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A Farmácia Revista aproveita o período que antecede as eleições municipais para propor uma reflexão sobre a 
importância de o farmacêutico exercer cargos públicos no Legislativo e Executivo. É hora de construir uma nova 
representação profissional, em nome do fortalecimento da categoria.

O CRF/MG vem dando sua contribuição ao intensificar as negociações com parlamentares e gestores em busca 
de maior inserção do farmacêutico na Saúde Pública. Estas articulações têm sido marca das três últimas 
gestões do Conselho, que completou 51 anos de fundação em agosto. A luta de hoje é a garantia de dias cada 
vez melhores para a Farmácia e os farmacêuticos.

Por reconhecer que a capacitação é ferramenta para aumentar a qualidade da assistência prestada à população 
e, consequentemente, o reconhecimento profissional, o CRF/MG segue promovendo novas oportunidades 
de atualização. Confira, nesta edição, os novos projetos de capacitação que estão sendo ofertados para os 
farmacêuticos de todo o Estado. Boa leitura!
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os desafios de representar a 
Farmácia no Legislativo 
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a segurança, eficácia e eficiência 
dos medicamentos manipulados

22 – CRF/MG promove I Seminário 
de Resíduos e Meio Ambiente 

24 – Medicamentos manipulados 
para uso veterinário conquistam 
cada vez mais clientes



| Farmácia Revista | | Julho - Agosto 2012 | 54

Com a Palavra

O desafio
permanente da ética
Ética. A palavra é simples, mas sua aplicabilidade é um 
desafio para todos. Chama-se de ética o conjunto de 
princípios que norteiam o comportamento do homem na 
sociedade. É o entendimento do que é bom ou ruim, certo 
ou errado. A ética serve para que haja um bom funcio-
namento social, evitando prejuízos provocados pela má 
conduta de uma ou mais pessoas. 

Há que se buscar a ética em todas as ações cotidianas. 
Mas, nas profissionais, ela é sempre urgente. Na área 
da saúde, as resoluções específicas de cada profissão 
chamam a atenção para a necessidade de profissionais 
capacitados para atuar com senso de responsabilidade 
social e compromisso com a cidadania, capazes de 
promover a saúde integral da população. A escolha da 
profissão é optativa. Mas, ao escolhê-la, o conjunto de 
deveres profissionais se torna obrigatório. 

Na profissão farmacêutica não é diferente. Nossa atuação 
é regulamentada pelo Código de Ética Farmacêutica, 
no qual o farmacêutico surge como um profissional da 
saúde a quem compete “executar todas as atividades 
inerentes ao âmbito profissional farmacêutico, de modo a 
contribuir para a salvaguarda da saúde pública e, ainda, 
todas as ações de educação dirigidas à comunidade na 
promoção à saúde”.

O Código de Ética fornece rumos e qualifica as nossas 
ações. Constitui um guia para a tomada de decisões, 
desde as mais corriqueiras às mais importantes, sendo 
um instrumento de trabalho e de norte moral. Todo 
farmacêutico deve se inspirar nele e fazer com que cada 
uma de suas ações se converta em exemplo edificante 
para todos os outros. 

Lúcio Guedes 
Secretário-geral

Ser farmacêutico acaba se confundindo com a nossa 
própria identidade pessoal. E poder orgulhar-se dela é 
um bem valioso. Por isso, é preciso zelar pela reputação 
da profissão, retribuir a confiança depositada e dar à 
sociedade os benefícios que somente os farmacêuticos 
responsáveis podem propiciar. Nossa responsabilidade 
como cidadãos e como militantes da Farmácia implica 
em ter um relacionamento íntegro com clientes, colegas 
de trabalho e, sobretudo, com as comunidades em que 
atuamos. 

Vida longa aos farmacêuticos!

Julho
•	 Entrevista	para	o	Jornal	Estado	de	Minas,	no	dia	
05,	sobre	o	uso	abusivo	do	fármaco	metilfenidato;

•	 Entrevista	ao	vivo	para	a	CBN,	no	
dia	30,	sobre	a	liberação	das	vendas	de	
MIPs	fora	dos	balcões	das	farmácias;

•	 Entrevista	para	o	Jornal	Gazeta	da	Cidade	
(Sul	de	Minas),	no	dia	30,	sobre	a	liberação	das	
vendas	de	MIPs	fora	dos	balcões	das	farmácias;

•	 Artigo	publicado	na	Revista	Santa	Cruz	
sobre	a	acessibilidade	em	farmácias;

Agosto
•	 Entrevista	para	o	Jornal	Estado	de	Minas,	no	dia	
08,	sobre	o	uso	indiscriminado	de	antibióticos;

•	 Entrevista	ao	vivo	para	a	Rádio	Itatiaia,	no	dia	09,	
sobre	a	proposta	da	Anvisa	de	as	farmácias	e	drogarias	
reterem	a	receita	dos	medicamentos	de	tarja	vermelha;

•	 Debate	ao	vivo	na	Rádio	Inconfidência,	no	
dia	10,	sobre	os	riscos	da	automedicação;

•	 Matéria	no	site	da	Unifenas	de	Varginha,	
no	dia	17	de	agosto,	sobre	Capacitação	em	
Farmácia	Magistral	no	Sul	de	Minas;

•	 Entrevista	para	a	InterTV	do	Vale	do	Rio	Doce,	no	
dia	18,	sobre	o	Capacifar	em	Governador	Valadares;

•	 Entrevista	para	a	TV	Canção	Nova,	no	dia	21,	
sobre	a	venda	de	medicamentos	de	tarja	vermelha.

•	 Entrevista	para	a	TV	Alfenas,	no	dia	31,	
sobre	os	desafios	da	profissão	farmacêutica.

Conselho 
na Mídia

CRF/MG na Rede Itatiaia
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

Envie sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

Confira!
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Gestão

Informação a um clique
O conteúdo informativo do portal do CRF/MG na internet foi reformulado 
para torná-lo mais ágil e eficaz. Desde setembro, são disponibilizadas novas 
informações de interesse público sobre a profissão, úteis tanto para farmacêu-
ticos, quanto para a população. As principais mudanças envolvem a hierarquia 
dos dados, tendo sido mantidas a estrutura básica de acesso e a identidade 
visual do portal.

Uma das novidades está na criação da área institucional, por meio da qual 
são apresentadas a história da Farmácia e informações sobre o plenário e o 
funcionamento do CRF/MG. Também foi criada a área do cidadão, onde ficam 
os espaços para denúncias, consulta de RT, estatísticas, direitos e deveres do 
farmacêutico, entre outros dados úteis. Os estudantes e outros profissionais 
também passaram a ter uma área restrita, que permite a inscrição em eventos. 

“Fizemos um estudo aprofundado sobre o que os farmacêuticos esperam do 
nosso site. O novo projeto editorial levou em consideração as possibilidades 
tecnológicas que tornam a navegação rápida, eficaz e segura, e as necessi-
dades de comunicação da categoria. Tivemos o cuidado de preservar a 
estrutura visual do site para não confundir os nossos profissionais. Esperamos 
que todos explorem o novo portal e contribuam para deixá-lo cada vez mais 
dinâmico e interativo”, destaca o vice-presidente Claudiney Ferreira. 

O site do CRF/MG é hoje o principal veículo de comunicação entre a entidade 
e os farmacêuticos mineiros. Já são mais de 12 mil profissionais e aproxima-
damente mil empresas cadastradas nas áreas de uso exclusivo do portal. 
Além de apresentar informações de interesse da categoria e da população, 
o site permite que o farmacêutico tenha acesso a uma série de serviços sem 
se deslocar fisicamente. Entre outras opções, é possível visualizar e atualizar 
informações cadastrais, emitir e parcelar a anuidade de débitos adminis-
trativos, comunicar e justificar ausências, além de fazer o peticionamento 
eletrônico para a renovação da Certidão de Regularidade.

Novas regras para 
participação em eventos
Buscando democratizar o acesso aos eventos 
promovidos pelo CRF/MG, os farmacêuticos 
estão sendo submetidos a novas regras de 
participação. Desde janeiro de 2012, o profis-
sional que se inscreve e não comparece tem 
a presença bloqueada em qualquer curso, 
palestra, seminário ou sorteio de bolsas 
realizados nos próximos seis meses. 

A medida foi tomada após a constatação de 
que profissionais realizam a inscrição em 
tempo hábil, mas desistem de participar das 
atividades sem aviso prévio. Como as vagas 
são limitadas, outros farmacêuticos interes-
sados nas capacitações acabam perdendo a 
oportunidade de acesso. 

“Dedicamos uma parte importante da arreca-
dação do CRF/MG à capacitação profissional. 
Todas as atividades são integralmente 
financiadas pelo Conselho, sem custo para os 
profissionais. Temos o cuidado de expandir o 
raio de oferta para várias cidades do Estado 
e esperamos que o farmacêutico aproveite, 
de fato, essas oportunidades”, ressalta a 
tesoureira Rigleia Lucena. 

O farmacêutico que se inscrever e for 
selecionado para participar dos eventos 
deverá confirmar a presença pela Área do 
Farmacêutico, conforme as orientações ao 
lado. Caso não possa comparecer, a comuni-
cação de ausência deverá ser feita com no 
máximo de 24 horas de antecedência, na 
própria Área do Farmacêutico. Caso o procedi-
mento não seja adotado, o farmacêutico terá a 
participação bloqueada nos próximos eventos.

