza o presidente Amilson.
O presidente da SBFC-RJ, Francisco Cláudio Melo,
também ressalta que a iniciativa dos farmacêuticos
mineiros em fundar a Regional Minas “somente trará
benefícios para os profissionais e aos usuários de
medicamentos”.
Danilo Caser, presidente da Feifar e diretor da SBFC,
lembrou que as entidades representativas da categoria
têm trabalhado para capacitar o farmacêutico e para que
a farmácia tenha esse profissional em tempo integral de
funcionamento, prestando a assistência farmacêutica de
qualidade.
A ferramenta principal para a capacitação do profissional
será o site, cujo endereço é www.sbfc.org.br e o telefone
para informações (61) 3223-0837.

ticos sobre como tirar uma licença anual, ensiná-los o

Em Minas, a diretoria da entidade vai divulgar posterior-

passo a passo para abertura de um estabelecimento

mente como fazer para se filiar à Sociedade e os telefones

e como deve ser gerido economicamente, enfim, dar o

para contato.

pelo estado do Tocantins; com o presidente da SBFC do Rio de Janeiro
e diretor da entidade nacional, Francisco Cláudio de Souza Melo, e com
diretor da SFBC nacional e presidente da Federação Interestadual de
Farmacêuticos (Feifar), Danilo Caser, além do presidente em exercício
do CRF-MG, Luciano Martins Rena Silva, da secretária-geral do CRF-MG,
Rigléia Maria Moreira Lucena, e da diretora-tesoureira deste Conselho,
Júnia Célia de Medeiros.
“A criação da SBFC em Minas Gerais resgata uma dívida histórica
com os farmacêuticos comunitários, que, apesar de serem a maioria,
até então não contavam com uma entidade que representasse o
segmento”, ressalta o presidente do CRF-MG, Luciano Martins Rena
Silva.

Capacitação
Incluindo Minas Gerais, a SBFC já está instalada em 13 estados
(Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Paraíba, Piauí, Rio de Janeiro, Rio
Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Roraima, Sergipe, Tocantins). A
entidade nacional foi criada há pouco mais de um ano, em abril do ano
passado. De acordo com o presidente nacional Amilson Álvares, os
farmacêuticos desse segmento são maioria no País, cerca de 80 mil.

Com a participação do presidente da SBFC nacional, Amilson Álvares, do diretor da SBFC-RJ e do presidente da Feifar, Danilo Caser, farmacêuticos se reúnem no CRF-MG e fundam a Regional Minas
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Gestão

Fundo de Assistência do CRF-MG já
beneficia 10 farmacêuticos

Ouvidoria do CRF-MG
vai receber denúncias de irregularidades

Farmacêuticos incapacitados de exercer suas atividades laborativas, seja por

O CRF-MG colocou em funcionamento no fim de abril o Serviço

invalidez temporária e/ou permanente, informem-se sobre o Fundo de Assistência

de Ouvidoria, mais um canal de diálogo entre os profissionais

Profissional do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (FAP-CRF/MG).

farmacêuticos, comunidade e este Conselho, para receber denúncias

A Comissão de Assistência Profissional do CRF-MG, empossada para o biênio
2008/2009, e reconduzida ao cargo no início deste ano, reativou a análise de
processos encaminhados pelos farmacêuticos.

de irregularidades e sugestões da prática profissional.
Projeto elaborado pelos Farmacêuticos Fiscais Cláudia Leite de Araújo
(Coordenadora da Seção de Ipatinga) e Fernando Antônio de Souza e
Silva, e Luciano Rodrigo Alves – Gerente do Serviço de Fiscalização e

Previsto no Artigo 27 da Lei Federal 3.820, de 11 de novembro de 1960, o Fundo

Farmacêutico Fiscal, propõe a implantação desse serviço para receber

de Assistência Profissional do CRF-MG se destina à assistência aos farmacêuticos

denúncias, apurá-las e encaminhá-las aos órgãos competentes,

inscritos no Conselho, quando inválidos ou enfermos, ou aos seus dependentes,

buscando agilidade e eficiência esperados nesses casos.

por ocasião do óbito, desde que requerido pelos interessados e após análise
criteriosa da Comissão.

solicitante, que tem à sua disposição o endereço eletrônico (denuncia@
crfmg.org.br). Poderão ainda ser enviadas correspondências padrão

Quando assumiu, em 2008, a Comissão constatou que
três farmacêuticos eram beneficiados com o Fundo de
Assistência Profissional.
Com a divulgação de sua existência e análises dos
processos recebidos, atualmente 10 farmacêuticos

Por meio deste atendimento, será possível suprir a demanda do

Comissão de Assistência
Profissional analisa
pedidos de farmacêuticos

recebem esse benefício. Para a diretora tesoureira do
CRF-MG, Júnia Célia de Medeiros, a meta é aumentar ainda mais o número de

para a sede do CRF-MG (Rua Sergipe, 28, Funcionários – BH – CEP.
30130-170), aos cuidados da Gerência do Serviço de Fiscalização do
CRF-MG.

As denúncias recebidas serão mantidas em sigilo,
mas para obter a resposta é necessário que o
requisitante informe os dados para contato.

De acordo com os autores, a
implantação do projeto visa:
-Agilizar apurações de denúncias recebidas
pelo Serviço de Fiscalização do CRF-MG;
- Responder a denúncia no menor tempo
possível;
- Manter a reconhecida credibilidade
institucional;
- Evi t ar reincidência de demandas já
apresentadas e respondidas anteriormente;
- Obter informação por meio dos dados
gerados por este serviço e posteriormente
formatar planejamento de ações
fiscalizadoras;
- Incluir no Plano Anual de Fiscalização
estratégia para apuração de denúncias;
- Estreitar as relações com outros órgãos de
fiscalização (Vigilâncias Sanitárias e outros),
quando se tratar de apurações que devam
ser realizadas conjuntamente;

favorecidos. “Hoje, a disponibilidade financeira do Fundo pode beneficiar muito
mais farmacêuticos que estejam incapacitados de trabalhar”, afirma a diretora.
Se você conhece algum profissional da Farmácia que se enquadra nesse perfil, informe-o sobre o Fundo
de Assistência Profissional do CRF-MG, ou comunique ao seu responsável legal para buscar informações
na Superintendência do Conselho, enviando e-mail para o superintendente Administrativo, Cristiano Dias
(administracao@crfmg.org.br). O superintendente dará todas as orientações necessárias para a possível
obtenção do benefício.
Os interessados em requerer o benefício podem ficar tranquilos, pois todas as informações são mantidas em
absoluto sigilo.

“Por se tratar de um projeto relevante que agrega mais dinamismo aos trabalhos já realizados pelo CRF-MG, acreditamos
ser esta também uma demanda dos colegas farmacêuticos e de toda a comunidade que o cerca. Esperamos corresponder
à confiança que é depositada nesta Autarquia Federal”, declara o presidente Luciano Martins Rena Silva.
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SES-MG e CRF-MG realizam
seminário Rede Farmácia de Minas
Depois da bem sucedida parceria em 2009, com a realização do I Simpósio Internacional de Farmacoeconomia,
o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF-MG) e a Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG), por meio
da Superintendência de Assistência Farmacêutica, se unem mais uma vez, agora para promover o II Seminário Rede
Farmácia de Minas e o I Prêmio de Assistência Farmacêutica do SUS/MG, ano 2009/2010 - PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA.
Responsabilidade com os recursos e respeito ao erário público. Essa é a tônica da parceria entre a SES-MG e CRF-MG,
que tem dado certo. Antes de negociar com o Ouro Minas Palace Hotel para a realização do evento do dia 16 de junho a
18 de junho, os dois órgãos fizeram intensa pesquisa de locais e de preço e conseguiram uma boa negociação, levando-se
em consideração os valores praticados no mercado.

