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O ano de 2012 foi histórico para o CRF/MG. Além das diversas oportunidades de capacitação promovidas em
todo o Estado, foi realizado o primeiro congresso de grande porte fora de Belo Horizonte.
Foi uma iniciativa inédita e ousada, que mobilizou os farmacêuticos do Norte de Minas e de outros estados
do país. Os profissionais da região, que já demonstravam interesse nas várias capacitações realizadas
anteriormente pelo CRF/MG, mais uma vez retribuíram o voto de confiança e compareceram em peso aos
três dias de evento.
O CRF/MG segue firme no propósito de oferecer capacitação profissional de alto nível aos farmacêuticos de
todas as regiões de Minas, qualificando o serviço prestado à sociedade e, consequentemente, promovendo
maior reconhecimento e valorização à categoria.
Boa leitura!
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Leste de Minas

Campanha do CRF/MG, Feam e
Governo de Minas estimula o descarte
correto de medicamentos domiciliares

Rua Barão do Rio Branco, 480 - Salas 901 a 903 - Centro
Governador Valadares / MG - CEP: 35010-030
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: secao.leste@crfmg.org.br

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) 3215-9825
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:
1o Congresso Mineiro de
Farmácia, promovido
pelo CRF/MG, reuniu mais
de 700 farmacêuticos
e estudantes para três
dias de capacitação em
Montes Claros - Pág. 16

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

Arte: Héllen Cota

24 - Capacitação
Fórum abre espaço para a
apresentação de boas práticas
farmacêuticas implantadas nos
hospitais de Minas Gerais
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Assistência farmacêutica pode
ajudar a aumentar a qualidade de
vida dos pacientes com diabetes
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orçamentário e patrimonial do
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do CRF/MG mais ágeis e eficazes
20 – Participantes do 1o Congresso
Mineiro de Farmácia assinam carta
em favor da prescrição farmacêutica
24 – CRF/MG promove primeira
capacitação para farmacêuticos
que atuam em oncologia

Com a Palavra

para
inovar

DEZEMBRO
• Entrevista para a TV Assembléia e o Canal
Minas Saúde, em Belo Horizonte, no dia 17,
sobre o consumo de medicamentos;
• Entrevista para o Jornal Estado de Minas, no
dia 17, sobre o consumo de analgésicos;
• Campanha Traga de Volta

Conselho
na Mídia
NOVEMBRO
• Depoimento para a Revista Farmácia Magistral, no
dia 6, sobre a importância do farmacêutico magistral;
• Entrevista para o Jornal Minas, da Rede
Minas, no dia 15, sobre os cuidados no uso
dos medicamentos isentos de prescrição;
• Entrevista ao vivo para a Rede Super,
de Belo Horizonte, no dia 20, sobre os
benefícios da atuação farmacêutica;
• Depoimento para a Revista Farmacêutico
RT, de São Paulo, no dia 30, sobre a
importância do farmacêutico;
• 1º Congresso Mineiro de Farmácia

-- Matéria no site da prefeitura de Lavras, no dia 5;
-- Entrevista para a TV Ufla, de Lavras, no dia 5;
-- Entrevista para a TV Integração, de Juiz de Fora, no dia 7;
-- Entrevista para a Rádio de Juiz de Fora, no dia 7;
-- Entrevista para a Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, no dia 7;
-- Entrevista para a Rádio Energia, de
Juiz de Fora, nos dias 7 e 8;
-- Entrevista para a TV Integração, em Barbacena, no dia 8;
-- Matéria no Correio de Uberlândia, no dia 10;
-- Entrevista para a Rádio América, de
Belo Horizonte, no dia 12;
-- Entrevista para a Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte, no dia 12;
-- Entrevista para a Rádio Inconfidência,
de Belo Horizonte, no dia 12;
-- Matéria no site acessa.com, de Juiz de Fora, no dia 12;
-- Matéria no site da Associação Mineira
de Defesa do Ambiente, no dia 12;
-- Matéria no site da Fiemg, no dia 13;

-- Matéria no Diário do Sudoeste da Bahia, no dia 6;

-- Entrevista ao vivo para a TV Integração,
de Montes Claros, no dia 13;

-- Entrevista para o jornal Gazeta Norte
Mineira, de Montes Claros, no dia 8;

-- Matéria na TV Inter TV, de Uberlândia, no dia 13;

-- Entrevista para a TV Canal 20, de
Montes Claros, no dia 8;

-- Matéria no jornal O Lavrense, de Lavras, no dia 14;

-- Matéria no site das Faculdades
Santo Agostinho, nos dias 8 e 9;

-- Matéria na TV Integração, de Juiz de Fora, no dia 14;
-- Matéria no site do Sinfarmig, no dia 14;
-- Matéria no site bemnanet.com.br,
de Montes Claros, no dia 14;

