REVISTA DO CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Nº 23 - NOVEMBRO / DEZEMBRO DE 2010

CRF-MG e UFOP

Parceria para preservar história da Farmácia

editorial

Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais
Nº 23 - Edição Novembro / Dezembro de 2010

Sede
Rua Sergipe, 28 - Funcionários
Belo Horizonte - MG
Cep: 30130-170
Tel.: (31) 3218-1000 Fax: (31) 3218-1001
Horário de Funcionamento: 8h às 18h

Setores
- Fiscalização: (31) 3218-1017 - (31) 3218-1030
email: fiscalizacao@crfmg.org.br
- Registro: (31) 3218-1022 - (31) 3218-1023
email: registro@crfmg.org.br
- Financeiro: (31) 3218-1025
email: financeiro@crfmg.org.br
- Superintendência: (31) 3218-1010
email: administracao@crfmg.org.br
- Consultoria Jurídica: (31) 3218-1013
email: ti@crfmg.org.br

Diretoria
Presidente: Farm. Benício Machado de Faria
Vice-presidente: Farm. Luciano Martins Rena Silva
Secretária-geral: Farm. Rigléia Maria Moreira Lucena
Tesoureira: Farm. Júnia Célia de Medeiros
Conselheiros Regionais Efetivos
Farm. Ângela Gonçalves do Amaral
Farm. Arthur Maia Amaral
Farm. Benício Machado de Faria
Farm. Eneida Neves Cruz Nogueira
Farm. José Augusto Alves Dupim
Farm. Júnia Célia de Medeiros
Farm. Luciano Martins Rena Silva
Farm. Rigléia Maria Moreira Lucena
Farm. Rosane de Xavier Machado
Farm. Sebastião José Ferreira
Farm. Tânia Yara Campos
Farm. Vanderlei Eustáquio Machado

O ano de 2010 foi de muitas realizações do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais em busca da
valorização do farmacêutico. Parcerias diversas foram firmadas para proporcionar capacitação gratuita a mais de 5
mil farmacêuticos por todo estado de Minas Gerais.
Foram iniciados projetos, alguns já concluídos, outros ainda em andamento, também em prol da melhoria do
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Agradecemos os colegas farmacêuticos por acreditar e apoiar nossos projetos. Prometemos fazer ainda muito
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SETEMBRO

Com a Palavra

De volta às funções
na presidência do CRF-MG
Benício Machado de Faria

Presidente
Esta diretoria vai aperfeiçoar ainda mais a Fiscalização, que já está
regionalizada e agora passa a contar com mais farmacêuticos fiscais
atuando para o devido atendimento ao colega. Os fiscais têm recebido
capacitação, com o Projeto Capacifis, para se tornarem consultores,
aptos a resolver in loco as dúvidas e problemas encontrados durante
as visitas de fiscalização.
Os demais funcionários do Conselho também estão sendo capacitados, com o Projeto Capaas, para melhorar os processos internos e
os serviços prestados ao farmacêutico.

Depois de seis meses de afastamento,
estou de volta às minhas funções de
presidente do CRF-MG.
Durante esse período, tive a oportunidade
de visitar dezenas de cidades e centenas
de estabelecimentos farmacêuticos, além
de fazer contato pessoal com milhares de
profissionais.
Sentir de perto a múltipla realidade do
setor trouxe para mim novas perspectivas de
atuação à frente do CRF-MG. Os projetos que
iniciamos e que hoje são enorme sucesso
serão acrescidos de outros, com o objetivo de
aumentar a eficácia da luta pela valorização
do profissional e da profissão farmacêutica.
Quero agradecer ao nosso vice-presidente
Luciano Rena, que desempenhou brilhantemente as funções acumuladas, e se dedicou
de corpo e alma ao trabalho que juntos
iniciamos.
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AGOSTO
-- Entrevista para a Rádio Terra, de Montes Claros, sobre
falsificação de medicamentos e RDC 44/09

-- Entrevista para a TVE Educafarma, de Juiz de Fora, sobre
a campanha Assistência farmacêutica em prol da sua saúde

-- Entrevista para a InterTV, Vale do Aço, sobre RDC
44/09 e falsificação de medicamentos

-- Entrevista para o Correio de Uberlândia sobre a campanha
assistência farmacêutica, em prol da sua saúde

-- Entrevista para Rádio América sobre Campanha
Assistência Farmacêutica em prol da sua saúde

-- Entrevista para a Rede Integração (Globo), Uberlândia,
campanha Assistência Farmacêutica em prol da sua saúde

-- Entrevista para o site Itajubá News sobre a reativação
da Associação de Farmacêuticos de Itajubá

-- Entrevista Rede Paranaíba, Uberlândia, sobre a campanha
Assistência Farmacêutica em prol da sua saúde

-- Entrevista para a Rádio Inconfidência sobre a
Campanha Assistência Farmacêutica em prol da sua saúde

-- Entrevista para a TV Globo Minas sobre diferenças do
medicamento genérico para o de marca

-- Entrevista para a Rádio Transamérica, de Governador
Valadares, sobre a Campanha de Farmacêutica em prol da
sua saúde
-- Entrevista para o jornal Hoje em Dia, Juiz de Fora,
sobre a Campanha Assistência Farmacêutica em prol da
sua saúde
-- Entrevista para o jornal Hoje em Dia, Juiz de Fora,
sobre os riscos da automedicação
-- Entrevista para o jornal A Tribuna, Juiz de Fora, sobre a
Campanha Assistência Farmacêutica em prol da sua saúde
-- Entrevista para a Rede Minas, sobre a Campanha
Assistência Farmacêutica em prol da sua saúde

Para os nossos colegas farmacêuticos estamos também
aumentando a oportunidade de participação no Capacifar Comunitário, estendendo-o para mais quatro municípios: Araguari,
Diamantina, Teófilo Otoni e BH - 3ª turma.
Ampliaremos as alianças e parcerias, pois o alcance desta iniciativa
já demonstrou que politicamente traz benefícios à categoria, por meio
de seminários, fóruns e palestras.
Lutaremos pela organização da categoria, por entendermos que
este é o caminho para novas conquistas.
Os trabalhos para a realização do 11º Congresso de Farmácia e
Bioquímica já se iniciaram, com o lançamento oficial, os contatos
com os parceiros, palestrantes e convidados. Estamos trabalhando
para que este Congresso supere o último que realizamos, tanto em
número de inscritos e expositores, quanto nos índices de satisfação
manifestados pelos que participaram do evento.
As nossas bandeiras continuam de pé, precisamos reunir forças
para defendê-las e, para isso, contamos com a ajuda dos farmacêuticos. Precisamos de mais braços, mais mentes, mais ideias para
nos ajudar a elevar a visibilidade e o respeito que a nossa categoria
merece.
O trabalho duro continua, e o nosso desafio é a união da categoria
farmacêutica, pois somente unidos poderemos alcançar os objetivos
comuns.

-- Entrevista para o Jornal Diário do Aço sobre a composição
química e princípio ativo do crack

Conselho na Mídia
NOVEMBRO
-- Entrevista para o jornal A Tribuna, Juiz de Fora, sobre
operação Visa, PF e CRF
-- Entrevista para o jornal A Tribuna, Juiz de Fora, sobre
identificar medicamentos falsificados
-- Entrevista para a Rádio Inconfidência, sobre o Sistema
de Monitoramento de Serviços Farmacêuticos
-- Entrevista para a TV PUC Minas sobre o Sistema de
Monitoramento de Serviços Farmacêuticos

OUTUBRO

-- Entrevista para o jornal A Tribuna, Juiz de Fora,
interdição de farmácias

-- Entrevista para a Rede Minas sobre medicamentos fitoterápicos e plantas medicinais

-- Entrevista para a InterT V, Gov. Valadares, sobre
procedimentos com os medicamentos vencidos

-- Entrevista para Rádio Educadora, Uberlândia, sobre
decisão liminar do STJ autorizando a venda de não correlatos
em drogarias e farmácias

-- Entrevista para o Jornal Hoje em Dia, sobre como
proceder com os medicamentos vencidos

-- Entrevista para a TV Paranaíba, Uberlândia, sobre decisão
liminar do STJ autorizando a venda de não correlatos em
drogarias e farmácias
-- Entrevista para a Rádio Inconfidência, Jornal Integração,

-- Entrevista para a Rede Globo Minas sobre Farmácia
Popular
-- Entrevista para a Rádio Inconfidência sobre o
Seminário de Fitoterapia

entrevista sobre o lançamento do selo de segurança da Anvisa

-- Entrevista para Rede Globo Minas sobre reparador
caseiro para cabelo

-- Entrevista para o Jornal Diário do Aço sobre plantão em
drogarias

-- Entrevista sobre a campanha de antibióticos do
CRF-MG para o Jornal dos Lagos, Alfenas

-- Entrevista para a Rádio Itatiaia sobre restrições na venda
de antibióticos

-- Entrevista sobre a campanha de antibióticos do
CRF-MG para a TV Alfenas

-- Entrevista para a TV Assembléia sobre restrições na venda
de antibióticos

-- Entrevista sobre a campanha de antibióticos para o
jornal Hoje em Dia

-- Entrevista para o jornal “Hoje em Dia” sobre restrições na
venda de antibióticos

-- Entrevista para TV PUC Minas sobre as novas regras
para a venda de antibióticos

-- Entrevista para a Rádio Inconfidência sobre restrições na
venda de antibióticos

-- Entrevista para a Rádio Inconfidência sobre as novas
regras para a venda de antibióticos

-- Entrevista para a Rádio Educadora, Uberlândia, sobre a
RDC 44/2010 – Antibióticos

-- Entrevista para a InterTV, Vale do Aço, sobre as novas
regras para a venda de antibióticos

-- Entrevista para a TV Alterosa –BH – sobre a RDC 44/2010
– Antibióticos

| Novembro - Dezembro 2010 |
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Em destaque

Plenária Pública do CRF-MG:

Inovação e Compromisso
Numa iniciativa inédita, em novembro a diretoria do CRF-MG transformou
a 3ª Plenária Extraordinária em evento público, possibilitando a
associações/entidades farmacêuticas e o profissional farmacêutico
participarem e debaterem temas importantes para a categoria.
Presidiu a mesa o conselheiro e presidente Benício
Machado, que abriu e conduziu os trabalhos juntamente
com o vice -presidente Luciano Rena, a diretora
secretária-geral Rigléia Maria Moreira Lucena e a diretora
tesoureira Júnia Célia de Medeiros.
Na pauta constava o projeto do Conselho Federal de
Farmácia (CFF) “Sistema de Monitoramento de Serviços
Farmacêuticos (SMSF)”, apresentado e debatido pelo
farmacêutico Danilo Caser, presidente da Federação
Interestadual de Farmacêuticos (Feifar) e integrante da
Câmara Técnica de Farmácia Comunitária do CFF.
O farmacêutico gerente do Serviço de Registro, José
Geraldo Martins, e o farmacêutico Mário Lima Colen,
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- Abertura do sistema por leitor biométrico,
ou seja, a utilização da leitura digital para
evitar que outra pessoa tenha acesso à senha
fornecida pelo paciente ao farmacêutico que
faz o seu acompanhamento

Farmacêutico
Mário Lima Colen
e o presidente
Benício Machado

Depois das apresentações, os participantes discutiram os dois
temas propostos, as sugestões foram registradas e nortearam o
documento que o CRF-MG encaminhou ao CFF.

- Elaboração de um termo de consentimento, assinado pelo paciente, autorizando
a armazenagem dos dados

No entanto, antes de fazer o encaminhamento ao CFF sobre
a prescrição farmacêutica, a diretoria do CRF-MG considera ser
necessário ampliar e aprofundar a discussão com a categoria das
proposições apresentadas em sua Plenária pública.

- Inclusão no SMSF de um campo específico
para armazenagem dos dados bioquímicos
dos exames laboratoriais do paciente

assessor técnico da Drogaria Araújo, palestraram
sobre a “Prescrição Farmacêutica”, proposta que vem
sendo discutida pelo CFF e prevê a possibilidade de os
farmacêuticos prescreverem os MIPs (Medicamentos
Isentos de Prescrição) para tratamento de um transtorno
menor ou nos limites da atenção básica à saúde.
Farmacêutico
Colen faz palestra
sobre a prescrição
farmacêutica

Valorização
Proposta pelo CFF, a prescrição farmacêutica deve
obedecer aos critérios éticos e legais previstos e ser
feita de forma sistemática, contínua, documentada e
integrada, quando necessário, em equipes multidisciplinares de saúde. Em 2011 a entidade intensificará as
discussões e ações pertinentes.
Atuando na Dispensação desde 1955 e um exemplo a
ser seguido, o farmacêutico Mário Colen defende e busca
a valorização do profissional da Farmácia.

Diretoria do CRF-MG abre a Sessão Plenária Extraordinária que tornou-se evento público

Em destaque

Ele considera que, por sua formação, o farmacêutico
está apto para prescrever os MIPs, pois essa já é
uma prática para quem presta de fato a assistência e
orientação farmacêutica ao usuário do medicamento.
“Atendemos ao público, fazemos indicação responsável. Damos toda orientação não somente a respeito
dos medicamentos, mas alertamos sobre a importância
de se fazer a prevenção, ou seja, fazemos a promoção
da saúde. Por isso, acredito que podemos, sim, fazer a
prescrição farmacêutica”, ressalta.

Propostas
Um dos pontos que é consenso entre os que participaram da
Plenária pública, e que o CRF-MG já apresentou ao diretor-presidente
da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, durante Plenária do CFF, refere-se
à inclusão nas embalagens dos medicamentos MIP a inscrição
“Venda sob Orientação Farmacêutica”. Segundo ele, a proposta será
apreciada por aquele órgão.

- Migração do banco de dados a pedido
do paciente. Caso ele decida ser acompanhado por outro profissional farmacêutico
e em outro estabelecimento, que seus
dados sejam disponibilizados para
este novo farmacêutico que fará o seu
acompanhamento
- Informar o conteúdo do sistema para
inclusão curricular nos cursos de Farmácia,
ou seja, que o acadêmico tenha conhecimento do SMSF durante o seu período de
formação.
“Esta Casa estará sempre de portas
ab er t a s p ar a di s c u t ir e enc aminhar
propostas tão importantes para os profissionais farmacêuticos e que vão contribuir
para a saúde da população brasileira, para
quem trabalhamos”, ressaltou o presidente
Benício Machado.