Programação
A palestra de abertura dos trabalhos será
proferida pelo secretário de Estado da Saúde,
Antônio Jorge de Souza Marques e, no primeiro
dia do evento, o superintendente de Assistência
Farmacêutica de Minas Gerais, Augusto Afonso
Guerra Júnior, que participa da mesa, também
vai palestrar sobre a Assistência Farmacêutica
no SUS/MG.
Juntamente com o secretário Antônio Marques,

• Deise Regina Sprada Pontarolli - Responsável pela Assistência Farmacêutica nas
Secretarias de Estado de Saúde do Paraná
• Elias Antônio Jorge - Área de Economia da Saúde e Desenvolvimento /SE/MS
• Eugênio Vilaça - Consultor da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais
• Gabrielle Troncoso - Gerente - Substituta de Avaliação Econômica de Novas
Tecnologias/Anvisa
• Helidéa de Oliveira Lima - Subsecretária de Ações de Saúde SES/MG

Martins Rena Silva, participa do encerramento
do seminário e do evento de premiação “Prêmio

• Marina Amaral A. Machado - Farmacêutica da Superintendência de Assistência
Farmacêutica/SES/MG

Aluísio Pimenta”. Segundo ele, o convênio entre a

• Mauro Silveira de Castro - Universidade Federal do Rio Grande do Sul

SES-MG e CRF-MG confirma o acerto da política

• Renata Cristina Resende Macedo - Gerente de Medicamentos de Alto Custo SES/MG

de parcerias que vem sendo desenvolvida neste

• Ricardo Almeida Abdala - Professor associado da Fundação Dom Cabral

Conselho desde 2008. “O CRF orgulha-se de

• Sibele Maria G. Ferreira - Gerente de Tecnologia da Informação/SMS/BH

juntamente com a SAF/SES contribuir para

• Suely Rozenfeld - Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz

Estabelecemos várias parcerias e esse é um dos

2) Oficina – SiGAF. Objetivo: Contextualizar a importância do SiGAF para os serviços ofertados pela Unidade da Rede Farmácia
de Minas e fornecer subsídios para elaboração de relatórios.
3) Oficina – Tecnologias de Gestão e Informação e Assistência Farmacêutica. Objetivo: Analisar os problemas relacionados à
gestão de medicamentos e apontar soluções a partir do desenvolvimento de tecnologias de informação e comunicação.
4) Oficina – Plantas Medicinais e Fitoterápicos. Objetivo: Discutir as políticas públicas e a cadeia produtiva de plantas
medicinais e fitoterápicos, ressaltando o Programa Estadual Componente Verde da Rede Farmácia de Minas.
5) Concurso de Aconselhamento ao Paciente – CAP. É uma das categorias do Prêmio Aluísio Pimenta e consiste na simulação
de atendimento a um paciente fictício, na qual o candidato farmacêutico será avaliado por uma comissão julgadora constituída
por três pessoas.

• Cláudia Osório - Escola Nacional de Saúde Pública/Fundação Oswaldo Cruz

• Homero C. R. Souza Filho – Gerente de Medicamentos Básicos SES/MG

lidade ao trabalho dos farmacêuticos mineiros.

1) Oficina – Cuidado Farmacêutico. Objetivo: Fornecer subsídios para a prática do Cuidado Farmacêutico.

Os palestrantes e comentaristas com presença confirmada são:

o presidente em exercício do CRF-MG, Luciano

mais essa iniciativa que irá valorizar e dar visibi-

Durante o seminário serão realizadas quatro oficinas e o Concurso de Aconselhamento ao Paciente - CAP, sendo:

O evento contará ainda com a participação de Jonathan Dartnell - Executive Manager
of Innovation and Learning National Prescribing Service (NPS), que ministrará
palestra sobre a experiência australiana no âmbito da Assistência Farmacêutica.

frutos”, enfatiza o presidente Luciano Rena.

Temas
O II Seminário Rede Farmácia de Minas tem por objetivo capacitar/atualizar os farmacêuticos do SUS de Minas Gerais
e terá como linhas temáticas a Gestão da Informação, a Gestão da Clínica e a Gestão e Planejamento no Âmbito da
Assistência Farmacêutica. Durante o dia 17 serão apresentados também os trabalhos vencedores do I Prêmio de
Assistência Farmacêutica do SUS/MG, ano 2009/2010 - PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA, bem como palestras referentes aos
temas do prêmio. No dia 18, haverá o lançamento do Guia do Cuidado Farmacêutico e a entrega da premiação aos profissionais classificados ao Prêmio Aluísio Pimenta.
O público alvo do evento são profissionais Diretores Técnicos responsáveis pelas Unidades do Programa Rede Farmácia

PRÊMIO
ALUÍSIO PIMENTA
Prêmio de Assistência Farmacêutica do
Estado de Minas Gerais ano 2009/2010

Prêmio para farmacêuticos do Farmácia de Minas
Para incentivar os profissionais que atuam na assistência farmacêutica no âmbito do SUS, a SES-MG, em
parceria com o CRF-MG, instituiu o PRÊMIO ALUÍSIO PIMENTA. A premiação visa incentivar as experiências
bem-sucedidas relativas à excelência no atendimento, às boas práticas em assistência farmacêutica, a
promoção do uso racional de medicamentos e à formação acadêmica de estudantes do curso de Farmácia
para atuarem na assistência farmacêutica na saúde publica.
A cerimônia de entrega dos prêmios será em 18 de junho, último dia do II Seminário Rede Farmácia de
Minas. Vão ser premiados trabalhos em três categorias, sendo a primeira, “Assistência Farmacêutica no
Âmbito do SUS”, com seis subcategorias (Humanização do Atendimento; Sistemas de gerenciamento de
dados; Prescrições de qualidade; Serviços de Homeopatia e Antroposofia; Serviços de Fitoterapia e Farmácia
Hospitalar).
A segunda categoria, “Promoção do Uso Racional de Medicamentos”, inclui três subcategorias (Ações
voltadas para profissionais de nível superior, nível médio e comunidade).
A última categoria, não tem subcategoria e foi denominada de “Educação farmacêutica promovendo a
inserção de graduandos de Farmácia nas ações de Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS”.

de Minas, mas também participarão farmacêuticos representando as Gerências Regionais de Saúde – GRS.
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Capacitação profissional

Farmacêuticos são preparados para fazer o

Peticionamento Eletrônico da AFE

Já paguei caro (R$ 1.500,00) para uma
empresa fazer esse serviço pra mim, no ano
passado. Com o treinamento, agora poderei
fazer sozinha. Acho maravilhosa a iniciativa do
CRF em nos oferecer essas oportunidades de
aprendizado”, elogia.
Vinícius Barcelos de Carvalho (CRF 24347)
é recém-formado em Farmácia e assumiu um
estabelecimento em fevereiro deste ano, em
Mariana. Ele afirmou que o treinamento foi de
grande proveito, uma vez que não aprendeu
como fazer o peticionamento na faculdade.
“O curso apareceu na hora certa pra mim,
porque eu precisava providenciar a documentação e estava procurando alguém que me
explicasse”, revela Vinícius.
É impor t ante de st acar que a Anvisa
continuará aceitando o peticionamento
manual. Mas, de acordo com Dr. Wesley, não
há mais motivos para fazê-lo dessa forma.
“O que queremos mostrar é que o peticionamento eletrônico é tão mais simples, rápido
e seguro que não faz mais sentido fazê-lo
manualmente”, explica.