Para informar ausência

1- Para cancelar a participação no evento, clique “Cancelar”

1- Acesse a Área do 
Farmacêutico, no 
canto direito do 
site, fornecendo 
seu número de 
inscrição e senha.

Para confirmar a presença

3- Confira as informações sobre o evento e clique em “Confirmar”

4- Confira se a participação foi confirmada com sucesso

2- No menu esquerdo, 
clique em “Participação”
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Gestão Gestão

CRF/RJ faz visita técnica ao CRF/MG
O CRF/MG é referência para outros Conselhos quanto à organização 
dos serviços e à fiscalização do exercício profissional. Depois dos 
representantes do Conselho do Rio Grande do Sul (CRF/RS), que 
visitaram a sede do CRF/MG em abril, foi a vez de a autarquia fluminense 
conhecer de perto o trabalho desenvolvido em Minas Gerais. Nos dias 
19 e 20 de julho, uma equipe do CRF/RJ se reuniu com os gerentes da 
entidade mineira para conferir como é realizado o atendimento aos 
farmacêuticos, o trabalho de fiscalização orientativa e os procedimentos 
internos da autarquia. Na foto, a tesoureira e os gerentes do CRF/MG 
apresentam as atividades da casa aos colegas do Rio de Janeiro.

FUNED
apresenta nova fábrica
de produtos biológicos

A partir de 2014, unidade deverá produzir 12 milhões de doses 
da vacina meningocócica por ano para atender todo o país

A Fundação Ezequiel Dias (Funed) apresentou sua nova fábrica de 
biofármacos em Belo Horizonte, que deverá produzir medicamentos 
com cobertura nacional. Em um evento realizado no dia 12 de julho, 
foram apontados os principais passos para o seu desenvolvimento, e 
o espaço onde serão produzidos, inicialmente, os biofármacos Eritro-
poetina Recombinante Humana (rhEPO), usado principalmente por 
pacientes com insuficiência renal, e Interferon alfa 2a Recombinante 
Humano (IFNα2a), utilizado no tratamento da hepatite. 

A fábrica também realizará a produção de soros heterólogos 
hiperimunes, além de etapas do processo de produção da vacina 
meningocócica (MenC) para atender ao Programa Nacional de 
Vacinação do Ministério da Saúde.

Segundo o presidente da Funed, Augusto Monteiro Guimarães, a nova 
unidade e as modernas tecnologias que serão implantadas deverão 
aumentar consideravelmente a qualidade final dos produtos. “Minas 
Gerais só tem a crescer no segmento de produção de medicamentos, 
refletindo na economia do país. Antes da parceria entre Funed e 

Vice-presidente Claudiney Ferreira ao lado do secretário Antônio 
Jorge (centro) durante visita às obras da nova fábrica

CRF/MG protesta contra liberação da 
venda de medicamentos fora dos balcões

Ministério da Saúde (MS) para a fabricação 
de antiretrovirais, por exemplo, o governo 
pagava cerca de R$15 por comprimido. Hoje, 
entregamos o mesmo medicamento por 
R$4,02, podendo, assim, ampliar o acesso 
de medicamentos à população”, explicou. 
De acordo com ele, a Funed prevê ampliar 
o portfólio de medicamentos, produzindo 
t amb ém pro du to s  p ar a  t r a t amento 
oncológico.

O secretário Antônio Jorge ressaltou a 
importância da nova fábrica para a história 
da biotecnologia no país, explicando que ela 
já nasce com um “bom problema”. Solicitada 
pelo Ministério da Saúde para fabricar a 
vacina meningocócica para todo o país, a 
produção que antes seria de 1 milhão de 
doses, agora será de 12 milhões por ano. 
“Essa grande responsabilidade mostra a 
força, a ousadia e a credibilidade da Funed, 
que já despertou o interesse de parcerias 
em gigantes da indústria farmacêutica”, 
destacou.

O vice-presidente Claudiney Ferreira, que 
participou da visita guiada, destacou a 
importância do investimento em novas 
tecnologias na indústria farmacêutica 
mineira. “Minas Gerais sempre foi referência 
na produção de fármacos e agora se 
transforma em um importante pilar para a 
saúde pública do país. O CRF/MG apoia esta 
iniciativa”, ressaltou.

Nota do CRF/MG à imprensa 
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou 
em julho a RDC nº 41, que libera a venda de medicamentos 
isentos de prescrição médica (MIPs) fora dos balcões de 
farmácias. A resolução altera o artigo 40 da RDC 44 de 2009.

Com a nova medida, medicamentos como analgésicos e antitér-
micos poderão ficar ao alcance dos usuários nas gôndolas 
de farmácias e drogarias de todo o país, devendo ser 
organizados por princípio ativo para permitir sua fácil 
identificação.

O CRF/MG considera a nova regra um retrocesso potencial-
mente danoso à saúde da população brasileira. Medicamentos 
não são itens sujeitos a compra por impulso. A imagem de um 
paciente com uma cesta “colhendo” medicamentos nas gôndolas 
como se fossem mercadorias em um supermercado não condiz 
com um estabelecimento de saúde, como as farmácias são. 

Além disso, deixar os medicamentos ao livre alcance da 
população é um incentivo à cultura da automedicação. O 
Brasil ainda figura entre os países campeões em automedi-
cação e, com os MIPs expostos em gôndolas, o quadro tende a 
se agravar ainda mais. 

Nenhum medicamento está isento de riscos e, por isso, a 
orientação feita pelo farmacêutico é fundamental para 
evitar possíveis danos à saúde. Este profissional passa por 
uma rigorosa formação humana e técnico-científica, tendo o 
papel de orientar, esclarecer e educar os pacientes quanto 
ao uso correto dos medicamentos. Por isso, o CRF/MG alerta 
à população para que, antes de utilizar qualquer tipo de 
medicamento, consulte o profissional farmacêutico, que é 
autoridade máxima no assunto.

A medida que permite a disposição dos 
medicamentos isentos de prescrição 
médica em gôndolas,  ao alcance 
dos clientes, causou indignação nas 
entidades farmacêuticas de todo o 
país. Para o CRF/MG, a RDC 41 da 
ANVISA, que altera a RDC 44, simboliza 
um retrocesso à luta pela saúde da 
população e incentivo a cultura da 
automedicação. 

Em nota enviada à imprensa, no dia 27 de 
julho, o Conselho manifestou seu repúdio 
à nova regra e conscientizou a população 
sobre a necessidade de consultar o 
profissional farmacêutico antes de 
comprar qualquer tipo de medicamento. 
O mesmo alerta também foi amplamente 
divulgado na rádio Itatiaia, líder de 
audiência em Minas Gerais, e foi tema 
de um debate realizado na Rádio Inconfi-
dência com o vice-presidente Claudiney 
Ferreira e representantes da Associação 
Médica de Minas Gerais e da Vigilância 
Sanitária, no dia 11 de agosto.
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG

BALANÇO PATRIMONIAL

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais - CRF/MG

CRF/MG participa do I Encontro Nacional    de Comissões de Saúde Pública*

Integrantes das comissões assessoras de Saúde Pública dos Conselhos Regionais de Farmácia de 16 estados, 
coordenados pelo CFF, promoveram um debate inédito para trocar experiências sobre a situação do farmacêutico 
na rede pública. O evento foi realizado em São Paulo, no dia 4 de julho. Ele foi o primeiro de uma série de outros 
encontros que serão realizados para manter a articulação permanente entre as Comissões e alinhar as ações de 
promoção da categoria em âmbito nacional.

Com o tema “o papel, limites e possibilidades de atuação das Comissões de Saúde Pública”, os farmacêuticos 
debateram a inserção do farmacêutico no SUS, a qualificação da assistência farmacêutica e as estratégias de 
interlocução com gestores municipais de saúde. O CRF/MG foi representado pelos integrantes da Comissão Assessora 
de Saúde Pública, Marcos Luiz de Carvalho, e Junia Célia de Medeiros, que também é conselheira regional. 

Cada Conselho se comprometeu a encaminhar um relatório ao CFF com as experiências bem sucedidas verificadas no 
SUS em cada Estado. Das atividades exitosas realizadas em Minas Gerais, foi apresentada a cartilha “A importância 
do farmacêutico no SUS”, desenvolvida pela Comissão Assessora de Saúde Pública em 2011 para conscientizar os 
gestores sobre as competências e atribuições do farmacêutico na Saúde Pública. O material deverá ser distribuído 

para os prefeitos e secretários municipais de Saúde dos municípios mineiros, em parceria com o Governo de Minas. 
Também foi destacada a participação no Conselho Estadual de Saúde e o incentivo à mobilização da categoria junto 
às esferas de controle social do SUS nos municípios mineiros. 

O Encontro Nacional de Saúde Pública segue a proposta do 
CFF de integrar as ações que visam fortalecer a categoria 
farmacêutica. Um grupo de trabalho semelhante foi criado 
entre os assessores de comunicação dos Conselhos Regionais, 
em abril, para executar estratégias de comunicação com o 
objetivo de aumentar o reconhecimento profissional perante a 
população. O resultado desse trabalho pode ser verificado na 
primeira campanha publicitária unificada lançada pelo CFF, em 
julho, nos principais veículos de comunicação do país.

