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durante capacitação no Grande Hotel de Araxá
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Apesar de intenso, o investimento em capacitação não se sobrepôs à busca por valorização e reconhecimento
profissional. Após ampla articulação política do CRF/MG, os farmacêuticos finalmente puderam comemorar a
proibição da venda de medicamentos nos supermercados. A vitória é prova de que, juntos e bem representados,
os farmacêuticos consolidam cada vez mais o seu papel de profissional indispensável à saúde. Boa leitura!
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Farmª. Teodora Dalva Guimarães da Costa

Conselheiro Federal
Farmº. Luciano Martins Rena Silva

6 – Gestão

Farmª. Maria Alícia Ferrero

Leste de Minas

Também foram ofertados dois novos cursos do Capacifar, projeto que está qualificando profissionais de todo
o Estado. Um deles é o de Gestão e Empreendedorismo, primeiro curso que extrapolar os conhecimentos
farmacêuticos. O outro, de Fitoterapia, foi precedido de um Fórum para debater a legalidade dos profissionais de
saúde que prescrevem os fitoterápicos.

Conselheiros Regionais Suplentes

Conselheiro Federal Suplente

Regionais

Os meses de maio e junho foram dedicados à capacitação profissional. Em um momento agradável de troca
de conhecimento e experiências, CRF/MG e Secretaria de Estado da Saúde realizaram o IV Seminário da Rede
Farmácia de Minas em Araxá. Durante três dias de programação, 600 farmacêuticos e vários especialistas
discutiram estratégias para melhorar o atendimento aos usuários do SUS.

Gerente Executivo Administrativo-Financeiro
Carlos Henrique Vasconcellos Diniz

Conselhos de classe traçam ações
conjuntas para combater atuação
de biólogos nas Análises Clínicas

Vale do Aço

Av. Castelo Branco, 632 - Sala101 - Horto
Ipatinga / MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: secao.valedoaco@crfmg.org.br

Farmacêutico, atualize seu endereço pelo site
do CRF/MG, acessando a Área do Farmacêutico

www.crfmg.org.br

Zona da Mata

Rua Batista de Oliveira, 239 - Sala 904 - Centro
Juiz de Fora / MG - CEP: 36013-300
Telefax: (32) 3215-9826
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas

Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Salas 206, 207 e 208 - São José
Montes Claros / MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974.
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas

Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre / MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Capa:
Profissionais da Rede
Farmácia de Minas se
reúnem para três dias de
capacitação em Araxá.
Pág. 10

Triângulo Mineiro

Av. Rio Branco, 557 - Sala 2B - Centro
Uberlândia / MG - CEP: 38400-056
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br
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JUNHO

Conselho

na Mídia

• Entrevista ao vivo para o Jornal Bom Dia Minas, da
Rede Globo, e para a Rádio Inconfidência, no dia 4, sobre
a distribuição gratuita de remédios para asma pelo SUS;
• Entrevista para a TV Horizonte, no dia 7,
sobre a Medida Provisória que libera a venda
de medicamentos em supermercados;
• Entrevista para o MGTV, da Rede Globo, no dia
15, sobre o armazenamento de medicamentos;

MAIO
• Risco da venda de medicamentos em supermercados:
-- Entrevista ao vivo para a Rádio Itatiaia, no dia 2;
-- Artigo publicado no Jornal O Tempo, no dia 4;
-- Entrevista para o Jornal Hoje em Dia, no dia 4;
-- Entrevista para a Rádio Educadora
de Coronel Fabriciano, no dia 8;
-- Entrevista para a Rádio 95FM de Ipatinga, no dia 9;
-- Entrevista para as rádios América e Itatiaia, no dia 18;
-- Entrevista para o Jornal O Tempo, no dia 19.

• Entrevista para o Canal Minas Saúde (SES/MG), no
dia 15, sobre a eficácia dos medicamentos genéricos;
• Entrevista para a revista Gôndola, da Associação
Mineira de Supermercadistas, sobre procedimentos
para a abertura de farmácias em supermercados;
• Matéria no Jornal O Norte de Minas e site
da Funorte, no dia 20, sobre a solenidade de
entrega de carteiras em Montes Claros.
• IV Seminário Rede Farmácia de Minas:
-- Entrevista para a TV Integração
(afiliada Rede Globo), no dia 26;
-- Entrevista para Rede Minas, no dia 26;
-- Entrevista para o Jornal Correio de Araxá, no dia 26;
-- Entrevista para o Jornal Interação,
de Araxá, no dia 26.

• Crescimento da venda dos medicamentos
genéricos e antibióticos:
-- Entrevista para a Rádio Inconfidência, no dia 8;
-- Entrevista para o Jornal Minas, da Rede Minas,
no dia 17;
-- Entrevista para a Rádio América, no dia 23;

CRF/MG na Rede Itatiaia

Com a Palavra

Controlar as contas e
investir nos farmacêuticos
A regra é clara: o exercício de toda e qualquer profissão
regulamentada por lei está condicionado ao registro
no respectivo conselho de classe. Na Farmácia, não é
diferente. Desde 11 de novembro de 1960, qualquer
pessoa que queira exercer uma das 74 áreas de
atuação da profissão deve estar inscrita no Conselho
Regional de Farmácia. Isso assegura o cumprimento
de todos os procedimentos administrativos pelos quais
são comprovadas a habilitação técnica e as demais
condições exigidas na lei para o exercício da profissão de
farmacêutico.
O registro legitima o exercício profissional. A Lei determina
que, para se manter ativo e regular, o farmacêutico deve
estar em dia com suas obrigações financeiras. O valor
arrecadado com o registro gera a receita do Conselho e
paga suas contas.
Se é dever do farmacêutico subsidiar o funcionamento
do Conselho, é dever do Conselho reverter toda a sua
arrecadação em atividades que favoreçam o próprio
profissional e protejam a sociedade. É a anuidade que
garante o funcionamento da instituição e a mantém capaz
de cumprir sua atividade fim: zelar pela fiel observância
dos que praticam atividades farmacêuticas em Minas
Gerais. E mais que isso, possibilita o investimento em
valorização e capacitação profissional, peças-chave para
a prestação de um serviço de qualidade à população.

Além de cuidar do bom exercício profissional e investir na
atualização dos farmacêuticos, o CRF/MG também tem
dedicado especial atenção aos procedimentos administrativos internos. Uma nova filosofia de trabalho e zelo
para com o bem público está resultando na preservação e ampliação do patrimônio da categoria. Agora,
temos orgulho de afirmar que a casa está arrumada e à
disposição dos farmacêuticos.
Cada nova atividade executada, seja em prol da preservação do bem público ou em favor da valorização
farmacêutica, aumenta a nossa satisfação por cumprir
o que nos comprometemos a fazer: acolher os colegas
farmacêuticos e prepará-los para exercer cada vez
melhor suas atribuições como profissional essencial à
saúde. Quem ganha com isso é a sociedade.

Rigleia Lucena

Tesoureira

610AM ou 95,7FM

Os farmacêuticos têm espaço garantido na Rádio Itatiaia,
líder absoluta de audiência em Minas Gerais
Programas segunda, quarta e sexta, entre 12h e 13h
Confira!

| Farmácia Revista |
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Não aos biólogos
nos Laboratórios

Encontro no CRF/MG traçou estratégias para tentar impedir que biólogos atuem nas Análises Clínicas
Está definido na lei: somente farmacêuticos, médicos e biomédicos
têm competência técnica suficiente para assinar os laudos emitidos
por laboratórios no Brasil. Entretanto, é crescente o número de
biólogos atuando como responsáveis técnicos na área de Análises
Clínicas. A situação é preocupante e está mobilizando os conselhos
regionais de Farmácia, Medicina e Biomedicina de Minas Gerais.
Um encontro realizado na sede do CRF/MG, no dia 22 de junho,
reuniu representantes das três instituições para debater o problema.
Após ampla discussão, os conselhos decidiram encaminhar um
documento à Anvisa e às vigilâncias sanitárias Estadual e municipais
relembrando o que estabelece a legislação e solicitando providências.
A ideia é sensibilizar os órgãos de controle sanitário para que não
sejam liberados alvarás de funcionamento para os estabelecimentos
cujos responsáveis técnicos sejam biólogos. O documento também
vai sugerir que a Anvisa desaconselhe os planos de saúde a estabelecerem contratos com este tipo de laboratório. Flagrantes da ação de
biólogos nas Análises Clínicas serão imediatamente denunciados ao
Ministério Público Estadual.

O presidente Vanderlei Machado, que há
mais de 40 anos atua na área, ressaltou a
gravidade da situação e a importância de
as profissões regulamentadas adotarem
medidas urgentes que impeçam a ação
dos biólogos no setor, sobretudo em nível
estadual. “Precisamos lutar para preservar
o espaço dos profissionais que realmente
têm formação adequada para atuar nas
Análises Clínicas. E, principalmente, proteger
a população da ação dos leigos”, ressaltou.
A vice-corregedora do Conselho Regional de
Medicina, Cibele Alves de Carvalho, concorda
que a situação exige ações imediatas.
“Biólogos não podem ser responsáveis
técnicos porque a área de Análises Clínicas
não faz parte de sua formação. Por isso,
entendemos que tal responsabilidade não
tem que ser questionada”, afirmou.

Polêmica

Representantes dos Conselhos de Medicina e Biomedicina, e do Sindicato
dos Laboratórios de Minas Gerais, durante reunião no CRF/MG
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Segundo o presidente do Conselho Regional
de Biomedicina da 3ª Região, Rony Marques
de Castilho, a polêmica envolvendo a ação
dos biólogos nas Análises Clínicas surgiu em
1979, quando as profissões de biomédico
e biólogo foram desmembradas. Segundo
ele, o Conselho Federal de Biologia chegou
a regulamentar o exercício profissional na
área. Porém, sem amparo legal. “Os biólogos
não têm nada que se aproxime das Análises
Clínicas na grade curricular da graduação.
Sem a formação adequada, quem perde é a
população”, destacou.

Justiça Federal aponta quem pode e quem não
pode exercer atividade de Análises Clínicas
Desembargadores do Tribunal Regional Federal
da 2ª Região entenderam, por unanimidade, que
somente farmacêuticos, médicos e biomédicos
podem ser responsáveis técnicos por laboratórios.
Os magistrados chegaram a essa conclusão no dia
3 de maio, durante julgamento da ação civil pública
movida pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio
de Janeiro (CRF/RJ). A ação contesta a atuação de
biólogos como Responsáveis Técnicos em laboratórios do Espírito Santo, que estão sob jurisdição
do Conselho Regional de Biologia da Segunda
Região RJ/ES.

Em seu voto, a juíza Federal Carmen Silva de Lima Arruda
afirmou que “os biólogos não têm capacidade legal para o
exercício da atividade em Análises Clínicas. A Constituição da
República assegura o livre exercício da profissão dentro dos
limites da capacitação técnica definida pela lei, que, no caso
de biólogo, é distinta daquela exigida dos médicos, farmacêuticos e biomédicos”.
Para subsidiar a sua decisão, a juíza se baseou, entre outras leis,
no Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, que estabelece
que laboratórios de análises e pesquisas clínicas, de soros, vacinas
e outros produtos biológicos, só podem funcionar sob responsabilidade e direção técnica de médicos e farmacêuticos.

I Congresso Mineiro de Farmácia
8
a10 de novembro
Faculdades Santo Agostinho
Montes Claros / MG

II Encontro Mineiro de Citologia Clínica
I Feira de Produtos e Serviços de Saúde

Tema: O cuidado farmacêutico: um caminho para a Saúde Pública
Informações no site do CRF/MG | Fique atento!
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Construindo a identidade
nacional farmacêutica
O Conselho Federal de Farmácia (CFF), em
parceria com os Conselhos Regionais, lançou,
no dia 2 de julho, a primeira campanha
nacional unificada de valorização do profissional farmacêutico. Durante 15 dias, foram
feitas inserções em rádios, TV’s e aeroportos
de todo o país para apresentar as áreas de
atuação farmacêutica presentes no dia a dia
da população, mas que a maioria desconhece.
O material também foi disponibilizado para
download no site do CFF e do CRF/MG.
A c ampanha foi produzida a par tir das
informações levantadas durante a reunião
realizada com assessores de imprensa dos
Conselhos Regionais, da qual Minas Gerais
participou, em 11 de abril. No encontro, foram
debatidas as principais dificuldades vivenciadas
pelos profissionais no que se refere ao reconhecimento da população sobre a importância do
farmacêutico como agente essencial à saúde.
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Além de produzir os materiais, o CFF publicou a campanha em
vários veículos de comunicação de âmbito nacional. As inserções
regionalizadas ficaram por conta dos Conselhos Regionais. Em
Minas Gerais, o mesmo material foi divulgado na Rádio Itatiaia,
líder de audiência no Estado, na Rádio América e na TV Horizonte,
com quem o CRF/MG mantém parceria.
Com a campanha unificada, CFF e CRF’s pretendem usar
estratégias únicas de comunicação para fortalecer a imagem
do profissional farmacêutico em todo o país. A expectativa é que
outras iniciativas como essa sejam repetidas pelo menos mais
duas vezes em 2012.