Em relação ao Sistema de Monitoramento dos Serviços Farmacêuticos (SMSF), além de parabenizar e apoiar essa iniciativa do CFF, o
CRF-MG se compromete a divulgar e incentivar a categoria a aderir.
Em ofício encaminhado ao Conselho Federal, esta diretoria apresenta
as sugestões dos farmacêuticos que participaram da Plenária, sendo:
- Registrar a prescrição ou indicação
- Registrar a prevalência de enfermidades
- Campanha nacional de conscientização e incentivo à adesão do
farmacêutico ao SMSF

Presidente da Feifar, Danilo Caser, explica o SMSF à categoria mineira
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“Sou apaixonado pela minha profissão.
Nunca fiquei quieto. Sempre busquei
caminhos para valorizá-la.”
Farmacêutico Mário Colen

Entidades
Além dos diretores e conselheiros desta
autarquia, 33 profissionais inscritos via site
do CRF-MG (na área restrita ao farmacêutico),
representantes de associações e entidades
farmacêuticas prestigiaram a Plenária
Pública como a Associação Mineira de
Farmacêuticos (AMF), Conselho de Ética
Pública do Barreiro, Associação Nacional de
Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag-MG),
Comissão Assessora de Manipulação do
CRF-MG, Comissão Assessora de Fitoterapia
do CRF-MG, Comissão Assessora Dispensação/Drogaria do CRF-MG, Comissão
As ses sora de Farmácia Hospitalar do
CRF-MG, Sociedade Brasileira de Farmacêuticos Comunitários–MG, Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas Gerais, Comissão
de Ética do CRF-MG, Associação Mineira
de Farmacêuticos Homeopatas (AMFH),
Farmácia Universitária da Universidade
Federal de Juiz de Fora (UFJF), entre outros.
O presidente do Sinfarmig, Rilke Públio,
elogiou a iniciativa da atual diretoria
de realizar plenárias ampliadas para
discutir assuntos tão importantes para
a categoria. “Parabenizo o Conselho por
essa iniciativa. É louvável toda ação nesse
sentido. Precisamos sistematizar todas
as informações da Farmácia e devemos
contribuir para diminuir a automedicação
indevida”, disse.
O responsável técnico da Farmácia Universitária da UFJF, Jair Florêncio Júnior, também
elogiou o Conselho por abrir a Plenária aos
farmacêuticos. “Essa é a primeira vez que
compareço e gostaria que acontecesse mais
vezes. Pena que nem todos participam”,
acrescentou.
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SMFS : Um prontuário do paciente
O Sistema de Monitoramento dos Serviços Farmacêuticos (SMFS)
consiste na obtenção de dados estatísticos sobre a ação efetiva do
profissional farmacêutico na Farmácia Comunitária e na execução
dos serviços farmacêuticos. O acesso ao sistema é feito via web, ou
seja, basta acessar o site do Conselho Federal de Farmácia (CFF)
no site www.smsf.org.br e clicar no link SMSF para utilizá-lo, o que
permite o registro de alguns serviços farmacêuticos, como a aferição
de pressão arterial, dosagem de glicemia, aplicação de injetáveis,
colocação de brincos, nebulização, orientação farmacoterapêutica e
aconselhamento ao paciente. De acordo com o presidente da Feifar,
Danilo Caser, “o sistema permite qualificar o atendimento prestado
pelo farmacêutico, criando uma espécie de prontuário do paciente
atendido”.
Para que o farmacêutico possa acompanhar a terapêutica
indicada, o paciente precisa autorizar o acesso a uma senha e às
informações prestadas por ele. Com esse acompanhamento, o
farmacêutico pode imprimir uma declaração dos dados para o
médico e para o próprio paciente.
De acordo com Danilo, outros objetivos do sistema é propor uma
diretriz padrão de trabalho que auxilie o profissional farmacêutico
no cumprimento aos dispositivos que estão na RDC 44/2009, da
Anvisa, bem como ajudar o profissional a fazer o “Registro” do seu
trabalho interno executado na Farmácia Comunitária, de forma a ter
um histórico desse trabalho.
Com o devido acompanhamento do quadro do paciente, outra
vantagem desse processo é a possibilidade de as autoridades
sanitárias traçarem um perfil epidemiológico e planejar programas
para atendimento à população. “O farmacêutico poderá dar grande
contribuição às autoridades de saúde, pois com o cruzamento dos
dados apresentados pode-se saber a incidência de determinada
doença por região do país e de seus municípios”, avalia Caser.
Os farmacêuticos brasileiros terão acesso a este sistema de
forma inteiramente gratuita, bastando efetuar o seu cadastro
juntamente com os dados da empresa ou unidade de saúde em
que exerce as suas atividades. Após este procedimento o profissional estará apto a registrar o atendimento que será ofertado aos
seus clientes/pacientes e este procedimento comporá um banco de
dados epidemiológico com informações sobre a saúde da população
brasileira. “Poderemos finalmente ter dados estatísticos concretos
sobre os resultados positivos que o farmacêutico proporciona para a
sociedade”, enfatiza Danilo Caser.

Acesso a antibióticos

fica mais difícil

Anvisa edita norma para restringir uso indiscriminado de antimicrobianos

O

u so indiscriminado de antibióticos tornou-se
também no Brasil um problema de saúde pública.
Visando conter o consumo indiscriminado desse
tipo de medicamento, a Anvisa publicou em 28 de novembro
a RDC 44/2010 que estabelece as novas regras para a
venda de antimicrobianos no país.
A retenção das receitas dos antibióticos passou a ser
obrigatória para 93 substâncias usadas como princípio ativo
de antimicrobianos, com exceção dos que têm uso exclusivo
no ambiente hospitalar, e os prescritores devem entregar
ao paciente, de forma legível e sem rasuras, duas vias do
receituário.
Em entrevista à Farmácia Revista, o diretor-presidente da
Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, garante que será estabelecido controle efetivo para evitar a venda irregular e caberá
às Visa’s municipais e estadual fiscalizar o cumprimento
da legislação. “É preciso combater a dispensação irregular
desses medicamentos, pois o comércio varejista não
obedece a lei, obrigando a adoção de mecanismos legais
para o cumprimento da legislação. Caso contrário, não
precisaríamos editar uma medida que obrigue a retenção da
receita médica quando na caixa do antibiótico já tem uma
tarja vermelha, que indica venda com receita”, ressalta.
Conforme determina a RDC, as embalagens e rotulagens
dos medicamentos com substâncias antimicrobianas
também sofrerão mudanças, pois nelas devem conter
a expressão: Venda Sob Prescrição Médica – Só Pode
ser vendido com retenção da receita. Desde a data da
publicação desta RDC, a indústria farmacêutica tem até
180 dias para se adequar às normas da Anvisa.
O paciente que for às drogarias e farmácias comprar um
antibiótico terá que obrigatoriamente apresentar a receita
branca, carbonada (em duas vias), com carimbo e assinatura
legível do médico prescritor e a data em que ela foi emitida.

Como lembra Dirceu Raposo de Mello, caberá ao prescritor
emitir de forma legível e sem rasuras todas as receitas de
antimicrobianos, que terão validade somente por 10 dias,
sendo que a cópia fica na farmácia e a original vai devidamente carimbada com o paciente, explica.
Ele acredita que a nova regra vai rapidamente diminuir
a venda indiscriminada de antibióticos e contribuir para
reduzir o número de casos de KPC. Segundo Dirceu, a
resistência microbiana ocorre “pois, além do uso irracional
por parte da população tem a prescrição irracional por parte
dos médicos”.
Como disse, a instituição da RDC 44/2010 já coíbe uma
prática ilegal, a da venda do medicamento sem receita.
“A possibilidade de auditar mediante uma inspeção o que
entra e o que sai na farmácia sujeita o estabelecimento no
mínimo a uma infração sanitária”, avalia Raposo.
O controle da venda dos antimicrobianos, de acordo com
o diretor-presidente da Anvisa, será por meio do SNGPC, a
exemplo de outros medicamentos controlados. Segundo
ele, até 180 dias após a publicação da RDC o controle
pode ser feito mediante o arquivo da receita. Depois desse
prazo, somente pelo SNGPC. Para as grandes redes que
não aderiram ao SNGPC Raposo é enfático: “Até o prazo
estabelecido na Resolução, as grandes redes têm que fazer
o registro no livro específico para antibióticos e seguir todos
os critérios estabelecidos na legislação”.
Conforme o artigo 5º da RDC, a escrituração de todas as
operações relacionadas com substâncias e medicamentos
antimicrobianos, isolada ou em associação, deve ser
atualizada no prazo máximo de 7 dias. Dirceu Raposo ressalta
que “no Livro de Registro específico para antimicrobianos a
escrituração deve ser realizada a caneta de forma legível, sem
rasuras ou emendas e assinada pelo responsável técnico,
com controle de acesso por senha pessoal e intransferível”.
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CRF-MG lança campanha para

o uso correto de antibióticos
c ri e r esist ên cia : us e
antibióticos de forma correta” o CRF-MG lançou
Com o slogan

“ não

campanha para apoiar as ações de combate à resistência bacteriana
Oficialmente, o lançamento foi em 22 de novembro em Alfenas, Sul
de Minas, com apoio da Associação de Farmacêuticos de Alfenas e
Região (AFAR) e com a presença dos coordenadores de curso da Universidade Federal de Alfenas (Unifal), Universidade José do Rosário Velano
(Unifenas) e da coordenação da Assistência Farmacêutica da Prefeitura
de Alfenas. Profissionais farmacêuticos e acadêmicos dos cursos de
Farmácias participaram das ações presididas pela diretora-tesoureira
deste CRF-MG, Júnia Célia de Medeiros, na praça principal e no terminal
rodoviário urbano.
Os participantes explicaram sobre os riscos de se consumir indiscriminadamente os antimicrobianos e distribuíram panfletos contendo
orientações à população.
Conforme a diretora do CRF-MG, “a campanha visa orientar os
usuários de medicamentos para evitar a automedicação, principalmente
os antimicrobianos, que usados inadequadamente causam grandes
prejuízos à saúde”, diz Júnia.

A professora de Farmacologia e coordenadora de Assistência Farmacêutica da Unifal,
Márcia Helena Cardoso, além de aderir à
campanha disse que vai criar um projeto de
extensão na universidade para ampliar as
orientações à população.
A presidente da AFAR, farmacêutica Maria
Sinira Rocha de Oliveira, também pretende
continuar divulgando as ações e agradeceu ao
CRF-MG pelo lançamento oficial em Alfenas. “A
AFAR parabeniza e agradece ao CRF-MG por
essa iniciativa”.

A arte para o banner e os panfletos está no
site do CRF-MG (www.crfmg.org.br).
Foto: Farma. Sinira Rocha

A coordenadora da Assistência Farmacêutica da Prefeitura de Alfenas,
Maria Helena Silva Magalhães, disse que espera contar com a colaboração dos médicos para que não prescrevam os antimicrobianos
juntamente com outros medicamentos. “A população tem que receber
orientações para cobrar dos prescritores”, analisa.

UFOP e CRF-MG
querem preservar a história da Farmácia
Ao tomar conhecimento da preocupação da diretora da Escola de
Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP), professora
Marta de Lana, em relação à situação do Museu da Escola de Farmácia,
a diretoria do CRF-MG não poderia ficar omissa e já está tomando
providências para colaborar.
Por meio de sua Advocacia-Geral, após o assunto ser discutido e
aprovado em reunião de diretoria, o CRF-MG está estudando a melhor
forma de se fazer um convênio de cooperação para contribuir com a
reforma e preservação de um dos acervos mais importantes da história
da Farmácia no país.
Instalado dentro da Escola de Farmácia fundada em 1839, considerada
a primeira instituição de ensino superior do Brasil, o Museu da Escola
de Farmácia da UFOP corre o risco de se perder com a iminência da
mudança das atividades acadêmicas da escola para o campus universitário, prevista para 2012.
Preocupada com a mudança de local e temendo que o rico acervo se
perca, a diretora Marta de Lana tem se esforçado para mantê-lo onde
está, porém restaurado e devidamente organizado e gostaria ainda
que o prédio atual se transformasse num Centro de Memórias e de
Convenções, abrigando também a Biblioteca de Obras Raras e o Arquivo
Documental da escola. No entanto, para a restauração de todo o acervo
adequadamente e das instalações do prédio são necessários mais de R$
3 milhões e a diretora está em busca de financiamento público e privado
(parceiros/patrocinadores).

Conforme disse, o conteúdo da Biblioteca de
Obras Raras e do Arquivo necessita de higienização, identificação, catalogação, digitalização
e acomodação em espaços adequados com
temperatura, iluminação e umidade controlados, constituindo assim um espaço de
consulta na área das Ciências Farmacêuticas.

Bolsistas
Com o trabalho gratuito dos bolsistas da
UFOP, iniciou-se atualmente a catalogação das
obras raras da biblioteca, entre elas, livros e
coleções em francês e alemão desde o século
XIX. Mas, como enfatiza a diretora, falta muito
ainda a fazer para preservar o acervo histórico
e científico da Escola de Farmácia, que desde
sua fundação recebe alunos de várias regiões
do País e continua sendo referência na área
acadêmica.

Segundo ela, todo o acervo do museu já está registrado e digitalizado. “Muitos dos nossos conteúdos são materiais de pesquisas para
estudiosos e cientistas de várias partes do mundo e seria muito triste
que eles se perdessem por falta de preservação”, diz Marta de Lana.

Na opinião da professora de Farmácia Hospitalar e Ciências Farmacêuticas da Unifal, Walnéia Aparecida de Souza, muitas pessoas não têm
conhecimento para diferenciar um antibiótico de um anti-inflamatório,
por isso, apoia esse controle na venda dos antimicrobianos.
Farmacêuticos e acadêmicos durante lançamento de campanha em Alfenas

O projeto de conservação inclui além da instalação do Museu da
Farmácia, a Biblioteca de Obras Raras, os Arquivos Documentais desde
sua criação, sede da associação de ex-alunos, um centro de convenções
destinado a pequenos eventos com capacidade para 700 pessoas. “A
nossa intenção e preocupação é preservar a história única que o Brasil
tem na Escola de Farmácia, que é a primeira unidade acadêmica de
ensino farmacêutico de nível superior formalmente reconhecida no Brasil
e possivelmente na América Latina”, argumenta a diretora.
Diretora Marta de Lana no Museu da Escola de Farmácia da UFOP
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De acordo com Marta de Lana, são necessárias pequenas
adaptações estruturais para o prédio antigo abrigar o
Museu da Farmácia, preservando acervos institucionais e
particulares relativos à história da Farmácia no Brasil. Além
disso, o restante do espaço será utilizado para congressos,
seminários e reuniões solenes, pois o novo projeto de
aproveitamento do prédio prevê também a construção de
um auditório, salas para reuniões, secretaria de eventos,
lanchonete, entre outros equipamentos.
Desde 1938 o prédio histórico é tombado pelo Serviço
do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (SPHAN) e
se encontra em bom estado e conservado em sua forma
original, mas precisa de pequenas intervenções de reparo,
manutenção e adaptação para o novo uso.
“Todo o projeto fica em, aproximadamente, R$ 3 milhões,
mas empresas e pessoas interessadas em participar da
reforma e que não puderem arcar com todo o custo podem
financiar parte da obra”, explica Marta de Lana. O projeto já
foi aprovado pela Lei Rouanet, o que serve de incentivo a
possíveis financiadores.
A diretoria do CRF-MG solicita dos colegas farmacêuticos empenho para ajudar a recuperar o Museu. Àqueles
que puderem contribuir inclusive com materiais e peças
pertinentes à profissão farmacêutica devem entrar em
contato com a diretora Marta de Lana através do e-mail:
delana@nupeb.ufop.br.
“A diretoria do Conselho sabe a importância da Escola de
Farmácia e do Museu para a história da Farmácia no Brasil e
vai se empenhar para ajudar, além de colaborar na busca de
parcerias que possam viabilizar o projeto de preservação”,
ressalta o presidente Benício Machado.