* Com informações do CFF Farmacêuticos das Comissões Assessoras de Saúde 
de todo o País reunidos em São Paulo

Foto: Ioasikasu Maeda
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politicamente e capazes de promover a discussão de 
temas que possam corrigir as distorções provocadas pela 
alteração dos cenários político, econômico e social.

Mobilização
Em abril, um encontro histórico no Senado reuniu mais de 100 
parlamentares, representantes dos Conselhos de Farmácia, inclusive 
o de Minas Gerais, e diretores de organizações farmacêuticas. Na 
pauta estava a discussão de projetos de interesse da categoria em 
tramitação no Congresso Nacional. Na oportunidade, a senadora 
Vanessa Graziottin, que também é farmacêutica, cobrou o 
engajamento dos profissionais de todo o país. “Somos uma categoria 
única. Vê-la unida é uma das grandes conquistas da profissão. 
O apoio no Parlamento acontece mais ou menos de acordo com a 
mobilização que vem de fora”, reforçou. 

Neste contexto, o CRF/MG vem dando sua contribuição ao 
intensificar as negociações com políticos e gestores em busca de 
maior inserção do farmacêutico na Saúde Pública. Em 2012, já foram 
realizados vários encontros com deputados estaduais e federais 
mineiros, além de secretários municipais de saúde, com o objetivo 
de conscientizá-los sobre a importância do farmacêutico nas equipes 
de saúde. 

Para o presidente Vanderlei Machado, uma categoria profissional 
só é forte quando é bem representada. “São muitos os espaços de 
participação política que permitem a construção de uma identidade 
profissional sólida e respeitada. Esta representação pode se dar 
em âmbitos municipal, estadual e federal, nos poderes Executivo e 
Legislativo, além das entidades de classe e instrumentos de controle 
social. Quanto maior a participação política de uma categoria, mais 
fortalecida ela se torna”, destacou.

Participação de farmacêuticos nas eleições 
de 2012 reforça a importância da categoria 

no cenário político mineiro e nacional

Em 2012, vár ios farmacêut icos são 
candidatos a vereadores e prefeitos em 
Minas Gerais. É uma clara demonstração 
de mobilização e articulação política de 
uma classe que está refletindo sobre seu 
trabalho, sua organização na luta pela 
redemocratização do país e pelo direito à 
saúde. Com a iniciativa de disputar cargos 
eletivos, os farmacêuticos se apresentam 
como protagonistas e defensores do direito à 
saúde e do papel social da profissão.

A formação ampla e a perspectiva humana 
da atuação farmacêutica dão ao profissional 
as ferramentas necessárias para atuar 
politicamente em prol dos interesses da 
população, defendendo os aspectos ligados à 
saúde e à assistência. Inserir farmacêuticos 
como representantes nas diversas instâncias 
de poder também significa ter interlocutores 
que conhecem de perto as necessidades e 
dificuldades da profissão, aumentando a sua 
visibilidade e reconhecimento.

São muitas as leis, resoluções, portarias 
e decretos que interferem diretamente 
na atuação do profissional farmacêutico. 
Algumas delas estão desatualizadas, 
tendo sido promulgadas em um contexto 
completamente diferente do atual. Isso 
reaf irma a impor tância de se eleger 
representantes que sejam ar ticulados 

Novos caminhos

A diretoria do CRF/MG agradece ao farmacêutico José Geraldo Martins pelos projetos 
desenvolvidos à frente da assessoria técnica da entidade, da qual está desligado desde julho 
de 2012, e lhe deseja sucesso em sua nova trajetória profissional.

A vez da
Farmácia

“O apoio no Parlamento acontece 
mais ou menos de acordo com a 
mobilização que vem de fora.” 

Farma Vanessa Graziottin, senadora
Eleições municipais são a porta de 
entrada na busca por mais espaço
A construção de uma nova forma de representação profissional 
é um desafio no projeto político-profissional da Farmácia. Nas 
eleições municipais, votar em farmacêuticos comprometidos com 
a categoria e com os benefícios que só a atuação farmacêutica 
pode proporcionar é uma das maneiras de ampliar o espaço da 
profissão nas esferas de poder. A representação profissional 
com caráter decisório pode ajudar a aumentar o acesso ao 
medicamento, com a devida assistência farmacêutica, e evitar 
retrocessos para a Saúde Pública no que se refere à dispensação 
de medicamentos.

Recentemente, vários Projetos de Lei, Medidas Provisórias 
(MP) e Resoluções que tratam de assuntos de interesses dos 
farmacêuticos têm surgido na pauta de discussão. Um deles 
é a polêmica MP 549/11 aprovada pelo Senado em abril, que 
previa a liberação da venda de medicamentos em supermer-
cados, armazéns, empórios, lojas de conveniência e similares. A 
medida foi vetada pela presidente Dilma Rousseff, que atendeu 
aos apelos das entidades farmacêuticas e se conscientizou sobre 
os riscos que a venda indiscriminada causaria à população. 

Outros projetos que interferem diretamente na atuação 
farmacêutica são a proposta de redução da jornada de trabalho 
para 30 horas semanais, também em tramitação no Senado 
Federal, e o projeto de lei que reconhece a farmácia como 
estabelecimento de saúde. Estas são discussões urgentes 
para a categoria e fundamentais para a melhoria dos serviços 
prestados à população. Eleger representantes farmacêuticos, em 
nível regional, estadual e federal, é uma maneira de engrossar o 
coro dos que defendem estes e outros avanços para a profissão 
e para a área da saúde. 

Se sua 
cidade tem 

farmacêuticos 
candidatos, conheça 

as propostas deles 
e contribua com 

propostas que possam 
fortalecer a profissão.

Farmacêuticos
nas eleições 2012*:
15 candidatos a prefeito
7 candidatos a vice-prefeito 
116 candidatos a vereador
* Fonte: TRE/MG
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Entrevista

Porta 
voz no
Legislativo
A formação ampla e a perspectiva humana da profissão 
farmacêutica permitem que o farmacêutico atue politica-
mente em prol dos interesses da população, defendendo 
os aspectos ligados à saúde e assistência, sob uma 
ótica humanista e voltada para o bem estar coletivo. 
Um dos representantes da Farmácia no Legislativo é o 
farmacêutico Elias Murad*, que há 26 anos milita na 
defesa da saúde pública. Conseguiu vitórias expressivas 
como deputado federal, cargo que exerceu por quatro 
mandatos. A principal delas é a lei que restringe o uso e 
a propaganda comercial do tabaco, bebidas alcóolicas, 
medicamentos, agrotóxicos e terapias, inserida na 
Constituição Brasileira, no parágrafo 4, artigo 220. Após 
ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada 
pelo Presidente da República, se tornou a primeira lei 
restritiva em nível nacional, nesta área. Já fez mais de 
600 pronunciamentos sobre temas nas áreas da saúde 
e da educação, principalmente sobre medicamentos e 
drogas. Em 2004, foi eleito vereador de Belo Horizonte 
com 20.157 votos, a maior votação da Câmara Municipal 
nos últimos anos. Em entrevista à Farmácia Revista, Elias 
Murad fala sobre a importância da atuação farmacêutica 
no cenário político nacional. 

Em 2012, vários farmacêuticos se candidataram 
a vereadores e prefeitos em Minas Gerais. Qual a 
importância da atuação destes profissionais para o 
fortalecimento da atividade farmacêutica e a melhoria da 
política de acesso aos medicamentos?

A participação de profissionais farmacêuticos no aparato 
decisório do Estado, especialmente na formulação de leis 
e regras extensivas a toda a população, é muito importante 
e deve ser estimulada. Uma vez inseridos no contexto do 
processo, a voz de cada indivíduo soa mais forte e clara, por 
possuírem interesses idênticos aos dos que representam. 
Assim, se dedicam a questões reais e objetivas, capazes de 
melhor exprimir o sentimento da classe, que é de proporcionar 
à população o uso racional dos medicamentos e a manutenção 
da efetividade e segurança do tratamento.

O senhor foi um dos primeiros farmacêuticos a ocupar 
cargos no Legislativo e cumpre o importante papel de 
buscar espaço para a discussão de temas que possam 
fortalecer a imagem do farmacêutico e a sua importância 
para a promoção da saúde. Como tem sido a sua 
atuação no sentido de construir um cenário favorável à 
consolidação e ampliação desse espaço?

Sempre em consonância aos anseios da classe e perfilado 
com os Conselhos Representativos, tanto o Regional como 
o Federal, usei a minha prerrogativa de parlamentar para 
tentar demonstrar a importância e o papel destacado do 
farmacêutico dentro da complexidade e aperfeiçoamento do 
sistema de saúde. Dentre outras lutas, atuei com rigor em 
defesa da profissão farmacêutica, exigindo a presença do 
profissional habilitado à frente das farmácias, entendendo-as 
como locais de assistência à saúde e postos sanitários, em 
vez de um mero balcão de negócios; e denunciei firmemente 
a propaganda enganosa e indutora de consumo irregular de 
medicamentos. É de minha autoria a Lei n° 9294/96 discipli-
nando, por exemplo: que os medicamentos anódinos e de 
venda livre poderiam ser anunciados nos órgãos de comuni-
cação social com as advertências quanto ao seu abuso; que a 
propaganda dos medicamentos não poderia conter afirmações 
que não fossem passíveis de comprovação científica, nem 
poderia utilizar depoimentos de profissionais que não fossem 
legalmente qualificados para fazê-lo; que os produtos fitote-
rápicos da flora medicinal brasileira deveriam apresentar 
comprovação científica dos seus efeitos terapêuticos; que 
toda a propaganda de medicamentos deveria conter obriga-
toriamente advertência: “a persistirem os sintomas, o médico 
deverá ser consultado”.