Inserções
»» T V’s: Globo, SBT, Globo
S a t , G l o b o N e w s , G N T,
Universal e Viva

»» Rádios: Jovem Pan, Band
News, Executiva FM e CBN

»» Cartazes (Download nos
site do CFF e CRF/MG)

»» Aeropor tos: Congonhas (SP),

G uar ulhos (S P), M anaus ( A M ),
Santos Dumont (RJ), Confins (MG),
Curitiba (PR), Gilberto Freyre (PE),
Juscelino Kubitchek (DF), Salgado
Filho (RS) e Deputado Luís Eduardo
Magalhães (BA)

»» Internet: portais UOL e Terra

Todos pela Saúde Pública
CRF/MG firma parceria com a Arquidiocese de Belo Horizonte
e apoia projeto de construção da Catedral Cristo Rei
Belo Horizonte vai receber um novo espaço de religiosidade, cultura,
arte, educação e assistência social. Na avenida Cristiano Machado,
região Norte da cidade, está sendo construída a Catedral Cristo Rei,
que abrigará a sede da Arquidiocese Metropolitana de Belo Horizonte
e reunirá o Memorial Arquidiocesano, além de todas as pastorais.
Uma delas é a Pastoral da Saúde, que promove reflexões sobre
bioética e leva orientação sobre saúde a cerca de 10 mil pessoas
por ano.
Projetada pelo arquiteto Oscar Niemeyer em um terreno de 22 mil
metros quadrados, a Catedral terá três andares, estacionamento
e espaço para a realização de eventos de cunho social para até
20 mil pessoas. Devido à sua importância social, o CRF/MG
manifestou apoio formal à iniciativa e firmou parceria com
a Arquidiocese. A expectativa é de que, após o fim das
obras, previsto para 2014, o local possa abrigar eventos
de promoção à saúde pública, incluindo serviços de
atenção farmacêutica.
O CRF/MG também passará a ter espaço
garantido na Rádio América e TV Horizonte, onde
poderá apresentar à população as várias áreas
de atuação da Farmácia e fortalecer a imagem
do farmacêutico como profissional essencial à
saúde. “Estamos abertos a todos os projetos
de entidades idôneas que possam auxiliar na
difusão da importância do farmacêutico perante
a sociedade”, destacou o presidente Vanderlei
Machado.

Segundo o arcebispo Metropolitano de Belo
Horizonte, Dom Walmor Oliveira Azevedo,
o apoio do CRF/MG será importante para a
execução do projeto. “Uma catedral se torna
lugar de encontro, de serviços, de inspiração,
de fé e de diálogos, disponibilizando sua
infraestrutura na garantia de todas essas
ofertas. A construção da Catedral Cristo Rei
conta com o inestimável apoio do Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais, que
acredita no valor dessa grande obra para o
Estado, no cenário brasileiro e internacional”.

Parceria
A parceria com a Arquidiocese de Belo
Horizonte começou em janeiro de 2012,
após o lançamento da Campanha da
Fraternidade, com o tema: “Que a saúde
se difunda sobre a terra”. Na ocasião, o
CRF/MG se colocou à disposição para
ministrar palestras sobre a importância
da assistência farmacêutica na Saúde
Pública. A proposta foi bem recebida pela
Arquidiocese, que poderá incluir o Conselho
de Farmácia nos eventos de prestação de
serviço promovidos junto à sociedade.
Saiba mais:
www.catedralcristoreibh.com.br
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Em destaque
Quatro anos atrás, seria impossível imaginar que o farmacêutico alcançaria o reconhecimento que tem hoje
na Saúde Pública. Dificuldades de inserção e baixa valorização profissional eram apenas alguns dos desafios
enfrentados no passado recente. Mas o IV Seminário Rede Farmácia de Minas, promovido pelo CRF/MG e a
Secretaria de Estado da Saúde (SES), mostrou que esta realidade já começou a se transformar em Minas Gerais.

Foto: João Lima

IV Seminário Rede Farmácia de Minas reúne 600 profissionais em
Araxá para três dias de capacitação e troca de experiências

Os salões do Grande Hotel ficaram lotados nos três dias de programação

Aproximadamente 600 farmacêuticos que atuam no
Programa em todas as regiões do Estado se reuniram
no Tauá Grande Hotel de Araxá, entre os dias 26 e 28
de junho, para três dias de capacitação. Nos salões
lotados, profissionais concentravam a atenção no
debate de temas fundamentais para o fortalecimento
da assistência farmacêutica praticada em Minas Gerais.
Pelos corredores, o reencontro de amigos e a troca de
experiências reforçavam o sentimento de que a categoria
muito tem avançado na Saúde Pública.

desse Seminário é prova disso. Queremos ver nossos
profissionais motivados, satisfeitos de fazer parte da
mudança da história da assistência farmacêutica em
Minas Gerais”, destacou.

Aproveit ando a pre senç a de grande par te dos
profissionais que atuam no Programa, um grupo de
farmacêuticos tomou a iniciativa de dar o primeiro passo
para a criação da Associação dos Farmacêuticos da
Rede Farmácia de Minas. Formado por 10 profissionais,
o grupo elaborou uma carta anunciando o movimento
e apresentando propostas de melhoria ao Programa. O
documento foi entregue ao sub-secretário de Inovação e
Logística em Saúde, João Luiz Soares, que representou
o secretário de Saúde, Antônio Jorge Souza Marques, na
abertura da solenidade.
Em seu discurso, o presidente Vanderlei Machado
reafirmou a importância da capacitação e agradeceu a
participação dos profissionais. “O CRF/MG muito tem
se empenhado para dar ao farmacêutico o respeito
e a valorização que ele merece. A grandiosidade

A superintendente de Assistência Farmacêutica, Renata
Macedo, agradeceu a parceria com o Conselho, sem
a qual, segundo ela, não teria sido possível fazer um
seminário das proporções como o realizado em Araxá.
A solenidade de abertura contou ainda com a presença
do conselheiro federal por Minas Gerais, Luciano
Rena, e de representantes do Ministério da Saúde, da
Assembleia Legislativa, do Conselho de Secretários
Municipais de Saúde e da Prefeitura de Araxá.
Foto: João Lima

Nova rede de
farmacêuticos

Abertura oficial reuniu autoridades dos poderes Executivo e Legislativo

Palestra motivacional do Prof. Gretz falou sobre a força do entusiasmo
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Farmácia de Minas: a revolução
na Assistência Farmacêutica
A palavra é sua
“O Farmácia de
Minas é um Programa
que valoriza a nossa
profissão e colabora
para o desenvolvimento
da assistência
farmacêutica. Tenho
orgulho de fazer parte dele. Parabéns à
organização do evento pelo alto nível das
discussões e pelo carinho com que cuidou de
todos os detalhes”.
Ricardo Matoso de Faria
Farm.o de Tabuleiros

“A parceria com o
Conselho de Farmácia
é essencial para o
engrandecimento e
valorização da nossa
profissão. Com todas as
atividades que vêm sendo
promovidas a nosso favor, realmente sinto
que o Conselho é a casa do farmacêutico”

Durante o IV Seminário da Rede Farmácia de Minas, a Secretaria
de Estado da Saúde anunciou novidades no Programa. Em 2012,
serão inauguradas sete unidades da Farmácia Integrada, projeto
que oferta, no mesmo local, os três componentes da assistência
farmacêutica: básico, estratégico e de alto custo. Além do atendimento comum a todas as outras unidades, a Farmácia Integrada vai
executar processos de dispensação de medicamentos de alto custo,
o que antes era feito somente nas farmácias das Gerências Regionais
de Saúde.
“Com a Farmácia Integrada, Minas Gerais sai mais uma vez na frente.
O acesso aos medicamentos de alto custo é um problema crônico em
todo o Brasil. Com a ampliação dos locais de dispensação, vamos
facilitar e agilizar o atendimento”, ressalta a superintendente de
Assistência Farmacêutica, Renata Macedo.
Outra novidade é a ampliação das unidades que disponibilizarão o
Componente Verde, programa que possibilitará o acesso a plantas
medicinais in natura, drogas vegetais, fitoterápicos manipulados,
fitoterápicos industrializados e medicamentos homeopáticos.
De acordo com o coordenador do programa na SES e integrante da
Comissão Assessora de Fitoterapia do CRF/MG, Sérgio Cardoso, ao
todo, 21 plantas medicinais e fitoterápicos foram pré-selecionados,
baseados na validação científica, enquadrados nos critérios de
segurança, qualidade e eficácia.

Iniciado em 2008 com pouco mais de 60 unidades, o Programa
inaugurou um novo modelo de assistência farmacêutica em
Minas Gerais, hoje referência para outros estados e países.
A Rede foi implantada inicialmente nos municípios com até 10 mil
habitantes, que historicamente enfrentam maior dificuldade de
estrutura e fixação do profissional farmacêutico. Atualmente, já está
em cidades com até 30 mil habitantes. A superintendente Renata
Macedo afirma que a meta é ampliar o número de unidades, atingindo
cerca de 80% dos municípios mineiros até 2014.
Por meio de um contrato feito com a Secretaria de Estado da Saúde e
as Prefeituras Municipais, são construídas as unidades humanizadas
de atendimento ao usuário, com a dispensação gratuita e racional de
medicamentos feita por um profissional farmacêutico.
Desde que foi lançado, o Governo do Estado afirma ter investido mais
de R$80 milhões no programa. Segundo cálculos da Superintendência de Assistência Farmacêutica, a Farmácia de Minas distribui
cerca de 2 bilhões de medicamentos por ano.

700

230

tipos

de medicamentos
são distribuídos
pelo Programa

Lidianny Aparecida Godinho Pêgo
Farm.a de Água Boa
A diretora de Medicamentos Estratégicos da SES/MG, Liziane Silva, apresentou avanços no SIGAF

A palavra é sua
“Conversando com
os colegas,crescemos
juntos. Além de tudo
o que aprendi no
Seminário, ainda
pude ter contato direto
com funcionários do
CRF/MG. Numa conversa com o
presidente,esclareci dúvidas que me
acompanhavam há anos”.
Layon Vilarino Costa
Farm.o de São Sebastião do Maranhão

“O Seminário teve
papel fundamental
no fortalecimento dos
farmacêuticos que
atuam no SUS. Ao
realizar um evento
desse porte, os gestores
dão provas de que finalmente estão se
conscientizando sobre a importância do
farmacêutico. Fico muito feliz com isso.”
Yara Drumond
Farm.a há 18 anos na Saúde Pública

deverão ter unidades da
Farmácia de Minas em
funcionamento até 2014

“Antes da Farmácia de
Minas,o atendimento
era precário. Os usuários
esperavam em filas e
os medicamentos eram
armazenados no chão.
Com o Programa, o
progresso chegou ao nosso município.”
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municípios

Marcos Luiz de Carvalho
Farm.o de Ponte Nova

12

Para avançar no cuidado farmacêutico praticado nas unidades,
um projeto piloto de acompanhamento dos usuários portadores
de diabetes está sendo testado em 40 municípios que já têm a
Farmácia de Minas implantada. O projeto tem o objetivo de avaliar o
instrumento de pesquisa criado por um grupo de pesquisadores da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) e representa mais um
passo da implantação da farmácia clínica nas unidades do Programa.