“Considerando-se o pioneirismo do ensino da ciência
farmacêutica em toda a América Latina,a relevância
histórica e a raridade de seu acervo literário e
instrumental, entendo ser preponderante e devido
o convênio firmado entre o CRF-MG e a Escola
de Farmácia de Ouro Preto para a criação Museu
da Farmácia, colaborando efetivamente para a
conservação da memória da profissão no Brasil”

Cláudia Leite de Araújo - Farmacêutica Fiscal do CRF-MG
Formanda da turma 1992/2 - República Quarto Crescente
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Equipamentos e peças
raras do século XIX
“É fato indiscutível que nos nossos antepassados o
amor à instrução nasceu com o amor à liberdade”
“Na visão patriótica dos inconfidentes figurava o
plano de uma universidade na pátria livre”
Parte do acervo do Museu da Escola de Farmácia mostra tecnologia de diferentes épocas

“Fico feliz com a iniciativa da Escola de Farmácia
de Ouro Preto no sentido de preservar a história da
Farmácia em nosso país! Não só no aspecto visual (pois
a entrada do museu nos remete às antigas boticas do
século XIX e início do século XX, contendo utensílios,
móveis e instrumentos daquela época), mas no aspecto
histórico (são inúmeros os documentos que fazem
parte do acervo do museu). Acho importantíssima a
contribuição e parceria do CRF-MG nessa empreitada.
Para nós, ex-alunos da Escola de Farmácia de Ouro
Preto, as histórias e tradições são parte de nosso
aprendizado desde o primeiro dia em que pisamos em
Ouro Preto. Temos orgulho em fazer parte da história
dessa quase bicentenária instituição de ensino. Peço
desculpas por ser tão passional ao manifestar minha
opinião, mas devo minha formação à possibilidade
de ter morado numa república que pertence à Escola
de Farmácia, que é a República Maracangalha, que
completou 55anos de fundação neste ano de 2010”
Marcos Luiz de Carvalho - Farmacêutico Especialista em Políticas e Gestão
da Saúde da GRS Ponte Nova, Secretaria Municipal de Saúde de Ponte
Nova e coordenador da Comissão Assessora de Saúde Pública do CRF-MG
Maracangalhano, formando da turma 2000/2

“É que o mineiro antigo já tinha a nítida
compreensão de que um povo só poderá progredir se
firmar sua evolução em bases sólidas com a instrução”
A transcrição dos textos iniciais dos “Apontamentos
Históricos d Escola de Farmácia de Ouro Preto”,
em suas edições de 1939, 1961 e 1989 , mostra a
caminhada percorrida,mantendo vivo o legado da Lei
nº 140 da Assembleia Legislativa de Minas Gerais,
sancionada pelo Conselheiro Bernardo Jacinto da
Veiga, na criação da Escola de Farmácia de Ouro
Preto, em 4 de abril de 1839, hoje ainda sediada no
prédio onde foi legalmente criada.
Decorridos 171 anos, ante a natural evolução
tecnológica, é tempo de mudanças da parte
profissionalizante,já ocupado,com a parte básica dos
cursos o campus da Universidade Federal de Ouro
Preto,no Morro do Cruzeiro.
Deixar “sua” casa desde 1893, recebida que foi da
Assembleia Legislativa do Estado,com a mudança da
capital,tem trazido à baila,considerações várias entre
professores,alunos e muitos dos antigos alunos.
Manter a “posse”,ponto de encontro dos antigos alunos,
é possível e está sendo buscada sua efetivação,criando
na cidade museu do Brasil,o “Museu da Farmácia”,
com montagem e aparelhamento apropriados a
mostrarem a seu visitante o caminho percorrido pela
profissão nos seus mais de 170 anos de presença
na América do Sul como a primeira Escola desse
segmento da área da saúde.
Está iniciada a busca de colaboração para levar a
termo o MUSEU DA FARMÁCIA, integrando o
grupo de museus de Ouro Preto.

Professor José Ramos Dias
Ex-professor da Escola de Farmácia da UFOP

Ao percorrer o interior dos dois pavimentos da Escola de
Farmácia o visitante tem a oportunidade de dar uma volta
ao passado e conhecer peças e obras raras que ajudam
a compor a história da Farmácia no Brasil. Tanto o museu
quanto a biblioteca guardam preciosidades.
O Museu da Farmácia abriga equipamentos importantes
e que foram substituídos com a evolução tecnológica.
Livros de registros, microscópio com reflexão somente de
luz, mobiliário de antigas boticas e objetos usados nos
laboratórios e farmácias, fotografias, mobiliário original
da “Pharmacia Magalhães”, que funcionou em Ouro Preto
no século XIX, frascos contendo drogas, vidraria, animais
empalhados ou mantidos em álcool, entre outras peças.
“O material existente presta-se a uma abordagem
museológica na medida em que permite uma excelente
visualização dos meios utilizados na formação do
farmacêutico e do seu ambiente de trabalho na virada do
século em Minas Gerais, contribuindo para a divulgação e
o estudo da evolução destas atividades no Brasil”, explica a
diretora da Escola de Farmácia.

Livros
Na Biblioteca da Escola de Farmácia o acervo é composto
de cerca de 3 mil livros, principalmente do século XIX e
de origem francesa, entre eles, “Leçons élèmentaires
de Chimie”, de M.F. Malaguti, “Traité de Pharmacie”, de
E. Souberian, “Traité de Thérapeutique et de Matiére
Medicale”, de A. Trousseau, e “Traité élèmentaire de
Minéralogie”, de F. S. Beudant. Existe ainda uma coleção
de “Theses”, produzidas por alunos da Escola entre 1893
e 1901, durante a vigência do Bacharelado em Ciências
Naturais e Farmacêuticas, além de obras de viajantes e
naturalistas europeus em visita ao país, enciclopédias,
dicionários, jornais, revistas, manuais e catálogos de equipamentos usados na indústria e em laboratórios e gabinetes.
A diretora Marta de Lana informa que esse material já
foi parcialmente inventariado e se encontra depositado
em magníficas estantes, porém em local inadequado que
impede o seu acesso pelo público e acelera a deterioração
de vários volumes que se encontram em situação precária.
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CRF-MG promove encontro com

Gestão

Associações de farmacêuticos

U

m dos caminhos para o farmacêutico é o
associativismo. Por acreditar que o profissional
se fortalece por meio das associações que
o representa, essa gestão do CRF-MG tem apoiado o
farmacêutico desde a sua formação, ainda na academia.
Prova disso são os inúmeros convênios que têm sido
firmados entre o Conselho e as instituições de ensino de
diversas regiões de Minas Gerais, para possibilitar que o
farmacêutico aprimore seus conhecimentos e aplique-os
na prestação de serviços à população.
Visando a integração das entidades, o CRF-MG
promoveu em setembro o I Encontro das Associações
de Farmacêuticos de Minas Gerais, reunindo representantes de 10 entidades, sendo a Associação Mineira de
Farmacêuticos (AMF), Associação dos Farmacêuticos de
Muriaé e Região (Afamur), Associação dos Farmacêuticos de Alfenas (AFAL), Associação dos Farmacêuticos
de Uberlândia e Região (AFUR), Associação dos
Farmacêuticos Bioquímicos Vertente Ocidental do
Caparaó (AFABVOC), Associação dos Farmacêuticos
de Diamantina, Associação dos Farmacêuticos de
Governador Valadares (AFGV), Associação dos Farmacêuticos e Bioquímicos de Paracatu (AFBP), Associação dos
Farmacêuticos de Carangola e Microrregião (AFCM) e
Associação dos Farmacêuticos de Araguari (AFA).

quase três anos de gestão, o presidente em exercício
enfatizou que essa diretoria quer ampliar a assistência
farmacêutica gradualmente e qualificar os profissionais
para a prestação dos serviços, pois, como disse, “a
Farmácia Comunitária é um estabelecimento de saúde
considerado a porta de entrada do SUS, tendo o profissional farmacêutico à disposição da população”. Ele
lembrou ainda da necessidade de alavancar as vendas
através do cuidado com a saúde dos pacientes.
O presidente da Federação Interestadual dos
Farmacêuticos (Feifar), Danilo Caser, fez palestra sobre
o tema “Estratégias para Organização das Entidades de
Classe”, esclarecendo dúvidas e orientando os participantes principalmente em relação aos direitos e deveres
dos profissionais.
Em sua palestra, o assessor da diretoria do Conselho,
farmacêutico Alisson Brandão Ferreira, destacou as
“Formas de parceria com o CRF-MG”, relatando o que
tem sido feito por esta gestão em benefício e valorização
do profissional da Farmácia.
Durante o Encontro houve também uma mesa-redonda
quando foi debatido o tema “O presente e o futuro das
Associações Farmacêuticas”.

As diretoras do CRF-MG Rigléia Maria Moreira Lucena
e Júnia Célia de Medeiros participaram do evento e,
na abertura dos trabalhos, o presidente em exercício
Luciano Martins Rena Silva lembrou o comprometimento desta diretoria com a profissão farmacêutica,
que tem procurado atuar em conjunto com as diversas
associações mineiras.

“Considero esse encontro bem proveitoso e estimula
os novos farmacêuticos em relação ao conceito
da profissão, além de alertar os profissionais a
buscarem condições dignas de trabalho desde
que estejam prestando a devida assistência
farmacêutica à população”

Samira Namen Cruz - Presidente da Associação dos
Farmacêuticos Bioquímicos Vertente Ocidental do Caparaó

Maria Sinira Rocha de Oliveira
Presidente da Associação dos Farmacêuticos de Alfenas e Região
“Realmente me surpreendeu positivamente esse 1º
Encontro das Associações. Foi muito bem coordenado,
trouxe grande ajuda para o Intercâmbio das Associações
(incluindo motivação) e maior valorização de nossa classe.
Possibilitou a troca de experiências e ainda me esclareceu
dúvidas sobre contribuição sindical da pessoa física e
jurídica, através da palestra do colega Danilo Caser,
transparente e seguro nas respostas. Mais uma grande
iniciativa desta Diretoria. Obrigado”

“Ao realizar o encontro das associações de farmacêuticos
de Minas Gerais o CRF-MG está mais uma vez cumprindo
sua função e mostrando a seriedade de seu trabalho e o
compromisso que tem com a profissão. Reunir as associações
para debater os problemas da categoria, esclarecer dúvidas e
propor melhorias mostra o quanto o CRF está próximo da
categoria e é uma ação que merece todo reconhecimento dos
farmacêuticos de Minas Gerais. Parabéns e os cumprimentos
da FEIFAR a todos os farmacêuticos de Minas Gerais”

Euler Oliveira
Presidente da Associação dos Farmacêuticos de Uberlândia

Danilo Caser - Presidente da Federação Interestadual de Farmacêuticos

“Mais associações deveriam ter vindo e mais entidades deveriam ser criadas. A gente vem
buscar informações para levar para nossos colegas do interior. Durante esse encontro
tive oportunidade de saber de uma coisa que nem foi lançada ainda, como o Sistema de
Monitoramento de Serviços Farmacêuticos. O que mais me encanta nessa diretoria é o
fato de ela ser quase que itinerante, abraçando todas as cidades. Sempre reclamei de o
Conselho ser apenas punitivo e não acolher a todos. Hoje tenho outra visão. Esta diretoria
tem construído uma nova história do Conselho”

Fernando Calais - Presidente da Associação dos Farmacêuticos de Muriaé e Região
“A iniciativa do CRF-MG em reunir as associações farmacêuticas é uma prova do quanto o Conselho está preocupado em
estreitar os laços com todos os profissionais desse estado, que
é tão grande. Mostra também a intenção de fazer uma gestão
descentralizada, sempre aberta a sugestões, críticas, ideias.
Parabenizamos a diretoria e esperamos que as próximas
ge s tõ e s tomem a iniciat i va c omo exemplo e dê em
prosseguimento”.

Zilângela Guilherme
Representando a Associação dos Farmacêuticos de Diamantina
“Essa reunião é superinteressante. Temos que traçar algumas diretrizes
para nos ajudar e, principalmente, para trabalharmos em cima delas”

Jacqueline Mansur Peixoto - Presidente da Associação Mineira de Farmacêuticos
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Danilo José Ulhoa
Presidente da Associação dos
Farmacêuticos e Bioquímicos de Paracatu

Danilo Matos - Presidente da Associação
de Farmacêuticos de Governador Valadares

“Nós estávamos muito distantes do Conselho. Vim participar sem
muita convicção e crua no assunto. Achei muito proveitoso. É preciso
reativar o papel das associações”

Presidentes e representantes de associações participam de encontro no CRF-MG

“É preciso aproveitar
oportunidades como essa.
Ótimo encontro, mas senti
falta das outras associações.
Perde quem não vem”

“As oportunidades que estamos tendo aqui dentro de
trocar informações e conhecer as experiências são ímpares.
Infelizmente, nem todo mundo aproveita uma oportunidade
dessas ao deixar de participar”

Crystiano Ferreira Batista
Presidente da Associação dos Farmacêuticos de Araguari

“Mudamos os paradigmas na forma de administrar
e de nos comunicarmos com o colega farmacêutico.
Temos ido ao encontro do profissional para escutar suas
demandas e sugestões”, disse o presidente.
Depois de destacar as atuações do CRF-MG nesses

Parabenizo o CRF pela organização do encontro, de suma
impor tância para nós farmacêuticos. É impor tante essa
aproximação do Conselho, que toma conhecimento do que
fazemos em nossas regiões e nos possibilita conhecer outros
colegas. É uma forma de o Conselho voltar os ‘olhos’ para cada
região. Tenho aproveitado as iniciativas do CRF, tanto que
pretendo realizar em Alfenas o Simpósio de Gestão, que pude
participar aqui, em Belo Horizonte”

Gestão

Comissão de

Saúde Pública quer mostrar

importância do farmacêutico no SUS
Dando continuidade à implantação das
Comissões Assessoras do CRF-MG, foi criada,
em agosto deste ano, a Comissão Assessora
de Saúde Pública (CASP). Além de assessorar
a diretoria do Conselho sobre as questões
relacionadas ao âmbito da saúde pública, a
CASP nasce com a perspectiva de mostrar
obrigatoriedade e a importância do trabalho
do farmacêutico no Sistema Único de Saúde
(SUS).
Para isso, a Comissão prevê como um dos
maiores pontos de atuação a aproximação
com o Conselho Estadual de Secretários
Municipais de Saúde (Cosems), apresentando
aos gestores públicos documentos que exigem
legalmente a presença do farmacêutico nas
unidades públicas de saúde e, acima disso, os
conscientizando da importância deste profissional para otimização dos gastos públicos e
manuseio de medicamentos.

