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Desde que assumiu, a atual diretoria do CRF-MG fez um compromisso com a categoria de ampliar a capacitação
oferecida aos farmacêuticos, por meio do CAPACIFAR, para possibilitar a participação do maior número de
profissionais farmacêuticos.
O que era uma promessa de campanha tornou-se realidade e, somente de dezembro até março, mais oito turmas
foram abertas e, em abril, mais duas turmas serão implantadas nas cidades de Montes Claros e Alfenas.
Além do Capacifar, o CRF-MG tem realizado palestras, fóruns e oficinas, como fez recentemente ao promover o
Fórum sobre a RDC 44/2010 e a Oficina de Trabalho-Aprimoramento em Diabetes para Farmacêuticos do Brasil.
Os projetos em andamento são uma retribuição da confiança que a categoria depositou nesta diretoria.
Obrigado e boa leitura!
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Capa:
O CRF-MG prepara o 11o
Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais.
Confira na página 15.
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Com a Palavra

Liberdade de ajuste

Luciano Martins Rena Silva
Vice-presidente do CRF-MG

Estamos arrumando a casa para que possamos levar a categoria
farmacêutica a outros patamares, outras conquistas. É necessário
que os farmacêuticos possam atuar e interferir nas questões que
tocam ao seu vasto âmbito profissional, contribuindo na elaboração
das normas, na garantia à Assistência Farmacêutica onde houver
medicamentos sendo dispensados.
Por conhecermos de perto as diferentes realidades dos farmacêuticos espalhados por todo o estado de Minas Gerais, sabemos que a
categoria quer um Conselho produtivo, que apresente vários projetos
em andamento, e não inoperante, como existe em outros órgãos da
classe, que tanto defendem somente a um grupo de farmacêuticos.
O Farmacêutico deve estar inserido nas discussões que tratam
da Atenção Farmacêutica, do fornecimento dos medicamentos
essenciais, nas equipes multidisciplinares de atenção básica
(NASFs e PSFs), bem como nos centros de alta complexidade, sem
esquecermos das mais de 70 áreas de atuação regulamentadas pelo
Conselho Federal de Farmácia.
Para conseguirmos tudo isso, o CRF-MG, como máxima entidade
representativa dos farmacêuticos mineiros vem trabalhando
incessantemente para conquistar espaço na sociedade, principalmente junto aos gestores da área da saúde.
O diálogo e ações conjuntas com várias entidades e instituições
têm sido ampliados e fortalecidos, inclusive com outros Conselhos
de Farmácia, com o CFF e até os Conselhos de outras diversas
profissões da Saúde. Também temos dialogado com a Secretaria
Estadual de Saúde, Vigilâncias Sanitária Estadual e Municipais, além
da própria ANVISA.
O nosso trabalho nestes três anos e meio é o de um semeador, que
planta as suas sementes em diferentes lugares, e cuja colheita, que
é certa, vem em tempos e intensidades diferentes.

Também é tempo de construir uma
interlocução junto ao Poder Legislativo,
Municipal, Estadual e Federal, para que os
vários projetos de interesse da categoria
farmacêutica possam ser apreciados para
resolver pela via legal alguns dos problemas
que tanto nos afligem.
Abrir as janelas da nossa casa para o
mundo, mostrar que há uma categoria
preparada para prestar serviços à população
e ao sistema Único de Saúde, profissionais
com formação e capacitados para orientar e
educar os pacientes quanto ao uso correto
de medicamentos, participar de campanhas
de saúde, enfim, contribuir para a melhoria
da qualidade de vida dos brasileiros.
Esta é a nossa visão do futuro, é o lugar
que queremos levar os farmacêuticos de
Minas e do Brasil, numa caminhada coletiva
onde cada um contribui com a sua parte,
com o seu trabalho, com a sua capacidade.
Todos os farmacêuticos
estão convocados para
esta construção, tendo
à frente a sua Entidade
Maior.
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Farmacêutico!
Inscreva-se nos eventos promovidos pelo CRF-MG, acessando a
Área do Farmacêutico, no site www.crfmg.org.br.
Para isso, clique no banner central “Conheça a nova Área do
Farmacêutico” ou acesse diretamente à direita da tela, incluindo
seu CRFMG e senha.

Fique por dentro e participe!

Agora é o tempo de levar as nossas propostas de trabalho para
o CFF, elegendo um representante que faça realmente o seu papel,
que interaja e seja uma ponte entre Brasília e Minas Gerais, assim
poderemos participar das decisões que são tomadas em nível nacional.
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Farmacêuticos de várias cidades de Minas
lotam o auditório da Newton Paiva

Fórum RDC 44/2010

Os farmacêuticos presentes foram bastante contundentes tanto na concordância quanto à necessidade de
maior controle sobre a prescrição e dispensação dos
antimicrobianos.

Farmacêuticos pedem à Anvisa revisão da norma em vigor
A publicação pela Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa) da RDC 44 de 26 de outubro de 2010
vem introduzir uma significativa mudança nas práticas da
prescrição e comercialização dos antimicrobianos. A RDC
44/2010 “Dispõe sobre o controle de medicamentos à base
de substâncias classificadas como antimicrobianos, de uso
sob prescrição médica, isoladas ou em associação e dá
outras providências”. De acordo com a resolução, a venda
dos antibióticos somente poderá ser efetuada mediante
retenção da receita e, posteriormente, toda a movimentação deverá ser escriturada no Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC).
Como é natural, dúvidas surgiram desde a publicação
desta RDC e em mais de uma ocasião o CRF-MG foi
acionado para esclarecer pontos obscuros ou mesmo
facilitar o entendimento dos farmacêuticos e proprietários
de farmácias comunitárias, que serão diretamente afetadas
pela medida.
Com o objetivo de informar, esclarecer e contribuir para o
uso racional dos antimicrobianos, o CRF-MG reuniu dezenas
de autoridades e centenas de farmacêuticos para discutir a
RDC 44/2010, durante um Fórum, em fevereiro.

Realizado com o apoio do Centro Universitário Newton
Paiva, os participantes lotaram o auditório da unidade
educacional na Av. Silva Lobo, em Belo Horizonte.
Todos os profissionais de saúde participantes do evento
concordaram que algo deve ser feito para corrigir os
excessos observados no uso de antimicrobianos, e a RDC
44/2010 chegou como uma ação afirmativa neste sentido.
Compuseram a mesa de abertura dos trabalhos a diretoria
do CRF-MG (presidente Benício Machado, vice-presidente
Luciano Rena, as diretoras Rigléia Maria Moreira Lucena
e Júnia Célia de Medeiros), o vice-presidente do Conselho
Federal de Farmácia, Walter Jorge da Silva João, o ex-diretorpresidente da Anvisa, Dirceu Raposo de Mello, responsável
pela edição da resolução, e o presidente da Federação
Interestadual de Farmacêuticos (Feifar), Danilo Caser.
O presidente do CRF-MG, Benício Machado, deu as
boas-vindas aos mais de 350 participantes e ao comentar
sobre a RDC fez-se porta-voz dos inúmeros farmacêuticos
que, preocupados, têm endereçado ao CRF-MG as suas
queixas, principalmente em relação à dificuldade de acesso
por parte da população aos prescritores. Ressaltou o papel
do farmacêutico na orientação quanto ao uso correto dos
medicamentos.
O farmacêutico Dirceu Raposo de Melo, diretor-presidente
da Anvisa à época da publicação da medida, fez a primeira
palestra expondo os argumentos que justificam a edição da
norma, cujo principal objetivo, segundo ele, é coibir o uso
irracional dos antibióticos, que traz prejuízos para a saúde
da população e aumento dos custos com a saúde.
O vice-presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF),
Walter Jorge João, elucidou a posição daquela autarquia
federal, que inclusive publicou a Resolução 542, que “Dispõe
sobre as atribuições do farmacêutico na dispensação e
no controle de antimicrobianos”. Anotou com maestria os
pontos críticos observados na implantação da RDC, princi-
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Em destaque

palmente no que diz respeito à dificuldade de acesso aos
prescritores, situação que atinge grande parte da população
que reside em municípios pequenos e distantes dos grandes
centros. Observou que na RDC 44/2010 não há menção
ao papel fundamental do farmacêutico na orientação e na
educação para o uso correto dos antimicrobianos.
Também o presidente da Feifar, Danilo Caser, expôs a
posição da categoria que, em todo o Brasil, está preocupada
com a falta de médicos principalmente nos pequenos
municípios, ou nas localidades de difícil acesso.

TARDE
No período da tarde, foi realizada uma mesa-redonda,
presidida pelo vice-presidente do CRF-MG, Luciano Martins
Rena, e que teve a participação do diretor do Conselho
Regional de Medicina, médico João Batista Gomes Soares,
o diretor do Conselho Regional de Odontologia, cirurgiãodentista Sérgio Guimarães, o vice-presidente da Anfarmag
Nacional, Ademir Valério da Silva, a farmacêutica da Anvisa,
especialista em Regulação, Simone Ribas, a assessora
jurídica do Sindicato do Comércio Varejista de Produtos
Farmacêuticos de Minas Gerais, Tacianny Mayara Machado,
a gerente de Medicamentos e Congêneres da Vigilância
Estadual, Maria José Raimundo Drumond, e Cláudia Luiza
Santiago Felício, representando o Procon.

Durante o Fórum os presentes puderam contribuir com
sugestões que, transformadas em documento, foi encaminhada à Anvisa como contribuição para uma eventual
revisão da norma.

DOAÇÕES
Como é praxe, em todos os cursos, palestras ou
fóruns promovidos pelo CRF-MG os participantes
contribuem com doações que são repassadas a
instituições assistenciais da região.
Para o Fórum RDC 44/2010 foi solicitado um kit
de material escolar. Os kits arrecadados foram
distribuídos para três entidades assistenciais de
Belo Horizonte: Embaixada do Altíssimo Geração
de Davi, Associação Assistencial Lar Maria de
Nazaré e Conselho Comunitário Unidos pelo
Ribeiro de Abreu. Cada entidade recebeu 70 kits.
Todos os representantes ficaram emocionados
e agradecidos à atitude dos farmacêuticos em
contribuir com as crianças carentes assistidas por
eles. “Só podemos dizer muito obrigado e que
Deus abençoe a todos”, resumiu o representante
da Associação Assistencial Lar Maria de Nazaré,
José Claret Diogo (foto).

Tanto de manhã quanto de tarde, após a explanação
da posição de cada um, abriu-se a seção de perguntas e
discussões.
Nos dois horários, dezenas de participantes questionaram
diversos aspectos da RDC, mas principalmente a fragilidade
do SNGPC e o enorme volume de movimentações a serem
lançadas nesse sistema, além da dificuldade de acesso da
população aos prescritores. As perguntas foram respondidas pelos palestrantes, e as discussões serviram para
aumentar o entendimento e a adesão à RDC.
| Fevereiro - Março 2011 |
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Aferição de equipamentos de

pressão e glicose

As farmácias e as drogarias de todo o
país devem estar adequadas às regras da
Resolução da Diretoria Colegiada (RDC)
44/2009, da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária (Anvisa), que instituiu as Boas
Práticas Farmacêuticas (BPF) para esses
estabelecimentos.