“Nossa visão se torna
mais abrangente
quando percebemos
que temos condições de
atuar, interagir com
a nossa população e
fazer a diferença nas
condições de saúde do nosso município.”
Cíntia Caldas Rios
Farm.a de São Pedro dos Ferros

Todas as unidades seguem um padrão arquitetônico e oferecem atendimento humanizado e qualificado
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Em destaque

Programação diversificada atrai
atenção dos participantes
A palavra é sua
“O evento foi muito bom,
de ótima qualidade.
A diversidade de
municípios partici pantes
enriqueceu bastante
a discussão. E não foi
discutida somente a
qualificação do farmacêutico na Farmácia
de Minas, mas também a relação desse
farmacêutico em nível nacional.”
Rilke Novato Públio
Presidente do Sinfarmig

“Para mim,o ponto
forte do Seminário
foi a constituição
da comissão que vai
criar a Associação
dos Farmacêuticos da
Rede. Se não fosse no
Seminário, teríamos muita dificuldade de
reunir todos os colegas em torno do mesmo
objetivo”.

Nos três dias de atividades, foram debatidos temas como a padronização dos processos, controle sanitário de medicamentos, prática do
farmacêutico na clínica, gerenciamento da assistência farmacêutica
e o papel do profissional na atenção primária. O diretor de Consultoria do Consórcio Hospitalar de Catalunha, na Espanha, José Luiz
Segu, ministrou palestra sobre o farmacêutico na atenção primária à
saúde na Espanha. e o economista em Saúde do Instituto do Banco
Mundial, Roberto Iunes, falou sobre o acesso aos medicamentos na
Saúde Pública da América Latina.

O vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, apresentou a
estrutura organizacional e os serviços prestados pelo Conselho para
garantir o bom exercício da profissão farmacêutica e o devido atendimento e assistência ao profissional
que atua em Minas Gerais.
Já o assessor de Recursos Humanos,
Bedsen Rocha, emocionou os participantes com a palestra “Quem é o nosso
cliente?”, ao reforçar a importância de
o farmacêutico legitimar o seu valor e
o seu lugar enquanto agente promotor
da saúde.

Assessor de RH do CRF/MG, Bedsen
Rocha

Wilson Teixeira Lopes
Farm.o de São Miguel do Anta

“Com essa nova política
da SES,o farmacêutico
ganha espaço e agrega
valor ao medicamento.
As palestras foram
ótimas e recebemos
tratamento VIP. O
Conselho e a SES estão de parabéns.”
Andrea Cláudia Eufrásio Ribeiro
Farm.a de Divinópolis
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Vice-presidente do CRF/MG,
Claudiney Ferreira

No encerramento das atividades, o
vice-presidente agradeceu a participação e convocou todos os colegas
a ajudar no processo de valorização
profissional atendendo cada vez
melhor às necessidades e desejos da
população. “À medida que desafiamos
as impossibilidades e conquistamos
nossos objetivos, vamos percebendo
que coisas antes tidas como acima
das nossas possibilidades estão, na
verdade, ao nosso alcance. Após esse
Seminário, todos retornamos para as
nossas atividades com novas capacidades”, declarou.

CRF/MG e SES: a parceria que deu certo

Oferecer ferramentas para deixar o farmacêutico cada vez mais preparado para exercer suas atribuições com
dedicação e competência é objetivo comum do CRF/MG e da Secretaria de Estado da Saúde. Nos últimos anos,
as duas entidades desenvolveram, individualmente, várias ações com o objetivo de qualificar e valorizar o profissional farmacêutico com foco na melhoria da assistência farmacêutica prestada à população. Com propostas
tão parecidas, os órgãos uniram forças em 2009 e passaram a promover, conjuntamente, oportunidades cada vez
mais efetivas de capacitação profissional.
Foto: Ramon Jader

2009
Realização do I Simpósio Internacional de Farmacoeconomia.
Para fortalecer a união, o CRF/MG disponibilizou vagas para que
os farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas participassem,
gratuitamente, do 10º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas
Gerais (CFBMG).

2010

Realização do II Seminário da Rede Farmácia de Minas, em BH. O
evento, que contou com a participação de representantes de 430
cidades, teve como ponto alto a entrega do Prêmio de Assistência
Farmacêutica do SUS/MG – Aluísio Pimenta. Nele, farmacêuticos
e municípios foram premiados por sua excelência na boa prática
da assistência farmacêutica, no atendimento aos pacientes e na
promoção do uso racional de medicamentos no âmbito do SUS.

Foto: André Brant

2011
Realização do III Seminário da Rede Farmácia de Minas, na Cidade
Administrativa, em Belo Horizonte, no qual participaram cerca de
500 farmacêuticos. A parceria se estende ao 11º CFBMG e os
farmacêuticos da Rede têm, mais uma vez, espaço garantido no
evento.

2012

Realização do IV Seminário da Rede Farmácia de Minas, em Araxá,
para 600 farmacêuticos. O diferencial foi a realização desta edição
fora de Belo Horizonte, que sediou todos os eventos anteriores.
Em Araxá, os participantes puderam se dedicar integralmente à
capacitação profissional e à troca de experiências durante os três
dias de programação.
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Entrevista

para melhor servir
Os três dias de capacitação dos farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas em Araxá trouxeram importantes
conquistas para a categoria. Não só pela oportunidade de atualização profissional, troca de experiências e riqueza
das discussões, mas pelo fortalecimento dos vínculos entre os colegas e a mobilização da categoria. A constituição
da comissão que levará à fundação da Associação dos Farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas é prova de que
os profissionais estão atentos à sua responsabilidade e dispostos a ajudar na evolução da assistência farmacêutica
de Minas Gerais. Em entrevista à Farmácia Revista, a superintendente de Assistência Farmacêutica da Secretaria de
Estado da Saúde, farmacêutica Renata Macedo, fala do cuidado com que o Seminário foi preparado e da importância
da parceria com o CRF/MG na capacitação dos farmacêuticos que atuam no Estado.
Qual a sua avaliação do IV Seminário Rede Farmácia de
Minas?
O evento superou as nossas expectativas. Foram seis meses
de trabalho da Secretaria de Saúde e do CRF/MG para garantir
que todos os detalhes transparecessem o cuidado que temos
com o nosso farmacêutico. O grande Hotel de Araxá, por
si só, já é um espaço muito bonito e acolhedor, e propiciou
exatamente o ambiente que queríamos oferecer.
O Seminário vem evoluindo não só no número de
participantes, mas na qualidade das discussões propostas.
O que a Secretaria de Saúde levou em conta na elaboração
da programação?
Os primeiros seminários tinham o objetivo de criar a Rede e
sensibilizar o profissional para essa nova realidade que estava
sendo criada na assistência farmacêutica de Minas Gerais.
No início, quisemos contribuir para a construção de uma
identidade enquanto equipe e de um processo de fidelização do
profissional na unidade. Então, os primeiros seminários objetivavam discutir questões da prática profissional voltadas para
a logística e gestão, garantindo o alcance do primeiro grande
desafio do Programa: o acesso qualificado ao medicamento.
Nesse momento, com a Rede já estruturada, nosso principal
desafio é procurar discutir o papel clínico do farmacêutico. Com
o IV Seminário, quisemos trazer experiências exitosas nessa
área, nacionais e internacionais, que pudessem mostrar que
é possível fazer melhor e fazer diferente. Mostrar que a grande
mudança se opera quando cada um assume seu papel.
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Assim como o Seminário, o Programa também está em
constante evolução. Como a Farmácia de Minas Integrada,
anunciada durante o evento, pode contribuir para a
melhoria do acesso ao medicamento?
A Farmácia Integrada surgiu a partir da necessidade de
estruturar serviços em municípios de maior porte, obedecendo
a característica do SUS de regionalizar o serviço de Atenção
à Saúde. O componente de Alto Custo é hoje centralizado nas
regionais de saúde ligadas à Secretaria Estadual, conforme
determina o próprio Ministério da Saúde. Só que essa centralização dificulta o acesso ao medicamento. Como Minas é
dividida em microregiões, decidimos aproveitar esse desenho
e a lógica de cuidado com a Saúde já desenvolvida nessas
regiões e oferecer uma estrutura diferenciada que pudesse
atender o cidadão de forma integral. Assim surgiu o projeto
da Farmácia Integral, para oferecer, em um só lugar, os três
componentes da Assistência Farmacêutica. Hoje temos sete
unidades em construção e algumas serão inauguradas já em
agosto. Vários Estados já mostraram interesse em conhecer
esse modelo, que pode ser realmente a melhor resposta
quando se pensa na dispensação dos três componentes e na
necessidade de integrar a atenção e o cuidado ao paciente.
Em abril, a SES lançou o Farmácia de Minas em Casa
(Disque 155). Como funciona esse serviço?
Uma das grandes reclamações dos usuários, principalmente
dos que necessitam de medicamentos de Alto Custo, era a
dificuldade de acesso às informações no SUS. Para reverter

essa situação, fizemos uma parceria com uma empresa especializada em
call center e implantamos o Farmácia de Minas em Casa. Trata-se de um
atendimento telefônico, por meio do qual podemos esclarecer, gratuitamente, as dúvidas dos usuários. Capacitamos os atendentes do call center,
que estão aptos a dar informações gerais sobre o Programa. Também
temos estagiários de Farmácia, que já conseguem dar uma informação
mais qualificada em relação à utilização dos medicamentos. O farmacêutico
também atua no processo, fornecendo, além da informação qualificada, o
atendimento farmacoterapêutico à distância.
Em Araxá, os farmacêuticos deram o primeiro passo para a criação da
Associação de Farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas. Como a
Secretaria de Estado da Saúde enxerga esse movimento?
Foi uma iniciativa muito importante. Os farmacêuticos, ao se unirem, se
fortalecem. A Rede tem especificidades que ainda precisam ser discutidas
de forma estratégica e organizada. Ninguém melhor que os profissionais que
estão na ponta para ajudar a aumentar a eficiência do programa. A constituição da Associação é um avanço não só para a categoria, mas também
para o SUS, que pressupõe a participação de gestores, usuários e profissionais. Então, nada mais saudável que a constituição de um grupo de
profissionais organizados e interessados em contribuir para a melhoria da
assistência farmacêutica no nosso Estado.

Qual a importância da parceria com o CRF/MG
para a capacitação dos profissionais da Rede?
É uma parceria de sucesso, da qual temos muito
orgulho. O CRF/MG e a Secretaria de Saúde
têm o mesmo objetivo: valorizar o profissional
farmacêutico e inseri-lo no serviço de saúde
garantindo a qualidade do acesso e o uso racional
de medicamentos. Então, se nós temos a mesma
missão dentro da Saúde Pública, por que não
unir esforços e fazer com que todo o planejamento em relação à capacitação de profissionais
e à estruturação da qualidade dos serviços
seja garantida por meio de uma ação conjunta?
Unidos, nós sempre somos mais. O Conselho e a
SES estão bem afinados em seus objetivos, por
isso a parceria dá tão certo.

Na sua opinião, a Associação indica que os farmacêuticos estão se
apropriando cada vez mais do seu papel de agente essencial para a
promoção da Saúde Pública?
Sem dúvida. Estamos em um processo importante e histórico de construção.
Os farmacêuticos da Rede, principalmente os que estão há mais tempo,
já reconhecem que são parte dessa equipe de Assistência Farmacêutica
estadual e, dessa maneira, estão assumindo o compromisso e a responsabilidade que é ser farmacêutico do SUS. Sabemos que é um processo lento.
A Espanha, por exemplo, já tem 20 anos de experiência nessa construção,
como mostrou o palestrante José Luiz Segu, durante o Seminário. Nós temos
apenas quatro anos, mas estamos no caminho.
Podemos imaginar a sua satisfação, como Superintendente, ao
ver tantos farmacêuticos reunidos em prol do desenvolvimento da
Assistência Farmacêutica em Minas Gerais. Mas, como farmacêutica, o
que esse momento significa para você?
É um momento histórico, de grande emoção. Quando me formei, há 12
anos, farmacêutico no SUS era uma utopia. Hoje, temos orgulho de afirmar
que é realidade. Com certeza, Minas está à frente de outros estados. Essa
não é só uma fala minha, mas de representantes da área da Saúde de
vários estados e países que vieram conhecer a nossa experiência. Ver 600
farmacêuticos reunidos, querendo se capacitar e discutir os desafios que
envolvem a Assistência Farmacêutica na Saúde Pública é, para mim, motivo
de muita alegria.