Compõem a CASP
Presidente: Farm. Marcos Luiz Carvalho
Secretária: Farm. Denise Guilherme de
Castro

Demais integrantes
»» Farm. Patrícia de Magalhães Abrantes
»» Farm. Luiz Antonio Marinho Pereira
»» Farm. Cinthia Caldas Rios
»» Farm. Júnia Célia de Medeiros
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Para a diretora-tesoureira do CRF-MG
e integrante da CASP, Júnia Medeiros, é
preciso que o farmacêutico tenha seu valor
respeitado na atenção ao paciente, pois ele
“é a porta de entrada do serviço de saúde.”
A Comissão pretende promover um curso
de aperfeiçoamento para os profissionais
que atuam ou desejam atuar no SUS, trazendo ao profissional
um novo foco: a atenção farmacêutica ao paciente. Este tipo de
capacitação tem como objetivo contribuir com a qualidade no atendimento à população. “O farmacêutico pode e precisa construir uma
relação de integralidade com o usuário do SUS, fazendo o acompanhamento de seu caso”, explica Júnia.
Há também o projeto de se produzir uma cartilha contendo
informações sobre a assistência farmacêutica e as atribuições do
profissional no SUS, além da organização de uma área temática de
Saúde Pública dentro do 11º Congresso de Farmácia e Bioquímica
de Minas Gerais.
De acordo com o presidente da comissão, farmacêutico Marcos
Luiz de Carvalho, muitas vezes o profissional não tem a real
dimensão do benefício que ele pode levar para sua população
assistida. “Esse é um dos pontos do nosso trabalho, melhorar o
atendimento à população por meio da capacitação dos profissionais
e fazer com que esta volte a reconhecer a importância dos serviços
farmacêuticos, seja na Saúde Pública, seja nas mais diversas áreas
de atuação de nossa profissão”, explica.
As reuniões da CASP são semanais, mas com o desejo de seus
integrantes em avançar nos projetos para os farmacêuticos da
saúde pública, o grupo já se reuniu quatro vezes neste curto período
de implantação. Os profissionais que tiverem interesse em conhecer
e participar das reuniões devem entrar em contato com o CRF-MG,
acessando a “Área do Farmacêutico”, pelo canal “Fale Conosco”.

Comissão de

Farmácia Hospitalar
inicia os trabalhos preparando

curso de capacitação

A Comissão Assessora de Farmácia Hospitalar (CAFH), idealizada pelo
vice-presidente Luciano Rena, e pelo assessor da diretoria, Alisson
Brandão Ferreira, foi instituída em agosto e tem a finalidade de
estabelecer estratégias em favor de uma assistência farmacêutica
mais efetiva e participativa no âmbito hospitalar.
A comissão é formada por 10 integrantes com especialização em vários segmentos da Farmácia Hospitalar, sendo
três componentes da Sociedade Brasileira de Farmácia
Hospitalar (SBRAFH), regional e nacional. O grupo se reúne
mensalmente na sede do CRF-MG e já está preparando
atividades para a valorização do farmacêutico dentro do
setor.
Para o coordenador da CAFH, Sandro Aurélio Silva
Brasileiro, os participantes têm como objetivo, por meio da
capacitação profissional, o aperfeiçoamento dos processos
clínicos, econômicos e administrativos ligados à condição
dos usuários da farmácia hospitalar. “As reuniões da
Comissão propiciam discutir sobre a profissão farmacêutica
no ambiente hospitalar, levantando anseios e necessidades
e criando intervenções como cursos de capacitação e
desenvolvimento de cartilhas. Estas atividades contribuem
para o aprimoramento da profissão e a participação mais
efetiva do farmacêutico dentro do hospital”, explica Sandro.
Os projetos de capacitação incluem realização de eventos
científicos, cursos, espaços de discussão, cartilhas, além da
criação do CAPACIFAR, com foco em Farmácia Hospitalar.

Compõem a CA-FH
Coordenador: Farm. Sandro Aurélio Silva Brasileiro
Secretária: Farm. Ana Carolina Alves Fabrini
Secretária: Farm. Elaine Cristina de Oliveira
Demais integrantes
»» Farm. Alisson Brandão Ferreira
»» Farm. Diego Silva Belisário
»» Farm. Guilherme Rezende de Souza Pinto
»» Far m. H elena M árcia de O li veir a M or aes
Bernardino
»» Farm. Hermílio José Carvalho Garcez Júnior
»» Farm. Valéria Furtado de Miranda
»» Farm. Wander Campos

Desta forma, a entidade começará a atuar mais intensamente no âmbito hospitalar, discutindo mais intimamente
as questões e demandas do setor, proporcionando maior credibilidade e força a estes farmacêuticos, que vêm há
décadas conquistando o respeito da equipe multidisciplinar.
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Gestão

Comissão de Ensino

quer contribuir para assegurar

educação de qualidade

A excelência na assistência farmacêutica é resultado,
acima de tudo, de uma boa qualificação. Por isso, a atual
gestão do Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais, ciente da necessidade de acompanhar e apoiar as
iniciativas que contribuam na formação acadêmica dos
profissionais do estado, fundou a Comissão Assessora
de Ensino (CAE).
A CAE surgiu em 2008, mas pelo pequeno número
de participantes, teve suas atividades interrompidas
em 2009. Em novembro deste ano, a comissão foi
reconstituída com farmacêuticos professores, mestres
e doutores, num total de 10 pessoas que irão discutir
temas relativos ao ensino da profissão no estado.

Compõem a CAE
Presidente: Farm. Yara Alvarenga Drumond
Secretária: Farm. Cristina Amaral Calixto
Demais integrantes
» Farm. Arilton Januário Bacelar Júnior
» Farm. Danilo dos Santos Matos
» Farm. Erlon Campelo Câmara
» Farm. Marcela Unes Pereira Rennó
» Farm. Micheline Rosa Silveira
» Farm. Waldemar de Paula Júnior
» Farm. Luciana Tarbes Mattana Saturnino
» Farm. Alisson Brandão Ferreira
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Segundo a presidente da CAE, farmacêutica Yara
Drumond, a formação acadêmica do farmacêutico mudou
desde 2002, quando foram aprovadas as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN) dos cursos de graduação
em Farmácia. Neste contexto, ela prevê uma atuação do
grupo para identificar o perfil do farmacêutico que está
sendo formado pelas faculdades de Minas. “Após este
processo, poderemos comparar os resultados com a real
demanda de farmacêuticos que existe na sociedade e no
mercado de trabalho. Teremos, então, formas de propor
parcerias com as instituições de ensino do estado para
atender os interesses dos empregadores, dos farmacêuticos e da população”, explica a presidente.
O grupo reúne-se mensalmente e vai assessorar
a diretoria do CRF-MG, defendendo e incentivando
a ampliação do âmbito profissional, além de realizar
debates em diferentes regiões do estado para troca de
informações na área da educação farmacêutica.
A intenção, de acordo com Yara, é de que a comissão
incomode o profissional farmacêutico, no sentido de fazer
com que ele busque melhorias por meio de informações
e atualizações, focando na presente demanda da
população e do mercado de trabalho.
Para ela, é fundamental o envolvimento de todos,
participando dos eventos e debates que forem realizados
e apresentando propostas efetivas para atuação da
CAE e do CRF-MG de forma interativa, coletiva, crítica e
construtivista. “A garantia de uma educação de qualidade
na área farmacêutica é um desafio para o Conselho.
Empenhando-se nisto, a CAE pretende contribuir para
uma educação farmacêutica de qualidade tanto para os
formandos quanto para os formados”, revela.

itoterapia

Seminário discute a

A Comissão Assessora de Fitoterapia (CaFito) do CRF-MG
tem dado continuidade aos projetos de capacitação aos
farmacêuticos mineiros. Em novembro, a CaFito organizou
na sede do Conselho II Seminário de Fitoterapia e Plantas
Medicinais, que teve três dias de duração.
O evento teve como objetivo congregar e atualizar os
farmacêuticos em fitoterapia, além de possibilitar a troca
de experiências e o compartilhamento de informações na
área”, é o que explica a diretora secretária-geral do CRF-MG
que integra a Comissão, Rigléia Maria Moreira Lucena.
Na solenidade de abertura, compuseram a mesa as
diretoras do CRF-MG, Rigléia Maria Lucena e Júnia Célia
de Medeiros, o representante e integrante do Grupo de
Trabalho de Fitoterapia do CFF, Nilton Luz Netto Júnior,
que é também do Programa Farmácias Vivas da SES-DF, e
a coordenadora da Comissão Assessora de Fitoterapia do
CRF-MG, doutora Rosana Gonçalves.
Presidindo a mesa, a diretora Rigléia Lucena enfatizou
o papel do Conselho na realização de ações de divulgação
e capacitação, estabelecendo parcerias com órgãos e
entidades, gestores e setores reguladores para fazer
da fitoterapia, além de um campo de trabalho para o
farmacêutico, uma opção de tratamento menos agressivo
para o paciente. “Através do incentivo à produção e ao
consumo, realmente desejamos que as plantas medicinais
e fitoterápicos sejam mecanismos de geração de emprego
e renda para agricultores e para todos os que atuam na
cadeia produtiva desse segmento”, completou a diretora.
Prestigiaram a abertura do evento o engenheiro e reitor
do Centro Universitário Barriga Verde (Unibave), da cidade
de Orleans (SC), Valmir José Bratti, e o coordenador do curso
de Farmácia professor Leonardo de Paula Martins. Sobre o
evento o reitor ressaltou sua importância “para se descobrir
nos fitoterápicos soluções para as doenças coletivas no
Brasil”.

Gestão

em Minas Gerais

A palestra magna “Atuação do Farmacêutico em Plantas
Medicinais e Fitoterapia” foi proferida pelo representante
do CFF, Nilton Luz Netto, que falou desde a história da
fitoterapia até as resoluções e políticas nacionais que
regem a área. Para o especialista, o maior problema
hoje é a falta de engajamento dos profissionais, causada
muitas vezes pela falta de conhecimento. “A principal
importância de um seminário como este é sensibilizar os
farmacêuticos sobre o que está acontecendo no âmbito
da fitoterapia. Isto traz à tona a profissão e desperta o
interesse para uma nova área de atuação farmacêutica”,
afirma Nilton.
Nos dois dias seguintes os farmacêuticos participaram de mesas-redondas e de outras palestras com
profissionais especialistas no assunto. Entre os temas,
foram debatidos a “Atuação do Farmacêutico no Cultivo
de Plantas Medicinais”, proferida pelo farmacêutico e
agrônomo Júlio Cesar Cardoso, da Vigilância Sanitária de
Lavras,
“Interações entre Medicamentos e Plantas Medicinais”,
com a farmacêutica Juliana Cristina Santos Almeida,
professora da UNIPAC, “Experiências Exitosas em
Fitoterapia”, que contou com a participação do superintendente de Assistência Farmacêutica da Secretaria
de Estado de Minas Gerais, Augusto Guerra Júnior. O
superintendente abordou a questão do financiamento
público da fitoterapia no SUS. Houve ainda o Encontro
das Farmácias-Vivas do Estado de Minas Gerais.
Os par ticipantes notaram a carência de cursos
de capacitação em fitoterapia para farmacêuticos e
deixaram como sugestão que o CRF-MG contribua organizando um curso de capacitação específico para a área.
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Fórum Ético-Legal
Gestão

Gestão

reúne especialistas em Análises Clínicas
A Comissão Assessora de Análises Clínicas (CAAC) e outras entidades do setor têm se empenhado
nas atividades em prol do analista clínico. Em agosto, foi realizado o II Fórum Ético-Legal na sede
do CRF-MG, que funcionou como uma preparação para o II Congresso Sul Brasileiro de Análises
Clínicas, que aconteceu em Londrina-PR no início de novembro.
Em Belo Horizonte, o fórum reuniu cerca de 40 participantes, entre
representantes de conselhos regionais, sindicatos e analistas clínicos
de vários estados do país. O evento teve como objetivo deliberar sobre o
planejamento das ações das entidades do setor, de maneira que tragam
melhores condições de atuação para os profissionais desse segmento.
Foram definidos grupos para a realização de atividades, entre elas a
preparação de cartilhas que expliquem ao analista clínico como proceder
para participar de licitações públicas, desenvolvimento de campanhas que
conscientizem a população sobre como os laboratórios devem atuar, além
de outros projetos que possam contribuir com o exercício da profissão no
Brasil. Outro ponto importante discutido durante o encontro, e que deverá
ser atualizado, foi o rol de procedimentos usados pelos analistas clínicos.
De acordo com o presidente da CAAC e Conselheiro do CRF-MG,
Vanderlei Machado, o apoio e o compromisso das entidades do setor
laboratorial que estiveram presentes para as ações aprovadas foram
primordiais para o II Fórum, que também abriu espaço para troca de
experiências entre farmacêuticos e esclarecimento de dúvidas.
Alguns participantes questionaram a fiscalização realizada nos laboratórios por Conselhos de outras profissões. Segundo a Conselheira Federal
Lenira da Silva Costa, nenhum outro Conselho tem direito de inspecionar
o laboratório do farmacêutico de Análises Clínicas, frisando que a análise
de água e exames veterinários estão entre as atividades regulamentadas pelo CFF. “Laboratório de responsável farmacêutico só pode ser
inspecionado por Conselhos de Farmácia e farmacêuticos atuantes na
Vigilância Sanitária”, enfatizou Lenira.
Na época, o presidente em exercício do CRF-MG, Luciano Rena, afirmou
que a autarquia federal está sempre apta a apoiar ideias e atividades que
acrescentem valores e melhorem o exercício da profissão farmacêutica
no estado. “O Conselho tem como objetivo criar novas oportunidades e
discussões sobre a profissão. Assim, estará sempre de portas abertas
para as boas iniciativas, como este Fórum.”
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LONDRINA
Durante o II Congresso Sul Brasileiro de
Análises Clínicas, realizado pela Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas (SBAC), foi
realizado o VII Fórum Ético Legal, que
resultou em definições de tarefas para a
organização.
Para tratar de assuntos relacionados à
Vigilância Sanitária ( VISA) e à Agência
Nacional de Saúde (ANS), ficaram
encarregadas a SBAC, a Sociedade Brasileira
de Patologia Clínica e o Conselho Federal de
Farmácia. Essas entidades já se adiantaram
no trabalho de contribuir com a elaboração
das novas resoluções que interferem no
setor laboratorial, a RDC 50 e a RDC 302.
Para isso, foi encaminhada ao diretor
presidente da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), Dirceu Raposo de Mello,
uma carta solicitando que as organizações
possam colaborar com esse trabalho,
aprimorando a legislação regulatória do
setor e garantindo à sociedade o acesso a
serviços seguros e de qualidade.
Quando os assuntos referentes aos
analistas clínicos estiverem no âmbito da
política, as tarefas serão realizadas pelo
Conselho Federais de Biomedicina e pelo
Conselho Federal de Farmácia. O fluxo de
informações entre as entidades ficou sob
responsabilidade do SINLAB/PR - Sindicato
dos Laboratórios de Análises e Patologia
Clínica – Anatomia e Citologia de Paraná.