DOAÇÕES
O treinamento do Peticionamento
Eletrônico da AFE, assim como os demais
cursos de capacitação oferecidos pelo
CRF-MG, foi gratuito. Para contribuir com
instituições assistenciais, o Conselho
solicitou aos participantes a doação de um
pacote de fraldas geriátricas.

Durante dois dias, profissionais de várias regiões do estado participaram de treinamento na sede do CRF-MG. O curso foi ministrado pelo assessor técnico da Anvisa, Wesley Junqueira

No mês de março, o CRF–MG deu mais
um grande passo para o aprimoramento
dos profissionais farmacêuticos do estado.
Nos dias 15 e 16, o Conselho ofereceu em
sua sede o treinamento de Peticionamento
Eletrônico da AFE (Autorização de Funcionamento da Empresa), em parceria com
a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa).
O peticionamento feito pela internet tem o
objetivo de facilitar o trabalho dos profissionais
de Farmácia. Além disso, não ocorrerão erros
e desvios na documentação, o que possibilitará à Anvisa ter maior controle.
A s palestras foram ministradas pelo
farmacêutico responsável pela Autorização de
Funcionamento de Medicamentos e assessor
técnico da Anvisa, Dr. Wesley Ferreira
Junqueira.
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Ele explicou o passo a passo de como se deve fazer o peticionamento
eletrônico, além de ter respondido as dúvidas dos profissionais.
Dr. Wesley também destacou a importância de se oferecer esse
treinamento aos profissionais. “Eu, como farmacêutico, percebo que,
infelizmente, os profissionais de Farmácia não têm o hábito de ler a
legislação e acessar o site da Anvisa para obter informações. O que
procuramos, por meio do curso, é informar de forma simples e objetiva
àqueles que têm dificuldades de obter dados referentes ao peticionamento eletrônico. Dessa forma, os farmacêuticos poderão realizar seu
trabalho corretamente”, afirma.
O treinamento contemplou aos profissionais de diversas localidades
do estado. A farmacêutica Roberta Sepúlveda Rocha (CRF 9854) é
proprietária e responsável técnica de uma drogaria na histórica cidade
de Ouro Preto. Ela contou que não poderia ter participado de melhor
treinamento, pois, em outra ocasião, teve que pagar caro para que
uma empresa fizesse o procedimento exigido pela Anvisa. “Achei ótimo.
Pensava que somente eu tinha dificuldades e não entendia, mas vi que
havia muitas pessoas na mesma situação.

For am arre c adado s e do ado s 8 3
pacotes de fraldas geriátricas ao Núcleo
Assistencial Espírita Paz e Trabalho, que
cuida de idosos carentes na cidade de
Betim.
O Núcleo, fundado em 1991, abriga cerca
de 30 idosos, que têm acesso à orientação
médica dos profissionais do município de
Betim, terapia ocupacional e lazer.
A instituição fica na Rua Dona Amélia
Afeitos, 806, Bairro Novo Guarujá, em
Betim –MG.
Dr. Wesley Junqueira (direita) entregou as doações para o representante do Núcleo Espírita Paz e Trabalho

O telefone de contato é (31) 3532-1638.
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Balanço da Anvisa

Capacitação profissional

CRF-MG oferece treinamento
sobre o SNGPC e falsificação de medicamentos
Bem antes de a Anvisa divulgar o primeiro balanço
do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos
Controlados, o CRF-MG promoveu, no início de março, o
treinamento “SNGPC e Falsificação de Medicamentos” no
auditório do Centro Universitário Newton Paiva, que ficou
lotado.
Na abertura dos trabalhos, as diretoras do CRF-MG,
Júnia Célia de Medeiros e Rigléia Maria Moreira Lucena,
deram as boas vindas aos participantes e ressaltaram as
iniciativas do Conselho em benefício da capacitação dos
farmacêuticos.
Representando o presidente do Conselho Federal de
Farmácia (CFF), Jaldo de Souza Santos, o vice-presidente
Walter da Silva Jorge João elogiou o interesse dos
farmacêuticos mineiros em buscar o aprimoramento por
meio de cursos e capacitações e destacou o importante
papel que o CRF-MG tem exercido nesse sentido. “O
Conselho Regional de Farmácia de Minas tem oferecido
importantes oportunidades para os profissionais mineiros.
É com prazer que, mais uma vez, estou aqui representando
o presidente Jaldo de Sousa Santos”, disse.
Ele ainda destacou a parceria entre o CFF e Anvisa para
combater a falsificação de medicamentos no Brasil e a
importância de os profissionais de drogarias e farmácias
procederem corretamente na escrituração do SNGPC.

Alerta
O assessor técnico do CFF, José Luís Maldonado,
alertou aos farmacêuticos observarem todos os dados da
prescrição para se fazer a escrituração no SNGPC. “Esse
procedimento deve ser feito somente pelo farmacêutico.
A Anvisa alerta que devemos fazer a coisa certa, e é
assim que devemos nos portar para não cometermos as
infrações sanitárias”, adverte.
De acordo com Maldonado, a Anvisa está discutindo as
medidas a serem adotadas em relação à venda de antibióticos que, em breve, serão comercializados com retenção
da receita médica. “Farmácia que não tiver farmacêutico,
não poderá vender antibióticos. Da mesma forma ocorrerá
com as farmácias hospitalares e pequenas clínicas. As
farmácias e drogarias têm que cumprir a Portaria SVS/
MS 344/98, e quem não a cumpre terá que se adequar”,
enfatiza.

Falsificação
O especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da
Anvisa, Thiago Rezende Pereira Cunha, também explicou
o passo a passo do SNGPC lembrando inclusive que o
sistema tem o seu próprio hotsite, onde os farmacêuticos
podem acessar (www.sngpc.anvisa.gov.br) usando o e-mail
e a senha.

Disse também que o sistema pode
travar se quem acessá-lo tiver problemas
com a AFE (Autorização para Funcionamento de Empresas), que deve ser
renovada anualmente.

revela abuso no consumo e na prescrição
No fim de março, a Anvisa divulgou o primeiro balanço do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC), que revela o abuso na
prescrição e consumo de medicamentos anorexígenos, como é o caso da
Sibutramina, que passa a ter controle especial e entra na lista dos contro-

Segundo ele, o SNGPC trabalha com
três ambientes, sendo o cadastro, o
sistema de segurança e o próprio SNGPC.

lados – com tarja preta -, cuja venda deve ser feita por meio da receita azul

Entre outros tópicos, o especialista
abordou ainda sobre a falsificação de
medicamentos, que pode ser constatada
ao raspar a tinta reativa. Deve - se
observar o lacre de segurança e o selo
holográfico.

do tráfego (médico que realiza ações e estudos relacionados à promoção

Nos dois horários em que foi ministrado
o treinamento, o auditório da Newton
Paiva ficou lotado de profissionais
das mais diver s as loc alidade s do
estado. O trabalho foi possível graças
à parceria com a FIEMG (por meio do
Instituto Euvaldo Lodi) e a New ton
Paiva, que disponibilizou o auditório e
pessoal que colaborou na recepção dos
farmacêuticos.