• Campanha Traga de Volta

-- Matéria no site da ANVISA, no dia 14;

-- Matéria para o site da Ecofarma
Consultoria Júnior, da UFJF, no dia 26;

-- Matéria no site acessa.com, de Juiz de Fora, no dia 15;

-- Matéria no Jornal de Uberaba, no dia 27;
-- Entrevista para a TV Integração, de
Uberlândia, nos dias 29 e 30;
-- Entrevista para o Jornal da Manhã,
de Uberlândia, no dia 29;
-- Entrevista para a TV Integração, de
Uberaba, nos dias 29 e 30;
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-- Matéria no jornal de Lavras, no dia 4;

-- Entrevista para o Jornal da Manhã, no dia 15;
-- Entrevista para a Rádio Itatiaia, de Juiz de Fora, no dia 15;
-- Matéria no Jornal Tribuna de Minas,
de Juiz de Fora, no dia 16;
-- Matéria no site da Secretaria de Estado da Saúde, no dia 17;
-- Entrevista ao vivo para a Rádio Rede Minas
Brasil, de Montes Claros, no dia 18

-- Entrevista para a TV Paranaíba,
de Uberaba, no dia 30;

-- Entrevista para a Rádio Boa Vontade 550
AM, de Montes Claros, no dia 19;

-- Entrevista para o Jornal Gazeta,
de Uberaba, no dia 30.

-- Entrevista para a TV Bandeirantes, no dia 20.

| Farmácia Revista |

-- Matéria no Jornal Hoje em Dia, no dia 19;

Após cinco anos percorrendo todas as regiões do Estado
para levar conhecimento aos farmacêuticos, temos orgulho
em afirmar que o Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais se profissionalizou na oferta de capacitação de alto
nível. O ano de 2012 foi histórico para o CRF/MG, marcado
pela coragem e ousadia em promover o primeiro congresso
de grande porte fora de Belo Horizonte, do qual tive a
oportunidade de ser presidente.
A logística de realização do 1º Congresso Mineiro de
Farmácia em Montes Claros, considerado o maior evento
farmacêutico do Norte de Minas, exigiu muito trabalho e
dedicação de funcionários, colaboradores e apoiadores.
Foram meses de preparação para garantir que os
farmacêuticos do Norte de Minas tivessem a oportunidade
de participar de um congresso com o mesmo padrão
de qualidade do tradicional evento realizado em Belo
Horizonte, sem precisar viajar centenas de quilômetros,
nem desembolsar um alto investimento financeiro.
Para viabilizar esta oportunidade, firmamos parceria com
entidades públicas e privadas que nos ajudaram a alcançar
a excelência já neste primeiro congresso no interior. A
ousadia também é característica de colaboradores como
a empresa Bioclin, que apostou na qualidade técnica dos
farmacêuticos e premiou em dinheiro os melhores trabalhos
científicos apresentados no evento. As Faculdades Santo
Agostinho também demonstraram audácia ao cederem o
espaço para os três dias de capacitação, da qual participaram mais de 700 pessoas, ainda durante o semestre
letivo da instituição.

Passado o 1º Congresso Mineiro de Farmácia, concentramos agora todos os esforços na preparação do
12º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas
Gerais, que será realizado entre os dias 18 a 20 de
julho de 2013, em Belo Horizonte. Entre as novidades
programadas para esta edição está a apresentação de ferramentas de gestão que podem ajudar o
farmacêutico a se destacar no mercado de trabalho,
independente da sua área de atuação.
Em 2013, continuaremos investindo em capacitação
e valorização profissional. Programe-se para participar
das várias oportunidades oferecidas pelo CRF/MG.

Claudiney Ferreira

Vice-presidente

A realização de um grandioso evento de capacitação fora
da capital era uma antiga demanda dos profissionais do
Estado e um compromisso assumido pela nossa diretoria
já no primeiro dia de mandato. Tarefa cumprida. O conhecimento é peça-chave na oferta de assistência farmacêutica
de qualidade e deve estar ao alcance de todos.

| Novembro - Dezembro 2012 |
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ANVISA, principal instrumento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). A expectativa é que a iniciativa
seja expandida para as outras cidades de Minas e do Brasil.

Projeto piloto do CRF/MG, ANVISA, Feam e Governo de Minas
estimula o descarte correto de medicamentos domiciliares
Todo mundo tem em casa algum medicamento que
venceu ou sobrou de um tratamento, que se torna
inadequado para o consumo. Sem saber o que fazer
com as sobras, muitas pessoas acabam descartando incorretamente estas substâncias, provocando
graves prejuízos ao meio ambiente. Por entender
que a destinação correta dos medicamentos é uma
responsabilidade compartilhada, o Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), em parceria
com a ANVISA, Fundação Estadual de Meio Ambiente
(Feam), o Governo de Minas e várias outras entidades,
criou a campanha Traga de Volta, projeto piloto que
pode ajudar a solucionar um dos grandes problemas
ambientais da atualidade.
A campanha consiste em estimular farmácias e
drogarias a fazerem o recolhimento voluntário de
medicamentos domiciliares inutilizados ou vencidos.
Cada unidade credenciada recebeu uma urna coletora
para armazenar as sobras depositadas pela população,
que depois serão encaminhadas às empresas especializadas em fazer a destinação correta dos resíduos.