Estande do CRF- MG

fica lotado durante fórum em Ouro Preto
Durante o III Fórum Internacional
sobre Segurança do Paciente: Erros
de Medicação, realizado na cidade
de Ou ro Preto em setembro, o
Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais se destacou no espaço
destinado aos expositores.

Bem montado e com os diretores presentes para dar informações
variadas acerca da atuação e serviços prestados pelo CRF-MG,
o estande atraiu a atenção dos participantes e ficou bastante
movimentado.
Durante o evento, profissionais e estudantes de diversas regiões de
Minas e do Brasil buscaram informações sobre o 11º Congresso de
Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que será realizado de 13 a
15 de julho de 2011, no Minascentro, em Belo Horizonte.
Entre as palestras e debates com especialistas nacionais e internacionais convidados para o Fórum, o Conselho realizava em seu
estande sorteio de livros sobre a história da farmácia e legislação
farmacêutica e camisas de divulgação do 11º Congresso. Além disso,
os participantes foram brindados com edições da Farmácia Revista e
materiais gráficos do CRF-MG para farmácias e drogarias.

Sorteios e prestação de serviços movimentam estande do CRF-MG

O vice-presidente do Conselho, Luciano Rena, ressalta a
importância de um evento como esse para buscar avanços na
segurança do paciente e destaca o valor do profissional farmacêutico
nessa tarefa. “A atuação do profissional de Farmácia é fundamental
para garantir a segurança dos pacientes na hora de utilizar os
medicamentos”, explica.
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Capacitação e contratação de mais

farmacêuticos fiscais incrementam

Serviço de Fiscalização

Desde o início de 2008, o Serviço de Fiscalização do CRF-MG tem passado
por reformulações visando à integração das ações e a melhoria da prestação
de serviços aos farmacêuticos. Regionalização, reestruturação do quadro
de pessoal são algumas das medidas adotadas que têm contribuído para o
melhor acompanhamento da atuação dos farmacêuticos mineiros.

Para intensificar a assistência e orientação ao profissional
farmacêutico, o CRF-MG contratou mais farmacêuticos fiscais. Até
julho deste ano, o Conselho contava com 14 farmacêuticos fiscais
fazendo o trabalho de orientação e inspeção dos estabelecimentos,
com outros cinco atuando nas gerências das Seções e dois farmacêuticos fiscais trabalhando na área administrativa. Desde agosto, são
22 farmacêuticos fiscais em campo e dois na área administrativa
e, por meio do concurso público realizado em maio, outros três
farmacêuticos fiscais foram contratados. “A mudança no Serviço
de Fiscalização resultou em aumento de 57% do quadro efetivo de
fiscais em campo, o que já está possibilitando a aplicação de uma
fiscalização mais orientativa e educativa, como já preconizava esta
diretoria, desde que assumiu a gestão”, ressalta o vice-presidente
Luciano Rena, que é responsável pelo Serviço de Fiscalização.
Ele lembra que, depois da Regionalização, o farmacêutico fiscal
ficou mais próximo dos colegas Responsáveis Técnicos podendo
dedicar mais tempo à orientação e passaram a se arriscar menos nas
estradas, pois foram morar em cidades-polo da região onde atuam,
tendo melhor qualidade de vida e mais tempo para interagir e tirar as
dúvidas dos farmacêuticos.
Para ser um consultor dos farmacêuticos durante as visitas nos
estabelecimentos, o Conselho tem oferecido curso de capacitação
aos fiscais, por meio do Projeto Capacifis, que consiste em aprimorar
o conhecimento dos profissionais com aulas e palestras.

Um olhar para o futuro
CRF-MG apoia Encontro Mineiro de Empresas Juniores

Com apoio do CRF-MG, foi realizado em setembro no auditório do
Conselho, o I Encontro Mineiro de Empresas Juniores de Farmácia
com objetivo de promover o empreendedorismo farmacêutico desde
a formação acadêmica. O Encontro contou com a participação de
empresas juniores do curso de Farmácia do estado, ex-integrantes,
alunos, diretores das empresas e representantes do CRF-MG, somando
aproximadamente 50 pessoas.
As diretoras do CRF-MG, Júnia Medeiros e Rigléia Lucena, participaram
do evento para prestigiar e incentivar os futuros profissionais. Para Júnia
Medeiros, “a universidade é o lugar que desperta o profissionalismo
nos futuros farmacêuticos. Assim, esse evento significa um importante
passo para os estudantes que desejam tornarem-se empreendedores na
área. Por isso, o Conselho apoia e incentiva essas iniciativas.”
Durante o encontro, a Farmácia Júnior (UFMG), a Pharma Junior (UFOP),
a Ecofarma Junior (UFJF), a FarmAlfenas Junior (UNIFAL) e a FarBio Junior
(UFVJM) discutiram as principais dificuldades enfrentadas pelas EJs
em uma mesa-redonda intermediada pelo farmacêutico Claudiney Luís
Ferreira, sócio-fundador da empresa Soluções Farmacêuticas. Houve
também a palestra do presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de
Belo Horizonte (CDL) Jovem, Vilson Mayrink, que falou sobre empreendedorismo e associativismo, destacando a importância destas para o
crescimento empresarial.
Para o presidente da Farmácia Júnior Consultoria UFMG, Leonardo
Bahia Tavares, o I Encontro propiciou uma integração entre estas
associações relativas à profissão no estado. “Este evento, assim como
os encontros do Movimento Empresa Junior (MEJ), é importante para a
troca de conhecimento e experiência entre os estudantes, apresentação
e discussão de situações de trabalho (cases), além de estabelecer uma
rede de relacionamento empresarial entre os membros das associações”.
A Federação das
Emp r e s a s J uni o r e s d e
Minas Gerais (FE JEMG)
apresentou as ferramentas
que possui. As empresas
juniores se propuseram a
fazer intercâmbio de seus
integrantes, a fim de os
universitários conhecerem
a realidade e par ticipar
das atividades de outra
empresa.

O que é uma Empresa Júnior de Farmácia?
O Conceito Nacional de Empresa Júnior,
desenvolvido pela Brasil Júnior (Confederação
Brasileira de Empresas Juniores) considera
como Empresa Júnior uma associação civil,
gerida exclusivamente por estudantes de
graduação de instituições de ensino superior
que trabalham voluntariamente, ou seja, a EJ
não possui fins remunerativos.
Essas associações se dão em diversos cursos
e instituições de nível superior, contando hoje
com, aproximadamente, 700 EJs. As EJs têm
como objetivo desenvolver profissionalmente
os estudantes por meio da vivência
empresarial e através de projetos e serviços na
área de atuação dos cursos de graduação aos
quais a empresa júnior for vinculada.
De acordo como diretor presidente da
Farmácia Júnior Consultoria UFMG, Leonardo
Bahia Tavares, é preciso ressaltar que esses
grupos possuem fins lucrativos, uma vez
que o lucro da Farmácia Jr. (UFMG), advindo
exclusivamente de projetos, mantém o
desenvolvimento da empresa.
As associações possuem processos de
seleção variados. No caso da Farmácia Jr.
(UFMG), os alunos passam por três etapas
de seleção: redação, dinâmica de grupo e
entrevista. Os candidatos aprovados nesta
fase seletiva passam por um processo de
trainee, que dura cerca de dois meses.
Depois, os trainees podem ser elevados
ao cargo de assessor de um departamento
adequado ao seu perfil, que é avaliado através
de um questionário. Nesta etapa, qualquer
um pode se candidatar a qualquer diretoria.

Estudantes de Farmácia que participaram do encontro no CRF-MG

Para todo cargo na empresa são feitas
eleições. A diretoria é renovada todo fim
de ano e as coordenadorias dos núcleos são
atualizadas semestralmente. As eleições
são realizadas em AGO (Assembleia Geral
Ordinária), que é o órgão máximo de decisão
dentro das empresas juniores.
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Capacitação profissional

CRF-MG promove

capacitação para os funcionários
O Conselho Regional de Farmácia tem procurado
estimular e sistematizar suas atividades internas. Para
isso, o setor de Recursos Humanos desta autarquia
federal desenvolveu dois projetos focados no âmbito
organizacional.
O objetivo é estimular em seus colaboradores o desejo
de procurar formas para se adaptarem ao contexto
mercadológico atual, que está cada vez mais em busca
de profissionais capacitados, interessados, competentes
e saudáveis em seu âmbito de atuação.
Buscando integrar, padronizar e motivar todos os
seus colaboradores, o CRF-MG deu início, em setembro
deste ano, ao CAPAAS (Capacitação dos Assistentes
Administrativos) e ao PDG – Programa de Desenvolvimento Gerencial. O CAPAAS orienta os colaboradores
do CRF-MG, enfocando o trabalho para as práticas de
autogestão, contextualização, atendimento, postura
profissional, competência e integração entre as Seções
e regiões.

e impactante para o nosso cliente externo, que é o
farmacêutico”, explica Bedsen.
Por meio destas novas políticas de Recursos
Humanos inseridas no Conselho, que favorecem o
autoconhecimento com treinamentos, avaliações e
acompanhamentos, tem sido possível fortalecer as
relações internas dentro de um clima organizacional
produtivo. Este clima organizacional destina-se, acima
de tudo, na total satisfação dos farmacêuticos inscritos
nos quesitos de atendimento, prontidão, disponibilidade
e resolução de problemas.

CRF vai abrir mais de

10 turmas do Capacifar

Idealizado e implantado por esta diretoria, o Projeto Capacifar se
consolidou no estado e é um sucesso entre a categoria farmacêutica.
Prova disso são os inúmeros pedidos de sua implantação em
dezenas de cidades do interior. O CRF-MG ultrapassou sua meta em
2010 abrindo quatro turmas nos dois últimos meses (Teófilo Otoni, 3ª
turma BH, Araguari e Diamantina).
Mas, como ressalta o gestor do Capacifar e assessor da diretoria,
farmacêutico Alisson Brandão Ferreira, é preciso esclarecer que o
processo de inscrição e seleção é feito com a maior lisura e transparência possível, de modo a dar oportunidade igual para todos os
farmacêuticos interessados.

Sempre antes de começar a receber as
inscrições é feita ampla divulgação no site
do Conselho e nos informativos eletrônicos.
Conforme Alisson Brandão, mais um
objetivo foi alcançado: Estimular os participantes a fazerem uma pós-graduação.
“Depois do sucesso e início da primeira
turma, agora temos a honra de alcançar a 2ª
turma I Gestão de Assistência Farmacêutica
no Âmbito do SUS”, enfatiza Brandão .

É o CRF-MG trabalhando pra valer em benefício da categoria farmacêutica!

“A intenção deste Conselho em promover essas capacitações visam o aprimoramento dos funcionários para que
possam exercer ainda melhor suas atividades diárias de
prestação de serviços à categoria farmacêutica”, explica
a diretora secretária-geral Rigléia Maria Moreira Lucena,
responsável pela área administrativa do CRF-MG.

Já o PDG dá ênfase no desenvolvimento da autarquia
por meio da conscientização dos gestores sobre a
importância de seus papeis e seus consequentes
impactos em resultados. O treinamento tem sido
ministrado uma vez por mês e inclui palestras e
dinâmicas para os gestores.
De acordo com o psicólogo do setor de Recursos
Humanos do CRF-MG, Bedsen Rocha Gomes, este
trabalho vai apontar à autarquia um processo de
melhoria contínua. “A saúde psíquica do colaborador do
CRF-MG não implicará ausência de sofrimento nem numa
constância de prazer. Esta, na verdade, irá legitimar uma
identificação com o trabalho em cada um, fazendo com
que o profissional tenha uma postura coesa, produtiva
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Funcionários Assistentes Administrativos participam de palestra no auditório do Conselho
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CRF-MG entrega certificados para
a 1ª turma do Capacilab em BH
Em 20 de novembro a diretoria do CRF-MG fez a entrega dos certificados para a primeira turma
de farmacêuticos bioquímicos que concluíram o Capacifar de Análises Clínicas (Capacilab), curso
gratuito de capacitação.
Durante o 11º e último módulo, a diretora secretária-geral do CRF-MG
e o professor Vanderlei Machado, coordenador da capacitação, fizeram a
entrega dos certificados aos farmacêuticos bioquímicos.

aperfeiçoar e atualizar os conhecimentos.
Recomendo para todos os colegas e agradeço
ao Conselho a oportunidade”, frisou.

A diretora parabenizou os colegas e destacou que a capacitação
oferecida pelo Conselho é mais uma ação desta diretoria pela valorização da profissão farmacêutica e a meta, segundo ela, é abrir em breve
mais uma turma do Capacilab em Belo Horizonte.

O farmacêutico João Rodrigo Campos,
graduado há trê s ano s e que trabalha
atualmente no Laboratório Geraldo Lustosa,
ficou impressionado com o nível das palestras e
dos palestrantes. “Achei muito bom. O nível dos
palestrantes é muito alto. Por serem pessoas
que atuam e têm conhecimento da área, eles
conseguiram nos ensinar e esclarecer nossas
dúvidas”, destacou.