O fortalecimento de uma classe profissional está 
relacionado à sua capacidade de mobilização e busca 
de representação junto às esferas de poder. De que 
maneira os Conselhos Regionais de Farmácia e as demais 
entidades representativas da Farmácia podem contribuir 
para a discussão e tramitação de projetos de interesse da 
categoria? 

Entrando em contato com os políticos a fim de propor e discutir 
critérios para a elaboração de projetos de lei que possam 
favorecer a classe; acompanhando o seu trâmite; apresentando 
sugestões técnicas; levando as aspirações, anseios e angústias 
que afetam os profissionais farmacêuticos, fundamentado em 
sua práxis; e buscando a resolução dos problemas de saúde da 
população, ancorada na sua excelência técnica e na sua valori-
zação como profissional.

A saúde só se faz com o acesso pleno da população ao 
medicamento. O Ministério da Saúde vem ampliando 
gradativamente a lista de medicamentos distribuídos 
gratuitamente. Mas, o que pode ser feito para a promoção 
de uma plena assistência farmacêutica à população?

Maior produção de medicamentos e mais variedade. É preciso 
considerar que vários medicamentos são utilizados em diversas 
doenças, mas há ainda muitas enfermidades onde a população 
não tem acesso ao medicamento. É preciso, portanto estimular 
a classe para que busque pesquisas e trabalhos que possam 
melhorar esta situação.

Há 51 anos, estava sendo criado o Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais, entidade 
que vem lutando pelo bom exercício profissional 
com base em um trabalho responsável de 
fiscalização e orientação de todos os que praticam 
atividades farmacêuticas no Estado. 

Foram muitas as vitórias conquistadas ao longo 
de todos esses anos. Hoje o farmacêutico mineiro 
é representado por uma entidade sólida e 
respeitada, o que faz com que muitos de nossos 
projetos sejam referência para outros conselhos de 
classe do país. 

Apesar de todos os es forços, convencer a 
população de que o farmacêutico é tão essencial 
quanto o medicamento não é tarefa simples. É 
preciso que o farmacêutico também se aproprie 
da sua importância social e reivindique seu espaço 
nas mais variadas áreas de atuação profissional. 
A busca por valorização e reconhecimento é 
permanente e deve ser uma luta de todos. 

A g r a d e c e m o s  a o s  n o s s o s  f u n c i o n á r i o s , 
colaboradores e parceiros pelo empenho para 
com a nossa categoria. Com dedicação e respeito, 
continuaremos construindo um futuro brilhante 
para a Farmácia e os farmacêuticos de Minas, por 
meio do CRF/MG. 

completa

51anos

Vanderlei Machado
Presidente

* Além de farmacêutico, 
Elias Murad também 
é médico, químico, 
professor e jornalista.  
É doutor em Farmácia 
pela UFMG e professor 
titular de Farmacologia 
da Faculdade de 
Ciências Médicas. 
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Capacitação profissional

- Faça uma auto-inspeção em sua farmácia.  
Utilize como roteiro de inspeção o Anexo IV da RDC no 67/07;

- Dedique seu tempo à visita e acompanhe toda a inspeção;

- Anote o que o fiscal apontar como problema e o que deverá ser 
alterado, tomando as providências de maneira mais ágil possível;

- Demonstre segurança e interesse; 

- Capacite os funcionários. É preciso que todos estejam confiantes 
nas tarefas que executam.
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paciente é o papel mais importante do profissional, que deve prestar 
uma boa atenção farmacêutica e colocar em prática a dispensação 
ativa com consciência”.

Ainda no debate, foram comentadas algumas das leis, resoluções e 
portarias que o farmacêutico magistral deve conhecer para buscar 
alcançar os padrões de excelência. Segundo o palestrante, para 
um medicamento manipulado ter qualidade, ele deve contemplar 
três fatores: segurança, eficácia e eficiência. Porém, mesmo em 
uma farmácia de qualidade superior, erros acontecem. “Uma das 
maneiras para evitá-los é sair do estado automatizado de trabalho 
e conferir tudo o que foi feito. Parar, pensar e prestar atenção são 
ações essenciais”, defendeu.

Maria Aparecida Ferreira Soares, que é gerente de assuntos 
regulatórios da Anfamag Nacional, falou sobre “Como se preparar 
para fiscalização sanitária”. Além de listar e comentar os documentos 
necessários para apresentação na hora da inspeção sanitária, a 
farmacêutica deu dicas de como proceder nesse momento para 
passar segurança e confiança ao órgão fiscalizador. Segundo 
ela, eventos como o II Fórum de Farmácia Magistral são meios 
de atualização constante. “Precisamos aproveitar momentos de 
interação como este para repassarmos aos profissionais novas 
informações da área de legislação farmacêutica, que requerem 
revisões constantes de conhecimento”, comentou.

Com o objetivo de estender as discussões sobre a área magistral 
também para o interior, o CRF/MG e Anfarmag/MG estão realizando 
cursos de capacitação em Varginha, Ipatinga, Uberlândia, Juiz 
de Fora, Montes Claros e Teófilo Otoni. Até o fim do ano, o projeto 
percorrerá mais cidades. Todas as informações serão divulgadas no 
site do CRF/MG.

Profissionais de várias cidades de Minas Gerais se reuniram em Belo 
Horizonte para discutir e se atualizar sobre assuntos de interesse 
para a área de manipulação. O II Fórum de Farmácia Magistral, 
realizado no dia 4 de agosto pelo CRF/MG e Anfarmag/MG, teve 
como foco a legislação que norteia o setor magistral. O evento foi 
uma continuidade ao trabalho de atualização dos farmacêuticos 
magistrais realizado desde o início de 2012 e contou com o apoio do 
Sebrae/MG, Sincofarma e Fecomércio.

Ao dar as boas vindas aos participantes, o presidente Vanderlei 
Machado ressaltou que o investimento do Conselho na realização 
de fóruns e seminários tem o objetivo de fortalecer a capacitação 
e o reconhecimento profissional. “Com essas atividades, esperamos 
contribuir para que o farmacêutico exerça sua atividade com 
eficiência e segurança, podendo prestar um serviço de qualidade à 
população e ser reconhecido por isso”.

Evento reuniu cerca de 100 farmacêuticos de várias Regiões do Estado no auditório do Sebrae, no dia 4 de agosto

CRF/MG e Anfarmag dão continuidade aos projetos conjuntos de capacitação e promovem nova 
rodada de discussão sobre a segurança, eficácia e eficiência dos medicamentos magistrais

“O fórum  clareou 
a minha mente e 
respondeu todas 
as minhas dúvidas 
sobre a área 
Magistral.  
Os assuntos 
abordados, 

princi palmente voltados à legislação, 
são temas que precisam realmente de 
debates. Depois da experiência de hoje, 
com certeza virei nos próximos fóruns.”
Flávia M. Lopes - Farma de Guanhães

“É o primeiro evento 
do CRF/MG do 
qual partici po,  e 
estou encantada. 
Trabalho em  uma 
farmácia em  que 
a dona também 
é farmacêutica 

e,  quando voltar para minha cidade, 
discutiremos os temas e tudo o que 
aprendi aqui.”
Paloma Coimbra - Farma de Teófilo Otoni

“Partici pei do I 
Fórum de Farmácia 
Magistral e 
aprendi  muito com 
os debates. Esse 
segundo veio para 
complementar 
o conhecimento 

adquirido e esclarecer ainda mais 
nossas dúvidas. A mesa-redonda 
trouxe uma maior interação 
entre farmacêuticos e convidados, 
potencializando a discussão.”
Fernanda O. Carvalho - Farma de BH

A palavra é sua

O presidente da Anfarmag Nacional, 
Ademir Valério, destacou a importância 
das discussões em favor do crescimento e 
valorização da atividade magistral. “A área 
de manipulação está passando por uma fase 
complicada, de fiscalização pesada e pouca 
credibilidade. Mas, com zelo pela profissão 
e interesse coletivo, seremos mais fortes e 
superaremos as dificuldades”, afirmou. 

Uma das palestras do Fórum foi sobre os 
“Pontos Críticos da Farmácia Magistral”. 
Ministrada pelo 2º vice-presidente da 
Anfarmag Nacional, Ivan da Gama Teixeira, 
que debateu a importância de se resgatar 
o lado social do farmacêutico. “O foco no 
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Erros de medicação:  como evitá-los?

Erros de 

medicação
Práticas

Seguras

O erro pode ser simples, mas as 
consequências podem ser graves. Uma 
pequena falha no processo que envolve 
o uso do medicamento pode ser respon-
sável por uma série de problemas, 
alguns dos quais irreversíveis, que 
podem prejudicar o paciente, o profis-
sional e o estabelecimento de saúde. 
Ao contrário do que possa parecer, o 
erro não é ocasionado somente por 
uma ação. Há uma série de fatores que 
levam a ele, como um efeito dominó em 
que múltiplas variáveis interferem no 
resultado do processo.  