Superintendente de Assistência Farmacêutica, Renata Macedo
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Infraestrutura

Capacitação profissional

Em defesa do
patrimônio público
Administrar os serviços de uma entidade de
classe que representa mais de 20 mil profissionais não é tarefa fácil. É preciso manter
rigoroso controle, garantindo o bom uso do
patrimônio e gastos racionais. Por ser uma
autarquia federal, o CRF/MG deve obedecer
estritamente o que determinam os princípios
da Administração Pública. É este o papel da
Gerência de Infraestrutura, criada em 2008
para garantir a preservação e ampliação do
patrimônio da categoria farmacêutica.
Responsável por realizar os processos
de licitação para aquisição de bens e
contrat aç ão de ser viços, o setor faz
o s levant amento s das ne c e s sidade s
institucionais, observando as dotações
orçamentárias e disponibilidade financeira.
Também executa os procedimentos de
aquisição, armazenamento e distribuição de
materiais, contribuindo para a padronização
dos serviços prestados na sede e seções.
A gerente do setor, Vera Lúcia de Paiva,
explica que, nos últimos anos, foram
adotadas várias medidas para melhorar o
desempenho das atividades e reduzir as

Funcionários da gerência realizam monitoramento do uso da frota
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despesas. Uma delas é a terceirização da frota utilizada pela equipe
de fiscalização. Após um amplo estudo sobre custo/benefício da
manutenção de veículos próprios, concluiu-se que era mais vantajoso
estabelecer um contrato de locação. Foi realizada uma licitação
pública e a empresa vencedora se tornou responsável pelo fornecimento, manutenção e seguro dos 23 carros utilizados nas visitas aos
estabelecimentos farmacêuticos.
“Com a terceirização, diminuímos os custos com compra e
manutenção da frota, e evitamos a desvalorização do patrimônio do
CRF/MG. As condições de trabalho dos fiscais também melhoraram,
já que todos os veículos são novos, possuem direção eletrônica
e ar condicionado, facilitando o deslocamento nas regiões mais
distantes”, afirma. A Gerência de Infraestrutura também controla o
consumo de combustível e a quilometragem percorrida. O monitoramento também é feito nos quatro veículos oficiais disponíveis para
uso administrativo. Segundo a gerente, relatórios mensais apontam
a evolução das despesas, permitindo a adoção de estratégias
imediatas para racionalizar os custos.
No Conselho, procuramos sempre fazer mais, gastando o
menos possível. Gerenciar o patrimônio de uma categoria
é algo muito sério e exige todo cuidado e atenção.
Vera Lúcia de Paiva - Gerente de Infraestrutura

Outra medida que favoreceu a redução das despesas é a contratação,
também por licitação pública, de um plano corporativo de telefonia
móvel. Cada linha telefônica institucional possui uma cota, frequentemente monitorada, e todas elas comunicam entre si sem custos.
“Fazemos também o controle das ligações perdidas nos ramais de
todos os setores do Conselho. É uma maneira que encontramos de
avaliar como o farmacêutico está sendo atendido”, ressalta.
Para garantir o bom funcionamento da entidade, a Gerência de
Infraestrutura também controla a entrada e saída de documentos,
e monitora de perto o envio e recebimento de correspondências. O
serviço de protocolo exige dedicação e comprometimento de toda a
equipe para que os documentos cheguem, o mais rápido possível,
aos devidos setores.

Aprender para ensinar
Instrutores do Capacifar recebem capacitação para atender ao principal objetivo do projeto:
contribuir para a formação profissional e humana do farmacêutico

Com o objetivo de aperfeiçoar as técnicas de ensino para
melhor capacitar os farmacêuticos, os instrutores do Capacifar
participaram, nos dias 17 e 18 de maio, de um treinamento na
sede do CRF/MG. O curso foi ministrado pela pedagoga Aloisia
Teixeira e contou com temas expositivos, dinâmicas e grupos
de discussões para auxiliar os instrutores a melhor administrar
o processo de aprendizagem.
Para a diretora tesoureira do CRF/MG, Rigleia Lucena, a
capacitação traz pontos positivos para o Capacifar. “Nossos
palestrantes já têm um profundo conhecimento científico para
transmitir, mas o aperfeiçoamento do método pedagógico
pode ajudar a melhorar a apreensão do conteúdo pelos
alunos”.
A conselheira federal suplente e instrutora do projeto, Maria
Alícia Ferrero, avaliou positivamente a iniciativa. “Aliar vontade
de ensinar, informação e aplicação de um método pedagógico
é a melhor maneira de o instrutor capacitar os profissionais
farmacêuticos, que têm grande responsabilidade para com a
saúde da população”, afirma.
Para Marcelo Reis, que também é professor do Capacifar,
o curso de capacitação resulta em um aperfeiçoamento
da tarefa de educar, que, segundo ele, está muito além do
ensino. “O objetivo do instrutor é a educação, pois, além de
acrescentar conhecimento profissional ao aluno, precisa
proporcionar desenvolvimento como ser humano em cada
farmacêutico”, ressalta.

Em
breve!

Entrega dos certificados do
Capacifar Análises Clínicas
O CRF/MG concluiu mais uma turma
do Capacifar Análises Clínicas em Belo
Horizonte. Os certificados foram entregues
no último módulo do curso, ministrado no
dia 5 de maio, na sede do Conselho.
A palestra sobre Hematologia Clínica foi
oferecida também a farmacêuticos que
não cursaram o Capacifar, mas que se
inscreveram para a aula por meio do site.
O projeto está em constante atualização
para atender cada vez mais ao perfil do
farmacêutico em Minas. As reformulações
são feitas de acordo com as demandas
dos profissionais, a cada nova turma.
Na foto, o presidente do CRF/MG, Vanderlei
Machado (à direita), e o delegado da
Sociedade Brasileira de Análises Clínicas
- Regional Minas, Ivonaldo Gardingo,
entregam o certificado de conclusão do
curso à farmacêutica Grínia Ferreira de
Souza.

Farmácia Magistral

As informações serão divulgadas no site. Fique atento!
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Assistência domiciliar em equipes multidisciplinares
Meio ambiente, segurança no trabalho,
saúde ocupacional e responsabilidade social

Gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde
Controle de qualidade e tratatamento de
água, potabilidade e controle ambiental
Administração de laboratório clínico

Fracionamento de medicamentos

Farmácia dermatológica

Farmácia comunitária

Farmácia nuclear (radiofarmácia)

Hematologia clínica
Saúde pública
Bacteriologia clínica
Administração hospitalar
Acupuntura
Farmacocinética clínica
Genética humana
Hemoterapia
Farmácia clínica

Igual, mas

diferente

Toxicologia farmacêutica
Farmácia-escola
Imunocitoquímica
Histopatologia
Banco de sangue
Farmácia oncológica
Farmácia pública
Banco de Sêmen
Farmácia industrial
Banco de órgãos
Citoquímica
Toxicologia forense
Citopatologia
Farmácia magistral
Histoquímica
Banco de leite humano
Toxicologia clínica
Farmacoepidemiologia
Imunopatologia
Farmácia veterinária

Como o conhecimento em gestão e o
despertar para novas possibilidades
podem auxiliar o farmacêutico a se
destacar no mercado de trabalho
Na graduação em Farmácia, o acadêmico recebe
informações sobre grande parte das 74 áreas de
atuação da profissão. Identificadas as características
e potencialidades de cada uma, ele se posiciona
de acordo com suas inclinações e habilidades.
Algumas áreas de concentração, como
Drogaria e Dispensação, Análises Clínicas,
Farmácia Magistral, Indústria e Fitoterapia,
despertam maior interesse dos estudantes.
Mas o leque de possibilidades é variado e pode
guardar grandes realizações para o profissional
empreendedor. Para ajudar a desper tar os
farmacêuticos para novas opor tunidades, o
CRF/MG está realizando o Capacifar Gestão e
Empreendedorismo. Ministrado para cerca de 100
farmacêuticos que já têm ou pretendem abrir seu
próprio negócio, o curso dá o pontapé inicial na
busca por conhecimento em gestão administrativa,
um dos segredos do sucesso de qualquer
empreendimento.

Gases e misturas de uso terapêutico
Farmacêutico na análise físico-química do solo
Assistência técnica farmacêutica em distribuidoras,
representantes, importadoras e exportadoras de
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos

Análises Clínicas
Farmácia antroposófica
Vigilância Sanitária
Exames de DNA
Banco de cordão umbilical
Farmácia homeopática
Fitoterapia
Biologia molecular
Administração farmacêutica
Imunologia clínica
Microbiologia clínica
Citologia clínica
Nutrição parenteral
Toxicologia ocupacional
Imunohistoquímica
Bromatologia
Toxicologia ambiental
Farmácia de dispensação
Farmácia hospitalar
Toxicologia veterinária
Virologia clínica
Toxicologia desportiva
Cosmetologia
Bioquímica clínica
Parasitologia clínica
Toxicologia de alimentos
Micologia clínica
Auditoria farmacêutica

Controle de vetores e pragas urbanas
Imunogenética e histocompatibilidade
Atendimento pré-hospitalar
de urgência e emergência

Capacitação profissional

Transformando ideias
em bons negócios
O sonho de abrir o próprio negócio é cada
vez mai s c omum en t re o s f ar mac êu ticos. Hoje, mais de 51% dos proprietários
de farmácias e drogarias de Minas
G e r ai s s ã o g r a du a d o s e m Far m á c i a .
O número também é crescente em outras
áreas de atuação, como Análises Clínicas,
Po s to s de C olet a e Dis tribuidor as de
Medicamentos. É para ajudar a preparar os
farmacêuticos empreendedores que o CRF/
MG está realizando o Capacifar Gestão e
Empreendedorismo.
O primeiro módulo, ministrado no dia 26 de
maio, abordou a importância de o empreendedor assumir a responsabilidade sobre todas
as etapas do negócio. “O primeiro passo a
ser dado por quem pretende se destacar
como empresário é sair da zona de conforto.
É fundamental que ele atribua a si e ao seu
comportamento as causas dos sucessos e
fracassos, assumindo a responsabilidade
pessoal pelos resultados obtidos”, afirma
a instrutora do módulo, a farmacêutica e
conselheira regional Gizele Souza Leal.
O C ap a c i f ar G e s t ã o e Emp re e n d e d o rismo foi concebido de forma a incentivar
a autonomia dos farmacêuticos.
Da confecção do crachá de identificação à
elaboração do plano de negócio – um dos
exercícios práticos do curso - tudo é feito pelos
próprios farmacêuticos. Como todos os participantes são empresários ou têm interesse
em abrir seu próprio negócio, a troca de
experiências favorece a ampliação de conhecimentos e o aperfeiçoamento de técnicas
exclusivas do segmento farmacêutico.

O curso também pretende motivar
os profissionais a serem ousados
nas mais variadas áreas de atuação
por meio da otimização do funcionamento das empresas e tomada
de decisões baseadas na análise
de dados e informações relevantes.
“Fazendo coisas novas, ou desenvolvendo maneiras novas de fazer as
mesmas coisas, é possível alcançar
um melhor desenvolvimento profissional e satisfazer os interesses dos
clientes”, ressalta Gizele Leal.
Os próximos módulos vão abordar as
características e comportamentos
empreendedores, plano de negócios,
finanças empresariais, marketing de
vendas e atendimento, gestão de
pessoas e planejamento estratégico.
O curso será encerrado com um
workshop empresarial, cujo objetivo
é consolidar todo o aprendizado do
curso em um plano de negócios.

Empreendedorismo
São de propriedade de
farmacêuticos*:

71%

Postos de
coleta

68%

Laboratórios
de Análises
Clínicas

51%

Farmácias e
drogarias

27%

Indústrias de
Cosméticos

15%

Distribuidoras de
Medicamentos

*Pessoas Jurídicas inscritas no
CRF/MG. Dados de junho de 2012.