Por seu empenho e dedicação, os farmacêuticos do Capacilab fizeram
uma pequena homenagem ao professor Vanderlei Machado. Em nome
dos seus colegas, a farmacêutica Gláucia Dias Gonçalves, que atua em
laboratório na cidade de Itaúna, entregou uma placa de agradecimento
ao coordenador do curso. Mesmo com sua experiência e sabedoria, o
professor se surpreendeu com a homenagem e não escondeu sua
emoção. “Vocês me pegaram de surpresa e fico realmente feliz em
saber que de alguma forma contribuímos com os colegas com essa
capacitação. Muito obrigado”, disse.
Atuando há 34 anos em Análises Clínicas, a farmacêutica Maria da
Conceição Ribeiro, do Laboratório Laclibe, do município de Igarapé,
ressalta que valeu a pena se deslocar um sábado por mês para assistir
às aulas. “Achei ótimo o conteúdo do curso e foi uma oportunidade de

Farmacêuticos bioquímicos no último módulo do Capacifar de Análises Clínicas, em Belo Horizonte
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INTRODUÇÃO
A esquizofrenia segundo Mari et al, 2000 é um transtorno mental
de predominante ocorrência familiar, que pode se iniciar no adulto
jovem e afetar a vida do indivíduo e de seus familiares. Esse transtorno
atinge quase 1% da população mundial (ORTIZ, 2004).
Giacon; Galera (2006) ressaltam que pessoas esquizofrênicas têm
como característica a perda de associações de idéias, alucinações,
afeto embotado, riso imotivado ou inapropriado, avoliação, alogia,

Com pouco mais de três anos de graduação
em Farmácia e Bioquímica, a farmacêutica
Gabriela Bicalho, que trabalha no Laboratório
UAI Guanabara da Prefeitura de Betim, é mais
uma farmacêutica a elogiar o curso. “Para mim,
foi muito bom. Os professores são excelentes
e acrescentaram muito em nossa formação.
Parabenizo o CRF-MG pela implantação desse
curso”.

delírios proeminentes, deterioração global do funcionamento,

Wesley Zica de Lima, que trabalha no
Laboratório Central de Análises Clínicas, em
Divinópolis, no Centro-oeste mineiro, tem três
anos e meio de formado e compartilha da
mesma opinião de seus colegas em relação
ao Capacilab. “Foi excelente, com profissionais palestrantes que vivenciam a área de
análises clínicas e reconhecem as dificuldades
que temos no dia a dia. Eles trouxeram para a
sala de aula a realidade que enfrentamos no
exercício diário das atividades e nos ensinaram
a prática. Agradeço e parabenizo ao CRF por
nos dar essa oportunidade”, ressaltou.

GALERA, 2006).

associações frouxas, desorganização da sintaxe, pensamento ilógico
e, principalmente, pobre em acontecimentos.
A intervenção no primeiro episódio do transtorno oferece uma
oportunidade única no tratamento da esquizofrenia. Sabe-se que a
demora na procura do tratamento tem uma influência fundamental
no prognóstico do paciente, pois pode levar a uma ruptura significativa dos níveis psíquico, físico e da rede social do doente. O tempo
de tratamento para obtenção da remissão do quadro agudo também
aumenta à medida que se sucedem os episódios psicóticos (GIACON;
Na fase de manutenção Wannmacher (2004) advoga que o objetivo
é manter o paciente assintomático ou buscar melhorar o nível de
funcionamento, a qualidade de vida e reduzir as recaídas.
O tratamento farmacológico é fundamental no primeiro episódio
psicótico. Esse deve basear-se na maximização dos benefícios dos
efeitos terapêuticos e na minimização dos efeitos adversos. Ainda não
há evidências de que a nova geração de antipsicóticos (com exceção
da clozapina) seja mais eficaz que os de primeira geração. No entanto,
causam menos efeitos colaterais e, conseqüentemente, levam à
melhor adesão ao tratamento. Em geral, os pacientes no primeiro
episódio psicótico nunca fizeram uso de antipsicóticos e, portanto, são
mais suscetíveis aos efeitos neurológicos associados às medicações
mais antigas (CHAVES, 2007).

MATERIAL E MÉTODOS
Trata-se de uma revisão narrativa da literatura realizada no período
de 1992 a 2009, foram priorizadas as informações eletrônicas da
biblioteca Virtual em Saúde (BVS), Scielo e do banco de dados do
PubMed.
Os unitermos utilizados foram: Eficácia e segurança dos antipsicóticos atípicos versus antipsicóticos convenvionais, há superioridade de
eficácia dos antipsicóticos atípicos verus convencionais.

RESULTADOS
A partir desses critérios, foram obtidos um total de 30 artigos dos
quais 21 foram selecionados no período de 1992 a 2009.
Os benefícios dos antipsicóticos convencionais e atípicos são bem
definidos no controle sintomático de esquizofrenia e transtornos
psicóticos agudos. Quando se trata dos convencionais a Clorpromazina é o representante mais estudado, mas segundo Kane (1996) a
eficácia dos congêneres é similar, ou seja, não há evidência de superioridade clínica relevante com nenhum deles, porém a clorpromazina
por ser o fármaco mais sedativo acaba sendo a referência nessa
indicação.
O manejo clínico dos pacientes com transtorno esquizoafetivo
inclui uso de medicações antipsicóticas. Os antipsicóticos convencionais foram durante muito tempo as medicações neurolépticas mais
utilizadas no tratamento do transtorno esquizoafetivo. Os antipsicóticos atípicos, contudo, oferecem várias vantagens em relação aos
medicamentos convencionais, incluindo maior eficácia no tratamento
dos sintomas negativos e afetivos, além de menor risco de sintomas
extrapiramidais (QUARANTINI et al, 2005).
Entretanto, de acordo com Wannmacher (2004), vários ensaios
compararam antipsicóticos atípicos e convencionais, em especial
o haloperidol, para o manejo da esquizofrenia aguda, porém as
vantagens dos novos representantes foram marginais em alguns
estudos.
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Olanzapina no trabalho de Keefe et al (2004) foi comparada a
haloperidol no manejo de um primeiro episódio de psicose em 167
pacientes. Ambos os fármacos, administrados por 12 semanas,
melhoraram igualmente a função neurocognitiva. Outro ensaio clínico
randomizado, duplo cego comparando eficácia e segurança agudas de
olanzapina e haloperidol foi o de Lieberman et al (2003) com duração
de 12 semanas e com 263 pacientes com o primeiro surto de psicose.
Os dois fármacos reduziram consideravelmente a severidade dos
sintomas, porém cabe enfatizar que somente em algumas escalas a
olanzapina sobrepujou o haloperidol e induziu menos acatisia e parkinsonismo, porém houve também um maior ganho de peso quando
comparado com o haloperidol. A adesão dos pacientes no grupo da
olanzapina foi ligeiramente maior, ou seja, os pacientes que completaram o tratamento de 12 semanas foi 67% para olanzapina e 54%
para haloperidol.

Os antipsicóticos mais novos ainda foram pouco avaliados em
tratamentos de longo prazo, entretanto alguns estudos já apresentam
resultados importantes. O ensaio clínico randomizado, duplo-cego, com
duração de um ano de Rosenheck et al (1997) comparou a clozapina
e o haloperidol em pacientes refratários hospitalizados e o resultado
observado foi que a clozapina mostrou menor taxa de abandono de
tratamento (43% versus 72%; p < 0,001), escore menor na escala de
sintomas positivos e negativos; menos dias de hospitalização (143,8
versus 168,1; p = 0,03) e mais uso de serviços ambulatoriais. Cabe
reiterar que não houve diferença entre os fármacos quanto à taxa
de melhora significativa (redução de 20% sobre o escore basal);
entretanto, ocorreram menos discinesia tardia e menos efeitos
extrapiramidais nos pacientes tratados com a clozapina, porém este
fármaco desencadeou agranulocitose reversível em três pacientes e
apresentou mais sedação, hipersalivação e aumento de temperatura.

Olanzapina realmente está associada a um significativo aumento
de apetite (26%) e ganho de peso (16%) em comparação a antipsicóticos convencionais. E em relação à risperidona, também elevou o
peso, mas a diferença não foi significativa em 28-30 semanas e em 54
semanas (WANNMACHER, 2004).

Um outro ensaio clínico randomizado e duplo-cego com duração de
dois anos comparou haloperidol e risperidona usados em tratamento
de manutenção quanto ao controle sintomático, surgimento de efeitos
adversos e ajustamento social. Segundo Marder (2003) a eficácia dos
fármacos foi semelhante tanto nos sintomas positivos e negativos
quanto nos riscos de exacerbações. A risperidona mostrou menor taxa
de abandono de tratamento, causou menos ansiedade e depressão e
apresentou redução no tremor e na acatisia.

A agressividade é um comportamento freqüente, nos surtos psiquiátricos, com conseqüências nocivas, prejudiciais para o paciente.
Foi avaliada a eficácia de clozapina, olanzapina, risperidona e
haloperidol no controle da agressividade (medida por escalas) de
157 pacientes tratados por 14 semanas. A conclusão do estudo foi
que nem a risperidona ou olanzapina demonstrou superioridade ao
haloperidol, já a clozapina tem uma vantagem relativa como agente
antiagressivo (CITROME L. et al, 2001).
A risperidona de acordo com Irismar (2000) produz menos efeitos
extrapiramidais do que o haloperidol, quando administrada em doses
inferiores a 8 mg/dia, porém há indícios de que essa vantagem seja
perdida em doses superiores.Cabe destacar outras reações adversas
comuns à risperidona como insônia, agitação, sedação, tontura, rinite,
hipotensão, ganho de peso e distúrbios menstruais; galactorréia pode
estar presente e também já há relatos de síndrome neuroléptica
maligna.
Ainda segundo Irismar (2000) a quetiapina apresentou eficácia
comparável à clorpromazina no que diz respeito aos sintomas
positivos e negativos, porém mostrou menos efeitos colaterais,
incluindo sintomas extrapiramidais. As doses mais eficazes encontramse entre 300 mg/dia e 450 mg/dia, embora a faixa habitual vá de 150
mg/dia a 750 mg/dia, as doses devem ser aumentadas gradualmente
durante vários dias. No estudo de Peuskens J. (1997) foi demonstrado
a não presença de hiperprolactinemia em 101 pacientes não tratados
em comparação com os 100 controles em uso de clorpromazina.
Outro resultado demonstrado por Wannmacher (2004) é que
a quetiapina reduziu acatisia, parkinsonismo e abandono de
tratamento. Na comparação com clorpromazina nenhuma diferença
foi encontrada quando ambas foram utilizadas na dose de 750 mg ao
dia.
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A ziprasidona também mostrou-se eficaz tanto nos sintomas
positivos (na faixa de 40 a 200 mg equivalente a 15 mg de haloperidol) quanto os negativos da esquizofrenia, por meio de ensaios
clínicos controlados com pacientes esquizofrenicos e esquizo-afetivos
segundo Bagnall et al.; Heck et al.(2000; 2001, apud FROTA; BUENO;
FILHO ).
Uma grande vantagem da ziprasidona seria a de praticamente
não determinar ganho de peso a médio e longo prazo, como a quase
totalidade dos antipsicóticos, inclusive dos atípicos. Entretanto, tem
como efeito também prolongar o intervalo QT (FROTA; BUENO; FILHO).

DISCUSSÃO
Vários trabalhos foram apresentados nos recentes anos envolvendo
a eficácia e segurança dos antipsicóticos convencionais e atípicos,
entretanto, até o momento à luz das evidências pode-se destacar
que todos os antipsicóticos são igualmente eficazes no controle de
sintomas positivos na psicose aguda.
Nos sintomas negativos os antipsicóticos atípicos possuem efeitos
maiores quando comparados com os convencionais. Alguns antipsicóticos atípicos sobrepujou os convencionais na melhora global
de sintomas e apresentou menos efeitos extrapiramidais e menos
abandono de tratamento (LEUCHT, 2004).
Em pacientes refratários a tratamento com antipsicóticos convencionais, antipsicóticos atípicos mostram melhores resultados, com
destaque para o fármaco Clozapina, única droga aprovada para a ER
(ELKIS; MELTZER, 2007).

Os antipsicóticos atípicos mostram menor incidência de efeitos
extrapiramidais, porém se associam a agranulocitose (clozapina),
ganho de peso (olanzapina, clozapina e tioridazina, clorpromazina) e
indução de hiperglicemia e diabetes mellitus (clozapina, olanzapina e
clorpromzina, tioridazina).

Ganho de peso
Os antipsicóticos que acarretam maior ganho de peso são a
clozapina e a olanzapina. Em uma metanálise conduzida por Allison et
al. (1999, apud TEIXEIRA; ROCHA, 2006) estimou a alteração média de
peso secundária aos antipsicóticos após 10 semanas e observou-se
a seguinte ordem decrescente em aumento de peso: clozapina (+3,99
kg), a olanzapina (+3,51 kg), a tioridazina (+3,49 kg), a clorpromazina
(+2,10 kg), a risperidona (+2,0 kg) e o haloperidol (+0,48). A flufenazina
(+0,43 kg) e a ziprasidona (+0,04 kg) não se associaram a ganho de
peso estatisticamente significativo.
O bloqueio de receptores H1 está envolvido no aumento do apetite
e conseqüente ganho de peso. Quando há o bloqueio dos receptores
histamínicos parece existir uma relação logarítmica entre a afinidade
com esses receptores e o ganho de peso, sendo a olanzapina a
droga com maior afinidade. O bloqueio dopaminérgico provocado
pelos antipsicóticos acarreta efeitos adversos orexígenos seja por
ação direta sobre os centros nervosos ligados ao apetite, seja pela
hiperprolactinemia secundária. Cabe ressaltar também que bloqueio
dos receptores serotoninérgicos 5HT2C também leva a aumento do
apetite, logo, como explicar o não ganho de peso pela ziprasidona já
que é um potente bloqueador desse receptor? A explicação desse
paradoxo parece ser devido à ação anorexígena compensatória
provovada pela inibição da recaptação de noradrenalina (TEIXEIRA,
ROCHA, 2006)

Hiperglicemia e Diabetes
A diminuição da sensibilidade à insulina como conseqüência ao
aumento da adiposidade visceral é o principal mecanismo pelo qual
o excesso de peso leva às disfunções do metabolismo glicídico.
Dos antipsicóticos atípicos, a clozapina e a olanzapina são as mais
associadas a esse efeito adverso, embora haja relatos em menor
número implicando também a quetiapina e a risperidona (LINDENMAYER, 2001; ADA, 2004). Quanto aos antipsicóticos convencionais
de acordo com Lindenmayer (2001), a clorpromazina e a tioridazina
são as que mais se associam ao Diabetes mellitus.