A complexidade inerente à adminis-
tração de medicamentos exige que 
o erro seja visto como um fenômeno 
multicausal, de abordagem multidis-
ciplinar, cujo enfrentamento envolve 
vários profissionais. Desta maneira, 
cada integrante da equipe, e também 
a instituição de saúde, deve compar-
tilhar a responsabilidade de preveni-lo, 
corrigir os fatores que contribuam para 
a sua ocorrência e tornar os processos 
de trabalhos mais seguros, em nome da 
segurança do paciente. 

Para o presidente do Instituto de 
Práticas Seguras no Uso do Medica-
mento (ISMP Brasil), farmacêutico Mário 
Borges Rosa, os erros de medicação são 
universais, ou seja, ocorrem com todos 
os profissionais e estabelecimentos 

de saúde. “Todas as organizações, 
incluindo aquelas de excelência em 
segurança, irão conviver com uma 
reduzida taxa de erros e, portanto, é 
preciso trabalhar com essa realidade 
e atuar nos processos para torná-los 
mais seguros e menos suscetíveis a 
falhas”, destaca. Segundo ele, uma 
das principais medidas de prevenção 
é a adoção de uma visão sistêmica, 
centrada no aper feiçoamento dos 
processos de trabalho e na criação de 
uma cultura de segurança dirigida para 
a melhoria do sistema nas instituições 
de saúde.

Outro passo importante é promover a 
integração entre médicos, enfermeiros e 
farmacêuticos, que são os profissionais 
da saúde que lidam diretamente com 
a administração dos medicamentos. 
Quando todos estão sintonizados no 
processo, mais seguro ele se torna. 
“Ninguém é responsável sozinho pelo 
erro. É um elo em que todos que atuam 
direta ou indiretamente do ato de 
medicar têm responsabilidade sobre 
os resultados obtidos. Depois que um 
erro aconteceu, perguntar quem foi 
não ajuda a prevenir outros. Devemos 
perguntar por que o erro aconteceu, 
analisando as múltiplas causas que 
levaram a ele em uma abordagem 
sistêmica”, afirma Mário Borges. 

Atuação farmacêutica
A principal causa dos erros de medicação é o conhecimento insuficiente sobre medicamentos 
por parte da equipe de saúde durante o processo de prescrição, dispensação, transcrição 
e administração. Neste contexto, o farmacêutico desempenha um papel primordial para 
assegurar a segurança do paciente. “Se o farmacêutico é o profissional do medicamento, cabe 
a ele informar e orientar médicos, enfermeiros e pacientes sobre os aspectos que envolvem a 
substância utilizada”, ressalta o especialista.

Quando prescritos, administrados, dispensados e utilizados de 
maneira adequada, os medicamentos são um dos principais 
recursos para devolver o bem-estar e restabelecer a saúde 
do paciente. Mas, quando há falhas em qualquer uma destas 

etapas, eles podem trazer graves riscos e eventos adversos.

Erro de medicação 
é qualquer 
evento evitável 
que, de fato ou 
potencialmente, 
pode levar ao uso 
inadequado do 
medicamento
Fonte: ISMP Brasil

Normalmente, o erro de medicação é tratado como 
um tabu sobre o qual todos evitam falar. Os sistemas 
de saúde costumam encará-lo de maneira individua-
lista, centrada na busca pelos responsáveis e não na 
definição de práticas seguras que aumentem a asserti-
vidade dos processos. “Errar é inerente ao ser humano e 
com os profissionais de saúde não é diferente. Ninguém 
consegue manter 100% da atenção durante todo o 
horário de trabalho. Basta um momento de distração 
para que o erro aconteça”, destaca o farmacêutico.

O importante, segundo Mário Borges, é analisar os 
motivos que levam ao erro e implementar medidas 
adequadas para evitá-lo futuramente. “Se não há 

informação sobre as falhas, não é possível tomar 
providências. Quando elas são escondidas, perdemos 
excelentes oportunidades de aprendizado. É a partir da 
análise dos erros que podemos tomar providências para 
tornar os procedimentos cada vez mais seguros”, explica.  

Para ajudar os profissionais da saúde a se informar sobre 
práticas seguras em que contribuem para aumentar a 
segurança do paciente, o ISMP Brasil produz, trimestral-
mente, um boletim sobre medicamentos potencialmente 
perigosos. O material é elaborado por uma equipe de 
farmacêuticos, médicos e enfermeiros, e está disponível 
para download no site do instituto.
Saiba mais em: www.ismp-brasil.org.

Romper com o silêncio é o melhor remédio

Medidas que reduzem erros de 
medicação em ambiente hospitalar*

- Incorporação de farmacêutico nas visitas clínicas;

- Manutenção de farmacêutico durante 24 horas para 
a provisão de informação ou solução de problemas 
relacionados aos medicamentos;

-  U t i l i z a ç ã o d e p r e s c r i ç ã o e l e t r ô n i c a  e  s i s t e m a s 
informatizados para dispensação de medicamentos;

- Controle diferenciado da prescrição, dispensação, 
administração e armazenamento de medicamentos 
potencialmente perigosos.

*Fonte: Institute of Medicine EUA
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O CRF/MG e o SindLab/MG abriram espaço para que os farmacêu-
ticos pudessem discutir formas de negociar o aumento dos 
preços dos exames com as operadoras e convênios. Um primeiro 
encontro, realizado em 20 de julho, apresentou os principais 
pontos da Instrução Normativa 49/2012, da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar (ANS), que prevê a adequação dos contratos 
de prestação de serviços até novembro deste ano. 

Na ocasião, o presidente do SindLab/MG e membro da Comissão 
Assessora de Análises Clínicas do CRF/MG, Humberto Tibúrcio, 
explicou as situações que devem preceder a abertura das 
negociações do aumento de preço dos exames. Ele mostrou a 
importância da atuação conjunta dos laboratórios, que devem 
enviar às operadoras as cartas com propostas para alteração 
dos contratos. “Temos que pensar de forma coletiva para fortale-
cermos a luta de cada laboratório”. Na segunda reunião, em 17 de 
agosto, os farmacêuticos apresentaram o retorno das tentativas 
de negociação com as operadoras e convênios.

Para o presidente Vanderlei Machado, a norma vai contribuir para 
que os laboratórios exerçam suas atividades com mais qualidade. 
“Um procedimento que exige tanto conhecimento e cuidado 
precisa ser valorizado. Em apoio aos analistas clínicos, o Conselho 
tem se empenhado em oferecer capacitações e abrir espaços 
para discussões que fortaleçam o grupo”, destaca.

Alunos do Capacifar 
visitam a Santa Casa

A  p r i m e i r a  t u r m a  d o  C a p a c i f a r 
Farmácia Hospitalar concluiu o curso 
de maneira incomum. Além da última 
aula teórica, ministrada no dia 7 de 
julho, os profissionais tiveram a oportu-
nidade de conhecer de perto o trabalho 
desenvolvido no Hospital Santa Casa de 
Belo Horizonte. A visita, realizada no dia 
25 de agosto, foi orientada pelo gerente 
de farmácia da entidade, farmacêutico 
Sandro Aurélio Silva Brasileiro, que 
também é coordenador da Comissão 
Assessora de Farmácia Hospitalar. Ele 
explicou como funcionam os procedi-
mentos para conduzir e controlar todo o 
fluxo de medicamentos do hospital. Na 
foto, os alunos do Capacifar Farmácia 
Hospitalar recebem instruções sobre 
como são armazenados os medica-
mentos termolábeis no Hospital.

Analistas Clínicos debatem 
aumento no preço dos exames

Representantes de laboratórios se reuniram no auditório do CRF/MG

Fórum Internacional discute 
segurança do paciente

Para buscar práticas mais seguras no uso de medica-
mentos e o atendimento de qualidade, centenas de 
profissionais da saúde participaram do IV Fórum Interna-
cional sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação, 
realizado entre os dias 17 e 18 de agosto, em Belo 
Horizonte. Promovido pelo ISMP Brasil, com o apoio do 
CRF/MG, o evento abordou os motivos que levam aos 
erros e os aspectos que podem contribuir para evitá-los. 

O presidente do CFF, Walter Jorge João, que participou 
da abertura do evento, defendeu a ampliação da partici-
pação do farmacêutico neste processo. “Se os erros de 
medicação são cometidos nas etapas de prescrição, 
dispensação e administração, e se a utilização dos 
medicamentos constitui um processo multi e interdis-
ciplinar, que exige conhecimento amplo, consistente e 
profundo por parte dos profissionais envolvidos, não 
é legítimo defendermos uma maior participação dos 
farmacêuticos na equipe de saúde? O CFM e o Cofen nos 
apoiam?”, questionou.

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, destacou 
a importância de encarar os erros de medicação como 
fenômenos naturais, aos quais todos os profissionais 
da saúde estão expostos. “A troca de experiências entre 
quem lida com a mesma dificuldade é fundamental 
para entendermos os motivos que nos levam aos erros. 
Devemos concentrar nossos esforços para tornar os 
processos mais seguros e menos falíveis”, afirmou. 