Primeiro módulo do curso lotou o auditório do CRF/MG
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Do sonho à realidade

Capacitação profissional

Ninguém constroi uma casa sem antes fazer um planejamento,
ainda que simplório. É preciso levantar as necessidades da obra,
identificar os custos, comprar os materiais e garantir a mão de
obra. Ainda assim, as etapas da construção são permeadas de
imprevistos que influenciam diretamente no resultado. Para abrir
uma empresa, não é diferente. As ideias nascem, mas para que
elas se tornem realidade, é preciso construí-las passo a passo.
Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas (Sebrae), a melhor maneira de começar um empreendimento é construindo um plano de negócio, uma espécie de roteiro
que ajuda transformar o sonho em realidade. É com base nele que
o empreendedor busca informações detalhadas sobre o ramo, os
produtos e os serviços a serem oferecidos, bem como possíveis
clientes, concorrentes e fornecedores. Também traça as estratégias
de marketing e o plano financeiro que viabilizará o negócio.
O plano de negócios ajuda a identificar os pontos fracos e fortes
do projeto, contribuindo para o estudo da viabilidade da ideia
e gestão da empresa. É o melhor instrumento para traçar um
retrato fiel do mercado, do produto e das atitudes do empreendedor. Vale ressaltar que a preparação do plano de negócios
exige comprometimento, persistência e muita pesquisa.
E, depois de pronto, ele não deve ficar arquivado, pois exige
constantes atualizações.

o
Desafi

dor
reende
p
m
e
s do

ade
e ativid
d
o
idor
m
ra
consum
e c er o
h
o
n
d
a
o
c
C
r
dor
me
fornece
e c er o
h
o
n
d
o
a
c
C
nte
er
ncorre
o
c er o m
c
e
h
o
n
d
o
-C
merca
dos,
e c er o
fabrica
- Conh
m
e
r
e
tados
s
m pres
utos a
e
d
r
e
o
r
s
p
a
ir os
erviços
- Defin
erviços
s ou s
o
id
s ou s
d
a
n
d
ve
n
e
v
dução,
de pro
e
m
u
l
o
eting
tar o v
e mark
d
s
a
- Proje
ic
ar técn
- Aplic
cional
opera
o
s
resa
s
e
c
pro
a emp
d
o
o
ir
ã
n
ç
- Defi
caliza
a
brae
es do S e
anceir
ar a lo
is
formaçõ
l
a
is
n
l e fin
* Com in
á
-A
n
a
over a
- Prom

A palavra é sua

São muitos os exemplos de farmacêuticos empreendedores bem sucedidos em Minas Gerais. Alguns deles
resolveram apostar no novo e conquistaram uma fatia importante do mercado consumidor que pretendiam
atingir. Cada um, com sua dose de ousadia e criatividade, está fazendo a diferença no segmento farmacêutico
ao colocar em prática conhecimentos e habilidades adquiridos com a Farmácia. Confira alguns deles:

“Saí da faculdade
achando que fosse atuar
em Análises Clínicas.
Mas, acabei me tornando
RT de uma drogaria
e, quatro anos depois,
consegui comprá-la.
Hoje estou criando uma
distribuidora de produtos naturais e vou
tentar conciliar as duas atividades.”
Rodrigo Valentim - Farm.o de Ipatinga

“Sou dona de farmácia
há 26 anos, mas somente
há três anos concluí
a graduação. Ser
farmacêutica faz toda a
diferença na condução
dos meus trabalhos. Hoje,
sou eu quem abro e fecho
a minha loja e cuido de todos os detalhes.
E como RT, posso zelar pessoalmente pela
qualidade do atendimento ao meu cliente.”
Gláucia Pereira Lage Alves - Farm.a de Ferros

“Sou sócia e RT de uma
distribuidora radiológica.
Como é um mercado
ainda pouco explorado,
tive que aprender muita
coisa na prática. Fiz
vários cursos de gestão,
mas nenhum deles é tão
proveitoso quanto esse Capacifar. É bom
poder aplicar esse conhecimento na área
farmacêutica e trocar experiências com os
colegas.”
Gabriela Soares - Farm.a de Belo Horizonte

Fotos: Arquivo Pessoal

Plano de negócio: o mapa do sucesso

Cosméticos à base de café

Gestão de resíduos

O sonho de abrir uma empresa de
cosméticos fez com que Vanessa
Vilela entrasse no curso de Farmácia.
Após desenvolver um estudo pioneiro
com o c afé e comprovar seus
benefícios para a pele, ela decidiu
abrir a Kapeh, em Três Pontas, sua
cidade natal, localizada no Sul de
Minas, maior produtora de café do
mundo. A empresa foi aberta há cinco
anos, com sete produtos, em 40
pontos-de-venda. Hoje, já são mais de
100 itens à disposição dos consumidores, vendidos em 250 lojas, em 18
estados do Brasil. No ano passado,
a Kapeh ganhou o Prêmio Nacional
de Inovação, realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), e
Movimento Brasil Competitivo (MBC),
na categoria Inovação, pelo desenvolvimento de uma linha com a flor do
café. Em 2010, Vanessa Vilela foi a
única brasileira a ficar entre as dez
finalistas do Prêmio Empretec Women
in Business Award, da Organização
das Nações Unidas para o Desenvolvimento do Comércio (Unctad).

A maioria dos farmacêuticos se
dedica à produção ou dispensação
do medicamento. Mas a conselheira
regional Gilzele Souza Leal e seu
marido, também farmacêutico,
Leandro Catarina Leal, pensaram
diferente. O casal decidiu abrir a
Farmabiente, empresa especializada em gerenciamento de
resíduos, após verificar a carência
de serviços desse tipo em Ipatinga,
cidade onde reside. Hoje, com
pouco mais de dois anos de funcionamento, a empresa se tornou a
única do município a possuir licença
ambiental para as quatro classes
de resíduos e realiza a triagem,
classificação e tratamentos específicos para cada uma delas. Já
se tornou parceira da prefeitura
de Ipatinga, disponibilizando
coletores de lâminas de raio-x em
todas as unidades de saúde, e
da Cooperativa de Consumo dos
Empregados da Usiminas (Consul),
que mantém coletores de medicamentos vencidos em drogarias e no
shopping da cidade.

Produtos apiterápicos
A experiência bem sucedida com
um tratamento feito à base de
veneno de abelha, quando criança,
foi um dos motivos que levaram a
farmacêutica Sheila Rago Lemos a
dedicar a vida profissional ao estudo
e fabricação de produtos apiterápicos. Em 1992, ela e o marido
criaram a Pharmanectar, empresa
especializada em produção de fitoterápicos e moléculas naturais. Estes
produtos, quando elaborados no
padrão farmacêutico, proporcionam
excelentes resultados terapêuticos,
sem efeitos indesejáveis e sem
as contra indicações dos medicamentos sintéticos. Além do sistema
de gestão da qualidade que assegura
um processamento com alto padrão,
ao longo dos anos a empresa vem
investindo em processos biotecnológicos e parcerias acadêmicas com
a UFMG, Unicamp, Unibave, Unisul
e USP. Hoje, a Pharmanectar possui
certificação em três sistemas de
gestão de qualidade: ISO 9001, GMP
e HACCP, exportando seus produtos
para países como Japão, Inglaterra,
Estados Unidos e Alemanha.
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Aplicação de Injetáveis

Plano de prevenção para perfurocortantes
Desde o início de 2012 está previsto, pela portaria nº 1748,
que o Ministério do Trabalho e Emprego exija das instituições
de saúde a apresentação do “Plano de Prevenção de
Riscos para Acidentes com Materiais Perfurocortantes”.
O objetivo é que o plano contenha um cronograma que
sirva como guia para a substituição gradual dos materiais
utilizados atualmente por instrumentos com o dispositivo de
segurança.

CRF/MG capacita farmacêuticos para a realização
do procedimento de forma correta e segura
Outros pontos foram destacados como
importantes para uma aplicação segura.
É preciso que o profissional verifique se a
agulha está bem conectada à seringa no
momento da aplicação e faça a retirada do
material no paciente corretamente, não se
esquecendo de descartar a seringa imediatamente após a aplicação.

O curso, parceria do CRF/MG com a BD
Medical e Gama Distribuidora de Produtos
Farmacêuticos, foi ministrado para três
turmas, na sede do Conselho, capacitando
cerca de 70 farmacêuticos
de todo o Estado.

Depois da apresentação da parte teórica,
foi possível aplicar todas as técnicas por
meio de um treinamento prático. Segundo
o palestrante Rafanelle Lamego Lopes,

Os profissionais receberam
instruções teóricas e
práticas do passo a
pas so para manuseio e
ap li c aç ão d o s m e di c a mentos injetáveis de forma
segura e eficiente. Também
conheceram a legislação
que norteia a utilização dos
instrumentos perfurocorCurso foi ministrado em três dias, para três turmas de farmacêuticos
tantes em estabelecimentos
de saúde, assim como a maneira correta de
é fundamental que o profissional realize
descartar o material.
o procedimento de forma apropriada,
Na primeira etapa do curso, foram apresen- utilizando o instrumento corretamente
tadas as partes que compõem uma seringa e, de preferência, com o dispositivo de
e o tamanho adequado da agulha para cada segurança que previne acidentes com os
tipo de medicamento. Os farmacêuticos perfurocortantes. “Mesmo tomando todas as
também puderam aprender como funciona o precauções necessárias, ainda há riscos de
dispositivo de segurança acoplado à seringa, acidentes. Se isso acontecer, é fundamental
que evita que o profissional se corte após a que o farmacêutico faça a notificação do
ocorrido”, ressalta.
utilização do injetável.
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A portaria estabelece que a primeira medida a ser tomada
pelos estabelecimentos é a capacitação dos profissionais
que trabalham com os instrumentos perfurocortantes,
precisando ser comprovada por meio de documentos que
informem a data, a carga horária, o conteúdo ministrado, o
nome e a formação ou capacitação profissional do instrutor
e dos trabalhadores envolvidos.
“O curso de aplicação em injetáveis foi uma maneira que o
CRF/MG encontrou de ajudar os profissionais e os estabelecimentos a se ajustarem para cumprir o que determina
a portaria. A iniciativa faz parte do nosso projeto de levar
capacitação ao maior número possível de profissionais,
nas mais variadas áreas de atuação da Farmácia”, afima o
presidente, Vanderlei Machado.

Medidas de
controle para os
estabelecimentos de saúde
(Portaria nº 1748)

»» Substituir o uso de agulhas e

outros perfurocortantes quando
for tecnicamente possível;

»» Adotar controles de

engenharia no ambiente (por
exemplo, coletores de descarte);

»» Adotar o uso de material

perfurocortante com dispositivo
de segurança, quando existente,
disponível e tecnicamente
possível;

»» Realizar mudanças na

organização e nas práticas de
trabalho.

A palavra é sua

Fotos: Arquivo Pessoal

Quem trabalha com materiais perfurocortantes deve conhecer bem as técnicas de
manuseio e descarte dos instrumentos para
evitar acidentes. Pensando na segurança
do farmacêutico e do paciente, o CRF/MG
promoveu, de 2 a 4 de maio, o I Seminário
de Atualização em Técnicas de Aplicação de
Injetáveis.

“Esta é a segunda vez que partici po do curso de aplicação
de injetáveis. Da primeira vez, fiz logo depois de me formar,
há dez anos, para perder o medo de errar na hora de realizar
o procedimento. Agora que já tenho uma bagagem, pude me
reciclar e buscar a atualização dos
meus conhecimentos. Penso que toda
experiência é válida, ainda mais
em cursos interessantes como esse,
nos quais aprendemos ou revisamos
conteúdos importantes para a
profissão farmacêutica.”

“Pude trabalhar com um ti po novo de material, a
seringa com dispositivo de segurança, e aprender novas
técnicas de aplicação, trazendo uma atualização
dos meus conhecimentos na hora de mani pular
injetáveis em minha drogaria.
Sempre tento partici par
dos cursos que o CRF/MG
promove, pois é importante
estarmos atualizados. Ainda
mais quando o assunto é a
biossegurança.”

Carolina Camargo
Farmacêutica de BH

Karine Lemos Ohashi
Farmacêutica de Igarapé
| Maio - Junho 2012 |
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A cura que vem da natureza
Aliando ciência e tradição, a Fitoterapia vem ganhando cada vez mais força entre os brasileiros como terapia
complementar na prevenção e tratamento de doenças. Considerando o papel singular do farmacêutico na área,
o CRF/MG lançou o Capacifar Fitoterapia, cujo objetivo é estimular e desenvolver as habilidades do profissional no
cuidado de pacientes usuários de fitoterápicos, além de mostrar novas oportunidades nessa área em ascensão.
O consumo de plantas medicinais é uma prática
milenar, sendo tradicional no cotidiano das
mais diversas culturas do mundo. A Fitoterapia
é muito procurada por sua ação terapêutica
menos agressiva se comparada aos medicamento s c onvencionais . Mas , ap e s ar de
naturais, os fitoterápicos não estão isentos de
reações adversas, cabendo ao farmacêutico,
especialista no assunto, a promoção do seu
uso racional.
Pensando na responsabilidade que o
farmacêutico tem na orientação dos pacientes, o
CRF/MG deu início à primeira turma do Capacifar
Fitoterapia. O primeiro módulo, realizado no dia
16 de junho, reuniu 70 farmacêuticos de todo
o Estado na sede do Conselho e tratou sobre
“Aspectos legais no uso de plantas medicinais
e fitoterápicos”. A aula foi ministrada pelo
farmacêutico Sérgio Cardoso, que é integrante da
Comissão Assessora de Fitoterapia do CRF/MG e
coordenador do Componente Verde da Secretaria
de Estado da Saúde.