Femproporex e um médico pediatra estar entre os maiores prescritores de

B2.
No balanço, chama a atenção o fato de um especialista em medicina
da saúde e à prevenção de acidentes no trânsito. É esse profissional, por
exemplo, que faz os exames para obtenção da carteira de habilitação) ser um
dos 10 maiores prescritores do medicamento no país, além de um ginecologista e um gastroenterologista estar entre a lista dos 10 profissionais que
mais prescrevem Anfepramona, um dermatologista ser o maior prescritor de
Mazindol.
Conforme a Anvisa, nos casos identificados pode estar ocorrendo um desvio
de prescrição, levando-se em consideração que a grande quantidade de
anorexígenos prescrita não condiz com as especialidades dos referidos profissionais. Por meio do SNGPC, a Agência pode ter acesso e controle sobre os
medicamentos prescritos e dispensados nos estabelecimentos farmacêuticos.
O sistema, pioneiro no mundo, foi implantado nos anos de 2007 e 2008, e
permite monitorar, eletronicamente, as vendas de medicamentos controlados
realizadas na prescrição e na dispensação e situações de risco para a saúde

Doações
O treinamento foi gratuito, mas foi
solicitada aos participantes a doação
de um pacote de fralda infantil para ser
repassado a duas instituições assistenciais de Belo Horizonte, que atendem
crianças carentes.
Ao Projeto Social Batista Regular, que
assiste crianças em risco social, foram
entregues 115 pacotes de fraldas, e para
a Creche Virgílio Pedro de Almeida, da
Sociedade Espírita Maria Nunes, que fica
no Bairro Novo Aarão Reis, 100 pacotes.

da população.
O novo sistema substituiu a escrituração manual, acelerando o processo de
recepção, consolidação e visualização dos dados, para permitir, por meio da
geração de informações em tempo real, ações efetivas de controle e fiscalização orientadas à prevenção de risco sanitário.
De acordo com a Anvisa, os dados desse primeiro relatório do SNGPC
apresentados mostram algumas limitações, a começar pelo fato de não haver
parâmetros de comparação, em termos de consumo, com os anos anteriores.
Além disso, o sistema computa apenas os dados de drogarias e farmácias do
setor privado, cuja adesão está em torno de 62%. Algumas redes de drogarias
não aderiram ao sistema por força de liminar, com a alegação de impossibilidade da captura eletrônica do número do lote. Os dados de farmácias e
drogarias do setor público não foram computados, por enquanto.
Conforme os técnicos da Anvisa, essas limitações podem levar a conclusões
equivocadas. Os estados com maior adesão ao sistema podem, por exemplo,
ser apontados como maiores consumidores de determinada substância.
Também não há parâmetros internacionais para comparação com outros
mercados em relação à Dose Diária Definida (DDD) média e quantidade total
Consumida no Brasil.
O resultado da análise do SNGPC revelou os diferentes hábitos de prescrição,
dispensação e consumo em cada estado brasileiro. Para cada situação, após

Mais de seiscentos farmacêuticos receberam treinamento sobre o SNGPC e falsificação de medicamentos. Um dos palestrantes foi o assessor técnico do Conselho Federal, José Luís Maldonado
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As diretoras Júnia Medeiros e Rigléia Lucena e o vice-presidente do CFF, Walter
João, entregam doações para a representante do Projeto Batista Regular

análise do ponto de vista epidemiológico, serão adotadas medidas sanitárias
diferentes, com a finalidade de diminuir o uso abusivo destes medicamentos.
| Abril - Maio 2010 |
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Entrevista

Dr. Thiago Rezende Pereira Cunha
Especialista em SNGPC alerta que a escrituração dos produtos e substâncias
sujeitos a controle especial deve ser feita somente pelo farmacêutico

Visando esclarecer ainda mais o profissional farmacêutico acerca do SNGPC,
mesmo após o treinamento promovido
pelo CRF-MG, a Farmácia Revista (FR)
conversou com Dr. Thiago Rezende Pereira
Cunha, farmacêutico especialista em
Regulação e Vigilância Sanitária da Anvisa,
que enfatiza a necessidade de o profissional ter conhecimento da legislação
vigente para que a escrituração seja feita
corretamente.
Graduado em Farmácia e Bioquímica,
com Habilitação em Análises Clínicas, na
Universidade Federal de Ouro Preto no
final de 2004, por dois anos trabalhou
como Bioquímico no setor de Hematologia no Hospital Regional de Betim-MG e
em uma drogaria, na mesma cidade, até
ser chamado para compor o quadro de
Especialistas da Anvisa, no final de 2006.
Já na Anvisa, sempre trabalhou na
Gerência Geral de Medicamentos. Até
2008, com medicamentos de referência e,
a partir de novembro de 2008, na Coordenação do Sistema de Gerenciamento de
Produtos Controlados.
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É importante verificar se as receitas e notificações estão
preenchidas corretamente, além de avaliar a veracidade das
mesmas. A escrituração da movimentação dos produtos e
substâncias sujeitos a controle especial deve ser realizada
somente pelo profissional farmacêutico, seguindo a legislação
vigente e, nos casos de farmácias e drogarias privadas, essa
escrituração deve ser realizada utilizando o Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados - SNGPC.
Além das medidas já citadas, é importante a realização de um
trabalho de atenção farmacêutica, orientando o paciente sobre
os cuidados na administração do medicamento.
FR - Quais são, atualmente, os problemas mais comuns do
SNGPC?
Dr. Thiago Cunha - Nos primeiros meses de implantação,
passamos por algumas dificuldades técnicas e estruturais que
já foram superadas. Neste momento, o principal problema é a
falta de informação por parte dos usuários do sistema. A grande
maioria das informações sobre o sistema podem ser encontradas
no site do SNGPC. A falta de informação tem levado a problemas
na aceitação dos arquivos XML e no momento de efetuar a troca
de Responsável Técnico, em alguns casos.

FR- Como deve proceder o farmacêutico
ao se deparar com irregularidades
sendo praticadas à sua revelia no
estabelecimento?
D r. T hia go Cu n ha - O farmacêutico
não é obrigado a ser conivente com
nenhuma situação de irregularidade
ou de desacordo com a legislação. Ele
deverá tentar tomar as medidas cabíveis,
orientando os demais funcionários da
farmácia e alertando o proprietário dos
riscos que tais irregularidades podem
representar aos pacientes. Caso não haja
alteração das práticas irregulares, devem
ser realizadas denúncias aos Conselhos
de Classe e às Vigilâncias Sanitárias

FR - Que cuidados devem ser tomados na escrituração eletrônica
para evitar problemas?
Dr. Thiago Cunha - O farmacêutico deve ter bastante atenção com
os dados que serão informados no sistema. O número de lote
do medicamento que for incluído no SNGPC deve ser o mesmo
impresso na embalagem externa e da nota fiscal de compra do
produto. Deve-se ter atenção às validades das notificações e
receitas, conferir o preenchimento e transcrever as informações
para o sistema, com atenção. O conhecimento da legislação
vigente é muito importante para que a escrituração seja realizada
corretamente.
FR - Há a expectativa de que alguns antibióticos venham a ser
listados na Portaria 344/98. Quais seriam os benefícios desta
medida?