No interior, para fazer a verificação dos
aparelhos, deve-se procurar os profissionais
das regionais do IPEM, que estão instaladas
nas cidades de Divinópolis, Uberlândia,
Governador Valadares, Juiz Fora, Montes
Claros, Patos de Minas, Passos, Curvelo, Pouso
Alegre, Varginha e Uberaba.

De acordo com a Resolução, a aferição dos
equipamentos é obrigatória e essencial para
garantir a qualidade e bom funcionamento
de esfigomanômetros, aparelhos de medir
pressão arterial, e glicosímetros, aparelhos de
medir glicose capilar.

No caso dos glicosímetros, a regulamentação
é feita pela Anvisa. Porém, de acordo com a
Instrução Normativa nº 08/2009, a certificação compulsória não se aplica no âmbito da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas para
o aparelho de medir glicose capilar, por não
ter contato ou troca de energia direta com o
paciente durante a realização do diagnóstico. A
necessidade da implantação de um Programa
de Avaliação da Conformidade está sendo
discutida, conforme disse o presidente do
Inmetro, João Jornada.

Segundo o gerente da IPEM (Instituto de
Pesos e Medidas) Regional Belo Horizonte,
Anderson Rogério Rocha, a inspeção dos
esfigmomanômetros é feita pelo Inmetro, que
faz a vistoria nos estabelecimentos farmacêuticos. A inspeção, que é obrigatória uma vez por
ano, é realizada apenas pelo Inmetro, responsável por marcar os aparelhos com um selo de
comprovação de vistoria anual.
Se os equipamentos neces sitarem de
manutenção, deve-se procurar oficinas credenciadas pelo IPEM, recomenda o gerente do
órgão. Essas medidas, segundo Anderson
Rocha, evitam problemas e o mau funcionamento dos aparelhos, como vazamento de ar e
medição não-confiável.
Para fazer contato com os profissionais
do IPEM ou ir diretamente na Regional de
Belo Horizonte, é preciso agendar a visita no
telefone (31) 3429-2516, com Graça Ferreira
ou Elizete Santos. O endereço é Rua Jacuí,
3.921 – Bairro Ipiranga, Belo Horizonte.
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Para que o próprio farmacêutico possa
garantir um bom funcionamento dos aparelhos
que medem a glicose capilar, deve-se ficar
atento à troca das tiras de teste, explica o
farmacêutico e professor do Capacifar, Hairton
Ayres Guimarães. Segundo ele, a troca das
tiras funciona como uma calibração automática
do equipamento.
A busca por fabricantes regulares e irregulares dos equipamentos que devem ser
aferidos, segundo a RDC 44/2009, pode
ser feita na internet, pelo site da Anvisa, em
seu banco de dados. Este banco dispõe de
informações sobre produtos para saúde como
nome da empresa, nome comercial do produto,
modelos ou apresentações, origem, registro e
data de validade do registro.

Comissão Assessora de

Assuntos Regulatórios
vai esclarecer dúvidas sobre leis e normas técnicas

Uma boa forma de garantir que o farmacêutico transmita segurança no atendimento é
qualificando e mantendo-o sempre bem informado. O setor de saúde recebe grande quantidade
de regulamentações instituídas por agências como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Em casos mais específicos, esse setor é
regulamentado por órgãos como a Polícia Federal e Ministérios da Saúde e do Trabalho e Emprego.
Com a intenção de esclarecer as dúvidas
sobre essas regulamentações que influenciam
diretamente as atividades dos profissionais e
as operações empresariais na área da saúde,
a atual gestão do Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais instituiu a Comissão
Assessora de Assuntos Regulatórios (CAAR).
As agências, como a Anvisa e ANS, disponibilizam os textos de futuras normas técnicas para
Consulta Pública. Porém, essa forma de partici-

Compõem a CAAR:
Presidente: Farmº Humberto Marques Tibúrcio
Secretário: Farmº José Geraldo Martins
Demais integrantes
»» Farmª Adriana Cacciari Zapaterra César
»» Farmº Deodoro Máximo de Alencar Filho
»» Farmº Antônio Afonso Pereira
»» Farmª Fernanda Peixoto Sepe
»» Farmº Eder Fausto Rodrigues
»» Farmª Hyelem Talita Oliveira de Souza
»» Farmº Luciano Rodrigues Alves

pação ainda é pouco representativa, não somente pelas dificuldades
técnicas de acessar essas publicações, mas também por exigirem
treinamento e conhecimento específico para se opinar por escrito, além
do que envolve o interesse pessoal em relação ao assunto.
O presidente da Comissão, farmacêutico Humberto Marques Tibúrcio,
exemplifica que, recentemente, fez uma consultoria para um laboratório
referente ao relatório da inspeção sanitária para fins de renovação do
Alvará Sanitário e verificou que foram citadas 18 leis e regulamentos
para amparar as infrações atribuídas pelo fiscal sanitário. “Isto mostra
a intensidade do arranjo legal e regulamentar que existe no setor da
saúde”, constata Humberto Tibúrcio.
A intenção da Comissão Assessora de Assuntos Regulatórios do
CRF-MG é oferecer aos farmacêuticos esclarecimentos das dúvidas
sobre as leis e normas técnicas, assim como verificar em que esses
novos regulamentos influenciam no setor farmacêutico. O presidente da
Comissão ressalta que o CRF-MG é a única entidade com competência
e representatividade suficiente para oferecer esse tipo de apoio aos
farmacêuticos e, inclusive, aos estudantes. “Precisamos estar atualizados sobre essas regulamentações e é necessário que se tenha
facilidade e gratuidade no acesso dessas informações”, explica
Humberto.
Na primeira reunião da Comissão, foram definidas as diretrizes do
trabalho, além de estabelecido o calendário dos encontros que acontecerão durante este ano, bimestralmente. “Os temas discutidos serão
sempre as regulamentações que estão em destaque no momento”, diz
o presidente.
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Dia do Farmacêutico
Fotos: Sérgio Andrade

Data é marcada por homenagens e ações de valorização ao profissional
O Dia do Farmacêutico foi marcado em Minas Gerais
por mensagem na mídia, plotagem para veículos de
farmacêuticos com o slogan “Procure o seu Farmacêutico”,
envio de cartões a todos os profissionais inscritos e, em
grande estilo, houve o encerramento com a solenidade da
Comenda do Mérito Farmacêutico àqueles que se destacam
por relevantes serviços prestados à profissão e à população
mineira.

A farmacêutica Vitória
das Graças Mota
recebe a Comenda do
vice-presidente Luciano
Rena, em nome do
professor Afrânio Caiafa
de Mesquita

O presidente do
SEBRAE-MG e do
Sincofarma, Lázaro Luiz
Gonzaga, fez a entrega
da Comenda ao
farmacêutico Vinícius
Braga Quintão

O presidente Benício
Machado entrega
a Comenda ao
farmacêutico Nelson
Garcia do Carmo Júnior
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Nos dias 19 e 20 de janeiro, foi divulgada mensagem em
emissoras de rádio e televisão, em nível estadual, como
forma de parabenizar, prestigiar e propagar para a população
a importância deste profissional do medicamento.
No dia 22, a outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico
fechou as comemorações em Belo Horizonte, onde nove
farmacêuticos foram homenageados publicamente
recebendo uma medalha e um diploma. Em Belo Horizonte,
foram homenageados com a Comenda os farmacêuticos:
Professor Afrânio Caiafa de Mesquita, dra. Helena Márcia
de Oliveira Bernardino, dr. Humberto Marques Tibúrcio,
professor José Ramos Dias, dr. Luiz Antônio Marinho Pereira,
professor Luiz Bernardes, dr. Nelson Garcia do Carmo
Júnior e dr. Vinícius Braga Quintão. Por motivo de doença,
o farmacêutico professor Afrânio Caiafa de Mesquita e o dr.
Manoel Lobato foram, respectivamente, representados pela
farmacêutica-bioquímica Vitória das Graças Mota e pelo
professor José Alves Dias.

Gestão

Agradecimento
Acompanhados de seus familiares, os
homenageados ficaram emocionados
ao receber a premiação, maior honraria
feita pelo CRF-MG àqueles que
trabalham pela valorização profissional
e para a saúde da população mineira.
O farmacêutico-bioquímico Humberto
Marques Tibúrcio fez um breve
discurso em nome dos homenageados
e agradeceu à diretoria do Conselho
pela iniciativa da premiação. “Receber
esta medalha não é somente uma
ho nra, mas é f u n dame n t alme n te
uma responsabilidade para todos
nós. Fomos escolhidos porque temos
pontos em comuns e uma série de
atributos que plantamos ao longo de
nossas vidas. Ser um bom profissional
f a r ma cê u t i co nã o d e ma n da mai s
somente o reconhecimento pessoal.
Precisamos nos qualificar cada vez mais
para atender bem nosso cliente”, disse
o presidente do SindLab, que recebeu
a comenda das mãos do professor
Vanderlei Machado (foto).
De maneira especial, dr. Humberto
Tibúrcio agradeceu aos “seus
amores pelo incentivo e dedicação”,
referindo-se às suas filhas e à esposa
Vitória das Graças Mota, também
farmacêutica-bioquímica.
Citando a passagem bíblica no livro
Eclesiásticos: 38,4-8, o presidente
Benício Machado de Faria fez o discurso
de encerramento do evento. Segundo
ele, o objetivo da solenidade é lembrar
a todos a importância da profissão e
homenagear alguns dos que elevam o
orgulho de ser farmacêutico. “
De acordo com o presidente, “nossa
missão tem como objetivo qualificar,
defender e ser vir à comunidade
farmacêutica, a fim de promover a
sua valorização. Nossa visão é servir
de mediadores na integração entre o
profissional farmacêutico e a sociedade,
promovendo o seu reconhecimento
como agente de saúde”.