A palavra é sua
“Trabalho com massoterapia ayurvédica, uma
prática muito dependente de fitoterápicos. Por
isso, vim aprender um pouco mais sobre o tema,já
que as pessoas estão buscando cuidados maiores
com o corpo, fugindo das dores e tensões através
de práticas alternativas.”
Vanessa Andrade Bertolini
Farmacêutica – Belo Horizonte

“Sempre me envolvi com os estudos sobre plantas
medicinais, buscando entender as vantagens de
práticas alternativas. Busco, por meio do Capacifar,
me aprofundar mais nos conhecimentos sobre
fitoterápicos, preenchendo a lacuna que foi deixada
pela graduação. O farmacêutico tem o papel de
orientar a população sobre o uso racional desses
medicamentos e incentivar a prática, já que algumas
pessoas ainda desconfiam de sua eficácia.”
Rúbia Santos Camargo
Farmacêutica do Nasf – Conselheiro Lafaiete

“Vim em busca de informações para que eu possa
agregar mais conhecimento aos meus alunos e
instruí-los melhor sobre a legislação que norteia o
trabalho com fitoterápicos. O cenário da Fitoterapia
tem crescido muito e o farmacêutico é o profissional
responsável por fazer com que a população entenda
que o que é natural também pode trazer riscos.”
o

Farmacêuticos vieram de várias cidades do Estado para o 1 módulo do curso
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Adriana Pereira Freire Junqueira
Professora do curso de Farmácia da Unifenas Campus Varginha

O instrutor ressaltou o quanto o Brasil ainda
precisa investir no desenvolvimento de medicamentos em geral e destacou a Fitoterapia como
excelente alternativa para suprir as necessidades dos serviços públicos de saúde. O país tem
ainda a possibilidade de exportar fitoterápicos e
medicamentos extraídos de plantas, o que pode
trazer crescimento para a economia dos estados,
especialmente de Minas Gerais, devido à sua
diversidade de biomas vegetais.
Segundo dados apresentados no curso, os países
com maior Produto Interno Bruto (PIB), apesar
da baixa biodiversidade de plantas, produzem e
consomem mais fitoterápicos que os países com
PIB inferior. “Não há motivos para que o Brasil,
detentor da maior biodiversidade do planeta, não
invista em pesquisas sobre plantas medicinais. A
produção de fitoterápicos é uma grande oportunidade para potencializar a economia do país,
gerando também benefícios para a saúde da
população”, defendeu o farmacêutico.

Entendendo os conceitos*
»» F i t o t e r a p i a - M é t o d o d e t r a t a m e n t o
carac ter izado pela u tilizaç ão de plant as
medicinais em suas diferentes preparações, sem
a utilização de substâncias ativas isoladas.
»» Planta Medicinal - Espécie vegetal cultivada ou
não, utilizada com propósitos terapêuticos.
»» Droga vegetal - Planta medicinal ou suas
par tes, que contenham as substâncias, ou
classes de substâncias, responsáveis pela
ação terapêutica, após processos de coleta,
estabilização e/ou secagem, podendo ser íntegra,
rasurada (cortada), triturada ou pulverizada.
»» Medicamentos f itoterápicos - A Anvisa
somente considera como fitoterápicos aqueles
produtos obtidos exclusivamente com o emprego
de matérias-primas vegetais, os quais possuem
eficácia, qualidade e riscos de uso conhecidos,
validados por meio de levantamentos
etnofarmacológicos e evidências clínicas.
*Ministério da Saúde e Anvisa

I Fórum de Fitoterapia de Minas
Gerais reúne representantes da saúde
Profissionais de diferentes áreas da saúde se reuniram na sede do CRF/MG, no dia 1° de junho, para compartilhar
conhecimentos e discutir os principais pontos das leis que norteiam o trabalho com fitoterápicos. O I Fórum de Fitoterapia de Minas Gerais, realizado pela Comissão Assessora de Fitoterapia, buscou fazer com que os 42 farmacêuticos
participantes adquirissem mais segurança na dispensação desses medicamentos, conhecendo os principais pontos que
regulamentam a prática na Farmácia e nas profissões aptas a prescrevê-los.
Apesar de uma prática tradicional, a Fitoterapia ainda encontra dificuldades em ser reconhecida como especialização
nas áreas de saúde no Brasil. Um dos motivos é a ausência de legislação específica em algumas profissões. Segundo o
vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, discussões multidisciplinares como essa são importantes, pois além de
fortalecerem a Fitoterapia como prática complementar essencial na prevenção e tratamento de doenças, defendem o
papel único de cada profissional. “Os conselhos de classe devem sempre dialogar sobre as melhores formas de trabalho
e sobre o que ainda falta na legislação das profissões. Essa união é fundamental para que os farmacêuticos e os outros
profissionais de saúde não percam seu espaço na Fitoterapia”, explica Claudiney.
| Maio - Junho 2012 |
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Por dentro de cada área

Ainda há muito para se desenvolver quanto à prática da Fitoterapia no País. A falta de legislação específica e de especializações na área em algumas profissões da saúde dificultam a atuação daqueles que optam por trabalhar com os
medicamentos fitoterápicos. Mas os benefícios gerados nos usuários têm trazido ânimo aos profissionais. Durante o I
Fórum de Fitoterapia de Minas Gerais, representantes da odontologia, nutrição, medicina veterinária, fisioterapia e terapia
ocupacional, enfermagem e farmácia expuseram os obstáculos e a eficácia da prática no tratamento dos pacientes.
“No Brasil, o grande marco para a
história da Fitoterapia foi em 2006, com
a Portaria 971, que deu início à Política
Nacional de Práticas Integrativas e
Complementares no SUS, e o Decreto
5813,que instaurou a Política Nacional
de Plantas Medicinais e Fitoterápicos.
Dentro do contexto dos medicamentos
fitoterápicos, o farmacêutico possui
uma visão muito ampla, devido ao
conhecimento adquirido durante a
graduação, e deve se apropriar de seu
espaço no segmento.”
Dâmaris Silveira
Representante do CFF

“A Enfermagem é a segunda categoria
que mais indica medicamentos
fitoterápicos no país, e a Fitoterapia é
a segunda prática complementar mais
usual nos municípios mineiros, perdendo
apenas para a Acupuntura. Por isto é
tão importante a multidisci plinaridade
nas discussões sobre a Fitoterapia.”
Lúcio José Vieira
Vice-presidente do Coren/MG

“A fitoterapia ainda não é abordada
na grade curricular da graduação em
Nutrição e não existe especialização
na área para o nutricionista. O grande
desafio do profissional de saúde é
convencer o paciente da importância do
uso racional, já que há o mito de que o
medicamento é seguro porque é natural.
Os nutricionistas estão habilitados a
prescrever nove fitoterápicos e devem
levar em conta a individualidade
bioquímica de cada paciente antes de
receitá-los.”
Fernando Aislan Ferreira
Nutricionista

“O Conselho Federal de Fisioterapia
já está investindo na normatização da
prática na profissão. Os fisioterapeutas
não têm autonomia para realizar
uma prescrição farmacológica, sendo
uma possibilidade para a profissão
a prescrição de fitoterápicos com ação
semelhante.”
Anderson Luís Coelho
Diretor secretário do Crefito-4

Novas medidas têm sido tomadas com o objetivo de combater a
doença, que já atinge mais de 10% da população brasileira
Responsável por 177,8 mil internações no SUS em 2011, a asma
é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas que não possui
cura, mas pode ser controlada com o tratamento correto. De acordo
com o Ministério da Saúde, cerca de 2,5 mil pessoas morrem por ano
por suas complicações, e as chances de crises asmáticas aumentam
no período do inverno. Por isso, o dia 21 de junho, que marca o início
da estação, foi escolhido como Dia Nacional de Combate à Asma.
A doença tem sido alvo de grandes ações das entidades de saúde no
país. No dia 4 de junho, o Governo Federal passou a ofertar gratuitamente três medicamentos para asma: o brometo de ipratrópio, o
dirpoprionato de beclometasona e o sulfato de salbutamol, devendo
beneficiar até 800 mil pacientes por ano. Os medicamentos serão
distribuídos nos postos da Farmácia Popular, em mais de 20 mil
estabelecimentos de todo o Brasil.
Segundo o Ministério da Saúde, a partir de 2013 a Fundação
Oswaldo Cruz (Fiocruz) passará a fabricar o medicamento formoterol
+ budesonida, usado na bombinha do paciente. Com a produção
nacional, o Ministério da Saúde espera economizar cerca de R$100
milhões e beneficiar aproximadamente 200 mil pessoas. A economia
também vai alcançar o doente de asma que hoje gasta pelo menos
R$100 por mês com o tratamento, que é constante. Após os ensaios
clínicos, o medicamento ainda precisa ser aprovado pela Anvisa
antes de ser lançado no mercado.

Foto: Fabiano Campos
“A fitodontologia, apesar de ainda
ser uma área nova e pouco explorada,
consegue promover grandes benefícios
no tratamento dos pacientes.
Os fitoterápicos são alternativa
princi palmente para os usuários do
sistema público de saúde, por possuírem
custos mais baixos e efeitos colaterais
mais amenos que os medicamentos
sintéticos.”
Ricardo de Figueiredo Murta
Membro da Comissão de Terapêuticas
Complementares do CRO/MG
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Não há regra para prevenir
a asma, mas é impor tante
evitar o acúmulo de pó em
roupas e objetos, e assegurar
a boa ventilação da casa e do
ambiente de trabalho. Também
é fundamental que o doente
crônico não fume, invista na
prática de atividades físicas
adequadas e tome os
medicamentos de
forma correta.

O que é
A asma é uma doença inflamatória crônica,
que se manifesta por obstrução à passagem
de ar, com tosse (que pode ou não estar
acompanhada de expectoração), falta de
ar, aperto e chiado no peito. Esses sinais e
sintomas ocorrem particularmente à noite
e pela manhã, ao acordar. A asma também
é conhecida como “bronquite asmática”, ou
“bronquite alérgica”, e acomete cerca de 10%
da população brasileira, sendo mais frequente
nas crianças.

Capacitação do CRF/MG prepara farmacêuticos
Com o objetivo de atualizar os profissionais sobre as complicações,
medicamentos e medidas necessárias no combate à doença, o CRF/MG
deu início ao projeto Capacitação em Asma. Farmacêuticos de Patrocínio
e Contagem já tiveram a oportunidade de participar do curso em junho,
e a expectativa é conseguir atingir ainda mais profissionais do Estado.

A profissão não possui legislação
específica sobre Fitoterapia, mas alguns
veterinários já estudam e aplicam,
por conta própria, os medicamentos
fitoterápicos para cura de dermatites
e outras infecções em animais. Os
próprios animais ingerem plantas para
aliviar transtornos digestivos ou outras
perturbações, mostrando o quanto a
natureza é eficiente na cura.”
Adriane Costa Vaz Bicalho
Secretária-geral do CRMV/MG

Projeto de Capacitação em Asma foi realizado
em Patrocínio, no dia 26 de maio

Segundo o presidente Vanderlei Machado, o projeto foi desenvolvido
pensando na importância do auxílio farmacêutico no combate à doença.
“A responsabilidade no cuidado dos pacientes asmáticos é grande para
o farmacêutico, que, além de acompanhar a evolução da doença, deve
orientá-lo para que não abandone o tratamento”, ressalta.
| Maio - Junho 2012 |
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Atuação farmacêutica na indústria de cosméticos*

O bom negócio chamado

cosmético
O mercado brasileiro da beleza é um dos setores que mais
crescem no país. Nos últimos cinco anos, o faturamento
aumentou 50%. Segundo dados da Associação Brasileira
da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(Abihpec), passou de R$19,6 bilhões em 2007 para R$29,4
bilhões em 2011.