FR - De que maneiras o farmacêutico pode contribuir para a segurança do paciente em relação aos medicamentos controlados?

Dr. Thiago Cunha - Não se sabe ainda se os medicamentos antimicrobianos serão incluídos na Portaria 344/98 ou se terão uma
norma própria, mas o fato é que se estuda uma possibilidade de
aumentar o controle sobre esses medicamentos.

Dr. Thiago Cunha - Em primeiro lugar, tendo conhecimento sobre as legislações que envolvem o tema, como
a Portaria 344 de 1998 e a Resolução RDC 27 de 2007. O farmacêutico deve verificar a procedência dos
medicamentos comercializados em seu estabelecimento, garantir um acondicionamento adequado para os
produtos, verificar a validade e a integridade do lacre dos produtos, além de certificar que todos os medicamentos comercializados no estabelecimento, não apenas os controlados, possuem registro na Anvisa. Os
medicamentos controlados devem ser mantidos trancados em um armário exclusivo para esta finalidade e a
chave do mesmo deve sempre permanecer aos cuidados do farmacêutico.

O principal benefício seria inibir o uso abusivo e irracional de
antimicrobianos, que é diretamente responsável pelo alarmante
crescimento do fenômeno de resistência bacteriana a estes
medicamentos. A automedicação é um fator diretamente
envolvido neste processo. O fácil acesso da população aos
medicamentos, a carência de recursos diagnósticos e a falta de
informação são fatores que contribuem diretamente para o uso
indiscriminado de antimicrobianos.
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A retenção da prescrição médica no
estabelecimento farmacêutico possibilitaria maior controle pelos órgãos
responsáveis pela Vigilância Sanitária no
país.

“Os medicamentos controlados
devem ser mantidos trancados e
a chave do mesmo deve sempre
permanecer aos cuidados do
farmacêutico”
FR - Outras informações consideradas
importantes para a compreensão do
farmacêutico.
Dr. Thiago Cunha - É importante que os
profissionais farmacêuticos busquem
sempre aperfeiçoamento e acompanhem
as atualizações que são constantes na
legislação sanitária do país. É importante
que eles participem diretamente dessas
revisões, por meio das consultas públicas
que sempre estão disponíveis no site da
Anvisa.

| Abril - Maio 2010 |
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Artigo técnico

Proposta de um conjunto de indicadores de qualidade

para a Farmácia Hospitalar
Os critérios para seleção dos artigos foram:

A implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade é requerida pelo

• inclusão: artigos mencionando os critérios de qualidade avaliados,
e os indicadores de qualidades para Farmácia Hospitalar que são
mensurados;

de desempenho ajudam a avaliar a eficácia dos protocolos clínicos

a responsabilidade e supervisão de todas as políticas de seleção e

• exclusão: artigos objetivando avaliação de indicadores em setores
diferentes da Farmácia Hospitalar.

lidade de criação de indicadores para essa área:
• avaliação das atas das reuniões, temas discutidos e a freqüência
dos encontros;
• porcentagem de aquisição de medicamentos não padronizados no
manual de padronização;
• porcentagem de medicamentos e/ou materiais excluídos ou substituídos por novas tecnologias.

aumento da capacidade estratégica, alinhamento organizacional e
interação entre as equipes em busca de alcançar sua meta.
CONCLUSÃO
Apesar da disponibilidade de artigos científicos publicados sobre o tema
“qualidade em farmácia hospitalar”, foi observado que, ainda, não é
significativo o número de publicações que informam ou direcionam para
os mecanismos de como obtê-la.
A construção de indicadores para uma farmácia hospitalar é um tema
em desenvolvimento por ser muito específico, conforme pode ser
observado na pesquisa bibliográfica realizada. A subjetividade para
construção de indicadores é, além dos recursos financeiros, complexa.
Não há um modelo padrão para criação de indicadores para a farmácia

implantados, a efetividade da execução dos processos e apresentam

Os artigos apresentaram semelhança quanto aos critérios de avaliação

oportunidades de melhoria quando são comparados com referenciais

da qualidade e dentre estes critérios tinham grande proximidade as

externos (benchmark) ou os do próprio serviço.

propostas de indicadores de qualidade para uma farmácia hospitalar.

A necessidade em se registrar resultados, satisfatórios ou insatisfatórios

Buscou-se refinar a importância em se ter qualidade e como fazê-la.

apropriado fisicamente (estruturas de sustentação segura, não permitir

provocou o surgimento de indicadores, por meio dos quais poder-se-

Observou-se o comportamento das instituições em saúde no quesito

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

a entrada de insetos e roedores, ser limpo diariamente, as parede e piso

ia conhecer a realidade da instituição e, então, estabelecer metas e

“tratamento ao cliente” e como isso se tornou sinônimo de qualidade.

devem ser laváveis, ventilação e luminosidade adequada) e ter seus

• ARRAIS, P. S. D.; BARRETO, M. L.; COELHO, H. L. L.; A community-based study
in Fortaleza, Ceará State, Brazil. Cadernos de Saúde Pública, 2007, v.23, n. 4.

Após seleção dos artigos iniciou-se a fase exploratória de revisão da

processos operacionais bem definidos. São exemplos de indicadores de

A qualidade da Assistência Farmacêutica pode ser acompanhada,

literatura. Os artigos foram separados por data para leitura e compre-

armazenamento:

mensurada e avaliada por meio de medidas de desempenho. Para

ensão de conteúdo. Em cada artigo foram destacadas as observações

se montar um projeto de avaliação, é necessário primeiramente que

mais importantes sobre a construção de indicadores para a Farmácia

alguns pontos estejam fundamentados. São eles: planejamento, organi-

Hospitalar.

planejar as estratégias.

zação, coordenação/direção, onde as necessidades e os desejos são
levantados e posteriormente atendidos segundo programas e serviços.

RESULTADOS
De acordo com o levantamento bibliográfico feito, os indicadores foram

D. Armazenamento
Consiste no armazenamento dos materiais e medicamentos de forma
segura e sem alterar a estabilidade dos mesmos. Este local deve ser

• avaliação da temperatura de armazenamento de materiais e
medicamentos;
• avaliação da rastreabilidade;
• porcentual de medicamentos perdidos (seja por validade, quebra,
alteração durante o modo de preparo);
• porcentual de giro de estoque.

Pretende-se, neste trabalho, propor um conjunto de indicadores para

divididos em grupos dentro de um setor de Farmácia Hospitalar e classi-

E. Informações Farmacoterapêuticas

a Farmácia Hospitalar a partir da avaliação de literatura pertinente ao

ficados de acordo com sua necessidade e risco/benefício.

As informações farmacoterapêuticas devem ser fornecidas pelo

tema principal.

A divisão foi estabelecida como se segue:

Monografia apresentada ao Programa MBA em Estratégias na Área da
Saúde, ênfase em Serviços de Saúde do Centro Universitário Una Belo

A. Prescrição

Horizonte.

Os indicadores de prescrição permitem conhecer as práticas terapêuticas correntes, comparar parâmetros entre instituições similares e

OBJETIVOS
• avaliar a literatura sobre indicadores de qualidade para Farmácia
Hospitalar;

farmacêutico, profissional habilitado para tal devido a seus conhecimentos técnico-científicos:
• porcentual de perguntas atendidas e o tempo médio para a
resposta;
• quantidade de fontes consultas e fontes disponíveis para consulta.

descrever as necessidades de medicamentos da população atendida,

F. Farmacovigilância

a partir da:

A farmacovigilância é importante, pois nos permite observar durante a

• propor conjunto de indicadores;

• média de medicamentos por prescrição médica;

etapa de uso comercial em larga escala, a segurança real do medica-

• conceituar os indicadores propostos.

• porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome genérico;

mento e assim, detectar efeitos adversos não previstos nas etapas

MÉTODO

• porcentagem de medicamentos prescritos da lista de medicamentos essenciais;

A partir de revisão bibliográfica qualitativa e quantitativa, foram selecio-

• porcentagem de antibióticos prescritos;

nadas as publicações disponíveis nas bases Medline, Lilacs e Scielo com

• porcentagem de medicamentos prescritos não padronizados;

data posterior ao ano de 2000, além de três artigos dos anos de 1990,
1992 e 1999 por conterem informações fundamentais para maiores

• porcentagem de medicamentos prescritos que apresentam
Interação medicamentosa.

prévias ao seu lançamento no mercado. A farmacovigilância requer
medicamentos mais seguros no mercado, detectando precocemente
reações adversas (indesejáveis) conhecidas, mau uso dos mesmos e
interações medicamentosas, assim como seus aumentos de freqüência,
além de identificar fatores de risco. Algumas propostas de Indicadores
de farmacovigilância são:

BIREME: indicadores de qualidade, farmácia hospitalar e avaliação em

B. Dispensação
Os indicadores de dispensação avaliam o comportamento da farmácia
hospitalar no atendimento a algum outro setor referente à necessidade
de se obter um medicamento ou material pertinente, podendo ser

saúde. Obtiveram-se cinqüenta e dois artigos provenientes de revistas

avaliados:

de circulação, monografias, livros científicos e eletrônicos. Destes

• porcentagem de erros de dispensação de medicamentos e/ou
materiais;

De acordo a literatura consultada, os indicadores de qualidade recém

• porcentagem de medicamentos não dispensados por falta de
estoque ou por ausência de fornecedor;

ramento da operacionalização, um nível de comunicação igualitário,

esclarecimentos e formação de opinião.
Foram usadas as palavras chave da Biblioteca Virtual em Saúde BVS/

foram selecionados vinte artigos que tinham importância direta sobre
o assunto proposto.
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A Comissão de Farmácia e Terapêutica é uma junta deliberativa com

resultados clínicos e com risco potencial mínimo. Também há a possibi-

INTRODUÇÃO

organização é a qualidade de seus produtos e/ou serviços. As medidas

C. Comissão de Farmácia e Terapêutica

utilização de medicamentos no Hospital com o intuito de assegurar bons

Ameliana de Paula Silotti1
João Auad2

mercado, uma vez que um dos principais fatores de desempenho de uma

• números de doses não dispensadas por ausência de administração
da equipe de enfermagem em pacientes hospitalizados.
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• porcentagem de eventos adversos indesejáveis ocorridos e
notificados;
• porcentagem de eventos adversos indesejáveis ocorridos sem
notificação.

citados permitem assegurar um aumento da produtividade, monito-

hospitalar. O que se tem disponibilizado no momento são sugestões e
alguns conceitos para que cada instituição aplique-a da maneira que
julgar importante.

• BITTAR, O. J. N. V. Gestão de processos e certificação para qualidade
em saúde. Revista da Associação Médica Brasileira, 2000, vol.46, n. 1, ISSN
0104-4230.
• CARVALHO, C. O. M.; SARDENBERG, C.; MATOS, A. C.; NETO, M. C.; SANTOS, B.
F. C; Qualidade em Saúde: Conceitos, Desafios e Perspectivas - Jornal Brasileiro de
Nefrologia. Volume: XXVI – nº: 04 – Dez/2004 – pág 216 A 222.
• CIPRIANO, S. L.; Proposta para um conjunto de Indicadores para utilização na
Farmácia Hospitalar com foco na acreditação hospitalar. Dissertação de Mestrado
apresentada na Faculdade de Saúde Pública de São Paulo, São Paulo, 2004.
• DE BERNARDI, C. L. B.; BIEBERBACH, E. W.; THOMÉ, H. I.; Evaluation of
pharmaceutical assistance in cities of the 17th Regional Health Department/Rio
Grande do Sul. Saúde e Sociedade, 2006, vol.15, n. 1, ISSN 0104-1290.
• DONABEDIAN, A. The seven pillars of quality. Archives of pathology &
laboratory medicine (1976) 114:1111, 1115-1118, College of American Pathologists, 1990.
• DUPIM, J. A. A. Assistência farmacêutica: um modelo de organização. Belo
Horizonte: Segrac, 1999.
• FARIAS, A. D.; CARDOSO, M. A. A.; MEDEIROS, A. C. D.; BELÉM, L. F.; SIMÕES,
M. O.; Prescription indicators in Family Health basic units of the municipal district
of Campina Grande, PB. Revista Brasileira de Epidemiologia, 2007, vol.10, n. 2.
• GASTAL, F. L; Introdução a Indicadores de desempenho: treinamento por
EaD, Organização Nacional de Acreditação (ONA), Brasília, 2006 – 34 pág.
• JÚNIOR, G. D. G.; VIEIRA, M. M. F.; Qualidade total e administração hospitalar:
explorando disjunções conceituais, Revista Ciência e Saúde Coletiva, São Paulo;
2002; p. 325 a 334.
• MAGARINOS, R. T.; OSÓRIO, C. G. S.; PEPE, V. L.; Edais Pharmaceutical
services for inpatients provided by hospital pharmacies in Brazil: a review of the
literature. Ciência & Saúde Coletiva, 2007, vol.12, n. 4.
• NORONHA, J. C.; Utilização de Indicadores de Resultados para a Avaliação
da Qualidade em Hospitais de Agudos: Mortalidade Hospitalar após Cirurgia de
Revascularização do Miocárdio em Hospitais Brasileiros - Tese de Doutoramento
apresentada ao Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de
Janeiro, março de 2001. Orientador: José Luis Fiori.
• SANTOS, V.; NITRINI, S. M. O. O. Indicadores do uso de medicamentos
prescritos e de assistência ao paciente de serviços de saúde. Revista de Saúde
Pública, São Paulo, v.38, n.6, p.819-826, 2004.
• SCHIESARI, L. M.; KISIL, M., A avaliação da qualidade nos hospitais
brasileiros; RAS – Revista de Administração em Sáude; Vol. 5, Nº 18 – Jan-Mar,
2003.
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Farmacêutica. Responsável pelo Centro de Promoção da Saúde - Unimed Belo Horizonte
Professor Orientador – Centro Universitário Una
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O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais firmou uma parceria com o Instituto Euvaldo Lodi – IEL

Âmbito Profissional

para a realização de diagnósticos em empresas farmacêuticas inscritas no Conselho.

Um bom exemplo de
farmacêutico comunitário

Muito antes da RDC 44/09 da Anvisa entrar em vigor em fevereiro

O diagnóstico é composto por visitas técnicas e preenchimento de um questionário sobre processos e procedimentos. Serão analisados os seguintes aspectos: administração estratégica e regularidade fiscal, capital
humano, finanças e custos, vendas e marketing, produtos e manufatura. O trabalho realizado irá nortear ações
de capacitação e consultoria.
O IEL oferece às empresas mineiras assessoria nas áreas de gestão estratégica, sistema de qualidade, certificação e organização empresarial.

deste ano, que preconiza as boas práticas farmacêuticas, vários
profissionais da Farmácia pautavam sua atuação prestando a
devida orientação farmacêutica ao usuário do medicamento.