“Agradeço à direção do CRF-MG por esta honrosa homenagem do Mérito
Farmacêutico. Gostaria que todos os farmacêuticos que atuam na gestão
da saúde pública e, em especial, na gestão da assistência farmacêutica,
compartilhassem comigo esta homenagem pelo reconhecimento dos serviços
prestados para o engrandecimento da nossa profissão. Sabemos dos
esforços de nossos colegas farmacêuticos para promover o uso racional
de medicamentos em cada município do nosso estado e do país. Por fim,
sem o apoio da minha família e de meus amigos não seria possível ser
agraciado com esta homenagem”
Farmo. Luiz Marinho, que recebeu a Comenda das mãos da diretora Júnia Medeiros

A diretora secretáriageral do CRF-MG, Rigléia
Lucena, entregou a
Comenda à farmacêutica
Helena Bernardino

“A grande emoção
deste momento
me leva a refletir
sobre a carreira que
abracei e que me traz
muitas realizações. A
medalha de honra ao mérito
farmacêutico outorgada pelo
Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais fez-me lembrar
do dia a dia do exercício
profissional, para encontrar os
méritos de tamanha deferência.
Agradeço o gesto das colegas
Júnia Medeiros e Rigléia Lucena,
que apresentaram a propositura
de concessão desta comenda e o
acolhimento dos seus pares. É com imenso
orgulho da minha profissão que compartilho
este reconhecimento com todos os colegas
que me ajudaram, com meus mestres, minha
família e inúmeros amigos que conquistei nesta
caminhada,pois,como disse Bobbio,em seu livro,
“Pelos Caminhos da Memória”,além de sermos
o que temos pensado, amado e realizado, somos
também o que recordamos. Pois a riqueza está
nos afetos que alimentamos, nos pensamentos
que tivemos, nas ações que realizamos e nas
lembranças que conservamos”
Farma. Helena Márcia Bernardino
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“Quem já está no arquivo há 19 anos é uma emoção muito grande
receber este prêmio. É muito agradável e de certa forma me senti
remoçado pela atenção que o Conselho teve comigo,sem contar que foi um
momento especial de encontrar colegas e ex-alunos. Muito obrigado”
Prof. José Ramos Dias, que recebeu a Comenda entregue pela ex-aluna
e agora Conselheira do CRF-MG,Rosane Machado
“Fiquei surpreso e feliz com a homenagem.
Ser farmacêutico e o magistério para mim é
uma devoção,um sacerdócio. E esta comenda
me incentiva a continuar por mais 54 anos
na sala de aula,na profissão”

Homenagens aos
farmacêuticos no interior

Em reconhecimento e valorização aos farmacêuticos que têm colaborado para o engrandecimento da
profissão, o CRF-MG também tem homenageado profissionais que se destacam no interior do estado. Este
ano, além de Belo Horizonte, profissionais das regiões de Montes Claros, Governador Valadares, Teófilo Otoni
e do Vale do Aço receberam a Comenda do Mérito Farmacêutico.
1

Foram homenageados o farmacêutico-bioquímico de Montes Claros
Luiz Teófilo Veloso Milo, que não pôde comparecer ao evento, e a
farmacêutica-bioquímica Maria de Fátima Maia, de Bocaiúva, onde há
mais de 40 anos é referência na área de saúde da cidade. Emocionada,
ela agradeceu ao CRF-MG pela premiação e ressaltou que gostaria que
outros colegas estivessem presentes à solenidade, pois “saberiam que
valeu e vale a pena se empenharem com amor e dedicação à profissão”.
Juntamente com sua equipe, nos estabelecimentos farmacêuticos de
sua propriedade presta a boa orientação aos seus pacientes, desenvolvendo um trabalho humanizado, de qualidade e personalizado, acolhendo
a todos os que buscam assistência farmacêutica.
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Governador Valadares

Os farmacêuticos homenageados no Vale do Aço receberam
a Comenda do Mérito Farmacêutico, na cidade de Coronel
Fabriciano. O deputado estadual Paulo Lamac se deslocou de
Belo Horizonte especialmente para prestigiar os farmacêuticos
daquela região.

Em Governador Valadares, receberam a Comenda os
farmacêuticos Anilda Terra Domiciano Duarte, Hélcio Nicolau
Dias Theodoro e Lauro Fernando Schiffner, de Teófilo Otoni.

O parlamentar elogiou a atitude do Conselho em homenagear
“este profissional que tem papel importante na orientação à
população. No entanto, ressaltou que cabe “ao farmacêutico
não se esquecer dos mais humildes e dos excluídos da
sociedade, pois estes dependem e valorizam muito a
orientação que recebem deste profissional da saúde”, disse.

Prof. Luiz Bernardes, que recebeu a
Comenda entregue pela conselheira
Tânia Yara Campos

Em Montes Claros, a solenidade de outorga da Comenda foi presidida
pela diretora secretária-geral Rigléia Maria Moreira Lucena, que contou
com a presença da conselheira Rosane de Xavier Machado e da fiscal
farmacêutica Cláudia Leite de Araújo.

Vale do Aço

Os anfitriões da cerimônia de outorga da comenda foram
o presidente do CRF-MG, Benício Machado de Faria, o
vice-presidente Luciano Martins Rena Silva, os conselheiros
Sebastião José Ferreira e Rosane de Xavier Machado, o
farmacêutico fiscal do CRF-MG na região, Emerson Fracalossi,
e a presidente da Associação dos Farmacêuticos do Vale do
Aço, Gizele Souza Silva Leal, que muito contribuiu na organização do evento.
Receberam a comenda os farmacêuticos Edmar de Oliveira
Azevedo, Geraldo Flávio de Andrade, Klinger Toledo Neves
Arantes, Nelma Lagares Pinto, Tereza Cristina Campos Merotto
e Raimundo Jacinto da Silva. Também em Coronel Fabriciano,
por motivos particulares, o farmacêutico Geraldo Flávio de
Andrade não pôde comparecer para receber a homenagem.
Uma das homenageadas, a farmacêutica Tereza Campos
Merotto, que atua na Drogaria da Cooperativa de Consumo dos
Empregados da Usiminas, lembrou que após muito esforço e
dedicação o profissional farmacêutico está ocupando o seu
espaço perante a sociedade. “Fico muito emocionada e grata
ao nosso Conselho por esta importante homenagem”, frisou.

Com apoio da Associação de Farmacêuticos de Governador
Valadares, presidida pelo também coordenador do curso de
Farmácia da UNIPAC, Danilo Mattos, a cerimônia foi na Ilha
dos Araújos, e contou com a presença de vários profissionais e
autoridades da região, entre elas, a prefeita Elisa Maria Costa e
o secretário Municipal da Fazenda, Walter Machado.
O vice-presidente do CRF-MG, Luciano Martins Rena Silva,
presidiu o evento que contou com a presença da conselheira
Rosane de Xavier Machado e da farmacêutica fiscal do
Conselho na região Márcia Fernandes Dias.
No fim da cerimônia, todos os três homenageados pediram
a palavra para fazer um agradecimento público ao Conselho
de Farmácia. Ao lado da esposa Neuza, o farmacêutico Lauro
Fernando Schiffner agradeceu a honraria, em cuja solenidade
teve a oportunidade de reencontrar os colegas. “Fiquei maravilhado com a homenagem e muito feliz”. Sua esposa não se
conteve e completou: “Ele está tão feliz que já prometeu que
não tira a medalha nem pra dormir”.
O farmacêutico-bioquímico Hélcio Theodoro ressaltou
as ações da atual gestão do CRF-MG em valorização do
profissional, principalmente, segundo ele, ao prestigiar os
farmacêuticos do interior. “A diretoria do Conselho nunca esteve
tão próxima da categoria. Nunca tinha visto essa proximidade
de respeito aos farmacêuticos das análises clínicas”, frisou.
Anilda Domiciano disse que recebeu com surpresa o
comunicado de que seria homenageada. “Ficou lisonjeada e
sei que esta Comenda é um privilégio que divido agora com a
minha família”, disse.
A prefeita de Governador Valadares, Elisa Costa, elogiou o
Conselho pelas homenagens. Segundo ela, a premiação é o
reconhecimento pelo trabalho prestado. Os farmacêuticos dão
grande contribuição ao serviço público com a promoção da
saúde pública”, ressaltou.

2

A conselheira Rosane Machado,
a diretora Rigléia Lucena, a
homenageada Fátima Maia,
de Bocaiúva, e a farmacêutica
fiscal Cláudia Leite

3

Foto 2: O deputado estadual Paulo Lamac, o farmacêutico Edmar Azevedo, o conselheiro
Sebastião Ferreira, o farmacêutico Raimundo Silva e o vice-presidente Luciano Rena,
a Conselheira Rosane Machado, a farmacêutica Nelma Lagares, o presidente Benício
Machado, a farmacêutica Tereza Merotto, o diretor da Cônsul-Usiminas, Júlio Santos e o
farmacêutico Klinger Arantes durante solenidade em Coronel Fabriciano
Foto 3: A prefeita de Governador Valadares, Elisa Costa, os farmacêuticos Lauro Schiffner
e Anilda Duarte, o vice-presidente Luciano Rena, a conselheira Rosane Machado e o
farmacêutico Hélcio Theodoro, durante solenidade em Governador Valadares
| Fevereiro - Março 2011 |
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CRF-MG abre mais oito turmas do Capacifar
Honrando o compromisso e atendendo ao pedido da categoria, a diretoria
do CRF-MG abriu mais turmas do Capacifar para dar oportunidade à participação do maior número possível de profissionais farmacêuticos no estado.
Somente de dezembro/2010 até fevereiro foram cinco turmas, sendo a
3ª em Belo Horizonte, Araguari, Teófilo Otoni, Diamantina, Manhuaçu. Em
março, foram abertas mais três turmas, sendo a 2ª de Juiz de Fora, 2ª de
Ipatinga e a 1ª turma de Betim.
Em abril, farmacêuticos das regiões de Montes Claros e Alfenas também
serão contemplados com a capacitação gratuita.
O Capacifar teve início em 2008 e até o momento foram abertas 19
turmas, incluindo uma de Análises Clínicas, com a participação de, aproximadamente, 3 mil farmacêuticos, em 14 cidades, localizadas de Norte a Sul
do estado.

Capacifar Araguari

“Gostaria de informar que estou muito
satisfeita com o curso Capacifar! A aula
ministrada pelo farmacêutico José Geraldo
foi, além de muito interessante, bastante
produtiva. Também considero de grande
importância as doações e fico feliz em
poder contribuir”

Capacifar Teófilo Otoni
“Bedsen, quero parabenizá-lo pela
sua brilhante participação no nosso
Capacifar. Esteja certo que você somou
e muito com a sua apresentação.
Confesso que naquele sábado pretendia
ir somente pela manhã, mas você me
venceu.......E pelo que percebi, muitos
outros também foram vencidos pelo seu
talento. Parabéns e muito obrigado!”

Farma Robléia Saúde Alves
“Gostaria de parabenizar ao instrutor
Claudiney Luiz Ferreira e toda a equipe
do Capacifar pela excelente aula sobre
Administração Farmacêutica”

Farma Aparecida Ferreira de Oliveira

Farma Milla Santos Lima - CRF 25675

Capacifar 3ª turma BH
“Não tenho como agradecê-los. Graças
a vocês, poderemos dar às crianças um
Natal melhor. Que Jesus abençoe a família
de todos”

As doações do 1o módulo em Diamantina fizeram
a festa das crianças da Creche do Cazuza
Em BH, o gestor do Capacifar, farmacêutico Alisson
Brandão, faz a abertura do 1o módulo da 3a turma

Micheline Leandra Souza, da Fraternidade Espírita
O Consolador, bairro Novo Aarão Reis em BH, ao
receber as doações do 1o módulo, entregues pela
diretora Rigléia Maria Moreira Lucena
“Este Capacifar é uma beleza. Vocês estão
de parabéns! Para melhorar ainda mais,
houve a entrega das fraldas para o Núcleo
do Câncer (151 pacotes). Foi pura emoção,
pois, as entidades sempre estão no aperto
e a pedido da presidente dona Niogercina, o
agradecimento de coração”

Farmo Vinícius Magalhães Dutra

14

| Farmácia Revista |

Capacifar Manhuaçu

Reserve sua agenda em julho

para o 11º Congresso de Farmácia
e Bioquímica de Minas Gerais
Nos dias 13, 14 e 15 de julho deste ano, no
Minascentro, Belo Horizonte sediará o principal
evento farmacêutico do estado, o 11º Congresso
de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais
(CFBMG), tendo como eventos paralelos o 3º
Encontro Mineiro de Educação Farmacêutica, o
3º Encontro da Regional Sudeste da Sociedade
Brasileira de Farmacognosia, o 2º Encontro
Mineiro de Citologia Clínica, o 1º Encontro dos
Coordenadores do Curso de Farmácia de Minas
Gerais, além da 11ª Exporfarma, feira de
produtos e serviços ligados à área farmacêutica.
Promovido pelo C onselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais, o Congresso tem
como tema principal a “Qualificação com
Responsabilidade Social na Saúde”. Segundo o
presidente do 11º CFBMG, professor Vanderlei
Machado, “o CRF-MG está se empenhando
para oferecer uma programação com temas
variados nas diversas áreas da Farmácia
para atrair o maior número de participantes
possível nos cursos, mini-cursos, palestras e
mesas-redondas”.
As parcerias com as entidades farmacêuticas e indústria farmacêutica foram ampliadas
e esta edição terá a participação efetiva da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas (SBAC)
e Medquímica.
Aqueles que não puderem par ticipar do
Congresso são convidados a visitar, gratuitamente, a 11ª Expofarma e participar de todas as
promoções oferecidas pelos parceiros.