R$

29,4
bilhões
foi o
faturamento
do mercado
brasileiro
de HPPC
em 2011
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Dados divulgados pelo Instituto Euromonitor, que analisa as
preferências dos consumidores de vários países, indicam
que o Brasil se mantém na primeira posição no ranking
mundial de desodorantes e fragrâncias, protetores solares,
coloração, condicionadores, permanentes/alisantes,
sabonetes e cremes para o corpo. O país também é
vice-líder em produtos infantis, higiene oral, produtos
masculinos e produtos para o cabelo e banho.
Estes números atribuíram ao Brasil a maior taxa de crescimento percentual entre os dez mercados mundiais de
produtos de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos
(HPPC). No país, existem 1.659 empresas atuando neste
mercado, 146 das quais estão em Minas Gerais.
Um dos fatores apontados pela Abihpec como responsáveis para o bom desempenho do setor é o constante
lançamento de novos produtos que atendem cada vez
mais às necessidades do mercado. A utilização da
tecnologia de ponta e o consequente aumento da produtividade, ocasionando a redução dos custos ao público
final, também favorecem o aumento do consumo.

A atuação do farmacêutico na indústria
cosmética foi regulamentada pelo Conselho
Fe d e r al d e Far m á c i a e m 20 0 3 , p e l a
Resolução 406. Desde então, o profissional
está autorizado a fabricar cosméticos e,
principalmente, produtos que promovem
alteração fisiológica, ou que atuem, com ação
terapêutica, como auxiliares nos tratamentos
da pele, unhas, pêlos, glândulas e do couro
cabeludo.
Segundo a resolução, o farmacêutico é
competente para desenvolver e produzir
cosméticos “porque possui conhecimento
técnico especializado sobre os produtos”. O
farmacêutico também é habilitado para atuar
em ensaios biológicos na indústria cosmética,
podendo participar da equipe multiprofissional
que realiza os testes biológicos de segurança
e eficácia. No exercício dessa atividade, o

profissional pode realizar testes de segurança
(toxicológicos) e de eficácia (biológicos e não
invasivos) dos ensaios.
O farmac êutic o pode ser re spons ável
por assegurar as condições necessárias
para a realização dos testes biológicos,
viabilizando instalações adequadas, equipamentos, pessoal treinado e outros recursos
necessários à sua execução.
Além dessas atribuições, o profissional
farmacêutico atua desde a pesquisa e
desenvolvimento de novos cosméticos, até os
testes de estabilidade e ensaios para verificar
se as formulações são compatíveis ou causam
algum dano ao organismo. Trabalha também
no registro de novos cosméticos, no controle e
garantia da qualidade, e na produção.

Top 10
Ranking mundial
do consumo de
produtos de beleza

1º EUA.......................14,8%
2º Japão.....................11,1%

3º Brasil................11%
4º China...................6,5%
5º Alemanha.........4,5%
6º França..................4,1%
7º Reino Unido.........4%
8º Rússia..................3,3%
9º Itália.........................3%
10º Espanha............2,6%

* Com informações do CFF

CRF/MG participa da maior feira de cosmetologia de Minas Gerais
As principais indústrias e distribuidoras de cosméticos do país se reuniram em Belo Horizonte, entre
os dias 16 e 18 de junho, na New Professional Fair – 9ª Feira Profissional da Beleza. Um estande do
CRF/MG serviu de apoio aos farmacêuticos que participaram do evento. Além de esclarecer dúvidas
sobre o funcionamento do Conselho e os serviços oferecidos à categoria, os farmacêuticos tiveram
acesso aos principais materiais informativos produzidos pela entidade.
Para estimular o empreendedorismo e incentivar a descoberta
de potencialidades de outras áreas de atuação da profissão, o
CRF/MG firmou parceria com a organização da feira e ofereceu
vagas gratuitas para 100 farmacêuticos nos três dias de evento.
As inscrições foram feitas pela Área do Farmacêutico, no site.
Os participantes, a maioria proprietários e gerentes, puderam
conhecer as novidades do mercado e ampliar seu mix de produtos.
Segundo o presidente Vanderlei Machado, a Feira da Beleza foi
uma excelente oportunidade de negócios e atualização profissional. “Ela foi o ponto de encontro entre os farmacêuticos que
faturam com a venda de produtos de higiene pessoal, perfumaria
e cosméticos, e as principais empresas do setor”, afirmou.

Estande do CRF/MG foi ponto de apoio para
farmacêuticos que participaram da feira

| Maio - Junho 2012 |
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Boas práticas nos serviços de saúde
Já está em vigor a RDC 63/2011, da Anvisa, que dispõe sobre    as melhores formas de atuação dos estabelecimentos da área

Todos os serviços de saúde do País já devem
estar atendendo, na íntegra, às exigências
contidas na RDC 63/2011, da Anvisa, que
dispõe sobre as condições de boas práticas
para o seu funcionamento. Como o prazo para
adaptação dos estabelecimentos terminou
no dia 25 de maio, é impor tante que os
profissionais conheçam todos os pontos da
resolução.
Publicado em 25 de novembro de 2011, a RDC
estabelece que os serviços de saúde realizem
seus procedimentos com base na qualificação,
humanização da atenção e gestão, e redução
e controle de riscos aos pacientes e ao meio
ambiente. As exigências se aplicam aos
serviços públicos, privados, filantrópicos, civis
ou militares, incluindo aqueles que exercem
ações de ensino e pesquisa.
Veja alguns aspectos importantes para o
desenvolvimento das Boas Práticas de Funcionamento (BPF) nos serviços de saúde:

Garantia da qualidade
- As BPF são primeiramente orientadas para a
redução dos possíveis riscos na prestação de
serviços de saúde. Assim, os estabelecimentos
devem ser capazes de ofertar serviços dentro
dos padrões de qualidade exigidos, fornecendo
todos os recursos necessários como: quadro
de pessoal qualificado, treinado e identificado;
ambientes bem identificados; equipamentos,
materiais e apoio logístico; procedimentos e
instruções aprovados e vigentes;
- A s reclamações sobre os ser viços de
saúde devem ser examinadas e o estabelecimento deve adotar medidas para prevenir
reincidências.

32

| Farmácia Revista |

Segurança do paciente

Prontuário do paciente

Proteção à saúde do trabalhador

- Os serviços de saúde devem estabelecer estratégias para
garantir a identificação e segurança cirúrgica dos pacientes,
como também a prevenção de acidentes;

- O prontuário deve conter dados relativos à identificação e a todos
os procedimentos prestados ao paciente, sendo seu registro
responsabilidade do profissional que presta o atendimento, e seu
armazenamento responsabilidade do serviço de saúde. É preciso
que este seja preenchido de forma legível e esteja permanentemente disponível ao paciente ou aos seus representantes legais
e à autoridade sanitária, quando necessário.

- Os profissionais devem ser orientados sobre
imunização contra os agentes biológicos aos
quais possam ser expostos, além de passar por
avaliação de saúde ocupacional periodicamente.
O estabelecimento tem a obrigação de fornecer
aos trabalhadores os Equipamentos de Proteção
Individual (EPI) compatíveis com as atividades
desenvolvidas e as vestimentas utilizadas nos
centros cirúrgicos e obstétricos;

- Os estabelecimentos são responsáveis por desenvolver
orientações para higienização das mãos, administração segura
de medicamentos, sangue e hemocomponentes, além de
estimular a participação do paciente na assistência
prestada, prevenindo e controlando eventos
adversos.

Condições organizacionais

Controle
Integrado
de Vetores
e Pragas
Urbanas

- Os serviços de saúde devem
possuir regimento interno
atualizado, contendo a definição
e descrição de todas as suas
atividades técnicas, adminisGestão de
trativas e assistenciais, e
Tecnologias
suas responsabilidades e
e Processos
competências;

Gestão de pessoal

Garantia da
qualidade

Segurança
do paciente

Boas práticas
nos serviços
de saúde

- Os estabelecimentos devem
possuir licença atualizada
de acordo com a legislação
sanitária local, afixada em
Proteção à
local visível ao público, além de
saúde do
estarem inscritos e manterem
trabalhador
seus dados atualizados no Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de
Saúde - CNES. É preciso também que
Gestão de
infraestrutura
garantam a continuidade da atenção ao
paciente quando houver necessidade de
remoção ou para realização de exames que não
existam no próprio serviço;
- É obrigatório que o estabelecimento de saúde possua um responsável técnico (RT) e um substituto, devendo notificar ao órgão
sanitário competente sempre que houver alguma alteração, e
um profissional legalmente habilitado, que responda às questões
operacionais durante o período de funcionamento do serviço.

- O serviço de saúde deve possuir uma
equipe multiprofissional dimensionada
para atender seu perfil de demanda,
com profissionais formados e
qualificados para as funções
que desempenham;

- É obrigaç ão do ser viç o
de saúde promover a
Condições
organizacionais
c ap ac i t aç ão do s prof i s sionais, antes do início das
atividades e t ambém de
forma permanente, acompanhando a evolução do
conhecimento e identificação
de
novos riscos.
Prontuário

do paciente

Gestão de infraestrutura

- O projeto de arquitetura deve
estar
atualizado para atender as
Gestão de
atividades desenvolvidas. Além disso, as
pessoal
instalações físicas dos ambientes externos
e internos devem estar em condições de conservação, segurança, organização, conforto e limpeza,
com iluminação e ventilação compatíveis com o desenvolvimento dos serviços;
- Nos estabelecimentos onde a energia elétrica é considerada
insumo crítico, é preciso garantir a continuidade de seu
provimento em caso de interrupção de fornecimento.

- Em serviços de saúde com mais de 20 trabalhadores, é obrigatória a instituição de Comissão
Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA).

Gestão de Tecnologias e Processos
- Os serviços de saúde devem dispor de normas,
procedimentos e rotinas técnicas escritas e
atualizadas, que contemplem todos os seus
proce s so s. Precis am t ambém garantir a
qualidade dos procedimentos de desinfecção e
esterilização de equipamentos e materiais;
- Os estabelecimentos devem gerenciar suas
tecnologias para atender suas necessidades,
além de dispor de equipamentos, materiais,
insumos e medicamentos de acordo com a
complexidade do serviço e atendimento da
demanda.

Controle Integrado de Vetores
e Pragas Urbanas
- É necessário impedir a atração, abrigo, acesso
ou proliferação de vetores e pragas urbanas,
sendo proibido comer ou armazenar alimentos
nos espaços destinados à realização dos procedimentos de saúde. Quando necessário, deve-se
fazer controle químico por meio de serviços
prestados por empresa habilitada e com licença
sanitária e ambiental.
| Maio - Junho 2012 |
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Fique de Olho

canal aberto

é na farmácia!

CRF/MG comemora veto da presidente Dilma Rousseff à venda de medicamentos em supermercados
Após a mobilização de várias entidade s
farmacêuticas, incluindo o CRF/MG, a presidente
Dilma Rousseff vetou a liberação da venda de
medicamentos isentos de prescrição médica em
supermercados, armazéns, empórios, lojas de
conveniência e similares. A decisão foi publicada
no Diário Oficial da União de 18 de maio.
Para justificar o veto, a presidente argumentou
que “a ampliação da disponibilidade de medicamentos nos estabelecimentos em questão
dificultaria o controle sobre a comercialização. Ademais, a proposta poderia estimular
a automedicação e o uso indiscriminado, o
que seria prejudicial à saúde”. Na publicação,
a presidente afirma ainda que cabe à Anvisa
indicar quais produtos podem ser comercializados sem prescrição médica.

PROCESSOS
ÉTICOS

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado,
comemorou a decisão. “Lugar de medicamento
é na farmácia e drogaria, e a sua dispensação
deve ser feita pelo profissional farmacêutico,
autoridade máxima no assunto. Se existem
medicamentos isentos de prescrição médica,
nenhum deles está isento de riscos. A orientação
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do profissional farmacêutico é fundamental para evitar que o uso
inadequado deste tipo de produto cause danos à saúde”, ressaltou.
A liberação da venda estava prevista no artigo 8º da MP 549/11,
aprovada pelo Senado no dia 25 de abril de 2012. Desde então,
entidades farmacêuticas se uniram em um movimento nacional para
sensibilizar a presidente sobre os riscos aos quais a população estaria
submetida caso este artigo fosse sancionado.
O CRF/MG acionou os órgãos de imprensa de Minas Gerais para debater
a questão junto à sociedade. Só no mês de maio, foram concedidas 8
entrevistas para emissoras de rádio
e televisão, e jornais de grande
circulação. O vice -presidente
Claudiney Ferreira também enviou
um manifesto à Presidência da
República alertando para os riscos
da liberação.
“Fizemos o possível para evitar
es se retroces so. Nós, do CRF/
MG, estamos sempre atentos e
prontos a mobilizar a categoria
farmacêutica para impedir que a
saúde da população seja ameaçada”,
completou Vanderlei Machado.