Dislipidemias e Síndrome Metabólica
No que tange à dislipidemia e psicofármacos, conforme relata
Teixeira; Rocha (2006), a grande maioria dos estudos destaca os
antipsicóticos como os grandes desencadeadores desse distúrbio.
Mais uma vez a Clozapina e a Olanzapina são os principais protagonistas, elevando o colesterol total, o LDL colesterol, triglicérides e
diminuindo o colesterol HDL. Quanto à síndrome metabólica ligada aos
antipsicóticos os trabalhos são poucos, portanto, torna-se necessário
mais ensaios bem conduzidos.

CONCLUSÃO
Conclui-se, portanto, que à luz das evidências científicas atuais,
ao comparar os antipsicóticos atípicos com os antipsicóticos convencionais, no manejo da esquizofrenia aguda, as vantagens dos novos
agentes antipsicóticos foram marginais em alguns estudos e a visão
conjunta de diversos trabalhos não apontou essa superioridade.
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Entrevista

Autenticidade do medicamento
Selo de segurança vai garantir ao consumidor a compra de produto verdadeiro
No início de outubro, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) lançou um selo de segurança que será reconhecido por
leitoras óticas instaladas em todas as drogarias do País. A medida, de
acordo com o órgão, é para verificar a autenticidade do medicamento
e, assim, garantir à população o consumo de produtos verdadeiros
e seguros, e evitar a entrada dos falsificados no mercado brasileiro.
Ao comprar um medicamento, o consumidor poderá confirmar
na própria farmácia ou drogaria se o produto é verdadeiro. Para
comprovar a autenticidade do produto bastará aproximar a etiqueta
da leitora ótica. Uma luz verde, acompanhada de um sinal sonoro,
indicará que o remédio é verdadeiro. Autoadesivo e impermeável, o
selo vai ser único, sem diferenciação por Estado ou por fabricante.
De acordo com a Anvisa, somente neste ano já foram apreendidos 53.575 mil unidades de medicamentos falsificados e
contrabandeados. Para saber como vai funcionar o selo de segurança,
a Farmácia Revista conversou com a especialista em Regulação e
Vigilância Sanitária da Anvisa, Fernanda Moreira Coura, que garante:
“Medicamento sem selo será considerado irregular”.

Foto: Ascom/Anvisa

Farmácia Revista (FR): Com objetivo de
garantir à população a compra de produtos
verdadeiros, a Anvisa vai instituir o selo de
segurança para medicamentos. A partir de
quando esse selo estará disponível e ao
alcance da população?

Fernanda Moreira Coura: A partir de janeiro
de 2012 todas as embalagens de medicamentos devem conter o selo. Em janeiro de
2011, o consumidor já encontrará algumas
caixas de medicamentos com a etiqueta de
segurança.

FR: O selo será obrigatório em todas as
drogarias e farmácias do País?

Fernanda Coura: Sim.
FR: Qual órgão será responsável pela
implantação da leitora ótica nos estabelecimentos farmacêuticos e quem vai
disponibilizar esses equipamentos aos
estabelecimentos?

Fernanda Coura: Cada farmácia terá um
equipamento de leitura instalado em área
de fácil acesso para uso livre e gratuito dos
consumidores de medicamentos. A Casa da
Moeda do Brasil (CMB) efetuará a entrega
dos leitores para todas as farmácias regularizadas na Anvisa, sem nenhum ônus para o
estabelecimento. A manutenção dos leitores
também será feita pela CMB.

FR: O sistema prevê a rastreabilidade

Especialista da Anvisa, Fernanda Coura, garante que medicamento sem selo será considerado irregular
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na cadeia produtiva a partir da indústria.
Mas como será o monitoramento da
rastreabilidade durante o transporte dos
medicamentos?

Fernanda Coura: Toda a cadeia de medicamentos fará parte do Sistema Nacional
de Controle de Medicamentos, incluindo
indústrias, distribuidores, transportadores
e varejistas. Primeiramente, a rastreabilidade será obtida por meio da Nota Fiscal
Eletrônica (NF-e), que contempla todos os
elos da cadeia que emitem a NF-e.
FR: Como e qual órgão se encarregará da
fiscalização dos estabelecimentos para que
eles cumpram a legislação?

Fernanda Coura: As vigilâncias sanitárias
estaduais e municipais são os órgãos
responsáveis pela fiscalização nos pontos de
dispensação de medicamentos.

FR: Como os Conselhos de Farmácias
podem contribuir para incentivar os usuários
de medicamentos a utilizar o serviço que
garante a sua segurança?
Fernanda Coura: Por meio da capacitação
e c on s c ient iz aç ão do s p ro f i s sionai s
farmacêuticos, para sua correta atuação no
estabelecimento farmacêutico, realizando
a assistência farmacêutica durante todo
o horário de funcionamento do estabelecimento, além de campanhas educativas aos
usuários de medicamentos.

FR: Qual a quantidade de medicamentos falsificados identificados pela
Anvisa em 2009 e 2010?
Fernanda Coura: Em 2010, a Agência apreendeu
53.575 mil unidades de medicamentos falsificados e
contrabandeados e 62,9 toneladas de medicamentos sem registro.
Em 2009, foram apreendidos 53.535 mil unidades de medicamentos
falsificados e contrabandeados e 235 toneladas de medicamentos
sem registro.
FR: Remédios falsificados são provenientes do Paraguai, países
da Ásia entre outros. Como essa medida - a instituição do selo de
segurança nos medicamentos - vai contribuir para frear o ingresso
dos produtos falsificados no Brasil?

Fernanda Coura: O selo de medicamentos será entregue apenas
às indústrias devidamente autorizadas pela Anvisa, e teremos o
controle de cada selo em circulação, pois eles possuem um identificador único.
Os falsificadores de medicamentos não terão acesso aos selos,
que serão distribuídos diretamente da Casa Da Moeda do Brasil para
o detentor do registro do medicamento, por meio de uma transportadora de segurança, tal qual as entregas de papel-moeda e outros
valores.
Assim, como o selo será entregue somente para os laboratórios de
medicamentos em situação regular, somente produtos registrados
trarão a etiqueta. Ou seja, medicamento sem selo será medicamento
irregular.

FR: Se a Anvisa tem conhecimento de que os falsificados vêm de
fora, de outros países, quais ações a Agência fará nas fronteiras
para dificultar a entrada desses medicamentos no Brasil?

Fernanda Coura: Desde 2007, a Agência vem procurando firmar
parcerias com entes públicos e privados, com o objetivo de criar uma
verdadeira rede de entidades que empregam esforços no enfrentamento da informalidade, principalmente em relação à falsificação de
medicamentos.
Em dezembro de 2008, a Agência estabeleceu um Acordo de
Cooperação Técnica com o Ministério da Justiça, compreendendo o
Conselho Nacional de Combate à Pirataria, Polícia Federal e Polícia
Rodoviária Federal. Desde então, a Anvisa robusteceu as ações
conjuntas de fiscalização resultando nas inúmeras apreensões já
apresentadas.
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Arquivo pessoal

Âmbito Profissional

Márcio Vasconcelos organiza
medicamentos para as
unidades móveis

CAIXA DE MEDICAMENTOS

Pioneirismo no SAMU

em Minas Gerais
Márcio Vasconcelos é o primeiro farmacêutico mineiro
a trabalhar na equipe de urgência e emergência
O farmacêutico vem conquistando espaço
e se fazendo necessário em diversas áreas de
atuação na saúde. Este é o caso de Márcio
Souza Vasconcelos, CRFMG 22129, que,
trabalhando em Montes Claros, é o primeiro
profissional mineiro de farmácia a integrar
uma equipe de urgência e emergência do
SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de
Urgência). Ele é um dos profissionais da equipe
macro urgência e emergência do Norte Minas
– SAMU Macro Norte-MG – há quase dois
anos.

Arquivo pessoal

Pioneira no Estado, a regionalização do
serviço foi instituída em 2008 pela Secretaria
de Estado da Saúde (SES-MG) em parceria
com o Ministério da Saúde e dos municípios e
atende a 86 cidades do Norte de Minas, totalizando mais de 1,5 milhão de habitantes. Esses
municípios são administrados pelo Consórcio
Intermunicipal de Saúde da Rede de Urgência
do Norte de Minas (CISRUN).
De acordo com Márcio, a equipe trabalha
com seis unidades de suporte avançado (USA)
e 38 unidades de suporte básico (USB). As
ambulâncias ficam em municípios estratégicos
e, quando há necessidade, são deslocadas
para cidades menores para atendimento à
população.
Na unidade básica trabalham um condutor
socorrista (profissional com carteira de habilitação para conduzir a ambulância, mas com
treinamento especial para auxiliar as vítimas), e
um técnico de enfermagem.

O farmacêutico Márcio Souza Vasconcelos integra a equipe do Samu Macro Norte, de Montes Claros
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Já na unidade avançada (USA) trabalham um
médico intervencionista, um enfermeiro e
um condutor socorrista, que têm à disposição
equipamentos de UTI, como desfribiladores,
aspiradores, respiradores, oxímetro de pulso,
eletrocardiograma e telemedicina. Para os casos
mais graves ou para locais de difícil acesso,
a Polícia Militar auxilia disponibilizando um
helicóptero para remover e fazer o transporte
do paciente.

No SAMU, compete ainda ao farmacêutico repor
e organizar a caixa de medicamentos, com produtos
determinados na Portaria 2048/2000. A guarda desta é de
responsabilidade do plantonista da ambulância, que pode
ser o técnico de enfermagem ou o enfermeiro.

Todas as chamadas feitas na região da Macro Norte
para o número 192 são recebidas na Central de Regulação,
localizada em Montes Claros. O atendente anota os dados,
filtra as informações e passa para o médico regulador, que
gerencia as ações dos profissionais do SAMU e decide os
procedimentos a serem adotados.
“Todos os passos devem ser bem apurados e avaliados,
pois a equipe dentro da ambulância são os olhos do médico
da regulação”, diz o farmacêutico Márcio Vasconcelos.
Graduado em Farmácia em 2008 pela Funorte (Faculdades
Unidas do Norte de Minas), Márcio Vasconcelos diz ter
orgulho em ser o primeiro farmacêutico mineiro a atuar
na urgência e emergência do SAMU, conforme prevê
a Resolução 354/2000, que dispõe sobre a assistência
farmacêutica pré-hospitalar, as urgências e emergências.
“Fico orgulhoso em ser o farmacêutico pioneiro nessa
equipe e de saber que é mais um campo de atuação para
a nossa profissão, que tem o propósito de prestar serviços
farmacêuticos à população”, enfatiza.

A diretora do CRF-MG Júnia Célia de Medeiros
acrescenta que, de acordo com Portaria 2048/2000, a
caixa de medicamentos é obrigatória em todas as unidades
de saúde. Segundo disse, é importante os farmacêuticos
terem conhecimento do assunto, mantendo a caixa de
emergência disponível em suas unidades e conferindo as
datas de validade, conforme a normatização.
De acordo com Márcio, com a regionalização do serviço
é preciso levar em consideração as características e
peculiaridades de cada município, acrescentando à caixa
os medicamentos necessários. Um exemplo citado pelo
farmacêutico refere-se à reserva dos Xacriabás no Norte de
Minas, onde é grande a incidência de partos pré-maturos.
“Além dos medicamentos determinados na Portaria, para
fazer esse atendimento acrescentamos à caixa outros
necessários à parturiente e ao bebê”, relata.
Atualmente ele também está implantando no SAMU,
juntamente com a sua equipe, a Comissão de Farmacoterapêutica para padronizar os medicamentos usados na
urgência e emergência daquela unidade.

O papel do farmacêutico na equipe não se limita à
dispensação dos medicamentos. De acordo com Márcio, é
sua função fazer o SNGPC (Sistema Nacional de Gerenciamentos de Produtos Controlados), o registro nos livros
pertinentes, gerenciar o almoxarifado, distribuindo
os materiais e medicamentos para todas as bases dos
municípios conveniados com as Secretarias Municipais de
Saúde (através dos transportes sanitários dos municípios).
Ele também deve fazer o controle de qualidade, validade
e estoque desses materiais e medicamentos, prestando,
juntamente com a equipe, assistência às bases. É ainda
responsável pela descrição de todos os materiais e
medicamentos dos processos licitatórios e dos POP’S
(Procedimentos Operacionais Padrão) utilizados em todas
as bases.
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Jurídico

Homenagem Especial

Os trabalhadores
dos Conselhos de Classe

(*) Domingos de Souza Nogueira Neto

O reg ime interno do s
empregados dos Conselhos,
muito embora não pertença
ao c amp o do s g r ande s
debates enfrentados pela
categoria, tem sido motivo
de polêmica eventual no
ambiente sindical, razão
pela qual buscamos trazer
alguma luz à matéria.
Os Conselhos de Fiscalização Profissional são autarquias
públicas federais, criadas por lei, que têm como objetivo
principal a valorização da profissão farmacêutica pela
garantia de que seja exercida corretamente, quer pelos
profissionais farmacêuticos, quer pelos estabelecimentos,
onde a milenar atividade da Farmácia é exercida.
Como autarquias públicas federais, todos os atos dos
Conselhos e dos seus trabalhadores, sujeitam-se, por
determinação da própria Constituição Federal, aos princípios
da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência (art. 37, da CF).
O s t r ab alhadore s do s C on s elho s - c onforme a
unanimidade das decisões dos Tribunais - têm que ser
admitidos por concurso público, mas, a dispensa, se dá por
deliberação da Administração do próprio Conselho, sendo
desnecessário anteceder a dispensa por processo administrativo, conforme decisões unânimes do Tribunal Superior
do Trabalho.
Não existe nenhum contrassenso nesta questão. O
entendimento é que, como os Conselhos não são abastecidos por verbas do Tesouro Nacional, mas sim de
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profissão farmacêutica

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) comemorou em novembro os 50 anos de sua fundação em
clima solene, como requer a ocasião. Afinal, são 50 anos mudando a história e o rumo da profissão
farmacêutica no Brasil, que hoje conta com 74 áreas de atuação.