11° CONGRESSO
de Farmácia e Bioquímica
de Minas Gerais
INSCRIÇÕES
Em abril, as inscrições estarão abertas no site do Congresso
(www.crfmg.org.br/congresso), onde estão sendo postadas
todas as informações acerca deste grande evento farmacêutico.
Terão prioridade para se inscrever os profissionais farmacêuticos
e outros da área da saúde. Posteriormente, as inscrições serão
abertas para os acadêmicos dos cursos de saúde.
Mantendo iniciativa adotada no Congresso passado, nesta
edição, o participante também poderá montar sua própria
programação, com horários e temas nas áreas de seu interesse,
pagando somente uma taxa de inscrição e participar de várias
áreas de seu interesse no mesmo dia, desde que não haja
coincidência de horários.
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Farmácia
Magistral

Dispensação Ativa na
Farmácia Comunitária

Etnobotânica e Etnofarmacologia de Plantas
Medicinais – ouvindo as comunidades

Gestão de Pessoas

Farmacologia de Plantas Medicinais

Planejamento Estratégico

O Método Clínico de
Atenção Farmacêutica

Controle de qualidade de Fitoterápicos – validação,
estabilidade, embalagem, rotulagem e bulas

Plantas Medicinais, Fitoterápicos e
Marcador Químico
Administração PRÁTICA
de Farmácias e Drogarias

Quimioinformática e modelagem aplicada a
fitoterápicos e plantas medicinais
Plantas Medicinais do dia a dia da Farmácia
Comunitária (Indicações, Cuidados e Interações
Medicamentosas)

Ph.D., M.Sc. Dr.
Cassyano J Correr
Profª. Drª. Maria
Manuela de Oliveira
Abreu C. G. Teixeira
Prof. Dr. Rodrigo
Magalhães

Planejamento Financeiro e
Fiscal em Farmácia Magistral

Novas Formas Farmacêuticas Desafios & Realidades
Novos Excipientes na
Farmácia Magistral

Prof. Dr. Geraldo Magela

Cuidados Farmacêuticos para Usuários Crônicos
de Medicamentos (Hipertensos e Diabéticos)

Projeto: Prescritores de Qualidade
Gestão do Componente Especializado
da Assistência Farmacêutica

Conselhos de Saúde: Atuação do
Profissional Farmacêutico
Políticas Complementares na Assistência
Farmacêutica - Saúde Indígena e Sistema Prisional

Prof. Dr. Ernane Ronie Martins

Prof. Dr. Luis Antonio
Paludetti (a confirmar)

Prof. Dr. Cristiano Moura

Prof. Dr. Fernão de Castro Braga

Prof. Dr. Marcelo
Reis da Costa

Prof. Dr. Francisco Batista Júnior

Prof. Dr. João Paulo Vianna Leite

Profª. Drª Maria
Alicia Ferrero

Prof. Dr. Lélio Augusto Maçaira

Profª. Dra. Lúcia Pinheiro
dos Santos Pimenta

Profª Dra. Cinthia Caldas Rios
Profª Dra. Fabíola Sulpino
Profª Dra. Júnia Célia de Medeiros
Prof. Dr. Luiz Antônio Marinho
Prof. Dr. Marcos Luiz de Carvalho
Prof. Dr. Mauro Silveira de Castro

Análises
Clínicas

Indústria

Dislipidemia: Metabolismo, Genética e
Interferências Laboratoriais
Gerenciamento de Risco em
Farmácia Hospitalar (aplicar a
ferramenta mais prática)

Avaliação Laboratorial das
Células do Sangue
Uroanálise e Garantia da Qualidade
O Laboratório de Análises
Clínicas & o DNA

Estratégias para Implantação
da Farmácia Clínica

Avaliação Crítica dos Métodos e Técnicas
Imunológicas para o Diagnóstico de
Doenças Infecciosas

Medicamentos Potencialmente
Perigosos

Negociação dos Contratos e Preços com
os Convênios e Audiência Pública

Planejamento Estratégico em
Farmácia Hospitalar

O desafio do diagnóstico laboratorial
imunológico no pré-natal e gestação
Licitações Públicas
Diagnóstico Laboratorial das Endocrinopatias

Prof. Dr. Fábio Teixeira
Ferracini (a confirmar)
Profª. Dra. Msc. Helaine
Carneiro Capucho

Controle Microbiológico
Resultado OOS - Out of
Specification Results (Resultados
Analíticos Fora da Especificação)

Palestra
Mesa-Redonda

Homeopatia
Marketing: Divulgação da Homeopatia
Cidadania e Responsabilidade Social Empresarial:
Homeopatia, Antroposofia, Fitoterapia e Acupuntura
unidas na Defesa de Direitos
Terapeutas Homeopatas:
Realidade no Brasil e no Mundo

Monitoramento de
Salas Limpas

Qualidade do Medicamento Homeopático:
Realidade e Perspectiva

Validação da Eficácia da
Limpeza e Sanitização

Capacitação dos Colaboradores:
Busca da Qualidade no Atendimento ao Cliente
Farmácias Homeopáticas:
Passado, Presente e Futuro

Como Resolver os Problemas do dia a dia
no Laboratório de Análises Clínicas

Processo de Certificação
Hospitalar

Curso
Mini-Curso

Mecanismo de Ação do Medicamento Homeopático

Diagnóstico e Monitoramento do
Diabetes: Tipo I e II

Responsabilidade Social do Analísta Clínico

Profª Dra. Bruna Cristina Fonseca
Librelon (a confirmar)

Profª. Dr. Anny Margaly Trentini

Prof. Dr. Leandro Rocha (a confirmar)

Farmácia
Hospitalar

Indicadores Epidemiológicos: Ferramenta
para Programação de Medicamentos

Profª. Drª. Luciana
Salomom

Prof. Dr. Fernando Batista Costa

Palestrantes, Moderadores

Abordagem ao Tratamento do Tabagismo:
Participação do Farmacêutico nos Grupos e a
Dispensação dos Insumos

Fitoquímica de Produtos Naturais
Tecnologia Farmacêutica Aplicada a Fitoterápicos

Dia 15/07/11

Participação do Farmacêutico no NASF:
Como fazer e Experiências Exitosas

Cultivo e Domesticação de Plantas Medicinais
Cuidados Farmacêuticos
na Diabetes

Saúde
Pública

Dia 14/07/11

Florais de Bach: Indicações e Resultados
Atendimento dos Requisitos
Regulatórios: Especificação
Funcional de Sistemas
Computadorizados
Estratégia de Manutenção de
Equipamentos de Produção
Validação de Sistemas
Computadorizados em Indústria
Farmacêutica & Manutenção do
Estado Validado

Visitação Médica em Homeopatia:
Médico-Paciente-Farmacêutico
Psiquiatria e Homeopatia:
Cura ou Alívio dos Sintomas?
Aprendendo e Aplicando as Legislações
Vigentes em Homeopatia
Hahnemann: Revisão e Atualidade

Prof. Dr. Humberto M. Tibúrcio

Profª. Dra. Luciana
Curátola

Profª. Dra. Janice Sepúlveda

Profª. Dra. Sônia
Lucena Cipriano

Profª. Dra. Lígia Maia

Prof. Dr. José Abol

Prof. Dr. Luiz Carlos da Fonseca
Profª Dra. Mariléia Scartezini
Prof. Dr. Nadilson da Silva Cunha

Profª. Drª Ângela
Lopes Pinto

Profª. Dra. Adelina Fagundes Morato
Prof. Dr. Alexandre Barbosa Lima

Prof. Dr. Flávio
Luiz Lisboa

Profª. Dra. Amarilys de Toledo Cesar

Profª. Drª Mariana
Maria de Paula

Prof. Dr. Henrique Marquez Henriques

Prof. Dr. Ricardo
Queiroga Bueno

Prof. Dr. Ivan da Gama Teixeira

Prof. Dr. Claudiney Luiz Ferreira
Prof. Dr. Hylton Sarcinelli Luz

Profª. Dra. Mara Zélia de Almeida

Profª Dra. Renata Cristina
Resende Macedo

Prof. Dr. Nilton Luz Netto Junior

Profª Dra. Renata Fausta de Barros

Prof. Dr. Paulo Jaconi Saraiva

Profª Dra. Simone Alves do Vale

Prof. Dr. Paulo Nahoum

Profª Dra. Simone Faria de
Abreu (a confirmar)

Profª. Dra. Sandra Mª Silva Rassi

Profª. Dra. Rita de Cassia Gomes

Profª Dra. Tarsila Neiva Resende

Prof. Dr. Thales Onofre de Oliveira

Prof. Dr. Ricardo Tabach (a confirmar)
Prof. Dr. Ulisses Cavalcanti (a confirmar)

13/07

Fitoterapia

Dia 13/07/11

14/07

Farmácia
Comunitária

Legenda

15/07

Abaixo a programação inicial, que inclui cursos, palestras, mini-cursos, mesas-redondas. Ressaltamos que esta poderá sofrer
alterações. Acompanhe as informações e a programação oficial, acessando o site www.crfmg.org.br/congresso.

Referência de Cores

Profª Dra. Paula Virgínia Bottini

Profª. Dra. Márcia Aparecida Gutierrez
Prof. Dr. Paulo Ricardo Mariotini Gameiro
Profª. Dra. Renata Leite Maciel

Palestrantes e Moderadores

Os coordenadores do 11º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais têm se empenhado para elaborar uma programação
científica que possa contemplar as diversas áreas da Farmácia.