A diretoria do CRF/MG dá publicidade
às sentenças proferidas nos processos,
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.
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Suspensão do exercício profissional
Processo Ético: 0015/2011

Farmacêutico: Rodrigo Tartaglia – CRF/MG 16.403
Processo Instaurado para apuração de infração aos artigos: 4º; 6º;
8º; 10; 11 – inciso VII; 12; 13 - inciso VI, VIII e XV; 18 - inciso I, do
Código de Ética da Profissão Farmacêutica, aprovada pela Resolução
nº 417/04, do Conselho Federal de Farmácia.
Penalidade: Suspensão de 03 meses do exercício profissional

Farmacêutico triatleta
Natação, ciclismo e corrida são esportes tradicionais. Pelo menos um deles, você
provavelmente já praticou, ou teve vontade de praticar. Mas, e todos ao mesmo tempo?
A prática do Triatlo, esporte composto por essas
três modalidades sem interrupção, pode parecer
uma ideia distante para alguns, mas não para
o farmacêutico Leonardo Starling. Após uma
fratura dupla de fêmur e de sínfise púbica,
causada por mais de 15 anos de treinos para
maratonas, o farmacêutico foi aconselhado
por seu médico a migrar para um esporte de
menores impactos e movimentos repetitivos.
Assim, adaptou seus treinos de corrida também
aos de natação e ciclismo.
Leonardo, que pratica o Triatlo há três anos,
mantém uma rigorosa rotina de treinamentos.
São cinco treinos semanais de natação,
acompanhados por sua treinadora, três treinos
semanais de ciclismo, incluindo um de 100
quilômetros realizado no final de semana, e
treinos de corrida em dias alternados. Paralelamente, são realizados trabalhos de base
muscular em academia, três vezes por semana.
Além de uma rigorosa preparação física, o triatlo
exige também uma importante preparação
psicológica. “A motivação é o componente
principal para não perder o foco”, comenta.
O esporte é para Leonardo mais que um hobby.
Ele participa também de competições em outros
estados. Segundo ele, a prova mais emocionante de sua vida aconteceu no Rio de Janeiro,
em outubro de 2011. O farmacêutico afirma
que condições meteorológicas desfavoráveis
tornaram o torneio uma verdadeira prova de
superação dos limites do corpo. “O mar estava
com muitas ondas e bastante agitado, com
temperatura de 13°C, às seis horas da manhã,
em horário de verão. Saí do mar com hipotermia,
mas estabilizei minha temperatura nas etapas
de ciclismo e corrida”.

A experiência serviu de preparação para
o próximo desafio do qual o farmacêutico
pretende par ticipar: o Iron Man. A
competição de resistência, que poucos
conseguem completar, será realizada no
Havaí. Em agosto, em Santa Catarina,
ocorrerá a etapa brasileira de seleção dos
atletas. “São inicialmente 1900 metros
de natação em mar aberto, seguido de 90
quilômetros de ciclismo e finalizado com
21 quilômetros de corrida. O objetivo é
completar a prova em menos de oito
horas ininterruptas”, explica.

Atuação farmacêutica
Leonardo Starling explica como
concilia a intensa rotina de
treinos com os trabalhos na
área técnica da Rede FHEMIG,
assessorias científicas e na
docência de disciplinas ligadas
ao diagnóstico laboratorial em
diversos cursos superiores. “Vivo
em um limite temporal. Levo todos
meus equipamentos comigo e treino
nos intervalos entre os meus serviços.
Acordo às cinco da manhã e treino antes,
entre e após as atividades profissionais”.

Foto: Arquivo Pessoal

Lugar de medicamento

Apesar do esforço para conciliar a
Farmácia e o esporte, Leonardo afirma
ser apaixonado pela profissão e não
vê o triatlo como um obstáculo, mas
sim como uma influência positiva em
sua vida profissional. “O triatlo oferece
uma capacidade física acima da média
ao praticante e com isso a atividade
laboral fica mais amena, mais tênue”.
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Protetor solar tem novas regras
Fonte: Anvisa

Medicamentos de uso veterinário e humano
já podem ser fabricados nas mesmas instalações
Fonte: Anvisa
Entendimento entre a Anvisa e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento vai permitir que a produção de
medicamentos de uso veterinário seja realizada nas mesmas instalações licenciadas para fabricação de medicamentos de
uso humano. O posicionamento, que já pode ser adotado pelas empresas, consta de nota técnica divulgada no dia 7 de maio.
A nova orientação vale apenas para os casos em que os produtos veterinários
contenham insumos aprovados para uso humano. Já a produção de medicamentos com
princípios ativos ou excipientes de uso exclusivo (veterinário ou humano) deve ocorrer
em instalações segregadas.
As empresas que optarem por compartilhar suas linhas produtivas ficarão sujeitas a
inspeções regulares, realizadas pelo Ministério da Agricultura e pelos entes do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária, e deverão cumprir integralmente os requisitos de Boas
Práticas de Fabricação.

Os produtos de proteção solar utilizados pela população brasileira ganharam novas regras para
garantir a proteção da pele dos usuários. Uma das principais mudanças é que o valor mínimo do
Fator de Proteção Solar (FPS) vai aumentar de 2 para 6 e a proteção contra os raios UVA terá que
ser de no mínimo 1/3 do valor do FPS declarado. O FPS mede a proteção contra os raios UVB, já
o FP UVA mede a proteção contra os raios UVA.
A resolução RDC 30/12, publicada no dia 4 de junho, também aumenta os níveis dos testes
exigidos para comprovar a eficácia do protetor. Pela norma, alegações, como resistência à
água, terão que ser comprovadas por metodologias específicas definidas no novo regulamento.
O rótulo dos protetores também sofrerá alterações. A orientação sobre a necessidade de
reaplicação será obrigatória para todos os produtos, mesmo aqueles mais resistentes à água.
Além disso, fica vedada qualquer alegação de 100% de proteção contra as radiações solares ou a
indicação de que o produto não precisa ser reaplicado.
O prazo para as adequações dos fabricantes à norma é de dois anos. A nova regra segue os novos
parâmetros para protetores solares adotados em todo o MERCOSUL.

A Anvisa incorporará o novo entendimento ao texto da Resolução RDC no 17/2010, que
trata dos requisitos mínimos a serem seguidos para cumprimento das Boas Práticas de
Fabricação de Medicamentos de uso humano.

Assistência farmacêutica será aprimorada para distribuição de medicamentos

Fonte: Ministério da Saúde
O Ministério da Saúde lançou o Qualifcar – SUS (Programa Nacional de Qualificação
da Assistência Farmacêutica) para qualificar a gestão dos serviços farmacêuticos no
Sistema Único de Saúde e aprimorar a distribuição de medicamentos, principalmente
em localidades de maior pobreza, ampliando e tornando mais eficiente o acesso da
população a esses produtos.

Análise de patentes de medicamentos tem novo fluxo
Fonte: Anvisa

A análise da Anvisa sobre os pedidos de patentes de medicamentos terá um novo fluxo. A partir de
agora, a chamada anuência prévia será feita antes que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial
(INPI) avalie e decida sobre os processos de patentes. Esta nova rotina é resultado do relatório do
Grupo de Trabalho Interministerial que discutiu, nos últimos oito meses, as relações e atribuições da
Anvisa e do INPI na análise de patentes farmacêuticas.
O relatório final do Grupo de Trabalho propõe que os pedidos de patentes farmacêuticas feitos ao INPI
sejam encaminhados à Anvisa. Se a Agência conceder a anuência, o pedido retornará ao INPI para que
seja dado seguimento ao processo de avaliação. Caso a Anvisa não conceda a anuência prévia, o pedido
de patente será arquivado e a decisão publicada na Revista da Propriedade Industrial.
De acordo com o artigo 229-C da Lei 9.279/96, a concessão de patentes para produtos e processos
farmacêuticos depende da anuência prévia da Anvisa. Este mecanismo foi criado de forma a aproximar o direito à propriedade
intelectual das políticas públicas de saúde e igualdade social vigentes no Brasil.

Medicamentos poderão ser deduzidos do Imposto de Renda
Fonte: Agência Brasil
As despesas com medicamentos de uso contínuo ou de alto custo poderão ser deduzidas
do imposto de renda pago todo ano pelo contribuinte, de acordo com projeto de lei
aprovado pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS) do Senado. Os medicamentos de alto
custo estão na faixa de 30% de três salários mínimos e são vendidos a valores mais baixos,
subsidiados pelo governo. A matéria vai agora ser examinada pela Comissão de Assuntos
Econômicos (CAE) e terá que passar pela Câmara dos Deputados para depois ser votada
pelo Senado Federal.
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A ação foi pactuada durante reunião da Comissão Intergestores Tripartite do SUS, que
reúne representantes do ministério e das secretarias de saúde estaduais e municipais.
O programa vai ser executado por meio de quatro eixos: cuidado, educação, estrutura
e informação e vai incluir ações de estruturação física dos serviços de assistência
farmacêutica, de capacitação e de aprimoramento dos processos e práticas de trabalho
adotados pelas gestões locais.

Laboratórios de medicamentos de referência terão que
fornecer amostras para fabricação de genéricos
Fonte: Agência Brasil

A Anvisa aprovou a resolução que obriga as empresas detentoras de medicamentos
de referência (de marca) a fornecer exemplares dos produtos aos laboratórios
interessados em fabricar genéricos ou similares. Após colher opiniões em consulta
pública durante dois meses, o documento aprovado no dia 15 de maio pretende
facilitar o acesso da indústria dos genéricos aos medicamentos originais que não estão
a venda nas farmácias, como aqueles disponíveis apenas em hospitais. Há casos em
que os laboratórios esperam até seis meses para conseguir os exemplares, atrasando o
processo de fabricação e entrada de um novo produto no mercado.
O medicamento de referência é necessário nos testes usados para comprovar que
a cópia é tão eficaz e segura quanto o original. O fornecimento não será gratuito, a
empresa interessada precisa pagar pelo original. Se houver dificuldade de acesso, a Anvisa pode obrigar a detentora do registro
a vender a referência ao laboratório solicitante. O documento passará ainda por análise do departamento jurídico da Anvisa
para, depois, entrar em vigor.
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Espaço do leitor
Capacifar Análises Clínicas
Parabenizo o CRF/MG pelo ótimo cur so, com
grande valia dos temas abordados e os excelentes
palestrantes que os ministraram!

Eleonora Lima, via Facebook

Capacifar Gestão e Empreendedorismo
Estamos na luta para que pequenos farmacêuticos
empreendedores se tornem mais competitivos no
mercado, e sem esse apoio do CRF/MG seria mais
difícil. Parabéns pela iniciativa! O curso ficou excelente.

Rodrigo Valentin Assis (via Área do Farmacêutico)
Que a continuidade da valorização ética profissional
continue sendo o ponto central do trabalho de todos os
seus atuais integrantes, com a efetiva e permanente
integração do farmacêutico em todos os setores
administrativos da saúde. Parabéns pelo trabalho de
vocês!

Manoel Beraldo Lemos - CRF/MG 1333

Gostaria de agradecer ao CRF/MG pela brilhante
ideia e iniciativa do Capacifar Gestão e Empreendedorismo. Viajo mais de 400km para assistir o curso, mas
satisfeito em saber que temos um Conselho que se
preocupa com os farmacêuticos que estão montando
seu próprio negócio. Parabéns!

Sandro Arnaud Dias (via Área do Farmacêutico)
Fórum de Fitoterapia
Só tenho a agradecer pela oportunidade de participar
de um evento tão engrandecedor. Que esta gestão
seja contemplada com sucessos diários, pois só nos
engrandece e melhora nossa formação com eventos
desta qualidade. Parabéns a todos!

Erika Letycia Evangelista e Souza - CRF/MG 23853

Capacitação em Asma
Venho parabenizar o CRF/MG pela ótima abordagem
sobre a asma. A palestra foi objetiva, clara e teve alto
valor teórico na parte de farmacologia clínica.

Cleide Aparecida de Souza (CRF/MG 28740), via Fale Conosco
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