O Fórum contou com a participação de aproximadamente 
1.000 profissionais, entre farmacêuticos, médicos, 
enfermeiros, acadêmicos, gestores e representantes 
da indústria farmacêutica. Além de palestras, mesas 
redondas, cursos e conferências, foram apresentados 

cerca de 250 trabalhos científicos, de todo País, sobre 
segurança do paciente no uso de medicamentos. Um 
estande foi montando pelo CRF/MG para dar suporte 
aos farmacêuticos que vieram de vários estados. 
Eles receberam os materiais gráficos produzidos pela 
autarquia com orientação farmacêutica e informes sobre 
as atividades desenvolvidas em Minas Gerais.

Estande do CRF/MG serviu de apoio para farmacêuticos que participaram do Fórum
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De olho no futuro do planeta
Profissionais de diferentes estados se reuniram no I Seminário de Resíduos e Meio 

Ambiente para debater um dos maiores desafios enfrentados pelo Brasil na atualidade: a 
destinação adequada das toneladas de resíduos de saúde gerados diariamente no país

“O que mais me 
interessou foi 
a atualização 
em legislação,  
pois o mais 
difícil para se 
realizar todos os 
processos exigidos 
é a falta de 

conscientização dos profissionais. 
Percebo que muitos órgãos públicos 
ainda têm  dificuldades em se 
adequar às normas devido à falta 
de aprofundamento no assunto, 
desconhecendo,  por exemplo,  o ICMS 
Ecológico,  que beneficia os municípios 
que priorizam as unidades de 
conservação e o saneamento básico.”
Ana Paula Alves André
Farma da Secretaria Municipal de Saúde 
e professora da Fasar de Conselheiro 
Lafaiete

A palavra é sua
“A realização 
do seminário foi 
fundamental. 
Pela primeira 
vez vimos um 
grupo tão amplo 
de profissionais, 
vindos de várias 
cidades. É 

preciso reduzir a geração de resíduos 
e segregá-los de forma correta,  
destinando ao aterro e incineração 
somente o que for necessário. O 
gerenciamento correto dos resíduos 
é trabalhoso,  mas traz benefícios a 
todos.”
Lúcia Helena Cornélio Lloyd
Bióloga da Secretaria Municipal do Meio 
Ambiente de Belo Horizonte

Saúde do Trabalhador

Manejo dos Resíduos 
(desde a geração até a 

destinação final)

Descrição dos  
Ambientes  
Geradores

Identificação dos 
Tipos de Resíduos e as 
Quantidades Geradas

Identificação 
do Gerador e do 

Responsável Técnico

O Plano de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de 
Saúde a ser elaborado precisa ser compatível com as 
normas locais relativas à coleta, transporte e disposição 

final dos resíduos, atendendo às seguintes etapas:

Conhecendo a legislação
Entre os principais temas abordados durante os dois dias de seminário 
estão a Lei 12.305/2010, que trata sobre a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos (PNRS), e os desafios para a implantação de suas 
ações. De acordo com a representante do Núcleo de Regulação e 
Boas Práticas Regulatórias da Anvisa (Nureg), Simone Ribas, o Brasil 
ainda não dispõe de legislação específica capaz de abranger o novo 
marco regulatório trazido pela PNRS. “No caso da cadeia de produção 
farmacêutica, o gerenciamento de resíduos é abordado de forma 
fragmentada em diferentes normas, o que pode dificultar o entendi-
mento pelo profissional. Além disso, as leis atuais não abordam como 
devem ser tratados os resíduos de medicamentos domiciliares, o que é 
um erro, pois existem inúmeros casos de intoxicação por medicamentos 
em casa”, explica.

No Brasil, a RDC 306/2004, da Anvisa, e a Resolução CONAMA 
358/2005 são as principais leis que regulamentam o gerenciamento de 
resíduos de serviços de saúde (RSS), obrigando as empresas de saúde 
do país a desenvolver seus Planos de Gerenciamento dos Resíduos de 
Serviços de Saúde (PGRSS).

Os inúmeros danos ambientais que resultam de práticas inadequadas no gerenciamento dos resíduos têm sido tema 
recorrente nas discussões sobre sustentabilidade e meio ambiente. Estes poluentes afetam a natureza de maneira 
constante e gradativa, podendo comprometer seriamente a qualidade de vida no planeta. Só no Brasil, aproximada-
mente 154 mil toneladas de rejeitos urbanos foram produzidas todos os dias no ano de 2010, de acordo com dados 
do IBGE. Deste total, estima-se que 2% correspondam a resíduos dos serviços de saúde. 

Reconhecendo a importância da redução de danos à natureza e à saúde da população, o CRF/MG reuniu profissionais 
de todo o país para discutir as boas práticas de gerenciamento de resíduos de saúde no I Seminário de Resíduos e 
Meio Ambiente. Realizado pela Comissão Assessora de Resíduos e Meio Ambiente, em Belo Horizonte, nos dias 3 e 
4 de agosto, o evento contou com o apoio do Ministério da Saúde, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), e diversas entidades ligadas à saúde e ao meio ambiente, 
expondo sobre o tema “Compartilhando responsabilidades em busca da sustentabilidade”.

Para o presidente Vanderlei Machado, além de ser necessário para a preser-
vação da saúde e do meio ambiente, o controle das ações de manejo e 

descarte de resíduos de saúde é uma oportunidade em ascensão 
para atuação farmacêutica. “Além de alertar para a necessidade do 

gerenciamento de resíduos, buscamos esclarecer os principais 
pontos da legislação e compartilhar as experiências exitosas 

na área. Com isso, iremos fortalecer e capacitar o profis-
sional para que assuma essa responsabilidade, mesmo 
não sendo restrita ao farmacêutico”, ressalta.

Segundo a conselheira Gizele Leal, que é também 
presidente da Comissão de Resíduos e Meio Ambiente, o 

seminário cumpriu o objetivo de fazer um levantamento da 
situação atual do país quanto ao gerenciamento dos resíduos, 
pois reuniu farmacêuticos, engenheiros ambientais, biólogos, 
enfermeiros e dentistas de diferentes estados para discutir as 
dificuldades de se implantar as diretrizes que a lei exige. “O profis-
sional de saúde está envolvido diretamente com a preservação 
do meio ambiente, devendo manejar adequadamente os resíduos 

que produz. Nesse contexto, o farmacêutico também deve 
atuar, garantindo um destino correto aos medicamentos 

vencidos e às sobras e embalagens”, destaca.
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mas precisamos levar em conta alguns aspectos 
específicos dos bichinhos, como, por exemplo, 
peso, raça e tamanho. A dispensação é consciente, 
como deve ser em qualquer trabalho farmacêutico. 
Medicamentos controlados, como antibióticos, só 
são dispensados com receita”, afirma.

As vantagens dos medicamentos manipulados são 
muitas e fazem com que o segmento ganhe cada 
vez mais adeptos. Uma delas é a economia, já que 
os produtos são fabricados na dose exata receitada 
pelos veterinários, permitindo ao consumidor pagar 
somente pelo que for usar. Também é possível 
associar diferentes princípios ativos em uma mesma 
fórmula, evitando a necessidade do consumo de 
vários medicamentos diferentes.

Mas o principal benefício está na possibilidade 
de escolha do sabor e da apresentação de cada 
medicamento, o que facilita a ingestão das fórmulas. 
A Vetfarma oferece diferentes formatos de produtos, 
como biscoitos com sabores específicos para cada 
tipo de animal, além dos produtos personalizados, 
próprios da manipulação, que são produzidos de 
acordo com as especificidades de cada cliente.

Mel é uma cadelinha de seis anos, mestiça de 
poodle e maltês. Sua dona, Gilzilene Rodrigues 
Pedroso, é cliente da farmácia de manipulação 
há mais de cinco anos. “Sempre gostei de pedir 
meus medicamentos em farmácias de manipu-
lação. Quando descobri que havia essa alternativa 
também para os medicamentos veterinários, fiquei 
satisfeita. A Mel usa um xampu manipulado especi-
ficamente para ela, de acordo com seu pêlo e raça. 
O resultado é muito bom”, comenta Gilzilene.

O cuidado do farmacêutico com o bem estar e a 
saúde dos clientes também é válido quando se trata 
de animais. Com a produção de folders periódicos 
informativos, a Vetfarma alerta aos donos de 
bichinhos sobre os cuidados que envolvem os 
medicamentos de uso veterinário, como, por 
exemplo, a forma correta de usar antibióticos e a 
necessidade da prescrição médica para esse tipo 

de substância. “Os textos dos informativos são 
escritos por mim e pela Graziella com a intenção 
de mostrar aos nossos clientes que os medica-
mentos dependem do conhecimento do profissional 
farmacêutico para serem dispensados, visando o 
melhor para a saúde do paciente”, comenta Adriana.

Parceria 
Para apresentar os produtos e divulgar a farmácia, 
são feitas visitas técnicas às clínicas e consultórios 
veterinários. Essa ação permite às farmacêuticas 
mostrarem seus trabalhos e criarem uma relação de 
proximidade com os médicos veterinários, que são 
os intermediários entre os pacientes e a farmácia. 
“A relação entre os farmacêuticos e veterinários é 
diferente do que sentimos com outros profissionais 
de saúde. Eles sempre buscam um maior acompa-
nhamento e, assim, a troca de informações ocorre 
com uma boa sintonia”, comenta Adriana.