O CRF-MG pretende com esta parceria dar suporte às empresas que desejam atuar de forma adequada,
atendendo as exigências fiscais e se profissionalizando com gestão de ponta. Isso pode minimizar no mercado
a competição predatória, ao estimular a gestão profissional, o uso de ferramentas de gestão adequadas,
possibilitando que a empresa desenvolva o seu potencial, cresça e possa fazer isto com ética e segurança para
a população. Sabe-se que a falta de gerenciamento adequado é uma das responsáveis pelo fim prematuro de
muitas empresas e atitudes inovadoras naturalmente eliminam empresas sucateadas e sem profissionalismo.

Também em seus estabelecimentos de trabalho os medicamentos já ficavam fora do alcance das mãos do consumidor, em
local apropriado, evitando dessa forma o estímulo à automedicação e possibilitando a orientação do farmacêutico.
Um bom exemplo desses é o farmacêutico Euler de Oliveira,
de Uberlândia, que tem prazer em dizer que em sua farmácia

Com esta parcerias, as empresas também podem contar com a assessoria do IEL na elaboração de projetos e
captação de recursos para inovação.

nunca teve gôndola com medicamentos na frente do salão.
Proprietário de drogaria há 7 anos e com 30 anos de profissão,
o farmacêutico tem orgulho de sua escolha profissional e de sua

“O objetivo é fazer um retrato da atual situação gerencial das farmácias e drogarias e a partir dos dados
coletados definir as questões mais relevantes e urgentes a serem resolvidas”, explica a gerente do Núcleo de
Gestão Empresarial do IEL, Cláudia Araújo.

Em sua drogaria, em Uberlândia, o farmacêutico Euler de Oliveira dá orientação individual a seus clientes

conduta no exercício diário da profissão. “Não sou vendedor de
remédio. Atendo com hora marcada e dou orientação individual

Os resultados dos exames e a orientação de como o paciente

aos pacientes”, enfatiza.

deve proceder são dados posteriormente em sua drogaria.

www.fiemg.com.br/iel
(31) 3213-1231 / 3222-8845

“Tenho orgulho em ser farmacêutico comunitário e as ações que

Carinho

promovo não faço pelo marketing. Faço pelo coração”, ressalta.

Além da orientação na drogaria, Dr. Euler tem carinho especial

O seu modo de trabalhar lhe garantiu o reconhecimento da

com os idosos, a quem dá assistência inclusive em domicílio.

comunidade de sua região e a credibilidade do Ministério

Segundo disse, todas as orientações de como tomar a

da Saúde. A sua drogaria, localizada no bairro Saraiva em

medicação, horários, efeitos, entre outros, ele escreve e leva

Uberlândia, é uma das poucas no Estado que tem autorização

pessoalmente à casa dos clientes e acompanha o tratamento.

para participar de todas as campanhas nacionais de vacinação.

Também orienta seus clientes sobre os resultados de exames

Por sua atuação como promotor da saúde, o CRF-MG prestou

laboratoriais. Em parceria com colegas proprietários de labora-

uma homenagem ao farmacêutico com o Diploma do Mérito

tórios de Análises Clínicas, o farmacêutico presta serviço à

farmacêutico, em solenidade realizada em Uberlândia, em março.

comunidade em sua drogaria oferecendo aferição de parâmetros
fisiológicos e bioquímicos, além de promover palestras sobre o
uso correto de medicamentos.

Dr. Euler de Oliveira é farmacêutico-bioquímico, com especializações em Farmácia Hospitalar e Atenção Farmacêutica e em
Homeopatia, e professor de pós-graduação em Interpretação de
Exames para a Atenção Farmacêutica.
Recentemente, em assembleia na sede deste Conselho com a
Comissão Assessora de Drogaria e Dispensação, o Dr. Euler de
Oliveira foi eleito Conselheiro Fiscal da Sociedade Brasileira de
Farmácia Comunitária – Regional Minas, fundada em abril.

O gerente da Seção de Uberlândia, Emerson
Fracalossi, o assessor da diretoria, Alisson Brandão
Ferreira, a farmacêutica fiscal Cláudia Leite e
a diretora Júnia Célia de Medeiros entregam
o diploma do Mérito Farmacêutico para o
farmacêutico Euler de Oliveira
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canal aberto

Luminárias:
recanto de belezas naturais

O carnaval também reúne cada vez mais foliões, que
contam com uma grande animação e um índice quase nulo
de violência.
O serviço de hotelaria tem tido a preocupação de
melhorar suas acomodações devido ao grande número
de turistas. Arthur assegura que há boas instalações na
cidade, que atendem a diferentes perfis de hóspedes. Para
aqueles que preferem maior proximidade com a natureza,
há opção de hospedagem em uma pousada mais afastada,

N o C a n a l A b e r to d e s t a ed i çã o o
farmacêutico-prefeito e Conselheiro do
CRF-MG, Arthur Maia Amaral, ressalta as
belezas naturais e o aconchego da sua
terra natal como bons motivos para se
visitar Luminárias, no Sul de Minas.

que oferece também serviço de restaurante e caminhadas
Foto: Marcos Moraes

barzinhos”.
Acima das diversas exuberâncias naturais e da forte cultura
popular, o farmacêutico e prefeito revela o que acredita ser
o maior fascínio de Luminárias: sua gente. “A nossa cidade
é pequena e simples, tem hábitos preservados tipicamente
mineiros, vive com os olhos no topo da serra e com os pés no
chão. Gostamos de receber visitantes, gostamos de compartilhar nossas festas e nossos recantos naturais com aqueles
que vêm em busca de diversão saudável e, quem sabe, em
busca de suas próprias origens, como mineiros que vivem em

O prefeito conta que a cidade, emancipada política e
administrativamente em 1948, recebeu o nome devido
a Serra das Luminárias, localizada próximo ao município.
Segundo as lendas locais, apareciam pontos luminosos de
origem desconhecida nessa serra, o que até hoje não foi
decifrado pela população luminarense.

Luminárias também proporciona aventuras àqueles que
curtem esportes radicais. No local, pode-se praticar rapel,
escalada, boiacross, trekking, motocross, enduro, off-road,
biking e montanhismo. Apesar das competições motobilísticas serem determinadas em calendário, Arthur garante
que vale a pena usufruir das paisagens para praticar os
esportes de aventura o ano todo.
Além do ecoturismo, os atrativos tradicionais da cidade
são muitos. No artesanato, Luminárias tem resgatado as
artes manuais e incentivado novas técnicas do mais antigo
trabalho artesão da cidade: o tear. Há também os pratos
típicos da cidade, que se inserem em um cardápio próprio
da região Sul.
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do Centro dão a oportunidade de conviver bem de perto com
nossa gente simples, que gosta de frequentar a praça e os

O Sul de Minas Gerais é recanto de grandes belezas
naturais do estado. O farmacêutico Arthur Maia Amaral
(CRF 13685) tem o privilégio e a responsabilidade de
administrar o encantador município de Luminárias, que
faz parte da Estrada Real e integra o Circuito Turístico Vale
Verde Quedas D’água.