CRF-MG firma convênio

com Faculdades de Farmácia
para ministrar palestra
sobre ética profissional
Em agosto de 2010, o CRF-MG criou a
Coordenadoria da Secretaria da Comissão
de Ética, com o objetivo englobar o Serviço
de Orientação Farmacêutica, a Secretaria de
Comissão de Ética e ainda realizar convênios
com as faculdades de Farmácia para proferir
palestras sobre ética profissional.
Sob a responsabilidade da farmacêutica
fiscal do CRF-MG Cláudia Leite de Araújo, estas
atividades visam à prevenção de autuações
geradas por desconhecimento da legislação e
minimizar a ocorrência de processos punitivos.
O Ser viço de Orientação Farmacêutica
consiste em reuniões individualizadas com
profissionais que apresentam um número
significativo de ausências no estabelecimento
pelo qual responde tecnicamente e/ou por
alguma outra irregularidade constatada durante
a fiscalização do CRF-MG. Visa esclarecer
sobre aspectos importantes do Código de
Ética da Profissão Farmacêutica e as consequências deste processo para a continuidade das
atividades que estejam exercendo dentro do
estado de Minas Gerais. “É uma oportunidade
para o profissional ajustar a sua atuação de
acordo com as normas vigentes”, explica o
presidente do CRF-MG, Benício Machado.
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A orientação farmacêutica também acontece por meio de palestras
para os alunos no último semestre do curso de graduação em Farmácia.
Para os profissionais farmacêuticos, o Projeto CAPACIFAR se tornou um
fórum permanente de discussão sobre a ética profissional.
Diante do aumento significativo do número de cursos de Farmácia
em Minas Gerais, considerando-se os vários casos de denúncias para
apuração de possível infração ética profissional (feitas pelas Vigilâncias
Sanitárias, Ministério Público, Ministério do Trabalho, Anvisa, Polícia
Federal), observou-se a necessidade da ampliação da discussão do
tema com toda a categoria farmacêutica.
Objetivando-se auxiliar no processo de formação profissional, tendo
como foco a ação preventiva e educativa do processo de fiscalização,
a diretoria do CRF-MG entendeu ser fundamental o estreitamento das
relações entre esta Autarquia e as Instituições de Ensino Superior que
ofertam o curso de Farmácia no estado.
Por meio da Coordenadoria da Secretaria da Comissão de Ética, o
CRF-MG disponibiliza palestra sobre “Ética Profissional Farmacêutica“,
ministrada para os alunos do último ano de graduação dos cursos de
Farmácia em Minas Gerais, através de um convênio firmado entre as
partes, visando promover a conscientização ética e a construção de uma
cultura de valorização profissional efetiva frente à comunidade.
Nessas palestras são prestadas informações que possam facilitar aos
futuros profissionais o acesso às normas mais recentes.
A palestra nas Instituições de Ensino Superior é realizada uma vez por
semestre, sendo ministrada por farmacêutico do quadro de empregados
do Conselho Regional de Farmácia ou por farmacêuticos que possam
representar esta autarquia federal.

Capacitação profissional

Farmacêuticos mineiros

aprimoram conhecimento em

oficina sobre diabetes

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, em parceria com a Associação
Diabetes ADJ Brasil, Conselho Federal de Farmácia e Anvisa, promoveu a “Oficina de
Trabalho Aprimoramento em Diabetes para Farmacêuticos do Brasil”.
Auditório lotado, farmacêuticos atentos e bastante
participativos foi o cenário registrado no sábado,
12 de março, na sede do CRF-MG. Na abertura
dos trabalhos, a diretora secretária-geral do
CRF-MG, Rigléia Maria Moreira Lucena, ressaltou
a importância do evento, que teve o objetivo de
orientar e preparar o farmacêutico para o atendimento à população no seu papel de promotor da
saúde. Ela lembrou que atualmente a diabetes
acomete cerca de 250 milhões de pessoas no mundo
e, no Brasil, em torno de 8% da população. “Grande
parte das pessoas não sabe que está com diabetes
e desconhece os sintomas e o tratamento. Cabe a
nós, farmacêuticos, orientar nossos pacientes e
ensiná-los a prevenir e a se cuidar desta doença que
já se tornou uma epidemia mundial”, disse.
Também na mesa de abertura, a farmacêutica
diretora da Anfarmag-MG (Associação de Farmacêuticos Magistrais-Regional Minas), Maria Alicia
Ferrero, disse que ficava feliz em ver o auditório cheio
de colegas preocupados em se especializar nesta
doença silenciosa. “Mais uma vez, nós farmacêuticos temos a chance de aprendermos para termos
papel importante e o reconhecimento da nossa
população”, disse, referindo-se à oportunidade que o
CRF-MG estava proporcionando aos profissionais da
Farmácia com a realização do evento.

A oficina foi ministrada por cinco especialistas em diabetes que conseguiram atrair
durante todo o dia a atenção dos participantes.
Na parte da manhã, elas deram uma palestra
interativa.
As palestrantes, a médica endocrinologista
Janice Sepúlveda Reis, da Santa Casa de Belo
Horizonte, a farmacêutica doutora e pesquisadora na área de Atenção Farmacêutica
em Diabetes na Universidade Estadual de
São Paulo (UNESP) e educadora em diabetes
pela Federação Internacional de Diabetes,
Sílvia Ferreira Lima Cavalheiro, a também
farmacêutica-bioquímica Graziela Coelho
Amato Spadão, pós-graduada no tema e
ministrante de cursos no CRF-SP, a enfermeira
Roseli Monteiro de Barros e a farmacêutica
Ana Paula Miranda, ambas da ADJ-Diabetes
Brasil, de São Paulo, deram show de conhecimento e de esclarecimentos aos farmacêuticos
inscritos na Oficina.
Antes do início das palestras elas distribuíram
um questionário aos farmacêuticos para que
eles marcassem o que conheciam e sabiam
sobre o tema em questão. No final, o mesmo
questionário foi distribuído novamente para
que eles acrescentassem o que aprenderam.
| Fevereiro - Março 2011 |
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Capacitação profissional
A enfermeira Roseli Rezende ressaltou que o mais grave para o portador
da diabetes é a falta de acesso. “O mais grave é não ter acesso ao cuidado
e não ter estímulos ao auto-cuidado”, enfatizou ao lembrar que a ADJ Brasil
é uma associação fundada há 31 anos por pais de crianças diabéticas. Hoje,
ela assiste também a jovens e adultos de várias regiões do país. Informações
sobre a associação acesse o site www.adj.org.br.
À tarde, os farmacêuticos foram divididos em grupos que participaram de
dinâmicas e dramatizaram algumas situações propostas pelas palestrantes,
apresentando soluções com o auxílio de um tutor, sendo este um profissional da área da saúde.

Sintomas

Educação
Para a médica Janice Reis, é importante que médicos e
farmacêuticos eduquem o seu paciente sobre os conceitos
de diabetes, orientando-lhe a não utilizar medicação
por conta própria e fazer o acompanhamento médico
adequado. Ela explicou como deve ser feita a conservação,
o transporte, o preparo e a aplicação da insulina. A médica
ainda reforçou a importância de revezamento dos lugares
de aplicação desta substância no corpo e demonstrou de
maneira prática como deve ser feito.
A farmacêutica Sí lvia Cavalheiro destacou que o
farmacêutico deve ter dois tipos de preocupação em relação
à diabetes: a primeira é quanto às ações preventivas, tendo
que conhecer os hábitos de vida do paciente e a segunda
preocupação diz respeito ao conhecimento sobre a doença
e ao uso correto dos medicamentos. “O farmacêutico deve
estar preparado e seguro para orientar o paciente depois
que for indicado o índice da sua glicose”, explicou.
De acordo com a especialista, dos 8% dos brasileiros
acometidos pela doença, 95% têm a diabetes tipo 2 e o
restante a tipo 1, sendo considerada epidemia também no
Brasil, o que é preocupante, pois milhões de pessoas podem
estar com a doença sem ter os sintomas e quando eles
aparecem, normalmente, já indicam alguma complicação.
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Segundo a doutora Sílvia, geralmente os sintomas
da diabetes são sede excessiva, perda de peso,
visão borrada, muita fome e urinar com bastante
frequência. “A palavra-chave é a prevenção, incluindo
atividade física regular, alimentação saudável e
exames preventivos”, ensina.
Durante sua palestra a farmacêutica e educadora
em diabetes, Graziela Spadão, que há mais de 15
anos orienta portadores desta doença, reforçou
que os glicosímetros não devem ser utilizados para
fazer diagnóstico. Atualmente, no mercado brasileiro,
existem apenas quatro diferentes marcas desses
aparelhos que medem o índice de glicose e todos têm
suas peculiaridades, que devem se adequar a cada
tipo de paciente.
Responsável entre as palestrantes pela logística
dos trabalhos, a farmacêutica Ana Paula Pereira de
Miranda, da ADJ Brasil, lembrou que muitos profissionais da área não se sentem preparados para dar
orientação correta e segura aos diabéticos. Fatores
que levaram ao planejamento dessa oficina, cujo
objetivo é o de treinar e qualificar o farmacêutico para
uma atuação correta, de acordo com o que propõe a
RDC 44/09, da Anvisa.
Entre outros itens, a RDC estabelece que quando o
paciente se submeter ao rastreamento do índice de
glicose na farmácia, o farmacêutico deve preencher
uma ficha com duas vias, com os dados do estabelecimento, do paciente, o resultado da aferição e ainda
a orientação que foi dada. Uma via fica no estabelecimento e a outra é do paciente.

“Tenho gostado muito dos cursos e oficinas
oferecidas pelo CRF-MG. A divulgação está
muito boa, sempre ficamos sabendo dos eventos
com antecedência e dá para a gente se programar
e com os eventos acontecendo aos sábados é mais
fácil para as pessoas partici parem. O tema
diabetes é muito importante não somente para os
farmacêuticos, mas para todas as pessoas, porque
todo mundo conhece alguém que tem a doença”
Flávia Ramos - CRFMG 16.442

Belo Horizonte

“Gostei muito da forma dinâmica que a
oficina foi ministrada. Eventos como estes
agregam muito ao nosso currículo. Esta
gestão tem oferecido excelentes cursos. Além
de contar com ótimos ministrantes, têm a
vantagem de serem gratuitos,o que possibilita
a partici pação de muitas pessoas”

Doações
Mais uma vez o gesto solidário dos farmacêuticos
foi dividido com duas entidades assistenciais de
Belo Horizonte. Para a Oficina de Trabalho os
farmacêuticos inscritos doaram fraldas geriátricas ou
uma lata de leite em pó.
À Cirandinha Centro de Apoio e Assistência à Criança,
do Bairro Floramar, foram doadas 41 latas de leite em
pó, e ao Asilo Cidade Ozanam, do Bairro Ipiranga,
foram repassados 32 pacotes de fraldas geriátricas.
Os conselheiros professor Vanderlei Machado e
Rosane de Xavier Machado, também presidente da
Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária (SBFC)
Regional Minas, fizeram a entrega das doações às
instituições filantrópicas que assistem a crianças e
idosos carentes.