O médico veterinário Leonardo Novaes, um dos que 
indicam clientes para a Vetfarma, conta que 80% 
dos medicamentos que prescreve nos tratamentos 
são manipulados. “A manipulação traz uma série de 
vantagens, como o preço mais acessível, medica-
mentos em concentrações específicas para o peso 
e a raça do animal, e também ingredientes atrativos 
que facilitam a ingestão, como essências de fígado. 
Essas qualidades fazem com que o dono tenha 
a oportunidade de cuidar bem de seu bichinho”, 
explica o veterinário.

Produtos manipulados para uso veterinário 
são versáteis e conquistam cada vez mais 

clientes em busca de eficácia e economia

Portas e paredes brancas, proteção para os pés, toucas, máscaras, 
e profissionais trabalhando na manipulação de medicamentos. O 
ambiente é de uma farmácia de manipulação tradicional. Os clientes 
é que são diferentes: Rex, Bichano e Trovão. Assim são nomeadas 
as prescrições dos medicamentos da Vetfarma, farmácia de manipu-
lação veterinária voltada para cães, gatos e equinos. 

O estabelecimento, que funciona há 18 anos em Belo Horizonte, é 
de propriedade das farmacêuticas Adriana Gonçalves de Oliveira e 
Graziella Silva Teixeira. Adriana Gonçalves explica que os cuidados 
na manipulação dos produtos veterinários são os mesmos tomados 
na elaboração dos medicamentos para uso humano. “Para realizar 
esse tipo de manipulação, utilizamos as mesmas matérias primas, 

Manipulação de medicamentos para uso veterinário exige o 
mesmo padrão de qualidade dos produtos de uso humanoN
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O uso abusivo do metilfenidato vem sendo alvo de uma série 
de reportagens publicadas em veículos de comunicação de 
todo o país. Pesquisas apontam que o fármaco, utilizado para o 
tratamento do Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade 
(TDAH) em crianças, também está sendo consumido como estimu-
lante por jovens e adultos de forma indiscriminada. Diante disso, 
os farmacêuticos precisam ficar atentos aos cuidados que devem 
ser tomados ao realizar a dispensação desse medicamento e o 
tipo de orientação a ser dada aos pacientes.

A prescrição do metilfenidato como medicação psicoestimulante 
para o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) 
tem aumentado significativamente nos últimos anos, e o Brasil 
já ocupa o segundo lugar no ranking mundial de consumo da 
substância, perdendo apenas para os Estados Unidos. O medica-
mento, que pode causar dependência física ou psíquica em seus 
usuários, faz parte da lista A3 da portaria 344/98 e só pode ser 
dispensado em notificação de receita amarela. Mas, informações 
apresentadas nos principais veículos de comunicação do país, 
apontam que o uso do fármaco está sendo desviado para outros 
fins.

Em matéria publicada no G1 no dia 29 
de julho, estudantes de concursos 

confessam que o uso de medica-
mentos que contém metilfenidato 

tem se tornado comum entre 
os colegas que fazem 

cursinhos prepara-
t ó r i o s .  N e s s e s 
casos, o fármaco 
está sendo utilizado 

com o objet ivo de 
melhorar o desempenho 

em provas. Em 2010, a 
Folha de S. Paulo já havia 
aler tado para o consumo 

Os perigos do Metilfenidato
Fármaco utilizado no tratamento da hiperatividade vira moda entre concurseiros e 

jovens em busca de novas drogas estimulantes, representando grave ameaça à saúde

indiscriminado da droga, que nos últimos anos 
vem sendo utilizada como estimulante entre 
jovens em festas, por proporcionar a sensação 
de bem-estar e agitação psicomotora, além de 
reduzir a fadiga.

O vice-presidente do CRF/MG, Claudiney 
Ferreira, alerta que o metilfenidato é um medica-
mento de uso controlado e monitorado pela 
Polícia Federal, e as drogarias precisam registrar 
no Sistema Nacional de Gerenciamento de 
Produtos Controlados (SNGPC) a dispensação de 
cada caixa. “O farmacêutico é o profissional com 
maior autoridade quando se fala em medica-
mento, mas essa função vem acompanhada de 
grandes responsabilidades. Além de gerenciar 
a venda dos medicamentos, é preciso realizar 
uma orientação correta aos pacientes quanto 
à forma de uso, possíveis efeitos colaterais e 
interações medicamentosas”, explica. 

Conhecendo o transtorno
Apontando a gravidade do TDAH e a importância 
do fármaco em seu tratamento, a Associação 
Brasileira do Déficit de Atenção (ABDA) afirma 
que o exame de diagnóstico da doença é 
realizado através de entrevistas clínicas com 
especialistas. Segundo a ABDA, o transtorno 
provoca agitação, impulsividade, inquietação, 
dificuldade de concentração e aprendizado 
em frequência e intensidade não observada 
nas crianças saudáveis. Em diversos estudos 
sobre o assunto, o metilfenidato é considerado 
a medicação mais eficaz para seu controle, 
combinado à orientação aos pais e professores 
e técnicas específicas ensinadas ao portador.

Orientações sobre o fármaco®

DiSPEnSAçãO 
A Ritalina, nome comercial do medicamento do laboratório Novartis Biociências, e a Concerta, do labora-
tório Janssen Cilag, fazem parte da Lista A3 da Portaria 344/98 e devem ser dispensadas apenas em 
notificação de receita amarela, com validade de 30 dias após a prescrição médica.
A quantidade máxima a ser dispensada por receita é para 30 dias de tratamento. O medicamento pode 
ser dispensado em outra unidade federativa somente com justificativa, e o prazo para apresentação da 
documentação à vigilância sanitária será de 15 dias. Se for da mesma unidade federativa, o prazo se 
estende para 30 dias.
A notificação deve ser preenchida de forma legível, sendo a quantidade em algarismos arábicos por 
extenso, sem emenda ou rasura, contendo somente o Metilfenidato na notificação.

DOSES uSuAiS
A dose utilizada por crianças até 06 anos ainda não foi estabelecida. Para crianças em idade superior aos 
06 anos, com déficit de atenção, a dose oral é de 5 mg, duas vezes ao dia. A dose pode ser aumentada 
semanalmente entre 5 e 10 mg, até o máximo de 60 mg. Em adultos, a dose usual é de 5 a 20 mg, duas a 
três vezes ao dia.

COnSiDERAçõES iMPORtAntES
O metilfenidato não deve ser usado em pacientes que fazem uso de tranilcipromina ou equivalente, em 
pacientes com arritmias cardíacas ou síndrome de Tourette, em pacientes psicóticos, com distúrbios de 
movimentos e com problemas na produção de células sanguíneas. É preferível evitar o uso do fármaco 
durante o primeiro trimestre da gestação, apesar de nunca ter sido comunicado efeito deletério no feto.

MECAniSMO DE AçãO
O Metilfenidato é um potente inibidor da recaptação da dopamina e da noradrenalina. Bloqueia a captura 
das catecolaminas pelas terminações das células nervosas pré-ganglionares; impede que sejam removidas 
do espaço sináptico. Deste modo a dopa e a nora extracelulares permanecem ativas por mais tempo, 
aumentando significativamente a densidade destes transmissores nas sinapses. 
O fármaco possui potentes efeitos agonistas sobre os receptores alfa e beta adrenérgico e eleva o nível de 
alerta do sistema nervoso central. Também incrementa os mecanismos excitatórios do cérebro, resultando 
numa melhor concentração, coordenação motora e controle dos impulsos do usuário.

EFEitOS COLAtERAiS
O uso de metilfenidato pode ocasionar efeitos cefaleicos, taquicárdicos, palpitações, hipertensão arterial, 
febre, erupções cutâneas, queda de cabelo, agressividade, em casos extremos hepatoblastoma, anemia, 
perda de peso, leucopenia, hipersensibilidade, visão embaçada e convulsões. 
Pacientes que realizaram o tratamento com metilfenidato e fizeram abuso de bebidas alcoolicas relatam 
moderada resistência aos efeitos do álcool, porém os efeitos malignos causados por tal abuso resultaram 
em grande desconforto psiquico e físico. 
Foi relatado também por estes pacientes que, devido a potencialização de felicidade causada pelo aumento 
de serotonina e de concentração pelo aumento de dopamina, fizeram uso de superdose do fármaco. Um 
paciente chegou a utilizar cerca de 50 mg, número cinco vezes maior do que a dosagem prescrita pelo 
médico. Após três horas da superdosagem, tal paciente iniciou o quadro de desconforto com os seguintes 
sintomas: náuseas, tontura, hipertermia, cefaleia, agressividade, agitação, taquicardia, midríase e secura 
das mucosas (associadas a perda de água pela inibição do hormônio ADH em decorrência do uso de álcool). 
Conclui-se que o uso de metilfenidato como potencializador do Sistema Nervoso Central em pacientes na 
adolescência ou pacientes que tenham qualquer histórico de alcoolismo deve ser revisado, evitando casos 
como o citado acima.
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Governo autoriza registro, prescrição e uso de
medicamento genérico e similar para uso veterinário

Fonte: CRF/SP

O governo federal autorizou o registro, a prescrição e o uso de medicamentos genéricos e similares para 
uso veterinário no país. A resolução foi publicada no Diário Oficial da União de 20 de julho. A lei 12.689 
vale para substâncias químicas, biológicas ou geneticamente modificadas encontradas em remédios, 
vacinas, antissépticos aditivos, produtos para embelezamento e itens de aplicação ambiental, como 
pesticidas e desinfetantes. 