Dentre os atrativos naturais que a cidade oferece, as
cachoeiras são admiráveis, segundo Arthur. Ele destaca
a queda da Pedra Furada como uma das mais belas da
região e enfatiza o motivo de tamanha particularidade. “O
que deixa nossas cachoeiras tão exuberantes talvez seja
o fato de as águas correrem sobre pedras, deixando-as
límpidas e livres de poluição”, descreve.

pelas cachoeiras da região. Mas, para Arthur, “as pousadas

cidades grandes”, ilustra.
Arthur faz seu convite a todos os seus colegas farmacêuticos. “Aqui, em Luminárias, você vai encontrar carros de boi
trabalhando, doceiras mexendo tachos de goiabada e doce
de leite, vai ver mutirões de vizinhos reunidos para fazer uma
cerca, vai ouvir recados pela torre da igreja. Aqui na nossa
cidade, você vai sentar-se na praça e conversar com os
moradores, vai comer e beber em mesinhas nas calçadas dos
barzinhos com muita tranquilidade e apreciar os mais lindos
nasceres e pores-do-sol para além das serras. Esperamos
Foto: Jean Morel

sua visita!”

Fotos: Prefeitura de Luminárias

O prefeito de Luminárias garante que a culinária
peculiar da região é valorizada pelos estabelecimentos do
município. “Novas apresentações de pratos tradicionais e
os mais incríveis tutus, torresmos e frangos, o visitante vai
poder saborear em praticamente qualquer restaurante ou
bar tradicional da cidade”, afirma.
Para quem busca festividades, o município conta
com as festas anuais e grande número de visitantes.
Tanto o aniversário da cidade quanto as festas religiosas,
procuram preservar a cultura popular da cidade e valorizar
as tradições luminarenses. A Dança do Vilão e a Dança
da Fita são manifestações enraizadas na comunidade,
estando presentes nas comemorações da cidade.
| Abril - Maio 2010 |
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O CRF-MG já está preparando
o maior evento farmacêutico do estado

canal aberto

Espaço do Leitor
Mérito Farmacêutico

Agradecimentos

“No balanço da vida, tem momentos que nos parecem fácéis, mas

“Em nome dos farmacêuticos de Muriaé e cidades vizinhas, agradeço

é difícil saber se devemos calar ou ficarmos repetitivos ao extravasar

o empenho da atual diretoria do CRF-MG. Em especial, nesta oportu-

as reações do corpo, da alma e da nossa imaginação ao receber, por

nidade, aos nobres colegas: José Geraldo, com sua excelente palestra

exemplo, em casa, a brilhante jóia; o Diploma Mérito Farmacêutico, os

no segundo módulo do CAPACIFAR Muriaé; e à Cláudia Leite, com a

olhos faiscaram, marejavam ao mesmo tempo e o tic tac do coração

REALIZAÇÃO de mais uma solenidade de Entrega de Carteira Profis-

bateu mais forte em sinal de gratidão. ...

sional, também aqui em Muriaé, no último dia 23 de abril.

Aos 82 anos, foi a primeira Feliz Estréia. Queria adivinhar como nós,
do interior, também fomos lembrados e presenteados com essas ﬂores
da comenda que embelezam a vida, a família e o cotidiano. Reafirmo que
nada existe de melhor para nós do que esta importância afetiva.....
Ao Dr. Benício, um especial e particular abraço por ter fortalecido
nosso grupo dos agraciados. Benício, você e toda sua dinâmica e
incansável equipe de trabalho são pessoas importantes ao nosso redor,
e precisam saber disto....”

Trechos retirados da carta datada de 23/04/2010 enviada ao CRF-MG pelo
farmacêutico Joaquim Rodrigues da Costa, de Mutum
Peticionamento Eletrônico
“Gostaria de parabenizar o CRF-MG por esse treinamento. A
orientação individual foi extremamente importante e, com certeza, todos
aprenderam a fazer o peticionamento. Muito obrigada e, mais uma vez,
parabéns!”

Thauana Sampaio Coelho - CRF 14078

Sabemos que sair da capital mineira e adentrar num estado com mais
de 800 municípios é uma demonstração de comprometimento com a

congresso@crfmg.org.br
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pessoas como José Geraldo e Cláudia Leite realmente AMAM O QUE
FAZEM! O resultado que nos alegra é registrar mais de 150 farmacêuticos em legítima integração numa cidade do interior.
Por isso, a vocês que fazem a diferença, nosso muito obrigado! E...
voltem sempre!”

Fernando Amaral de Calais - CRF 20872
Presidente da AFAMUR – Muriaé
Capacifar
“Parabéns ao CRF-MG pela iniciativa do Capacifar e parabéns ao
farmacêutico Fernando Amaral pela luta, dedicação e como um grande
incentivador junto à Associação de Farmacêuticos de Muriaé e Região.”

AGORA, O TRATAMENTO

É MAIS FÁCIL

Na maioria dos casos, as mortes por

Francisco Vargas - CRF 22088

excelente aula de sábado (24/04) e pelo sucesso do Capacifar. Eu moro

“Eu, W.F, sou farmacêutica de uma drogaria, (meu 1º emprego) e acho

no interior de Minas Gerais, em Muzambinho, mas estou pronta pra lutar

mais que justo venderem antibióticos apenas com prescrição médica,

com vocês. Coloco-me à disposição para seguirmos juntos nessa luta.

pois o que vejo onde trabalho é que as seis balconistas vendem os

Muito obrigada pela oportunidade de ter feito esse curso...

antibióticos até para dores nas pernas. Se eu não intervier, o comércio

Um abraço...”

de antibióticos na drogaria é extremamente excessivo.”

Envie a sua sugestão para o CRF-MG através do e-mail

profissão FARMACÊUTICA. Estas aventuras somente acontecem porque

“Boa noite Brandão... Primeiramente queria te parabenizar pela

Antibióticos

Para que o 11º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais (CFBMG) seja ainda
melhor que as edições anteriores, dê a sua sugestão sobre temas, áreas, cursos e palestras
que gostaria de assistir durante o evento que ocorrerá em julho de 2011.

tuberculose ocorrem por falta de
informação. A tuberculose tem cura
e, hoje, o tratamento é mais fácil. Mas
tem de ser feito corretamente por, no

Anna Christina Bonelli - CRF 20872

mínimo, 6 meses, e o paciente não
pode abandonar o tratamento quando
Edição e Redação: Margarida Oliveira (DRT 5016/MG)
Projeto Gráﬁco: Philipe Viana | Héllen Cota
Estagiária de Jornalismo: Samara Avelar
Fotos: Flávio Patrocínio

Impressão: Cromos Editora e Indústria Gráfica LTDA
Tiragem: 16.500

Revisão de artigos: Prof. Gerson Pianetti (CRFMG 3155)
Comissão Editorial: Luciano Martins Rena Silva (CRFMG 11850)
Rigléia Maria Moreira Lucena (CRFMG 5101)
Júnia Célia de Medeiros (CRFMG 7759)

Agradecemos a todos que, com a sua colaboração, tornaram
possível esta edição.
Os artigos assinados não retratam o ponto de vista do CRF-MG,
sendo de total responsabilidade de seus autores.

Alisson Brandão Ferreira (CRFMG 13134)
José Geraldo Martins (CRFMG 13138)
Vanderlei Machado (CRFMG 2883)
Margarida Oliveira (DRT 5016/MG)

26

| Farmácia Revista |

achar que está melhor. Conheça um
pouco mais sobre a doença.
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