Pablo Ferreira Silva - CRFMG 25.853

Felisburgo
“Essa oficina foi muito interessante, tomara
que sejam promovidas outras, porque há muita
carência desse ti po de evento. Gostei muito da
parte em que podemos dramatizar algumas
situações do atendimento aos pacientes,pois assim
conseguimos conciliar a teoria com a prática”
Reinaldo Rezende - CRFMG 12.718

Belo Horizonte
| Fevereiro - Março 2011 |
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“Bíblia“

Entrevista

dos farmacêuticos é atualizada
Comissão lança a 5ª edição da Farmacopeia Brasileira que será disponibilizada no site da Anvisa

Manter atualizada a farmacopeia brasileira, que durante anos ficou
sem agregar os avanços do setor farmacêutico é o desafio da Comissão
da Farmacopeia Brasileira (CFB), presidida pelo farmacêutico Gerson
Antônio Pianetti, mestre e doutor em Ciências Farmacêuticas, respectivamente, pelas Universidades Federal do Rio Grande do Sul e de Paris XI,
exercendo desde 1976 atividades docentes na Faculdade de Farmácia
da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O professor Pianetti é
também Conselheiro Federal Suplente do CRF-MG no Conselho Federal
de Farmácia.
Um grupo de, aproximadamente, 300 profissionais, em sua maioria
farmacêuticos e estudantes de Farmácia, ao lado dos 17 membros da
CFB trabalharam na construção de uma farmacopeia atualizada, nos
moldes das principais farmacopeias internacionais como a americana, a
européia, a britânica e a japonesa.
A quinta edição da Farmacopeia Brasileira, mandatória a partir de
24 de fevereiro de 2011 será disponibilizada gratuitamente no site da
Anvisa e receberá constantemente, atualizações, conclusões, inclusões
e exclusões quando for o caso.
Haverá, também, a publicação convencional em livro, mas a publicação
virtual será aquela sempre mais atualizada. Todas as correções
necessárias serão mais ágeis por meio eletrônico e está previsto o
lançamento de dois suplementos, no final deste ano e outro no fim de
2012.

Arquivo pessoal
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Farmácia Revista (FR): Há quanto tempo a
Farmacopeia Brasileira não era atualizada?
G e r s o n Pia n et ti: Apesar de a legislação
determinar prazo de cinco anos para a atualização de cada edição da Farmacopeia Brasileira
isto nunca ocorreu. No lançamento do primeiro
fascículo da quarta edição, o então presidente
Dr. Celso Bittencourt, assumiu o compromisso
de cumprir com o que determinava a legislação,
mas foi atropelado pelos desmandos ocorridos
em várias administrações da antiga Secretaria
Nacional de Vigilância Sanitária.
C om a criaç ão da A nvi s a, a C omi s s ão
Permanente de Revisão da Farmacopeia Brasileira
passou a trabalhar no segundo fascículo, mas
também não conseguiu cumprir com o seu
propósito e tivemos 20 anos de distância entre o
primeiro e o segundo volume. Portanto, podemos
concluir que foram vinte e dois anos de atraso
na revisão do primeiro fascículo e de quinze na
revisão das monografias que foram lançadas por
partes.
FR: Qual a importância da atualização da
Farmacopeia Brasileira?

O presidente da
CFB, professor
Gerson Pianetti
(em pé), durante
lançamento
na Anvisa da
5a edição do
catálogo

22

Nesta entrevista à Farmácia Revista, o
professor Gerson Pianetti fala sobre o trabalho
que vem sendo desenvolvido pela comissão
que preside desde 2009 e o esforço para o
desenvolvimento de nossa farmacopeia que já
é uma das mais avançadas entre as dos países
emergentes.

G e r s o n P ia n e t t i : Sem atualização a
Farmacopeia é uma letra morta. Os inúmeros
insumos farmacêuticos, excipientes e especialidades farmacêuticas lançados anualmente no
mercado farmacêutico têm que ter um acompanhamento rígido por parte dos órgãos sanitários.

Não havendo um código nacional, fica impossível realizar uma
vigilância sanitária de acordo com as normas internacionais.
É necessário se ter critérios rígidos para se disponibilizar no
mercado produtos que venham contribuir para a melhoria da
saúde pública e não o contrário. Os métodos analíticos estão
cada vez mais sofisticados e específicos, é necessário por
isso que a farmacopeia acompanhe a evolução e ajude a dar
maior segurança aos produtos sanitários disponibilizados à
sociedade.
FR: Qual o diferencial desta quinta edição em relação às
anteriores?
Gerson Pianetti: Cada edição traz um grande avanço.
Alguns capítulos gerais foram introduzidos e outros foram
revisados para adequação à moderna forma de se obter um
medicamento seguro e eficaz. A revisão sempre aumenta
as possibilidades analíticas e tenta colocar a segurança de
identificação de substâncias que possam estar no produto em
forma de contaminante. Isto ajuda a desenvolver substâncias
químicas de referência para identificação, o que faz crescer as
possibilidades de pesquisa na área farmacêutica.
FR: Quantos profissionais participaram desta edição e eles
atuam em quais áreas?
Gerson Pianetti: A Comissão da Farmacopeia Brasileira é
composta de dezessete membros. Para a construção da quinta
edição, houve um financiamento da Anvisa para inclusão
de inúmeras unidades acadêmicas de farmácia, além dos
comitês técnicos temáticos, também parceiros no trabalho.
Teve-se, então, a participação de no mínimo trezentos profissionais (a maioria de farmacêuticos e estudantes de farmácia).
A infraestrutura ainda é insípida, mas tende a se consolidar
principalmente após o lançamento da quinta edição quando
foi demonstrada a enorme capacidade de trabalho criativo do
brasileiro.
FR: Qual é o significado e a importância da Anvisa
responsabilizar-se pela Farmacopeia?
Gerson Pianetti: Semelhante às principais farmacopeias
mundiais, todas sob a supervisão do órgão sanitário de
seus países, também a Farmacopeia Brasileira precisava se
adequar à esta nova realidade brasileira após a criação da
Anvisa. O financiamento dessa obra tem de ser público para
que a esperada isenção exista. Se é responsabilidade da
Anvisa o registro de medicamentos e as inspeções sanitárias,
cabe também a ela determinar os parâmetros fundamentais

para o exercício de seu trabalho. Contando com a experiência
voluntária de inúmeros experts ela está colocando no mercado
um produto de altíssimo nível que é a nossa farmacopeia.
FR: A inclusão do formulário Fitoterápico Nacional na
Farmacopeia é uma ação inédita ou a retomada de uma
vocação que o Brasil precisa redescobrir?
Gerson Pianetti: É uma ação inédita que visa quitar uma
grande dívida com a sociedade. A Farmacopeia e seus
formulários são fontes de pesquisas que visam trazer o conhecimento e a prática farmacêutica para o seio da sociedade. São
inúmeras as formas usadas pela população para a busca do
bem-estar e a farmacopeia deve estar pronta a responder as
questões mais imperativas sobre todas essas possibilidades.
FR: Qual é o papel da Farmacopeia nas práticas
farmacêuticas para o farmacêutico de modo geral?
Gerson Pianetti: Diferentemente das antigas farmacopeias
do século passado, as edições atuais se voltam para a garantia
de um produto final de qualidade. Com isto, a produção
magistral ou industrial de medicamentos deve ter critérios para
assegurar ao farmacêutico o saber fazer que é a sua habilidade
frente ao desafio da elaboração de um medicamento. Não
existe hoje a menor possibilidade em se formar um profissional
farmacêutico sem que o mesmo tenha um conhecimento pleno
do fazer farmacêutico.
FR: Como serão feitas as atualizações da Farmacopeia
daqui para frente?
Gerson Pianetti: Estamos exatamente discutindo esse
ponto na comissão. A estrutura montada pelas farmacopeias
internacionais é gigantesca e a nossa ainda é acanhada. No
momento, estamos preparando o planejamento estratégico
para que possamos lançar o primeiro suplemento no final do
ano e outros dois em 2012 e 2013. Serão estas as bases para
a concretização da sexta edição, que deverá estar publicada
em 2015. Paralelamente, os convênios da Anvisa com as
universidades parceiras autorizadas levarão à obtenção de
outras monografias que virão aumentar os textos já publicados.
A revisão tem de ser permanente com o objetivo de corrigir,
incluir, eliminar e finalizar o processo de monografias validadas
a serem disponibilizadas à sociedade. Quem sabe em um
futuro não muito distante, o registro de medicamentos possa
ser realizado com os métodos farmacopeicos validados tirando
do laboratório o ônus de desenvolvimento e validação de
procedimentos analíticos?
| Fevereiro - Março 2011 |
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Artigo técnico

Plantas medicinais e hipertensão
MAIA, Laísa Ferreira1; CASTRO, Quênia Janaina Tomaz de1; RESENDE, Fernanda M. Freitas1;
RODRIGUES-DAS-DORES, Rosana Gonçalves1.

Resumo
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é doença crônica não-transmissível, definida quando os níveis de pressão arterial sistólica (PAS) são
≥ 140 mmHg e/ou de pressão arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg,
sendo que estes valores devem refletir pelo menos duas medidas com
intervalo de dois minutos entre elas. A utilização de plantas medicinais
e fitoterápicos na prevenção e/ou na cura de enfermidades é hábito
corriqueiro prevalente na história da humanidade, e ainda, nos dias
de hoje, continua ocupando lugar de destaque no arsenal terapêutico
disponível. Entretanto, as plantas medicinais produzem compostos
bioativos, que podem atuar de forma dúbia. Assim, é fundamental o
estudo de fitoterápicos, visando identificar as possíveis interações e
mecanismos de ação farmacológica destes medicamentos, de forma a
poder assegurar o seu uso racional.

Palavras-chave
Interações medicamentos-plantas medicinais, Fitoterapia, Alopatia.