contribuições da própria categoria profissional, funcionam
como uma espécie de empresa paraestatal, como empresa
pública ou sociedade de economia mista, onde a admissão
é por concurso e a dispensa se dá nos moldes praticados
por empresas privadas. O regime de contratação é o da
Consolidação das Leis de Trabalho/CLT.
O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas
Gerais é controlado, sistematicamente, pelo Conselho
Federal de Farmácia, pelo Tribunal de Contas da União, pelo
Ministério Público Federal, e pela própria Justiça Federal,
tanto na área cível quanto na criminal.
Nesta sistemática, quando atos de trabalhadores deste
Conselho, como de qualquer outro, não se adéquam àquele
conjunto de valores e princípios previstos no art. 37 da
Constituição Federal, cabe corrigir o erro, chegando, às
vezes, infelizmente, à demissão do profissional envolvido.
O CRF-MG tem evitado, nestes casos, trazer a público
nomes de profissionais envolvidos, ainda que demitidos
por justa causa, por achar que o caminho da Justiça é mais
metódico, justo e criterioso que o linchamento pela opinião
pública. É estranho que alguns sindicatos se apressem
em fazer o controle pela mídia, expondo a imagem dos
profissionais.
Mas, independentemente das questões de política
sindical, dos interesses pessoais em ser oposição ao
CRF-MG, para seja tentado, alhures, participar de eleições
e integrar Diretorias. Neste território, por força de lei, e da
própria Constituição, tudo sempre será feito para que o
interesse público funcione alinhado ao bem da categoria
farmacêutica. Os profissionais do CRF-MG têm de estar
onde devem estar, e serem, como devem ser.
(*) Assessor Jurídico do CRF-MG
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em valorização da
50
CFF anos

Fotos: Yosikazu Maeda/CFF

O presidente do CFF, Jaldo Santos e as diretoras do CRF-MG
Rigleia Maria Moreira Lucena e Júnia Célia de Medeiros

Diretores do CFF e do CRF-MG em solenidade em Brasília

Vários eventos marcaram em Brasília o jubileu de
Ouro, como reunião Plenária e uma reunião geral com as
diretorias de todos os Conselhos Regionais, além de entrega
às autoridades de medalha comemorativa alusiva à data. O
presidente do CRF-MG, Benício Machado de Faria, foi um
dos homenageados com a medalha e o único presidente a
“dividir “ a homenagem com os seus colegas de diretoria.
Na hora de recebê-la das mãos do presidente Jaldo de
Souza Santos, ele fez questão de convidar o vice-presidente
Luciano Martins Rena Silva e as diretoras secretária-geral e
tesoureira, respectivamente, Rigléia Maria Moreira Lucena e
Júnia Célia de Medeiros para estar ao seu lado e da diretoria
do CFF. Em público, Benício agradeceu a homenagem
recebida e aos demais diretores do CRF-MG, pelo trabalho
que desempenham. “Nós do Conselho Regional de Farmácia
de Minas sentimo-nos orgulhosos de fazer parte dessa
história que vem engrandecendo a profissão farmacêutica
ano após ano, principalmente sob a direção do doutor Jaldo
de Souza Santos”.
O CFF também foi homenageado em solenidade realizada
no Senado, quando o Ministério das Comunicações e os
Correios lançaram um carimbo comemorativo e o selo
personalizado alusivos ao cinquentenário do Conselho.

O vice-presidente e o presidente, Luciano Martins Rena e
Benício Machado durante Plenária no Conselho Federal

Senadores e deputados federais, lideranças farmacêuticas, empresários do setor e farmacêuticos estiveram
presentes à cerimônia. O presidente da FIP (Federação
Farmacêutica Internacional), o suíço Michel Buchmann, veio
de Genebra exclusivamente para participar do evento.
Houve homenagem aos ex-presidentes da autarquia
federal, entre eles, o professor Aluísio Pimenta um dos
fundadores do CFF e do CRF-MG, que estava presente ao
ato solene. Em seu discurso, o presidente do CFF disse que,
também, seria um dia comum, aquele 11 de novembro de
1960, “não fosse o ‘Diário Oficial da União’ ter publicado a
Lei 3820, criando o Conselho Federal de Farmácia (CFF)”.
Frisou que não é comum o “dia de hoje, porque festejamos,
aqui, a vitória da utopia sobre o deserto humano; da luta
sobre a inércia; da saúde sobre a doença. Festejamos os 50
anos do Conselho Federal de Farmácia”.
As comemorações contaram, ainda, com uma exposição
de imagens e objetos que remetem às antigas farmácias, na
Câmara dos Deputados (Anexo II). Cinco divisões traduzem
a história da profissão: “No Tempo das Boticas”; “A Farmácia
na Antiguidade”; “ A cura do Corpo e da Alma”; “Surgem os
Cursos de Farmácia” e “Os 50 Anos do Conselho Federal de
Farmácia”.
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Fique de Olho

PROCESSOS
ÉTICOS

Suspensão do Exercício Profissional
Processo Ético: 0020/2005

Farm. André Luiz de Lima Cobra - CRFMG 10741
A diretoria do CRF-MG dá
publicidade às sentenças proferidas
nos processos abaixo, de acordo
com o Art. 3º, parágrafos 3º e 4º, do
Regulamento do Processo Disciplinar
Ético da Profissão Farmacêutica,
aprovado pela Resolução 461/107,
do Conselho Federal de Farmácia.

Processo Ético: 0037/2008

Farm. Ana Cristina Diniz Recife - CRFMG 13278
Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos 3º; 4º; 6º; 8º; 10;
11 – inciso III e VII; 13 – incisos IV, VIII e XV e 18 – incisos I e III, do Código
de Ética da Profissão Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 417/04, do
Conselho Federal de Farmácia. Aplicação da penalidade de suspensão do
exercício profissional pelo período de 03 (três) meses.

Farm. Marcelo da Silva Vieira - CRFMG 3386
Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 10; 11 –
inciso III; 12; 13 – inciso V e 18 – inciso I, do Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de
Farmácia. Aplicação da penalidade de suspensão do exercício profissional
pelo período de 03 (três) meses.
Processo Ético: 0072/2008

Farm. Maria do Rosário da Silva - CRFMG 12848
Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 10; 11 –
inciso III; 12; 13 – inciso V e 18 – inciso I, do Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de
Farmácia. Aplicação da penalidade de suspensão do exercício profissional
pelo período de 03 (três) meses.
Processo Ético: 0004/2009

Farm. José Maria Chaves Abreu - CRFMG 4317
Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 10; 11 –
inciso III; 12; 13 – inciso V e 18 – inciso I, do Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de
Farmácia. Aplicação da penalidade de suspensão do exercício profissional
pelo período de 06 (seis) meses.
Processo Ético: 0008/2009

Farm. Wanderson Martins de Carvalho - CRFMG 12161
Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 10; 11 –
inciso III; 13 – incisos V e XVIII; 18 – inciso I e II e 19, do Código de Ética da
Profissão Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 417/04, do Conselho
Federal de Farmácia. Aplicação da penalidade de suspensão do exercício
profissional pelo período de 03 (três) meses.
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A importância da ética na
profissão farmacêutica
Prof. Lúcio Guedes Barra *

Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 8º; 11 –
inciso IX; 13 – incisos V, VI e XV; 14 – inciso I e 18 – incisos I e III, do Código
de Ética da Profissão Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº 417/04, do
Conselho Federal de Farmácia. Em grau de recurso ao CFF, foi mantida a
penalidade de suspensão do exercício profissional pelo período de 06 (seis)
meses.

Processo Ético: 0065/2008

canal aberto

Multa
Processo Ético: 0031/2008

Farm. Inez Mércia Moreira Santos - CRFMG 17569
Processo Instaurado para apuração de infração
aos artigos 4º; 6º; 10; 11 – inciso VII; 13 – incisos
IV e XV e 18 – inciso I, do Código de Ética da
Profissão Farmacêutica, aprovado pela Resolução
nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Aplicação da penalidade de multa de 03 (três)
salários mínimos.
Processo Ético: 0012/2009

Farm. Clodoaldo Soares Teixeira - CRFMG 3378
Processo Instaurado para apuração de infração
aos artigos 4º; 6º; 10; 11 – inciso III; 13 – inciso
V e 18 – inciso I, do Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº
417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Aplicação da penalidade de multa de 03 (três)
salários mínimos.

Ser proprietário ou trabalhar em uma
empresa farmacêutica acaba se confundindo
com a própria identidade pessoal.
E poder orgulhar-se dela torna-se um bem
valioso. Por isso, cabe zelar pela reputação
do negócio, retribuir a confiança que os
clientes depositam em nós e devolver à
comunidade os benefícios que somente
empresas socialmente responsáveis podem
propiciar.
O compromisso de compartilhar e praticar
valores morais fazem parte da empresa.
É um modo sábio de expressar nosso jeito
de ser e de definir a imagem que identifica
nossa empresa.
Para mantermos o respeito e a confiança
da comunidade, a credibilidade que conquistamos precisa continuar sendo construída
dia após dia.
Falhas involuntárias ou descuidos podem
converte-se em riscos de descréditos ou
prejuízos à nossa imagem.

* Diretor da Faculdade Farmácia da Universidade Federal de Juiz de
Fora e Conselheiro eleito do CRF-MG para o mandato 2011/ 2014

Nossa responsabilidade como cidadãos e como profissionais
implica, portanto, que tenhamos um relacionamento íntegro com
clientes, colegas de trabalho e, sobretudo, com as comunidades em
que atuamos.

O Código de Ética constitui um guia para ação, um texto de
referência para as decisões que tomamos, das mais corriqueiras às
mais importantes, obrigando-nos a:
a) observar os ditames da ciência e da técnica;
b) servir a coletividade;
c) dignificar a profissão;
d) respeitar a atividade de seus colegas e de outros profissionais;
e) respeitar as leis e normas estabelecidas para o exercício da
profissão, colaborando com o poder público em tudo quanto visar
ao engrandecimento da Pátria e ao resguardo da Saúde Pública.

A meta é o enraizamento do Código de Ética em todas as nossas
atividades. Isso garantirá a realização da visão da empresa, a preservação da nossa imagem e a perenidade de uma organização que
sabe valorizar o lugar de grande relevo que ocupa na sociedade.
Nesse sentido, o Código de Ética, fornece rumos e qualifica as
práticas desejadas.
Ao contemplar as melhores práticas sob a perspectiva ética, o
Código classifica quais as formas mais adequadas de fazer o que
fazemos.
Confere coerência às nossas políticas, à nossa cultura de atuação
e aos nossos procedimentos.

Processo Ético: 0017/2009

Farm. Maura Ferreira do Amaral - CRFMG 3343
Processo Instaurado para apuração de infração
aos artigos 4º; 6º; 11 – inciso III; 12; 13 – inciso
V e 18 – inciso I, do Código de Ética da Profissão
Farmacêutica, aprovado pela Resolução nº
417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Aplicação da penalidade de multa de 03 (três)
salários mínimos.

O Código de Ética dos Farmacêuticos é um instrumento de trabalho
e norte moral. Temos certeza de que ele nos inspira e espero que
cada um de nós converta sua própria conduta em exemplo edificante
para todos os outros.

Arquivo Pessoal

“VIDA LONGA À CLASSE FARMACÊUTICA!”
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Espaço do leitor
CAMPANHA
“Presidente em exercício Luciano Rena,
vocês do CRF-MG estão de parabéns em
lançar essa Campanha de Assistência
Farmacêutica em Prol da sua Saúde” Ficaria
mais feliz, se essa Campanha estendesse
ao interior também, onde deparamos com
situação de consumismo de medicação, a
automedicação é muito grande, a população
é muito carente em tudo, desde a cultura a
informações. Desde já, parabenizo por essa
iniciativa. Obrigada”

Farmacêutica Alessandra Lacerda Dias Amador
Fronteira dos Vales-MG, Diretora Técnico de Farmácia Privativa

SITE
“Parabéns pelo site. Realmente, agiliza muito
a vida do farmacêutico”

ANÁLISES CLÍNICAS
“Prezados,
Parabéns pela organização e realização do
“I Fórum Ético Legal em Análises Clínicas”,
que primou pela objetividade e resultados.
Obrigado pelo convite e espero contar
com sua colaboração em nosso evento em
Londrina, novembro 2010. Abraços”

Carlos Roberto Ayres
SBAC-PR

CAPACIFIS
“Prezado Farmacêutico Alisson Brandão,
Parabéns pelo sucesso reconhecido do
CAPACIFIS!! Sucesso com esforço de tantos
parceiros e colegas que acreditam!!”

Farmacêutica Danielle D’Ávila
Coordenadora do curso de Farmácia Unifenas

Farmacêutico José Francisco Méndez Milian
CRF-MG 13877
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Farmacêutico,

o CRF-MG, a Unimed-BH e a Aliança
Administradora se uniram para cuidar
da sua saúde.

Planos de saúde a
partir de R$ 37,141
Faça sua adesão até 20 de janeiro de 2011 e
fique livre de cumprir carências!3

Planos com ampla
rede credenciada em
todo Estado de
Minas Gerais.2

Confira nossas vantagens
- Preços menores que em planos individuais
- Planos com ou sem coparticipação
- Plano odontológico e transporte aeromédico
opcionais
- Cobertura nacional para urgências e emergências
Compare com outros planos de saúde e descubra o
melhor custo x benefício do mercado.

4062 5693 (regiões metropolitanas)
0800 603 7007 (demais localidades)
(31) 3785 2158 (Posto de Atendimento em BH)
www.aliancaadm.com.br/crfmg
Os preços deste impresso estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Para adesão é necessária a comprovação de vínculo legal com o CRF-MG. Planos de saúde coletivos
com regras contratuais distintas das dos planos individuais, segundo Resolução Normativa n° 195, de 14/07/2009, da ANS. Informações resumidas. Condições contratuais
disponíveis pelos telefones 4062 5693 (regiões metropolitanas) e 0800 603 7007 (demais localidades) ou pelo e-mail contato@aliancaadm.com.br. 1- Plano Unifácil Flex
Coparticipativo Regional, 0 a 18 anos, enfermaria e coparticipação. 2- Exceto o plano Unifácil Flex Coparticipativo Regional com abrangência nas seguintes localidades:
Belo Horizonte, Baldim, Barão de Cocais, Caeté, Capim Branco, Catas Altas, Confins, Contagem, Ibirité, Jaboticatubas, Lagoa Santa, Matozinhos, Nova Lima, Pedro
Leopoldo, Raposos, Ribeirão das Neves, Rio Acima, Sabará, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santana do Riacho, São José da Lapa e Vespasiano. 3 - Exceto para partos a termo
e doenças preexistentes, conforme condições contratuais.

Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
Rua Sergipe, 28 - Funcionários, Belo Horizonte - CEP 30.130-170

Aliança Administradora:
ANS: nº 416771
Unimed:
ANS: nº 343889