A nova medida diz que esses medicamentos veterinários podem ser usados individual ou coletivamente, 
de forma direta ou misturada a alimentos, para prevenir, diagnosticar, tratar ou curar doenças. Todos 
os produtos farmacêuticos genéricos ou similares devem ter sua eficácia e segurança comprovadas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que também será o responsável por monitorar a 
sua qualidade, fiscalizar e controlar o registro. Isso será feito por meio de coleta de amostras. 

Além da comercialização de medicamentos genéricos por animais, a resolução federal fala sobre a 
promoção de programas técnico-científicos para melhorar a qualidade e a eficácia dos remédios vete-
rinários no Brasil. 

VENDA SOB

PRESCRIÇÃO MÉDICA

Medicamento
Genérico

Nome do Genérico

SuS vai distribuir novo remédio contra câncer de mama
Fonte: Portal Veja

O Ministério da Saúde informou que vai incorporar o medicamento Trastuzumabe, utilizado no combate 
ao câncer de mama, ao Sistema Único de Saúde (SUS). O remédio de alto custo reduz as chances de 
reincidência da doença e diminui em 22% o risco de morte das pacientes. 

De acordo com a pasta, o medicamento é considerado um dos mais eficientes no combate ao câncer 
de mama e também um dos mais procurados. Em 2011, o governo federal gastou R$4,9 milhões para 
atender a um total de 61 pedidos judiciais que determinavam a oferta do remédio. Esse ano, já foram 
gastos R$ 130 milhões com a compra do Trastuzumabe por ação judicial. 

A incorporação foi aprovada pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias (Conitec) para o 
tratamento de câncer de mama inicial e avançado e integra as ações do Plano Nacional de Prevenção, 
Diagnóstico e Tratamento de Colo do Útero e de Mama, lançado no ano passado. A partir da publicação 
no Diário Oficial da União, o SUS tem prazo de 180 dias para iniciar a oferta do medicamento. 

Hormônio humano pode ajudar no tratamento de Alzheimer
Fonte: Jornal Hoje em Dia

O hormônio ouabaína, tradicionalmente utilizado no tratamento de doenças 
cardiovasculares, possui efeito de proteção aos neurônios, aponta estudo da 
Universidade de São Paulo (USP). A descoberta representa uma possibilidade 
de avanço no tratamento de doenças neurodegenerativas, como os males de 
Parkinson e Alzheimer, tendo em vista que atualmente não existe medica-
mento capaz de impedir a morte dos neurônios. 

A ouabaína é extraída da espécie de planta Strophantus gratus, a exemplo 
da dedaleira (flor medicinal e ornamental), e também é encontrada no orga-
nismo humano. Embora esteja comprovada a capacidade de proteger os 
neurônios com o uso da ouabaína, ainda serão feitos estudos para saber a 
ação do hormônio contra os males de Parkinson e Alzheimer.

Vacina BCG ameniza efeitos da diabetes
Fonte: Jornal Estado de Minas

O segredo para restaurar a produção de insulina em pacientes com diabetes tipo 1, mesmo que 
temporariamente, pode estar naquela vacina que deixa uma pequena cicatriz nos primeiros anos 
de vida: a BCG (sigla para Bacillus Calmette-Guérin). Pesquisadores do Hospital Geral de Massa-
chusetts e da Escola de Medicina de Harvard (EUA) provaram que essa imunização em humanos, 
além de proteger contra a tuberculose, consegue matar as células que destroem as produtoras 
de insulina em pessoas com diabetes tipo 1.

 A imunização com BCG leva a um processo inflamatório no organismo, originado por uma 
reação de defesa contra a bactéria Mycobacterium bovis, presente em sua composição. Ela é 
uma variação bovina da Mycobacterium tuberculosis, causadora da tuberculose, injetada para 
moldar o sistema imune contra a possível ocorrência da doença infecciosa. Ao mesmo tempo, 
a vacina desencadeia a produção do fator de necrose tumoral (FNT), uma substância capaz de 
identificar e destruir especificamente as células autoimunes que atacam o pâncreas. 

Essas células, quanto ativas, apresentam certas proteínas identificadas pelo FNT. Por isso, sua 
eficácia no combate. A produção pode ser estimulada de diversas formas, inclusive por inflama-
ções que acometem o organismo. No entanto, ainda não havia sido possível comprovar uma 
forma segura e sem efeitos colaterais de utilização da substância.

Autorizada a venda de novo medicamento para o tratamento dos sintomas da endometriose
Fonte: CRF/SP 

Após mais de 20 anos sem novidades no tratamento da endometriose, a Anvisa 
autorizou a venda no País do primeiro medicamento indicado especificamente para 
a dor provocada pela doença: o Alurene. 

O medicamento é de uso contínuo e pode ser administrado em longo prazo. Os 
testes clínicos indicaram poucos efeitos colaterais e em um número reduzido de 
pacientes, mas é contraindicado para mulheres com tumor de mama e depressão 
severa. Segundo o laboratório que produz o medicamento, o tratamento promove 
o alívio da dor significativamente nos dois primeiros meses de uso.

A endometriose ocorre quando o endométrio, tecido que reveste o interior do 
útero, passa para a parte externa do órgão. Segundo o Ministério da Saúde, pelo menos seis milhões de mulheres sofrem com o 
mal no País. Cólicas menstruais intensas e dor durante as relações sexuais e na região pélvica são os sintomas mais comuns. Em 
muitos casos, a mulher acredita que as dores são apenas consequência do ciclo menstrual e acaba não identificando a doença. 
A endometriose não tem cura, e a consequência pode ser a infertilidade.

Vacina contra a dengue pronta para novo teste
Fonte: Jornal Hoje em Dia

O Instituto Butantan aguarda a aprovação da Anvisa e da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa 
para iniciar os ensaios clínicos, em humanos, da vacina contra dengue. Após a aprovação, o instituto 

poderá iniciar o recrutamento de 300 voluntários nos quais a vacina será experimentada. 

 A vacina é tetravalente, pois atua sobre os quatro tipos de vírus da dengue com a administração de 
apenas uma dose. Na primeira fase de testes, poderão participar adultos entre 18 e 50 anos de anos, 
de ambos os sexos e que não tenham nenhuma doença de base. Ela está sendo elaborada desde 
2005, em parceria com institutos americanos de pesquisa em saúde. A estimativa é que esteja dispo-

nível para a população entre 2014 e 2015.
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Errata
Na edição anterior da Farmácia Revista (nº 29), erramos na fala do nutricionista Fernando Aislan Ferreira na matéria “Por dentro de cada 
área, na página 28. No texto, entende-se que os nutricionistas estão habilitados a prescrever nove fitoterápicos. O correto é que só existem 
nove fitoterápicos que não podem ser prescritos por esses profissionais, sendo todos os outros permitidos.

IV Seminário Farmácia de Minas

Gostaria de parabenizar os organizadores do evento, 
pude aperfeiçoar meus conhecimentos com os cursos 
ministrados. Tínhamos a opção de poder interagir 
com outros farmacêuticos, promovendo a troca de 
experiências e aumentar os contatos profissionais. 
Essa permuta de informações nos ajuda em muito na 
resolução de problemas e soluções para o dia a dia na 
farmácia. E ainda a escolha de um lugar tão aconche-
gante, a forma como fomos tratados, a qualidade dos 
cursos, me fez sentir mais impulsionada e valorizada na 
profissão farmacêutica. Obrigada pela oportunidade!

Gabriela Camargos Fonseca – via Fale Conosco

Parabenizo a todos pelo grande evento, mostrando nossa 
qualidade e importância para a Saúde Pública. Desejo 
que os próximos eventos tenham essa importância e 
qualidade. Parabéns a todos os responsáveis que não 
mediram esforços para este grande acontecimento. 

Víctor Augusto Ribeiro – via Fale Conosco

Capacitação em Farmácia Magistral

O curso sobre prevenção de erros no processo de 
manipulação de medicamentos foi muito proveitoso 
para nós da Centralfarma, que na oportunidade 
participamos com 15 funcionários. Com conteúdo de 
nosso cotidiano e apresentado brilhantemente pelo 
palestrante, o curso foi um sucesso e elogiado por 
toda nossa equipe. Parabenizamos a ANFARMAG, 
CRF/MG e Associação dos Farmacêuticos do Vale 
do Aço pela iniciativa em trazer eventos tão enrique-
cedores também para as cidades do interior, como 
Ipatinga.

Edilaine do Carmo Reis Silva – via email

51 anos do CRF/MG

Parabéns a toda classe farmacêutica, em especial 
aos colegas que elevaram o nome desta nossa 
categoria. Que os profissionais mais novos continuem 
a engrandecer a nossa profissão.

José Emanuel de Alcântara Gomes – via email

O cuidado farmacêutico:
Um caminho para a saúde pública

8 a 10 de Novembro 
Montes Claros/MG

Participe do primeiro grande Congresso Mineiro 
de Farmácia realizado fora de Belo Horizonte.
Saiba mais em www.crfmg.org.br/congressomineiro
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