Introdução
Hipertensão arterial sistêmica (HAS) é doença crônica não-transmissível, de origem multifatorial e causal, altamente prevalente, sendo
responsável por grande número de óbitos em todo o país. Em
indivíduos com idade maior que 18 anos, é definida quando os níveis
de pressão arterial sistólica (PAS) são ≥ 140 mmHg e/ou de pressão
arterial diastólica (PAD) ≥ 90 mmHg, sendo que estes valores devem
refletir pelo menos duas medidas com intervalo de dois minutos entre
elas.
Segundo as VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão (2010), são
considerados fatores de risco: idade, gênero e etnia, excesso de
peso e obesidade, ingestão de sal, ingestão de álcool, sedentarismo,
fatores socioeconômicos, genética e outros fatores de risco cardiovascular. A grande prevalência desta enfermidade e de seus fatores de
risco, associada ao não tratamento adequado e ao fato de ser assintomática, multiplica a probabilidade da ocorrência de complicações, tais
como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, insuficiência renal crônica e doença vascular de extremidades.
O principal objetivo do tratamento da HAS é a redução da morbidade
e da mortalidade cardiovasculares (SBC, 2010) por meio de medidas
farmacológicas e não farmacológicas. Medidas não farmacológicas consistem em redução do peso corporal, dieta hipossódica
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e balanceada, aumento da ingestão de frutas e verduras, redução
de bebidas alcoólicas, realização de exercícios físicos, cessação/
atenuação do tabagismo e a substituição da gordura saturada por
poliinsaturados e monoinsaturados. Em relação ao tratamento
farmacológico, para o hipertenso leve, é recomendado fármaco que
pertença a uma das seis classes de anti-hipertensivos (diuréticos,
betabloqueadores, simpatolíticos de ação central, antagonistas dos
canais de cálcio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e
antagonistas do receptor de angiotensina II). Caso não seja obtido o
controle da pressão arterial com monoterapia, pode-se aumentar a
dose do fármaco, associar a outro fármaco ou substituir a monoterapia
(SBC, 2010).
A utilização de plantas na prevenção e/ou na cura de moléstias
é hábito corriqueiro na história da humanidade (Oliveira et al,
2007). Desde os primórdios da civilização, o homem pré-histórico já
disponibilizava os recursos vegetais como terapêutica. É importante
salientar, que o uso de plantas medicinais integra-se à história da
Medicina e da Farmácia e revela-se nos dias de hoje, com a Fitoterapia ocupando lugar de destaque no arsenal terapêutico (Costa
et al, 1998). Entretanto, as plantas medicinais produzem compostos
bioativos, que podem atuar de forma dúbia (Ritter et al, 2002). É
importante esclarecer que plantas medicinais e, por consequência, os
medicamentos fitoterápicos são constituídos de misturas complexas
de substâncias bioativas, denominados compostos secundários,
que podem ser responsáveis por ações polivalentes (Alexandre et al,
2007). No medicamento fitoterápico, ao contrário do medicamento
sintético, não há substância ativa isolada, o que dificulta informações
acerca de sua ação farmacológica e biodisponibilidade.
Outro aspecto importante acerca da Fitoterapia são as possíveis
interações medicamentosas que venham ocorrer entre medicamentos sintéticos e fitoterápicos. O termo interações medicamentosas
se refere à interferência de dado fármaco na ação de outro, ou de
alimento ou nutriente na ação de medicamentos (Cordeiro et al, 2005).
As respostas decorrentes da interação podem acarretar potencialização do efeito terapêutico, redução da eficácia, aparecimento de
reações adversas com distintos graus de gravidade ou ainda, não
causar nenhuma modificação no efeito desejado do medicamento
(Secolli, 2001). Desta forma, as interações podem ser benéficas ou
indesejáveis, podendo ainda, ser divididas em três categorias segundo
a fase farmacológica determinante (Vale, 1997):

a. Farmacêutica – incompatibilidade física, química
ou físico-química entre dois ou mais fármacos, conservantes e diluentes.
b. Farmacocinética – modificação dos farmácos
em seu trânsito pelo organismo: absorção, distribuição,
armazenamento, metabolismo e eliminação.
c. Farmacodinâmica – modificação do efeito
bioquímico ou fisiológico do fármaco. Geralmente,
ocorre no local de ação dos medicamentos (receptores
farmacológicos) por meio de mecanismos bioquímicos específicos, sendo capaz de causar efeitos
semelhantes (sinergismo) ou opostos (antagonismo)
(Secolli, 2001).
A utilização inadequada de determinado fitoterápico ou droga vegetal mesmo de baixa toxicidade,
pode induzir distúrbios graves desde que pré-existam
outros fatores de risco tais como contra-indicações
ou uso concomitante de outros medicamentos
(Silveira et al, 2008). Alerta que se faz prioritário, é
que medicamentos fitoterápicos ou drogas vegetais
não são isentas de efeitos tóxicos e/ ou colaterais,
como muitos se equivocam em acreditar, contrap o n d o - s e a o c o n s e n s o p o p ul ar, qu e di z qu e
“se é natural é bom; se não fizer bem, mal não fará”
(Oliveira et al, 2007).
Tais pressuposições vêm validar estudos de drogas
vegetais, fitoterápicos e fármacos sintéticos, de forma
a identificar as possíveis interações e mecanismos de
ação farmacológica destes medicamentos, de forma
poder assegurar o seu uso racional. Na Tabela 1 é
descrito uma revisão sistemática sobre efeitos farmacológicos, constituintes químicos, efeitos adversos e
potencial interação de plantas medicinais utilizadas
como anti-hipertensivas.

Conclusão
A Fitoterapia, como instrumento terapêutico, dispõe
de medicamentos e drogas vegetais tão eficazes
e seguras quanto os medicamentos sintéticos. No
entanto, o uso de fitoterápicos como coadjuvante no
tratamento da Hipertensão requer estudos farmacológicos preliminares do quadro clinico de cada paciente,
por profissional habilitado, bem como orientações de
uso racional e possíveis interações.
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REGISTRo

Âmbito Profissional

Empresas podem renovar a

Certidão de Regularidade

pela internet

Todos os anos, os estabelecimentos farmacêuticos têm que renovar a Certidão de Regularidade
(CR) até o dia 31 de março no Conselho Regional de Farmácia do seu estado. O documento serve
para comprovar o registro do estabelecimento junto ao Conselho e identificar o farmacêutico
responsável pela empresa, além de ser um dos requisitos básicos para se conseguir o alvará
junto à Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado ou do Município.
“Ela deve ser apresentada aos farmacêuticos fiscais nas visitas de rotina, que são
realizadas durante o ano”, explica o gerente
do Serviço de Registro do CRF-MG, Carlos
César Queiroz e Silva. Em caso da não
apresentação do documento, o estabelecimento poderá ser autuado e, antes que se
torne multa, terá o prazo de cinco dias para
regularizar a situação.
Para fazer qualquer alteração na Certidão
de Regularidade, o farmacêutico/proprietário deve comunicar ao CRF-MG e solicitar a
substituição do documento.  
Visando facilitar a renovação por parte das
empresas, o CRF-MG passa a disponibilizar
no site do Conselho (www.crfmg.org.br) a
“Área da Empresa”, local em que os responsáveis legais poderão atualizar os dados do
estabelecimento, emitir certidões, bem como
autorizar a renovação da CR para os profissionais Responsáveis Técnicos. (Esse campo
no site fica abaixo da “Área do Farmacêutico”,
na página principal). Os dados devem estar
atualizados. Esta facilidade ficará restrita
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às empresas que mantiveram todos os
dados da Certidão emitida no ano passado.
“A intenção é facilitar o trabalho do proprietário que já tem uma empresa consolidada
e que não fez mudanças contratuais do seu
estabelecimento nos últimos meses”, explica
o gerente Carlos César.
É importante observar que a renovação da
CR deve ser solicitada previamente pelo(s)
Responsável(is) Técnico(s) do estabelecimento para que o Responsável Legal então
confirme o peticionamento.
Para quem pretende solicitar a Certidão de
Regularidade pela primeira vez, é necessário
preencher o requerimento de obtenção que
está disponível no site www.crfmg.org.br e
enviá-lo por correio, fax (31-3218-1001) ou
e-mail para registro@crfmg.org.br. Deve-se
comprovar o pagamento das anuidades.
C a s o o f a r m a c ê u t i c o r e s p o n s áv e l
pela empresa não seja o proprietário, é
necessário também enviar uma cópia da
Carteira de Trabalho do funcionário com o
salário atualizado.

Farmacêutico gestor de negócios
Os farmacêuticos vêm conquistando cada vez mais seu
espaço no mercado de trabalho em áreas diversas, entre
elas, a de Gestão de Negócios, campo em que atua há
um ano e meio o farmacêutico Ricardo Queiroga Bueno,
CRF 12561. Graduado na Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) em 2001, com pós-graduação em Gestão
de Negócios com Ênfase em Pessoas e Marketing pela
Unimontes 2007/2008, Ricardo diz que esse campo não é
novo, mas ainda pouco conhecido.
Ele iniciou sua carreira profissional em Pesquisa e
Desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos
veterinários na Vallée S/A, onde trabalhou com algumas
ferramentas de gerenciamento de projetos, por 3,5 anos.
Aos 33 anos, atualmente o farmacêutico é gerente
de um projeto global de manutenção de equipamentos
de produção chamado Reliability Centred Maintenance,
manutenção centrada na confiabilidade, na empresa
dinamarquesa Novo Nordisk, que tem fábrica de insulina e
produtos para diabetes na cidade de Montes Claros, além
de estar instalada em mais 80 países.
Na mesma empresa, antes de ocupar o posto atual,
durante dois anos Ricardo trabalhou na área técnica, como
analista de processo do envase asséptico de insulina.
Nessa época ele teve a oportunidade de morar seis meses
na Dinamarca (sede da empresa) e seis meses na Alemanha
(sede de um dos fornecedores), o que lhe deu oportunidade
de supervisionar o time técnico de processo e manutenção
do envase asséptico e inspeção de insulina, cargo que
ocupou durante três anos.

de comunicação, dominar outros idiomas, como o inglês
para trabalhar com projetos globais, ter conhecimento do
pacote Office (Excel, MS Project, Power Point, Word, Visio,
etc.), capacidade de implementar e solucionar problemas,
capacidade analítica e crítica, estar apto para trabalhar
simultaneamente com vários processos e pessoas, gerar
e propor soluções, elaborar relatórios, procedimentos,
apresentações e treinamentos. Também é necessário
planejar, priorizar e ter flexibilidade com foco nas necessidades do cliente, ter liderança, conhecer as ferramentas
de projeto (PMBOX), saber impactar, influenciar e otimizar
recursos, além de capacitar pessoas, ser criativo e inovador.
Segundo Ricardo, essas são competências básicas que
vários profissionais de formações diversas também podem
ter. “Portanto, torna-se necessário fazer algo mais para que
você seja preterido. Alguns diferenciais são experiência na
área de projetos, fluência em outras línguas estrangeiras,
além do inglês (que para a área de projetos é básico), como
francês, alemão e espanhol e ter experiência profissional no
exterior”, relata o farmacêutico.
Ele explica que nesse segmento existem diversas áreas
em que o farmacêutico pode atuar, como fazer parte de um
time de projeto ou gerenciar projeto, podendo ser funcionário da empresa ou atuando como consultor.
“É uma excelente área de atuação para os profissionais
farmacêuticos, não somente no país como também no
exterior”, ressalta Ricardo.
Arquivo pessoal

De acordo com o farmacêutico, na empresa em que ele
trabalha existem três carreiras distintas, sendo Técnica
(processo), Gerencial e de Projetos. Ele conta que trabalhou
nas duas primeiras áreas e gostou muito, até receber o
convite para assumir um novo desafio e ingressar na recémcriada área de projetos da empresa, chamada One DFP, o
qual aceitou prontamente.
Mas, como ele explica, o profissional deve ter várias
competências para trabalhar na área de projetos. Entre elas,
o conhecimento de ferramentas Clean; Six Sigma, em alguns
casos; técnicas de negociação, conhecer as ferramentas

O farmacêutico Ricardo
Queiroga Bueno conquistou
seu espaço na empresa
multinacional Novo Nordisk, que
tem fábrica em Montes Claros
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Fique de Olho
Suspensão do Exercício Profissional
Processo
Ético: 0010/2009
o

Farm Heraldo Hugo de Morais – (CRFMG 2103)
Processo instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 11 – inciso III; 13 –
inciso V; 18 – incisos I, do Código de Ética da Profissão Farmacêutica, aprovado pela
Resolução nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia. Aplicação da penalidade de
suspensão de 06 (seis) meses do exercício profissional.

Processo
Ético: 0026/2008
a

Farm ªPatrícia Marcucci Rocha – (CRFMG 15107)
Processo instaurado para apuração de infração aos artigos 2º; 3º; 4º; 6º; 8º; 10; 11
– incisos III, IV e VII; 13 – incisos IV, VIII e XV; 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 de 06 (seis) meses do exercício
profissional.

canal aberto

PROCESSOS
ÉTICOS
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 461/2007,
do Conselho Federal de Farmácia.

Multa
Processo
Ético: 0037/2008 (Ratificação Penalidade)
a

Farm ªAna Cristina Diniz Recife – (CRFMG 13278)

Processo instaurado para apuração de infração aos artigos 3º; 4º; 6º; 8º; 10; 11 –
incisos 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 multa de 03 (três) salários mínimos.

Processo
Ético: 0012/2008
o

Farm Willyam Hott Vieira de Gouveia – (CRFMG 10052)
Processo instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 11 – inciso III;
13 – incisos V e XVIII; 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: 0038/2009
a

Farm Daniela Soares Ladeira – (CRFMG 11819)
Processo instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 10; 11 – inciso III;
12; 13 – inciso V; 18 – incisos I e II, 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: 0009/2010
a

Farm Giovana Rocha de Menezes – (CRFMG 13583)
Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 11 – inciso III
e XIII; 13 – inciso V; 18 – incisos 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: 0019/2010
a

Farm Ormesinda Maria Barbosa Salgado – (CRFMG 6852)
Processo instaurado para apuração de infração aos artigos 4º; 6º; 10; 11 – inciso
III; 13 – incisos V e XV; 18 – incisos 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.
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Farmacêutico de formação

Músico e escritor por vocação

Graduado em Farmácia na Universidade Federal
de Minas Gerais (UFMG) em 1997 e com especialização em Análises Clínicas, Análises Toxicológicas
e de Alimentos em 1998, Augusto José Victorino
Santos ou Guto (como é conhecido), 37 anos,
divide o seu tempo trabalhando como coordenador técnico de uma unidade do Farmácia de
Minas, no município de Rio Vermelho, compondo
suas canções e enveredando pelos caminhos da
literatura, como escritor.

Belo exemplo!
O Conselho parabeniz
a a
farmacêutica Lívia Vital
pelo
resp eito e com prom etim ento
com
os seu s cole gas ao just ifica
r sua
aus ênc ia da Ofic ina de Trab
alho Aprimoramento em Diab
etes
permitindo que outro farmacêu
tico
ocupasse o lugar, como ocorreu
.
“Pre zado s! É com pesar que com
unic o
que não pod erei mais par ticip
ar da
ofici na ”Apr imor ame nto em Diab
etes”,
a ser real izad a no dia 12/0 3/11
, por
razõ es fami liare s. Peço desc ulpa
s ao
CRF -MG por não ter comunic ado
minha
desi stên cia com mais ante cedê
ncia ,
para remanejamento da vaga, conf
orme
solicitado. Entretanto devo informar
que
ocor reu um incid ente de últim
a hora
que acab ou impo ssibilitando minh
a ida
à Belo Horizonte. Desde já agradeço
ao
CRF- MG por estar contribuindo frequ
entemente com a form ação e atua
lizaç ão
dos farmacêu ticos de todo o esta
do de
Minas Gerais. Cert a da compreensão
de
todos, despeço-me. Atenciosamen
te”

A relação de Guto com a música começou quando ele ainda era
menino. Aos 8 anos aprendeu a tocar violão e, com o instrumento,
aventura-se como músico amador pelos bares de Minas Gerais.
Com a literatura, apesar de sempre tê-la tomado como hobby,
somente em 2006 estreou publicamente como escritor quando lançou
o livro infanto-juvenil “O Vínculo”. Por ter sido professor de Biologia, ao
publicar o livro ele pretendia incentivar a busca por novos leitores.
Então criou uma história curta para falar da trajetória de um professor
envolvido nos mistérios que se passam dentro de uma escola.
Teve a satisfação de ter sua obra indicada para vários vestibulares
do ensino médio e mais de 5 mil cópias estão nas bibliotecas públicas
de escolas em Belo Horizonte, Caratinga, Manhuaçu, Ponte Nova, Raul
Soares e São Pedro dos Ferros.
Depois do êxito literário, em 2009, resolve gravar suas composições,
lançando o CD “Frações do Tempo”, no estilo pop rock e MPB.
Contudo, durante a realização destes sonhos, Guto precisou superar
uma grave doença. Em 2008, foi obrigado a afastar-se de suas
atividades como farmacêutico após descobrir que estava acometido
de Linfoma de Hodgkins. A doença resultou no aparecimento de 17
tumores no tórax, com tamanhos que variavam de 3 cm a 10 cm, que
foram tratados em 12 sessões de quimioterapia, muita fé, paciência,
disposição e vontade de viver.

Arquivo pessoal

Lívia Zagotta Vital – CRF 18015
Em 2006, o farmacêutico Augusto Victorino lançou o livro infanto-juvenil “O
Vínculo”. Em 2009, lançou o CD “Frações do Tempo” com suas composições

Passado todo este drama, hoje, Guto compartilha da sua alegria de
estar saudável, sem recidiva, podendo voltar a trabalhar na profissão
que escolheu. “Optei pela farmácia pública e estou empolgado com
a chance de transformar a antiga farmacinha do posto de saúde no
mais moderno estabelecimento farmacêutico da cidade e onde vamos
prestar a orientação aos usuários do SUS. Isso me dá força para
continuar lutando contra tão difícil doença,” diz.
Depois que a unidade estiver implantada e em pleno funcionamento, ele pretende ter mais tempo para publicar um novo livro, cujo
título já foi escolhido: “O lado escuro do infinito”, romance que tem
como pano de fundo o espiritismo, e dar continuidade ao projeto da
gravação de um DVD com as músicas do CD “Frações do Tempo”.
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Espaço do leitor
Cartão e Revista

Farmácia Revista

“Olá. Amei o cartão de natal... muito elegante o Conselho
preparar um cartão para nós farmacêuticos!!! A Revista
23 também está com um conteúdo muito interessante.
Adorei rever a grande profissional e ex-professora
dra. Marta de Lana, na página 11, e o comentário do
dr. Mário Colen na página 8... Sempre busquei caminhos
para valorizar... Admiro a garra e a inteligência!!!
Parabéns”

“Gostaria de parabenizar pela excelente Edição de
número 23, que ainda não acabei de ler...”

Farma Cláudia Boareto - CRF 10.380
Apoio
“Parabéns a todos e obrigado pelo apoio do CRF-MG à
AFGV. Desde já agradeço e coloco-me à disposição...”

Prof. Ms Danilo dos Santos Matos
CRF 17.341 - Presidente Associação de Farmacêuticos de Governador Valadares

Farmo. Francisco Paulo Vargas

Calendário de Funcionamento do CRF-MG

CRF 22.088 - Proprietário da Drogaria do Bronze, em Muriaé

Carta de agradecimento

Fique atento aos dias em que a sede e
as seções do CRF-MG não funcionarão

“Prezado Sr. Benício Machado,
Presidente do CRF-MG
Gostaria de agradecer pelo apoio e pela participação
dos profissionais de Farmácia do “CONSELHO REGIONAL
DE FARMÁCIA DE MINAS GERAIS” diretamente e indiretamente envolvidos na I MOSTRA CIENTÍFICA DA FARMÁCIA
da Faculdade Pitágoras de Ipatinga, ocorrida no último
dia 11 de dezembro. O evento contou com a participação
de mais de 190 alunos, aproximadamente 70%, cuja
motivação e satisfação foram notórias.

Feriados Nacionais
Sede e Seções não funcionam

• 1º/Janeiro (Sábado) - Confraternização Universal
• 08/Março (Terça-feira) – Carnaval
• 21/Abril (Quinta-feira) – Tiradentes
• 22/Abril (Sexta-feira) – Paixão de Cristo

“Parabéns mais uma vez pela excelente iniciativa da
campanha pelo uso racional de antibióticos!

Dessa forma, visto o relevante sucesso, participação e
apoio do Conselho, fico lisonjeado com a presteza e a
competência dos profissionais de sua Instituição.

Muito obrigada!”

Atenciosamente,”

• 07/ Setembro (Quarta-feira) – Independência do Brasil

Campanha antibióticos

Regiane Cristina dos Santos Moreira Borges
CRF 15.019 - NASF (Prefeitura Municipal de Extrema/MG)

Rodrigo Nascimento Alves
Coordenador da Área de Saúde e Farmácia Faculdade Pitágoras de Ipatinga/MG

• 1º/Maio (Domingo) – Dia do Trabalho

Feriados Municipais

Apenas na cidade indicada não haverá funcionamento

• 23/Junho (Quinta-feira) – Corpus Christi
• 12/Outubro (Quarta-feira) – Dia de Nossa Senhora
Aparecida, padroeira do Brasil
• 02/Novembro (Quarta-feira) – Dia de Finados
• 15/Novembro (Terça-feira) – Proclamação da República
• 25/Dezembro (Domingo) – Natal

• 30/Janeiro (Domingo) – Aniversário da cidade
de Governador Valadares
• 29/Abril (Sexta-feira) – Aniversário da cidade
de Ipatinga
• 13/Junho (Segunda-feira) – Dia de Santo
Antônio, padroeiro das cidades de Governador
Valadares e Juiz de Fora
• 03/Julho (Domingo) – Aniversário da cidade
de Montes Claros
• 06/Agosto (Sábado) – Dia de Bom Jesus,
padroeiro da cidade de Pouso Alegre
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• 1 5/A g o s t o (S e g u n d a - f e i r a) – Fe r i a d o
Municipal em Belo Horizonte, Ipatinga e Uberlândia
– Dia de Assunção de Nossa Senhora e de Nossa
Senhora da Abadia
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Recessos

Não haverá atendimento ao público na Sede e nas Seções
• 07/Março (Segunda-feira) – Recesso de Carnaval
• 09/Março (Quarta-feira) – Quarta-feira de Cinzas:
Horário de atendimento modificado: de 8hs às 12hs

Luciano Martins Rena Silva (CRFMG 11850)

• 24/Junho (Sexta-feira)

Margarida Oliveira (DRT 5016/MG)

• 14/Novembro (Segunda-feira)

Rigléia Maria Moreira Lucena (CRFMG 5101)
Vanderlei Machado (CRFMG 2883)

• 31/Agosto (Quarta-feira) – Aniversário da
cidade de Uberlândia
• 19/Outubro (Quarta-feira) – Dia da fundação
de Pouso Alegre
• 20/Novembro (Domingo) – Dia da Consciência
Negra, feriado municipal em Montes Claros
• 08/Dezembro (Quinta-feira) – Dia de Nossa
Senhora da Conceição, feriado municipal em Belo
Horizonte
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Não crie
resistência: use
Antibioticos
de forma correta
O CRF-MG na luta pelo uso racional de antibióticos.

Oriente-se com seu farmacêutico.

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