Caberá a essas empresas fazer o tratamento térmico
por meio de incineração e a destinação final em Aterro
Sanitário Tipo I. Todo o processo será financiado por
patrocinadores e não resultará em custos para os
estabelecimentos ou o consumidor.
Na primeira etapa, foram cadastradas as empresas
interessadas em participar da campanha. Todas
preencheram um questionário disponível no site do
CRF/MG, que serviu de base para a seleção dos estabelecimentos. Os proprietários e/ou farmacêuticos
receberam uma capacitação técnica promovida por um
grupo de trabalho da ANVISA, na qual foram repassadas
todas as orientações sobre os procedimentos padrões
para o recolhimento dos medicamentos. Após esta
etapa, foram disponibilizados os materiais utilizados
na campanha: urna coletora, banner e folhetos para
conscientizar a população sobre a importância do
descarte correto.
Por ser um projeto piloto, a campanha está sendo
desenvolvida inicialmente em sete cidades de
Minas: Uberaba, Uberlândia, Belo Horizonte, Lavras,
Barbacena, Juiz de Fora e Montes Claros. O lançamento
para a população ocorreu
simultaneamente nos
L
principais espaços públicos das sete cidades, no dia 15
de dezembro.
O recolhimento de medicamentos será feito até 28
fevereiro de 2013, quando as entidades idealizadoras
da campanha farão uma avaliação dos resultados do
projeto. A lista das farmácias e drogarias credenciadas
está disponível no site do CRF/MG.

Campanha de rua foi realizada simultaneamente em sete cidades de Minas
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A campanha Traga de Volta integra um estudo de
viabilidade técnica e financeira da Logística Reversa da

De acordo com a diretora Rigleia Lucena, o CRF/MG pretende institucionalizar a campanha após a execução do
projeto piloto. “Devido à sua relevância social e ambiental, queremos transformar a campanha Traga de Volta
em ação permanente, cadastrando e habilitando cada vez mais estabelecimentos farmacêuticos a receberem os
medicamentos domiciliares não utilizados”, declarou.

A lista das empresas credenciadas na campanha está disponível no site: www.crfmg.org.br

Ausência de regulamentação favorece descarte incorreto
Desde que foi lançada a PNRS, que estabelece
novas obrigações e formas de cooperação entre
o poder público e o setor privado, a busca por
modelos viáveis de gerenciamento de resíduos
sólidos ganhou maior repercussão. A lei, publicada
em 2010, prevê a responsabilidade compartilhada
entre fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes, que devem recolher as sobras
dos produtos e encaminhá-las à sua destinação
final ambientalmente correta. Entretanto, não
estabelece regras claras para cada um destes
agentes.
“No caso da cadeia de produção farmacêutica, o
gerenciamento de resíduos é abordado de forma
fragmentada em diferentes normas, o que pode
dificultar o entendimento das partes envolvidas no
processo. Além disso, as atuais leis não abordam
como devem ser tratados os resíduos de medicamentos domiciliares”, destaca a representante do
Núcleo de Regulação e Boas Práticas Regulatórias
da ANVISA, Simonte Ribas.
Para viabilizar a implementação da logística
reversa, a ANVISA lançou um Grupo de Trabalho
Temático (GT T) de Medicamentos, do qual
participam representantes do setor empresarial,
Vigilâncias Sanitárias Estaduais, Municipais,
do setor de resíduos, entidades profissionais e
população. O CRF/MG tem participação ativa no
GTT de Minas, representado pelas conselheiras
regionais Gizele Souza Silva Leal e Rosane Xavier.

Uma das tarefas do GTT de Medicamentos é preparar um
estudo de viabilidade técnica e econômica que permita
a operacionalização da logística reversa entre poder
público, iniciativa privada e sociedade civil. Os dados
coletados na campanha vão subsidiar o acordo setorial
proposto pela ANVISA e servirão de base para a criação de
futuras políticas nacionais de gerenciamento de resíduos.
“O recolhimento de medicamentos domiciliares inutilizados é um assunto sobre o qual todos evitam falar. Apesar
de existir a RDC 44/09, que permite que as farmácias e
drogarias participem de programa de coleta de medicamentos a serem descartados pela comunidade com
vistas a preservar a saúde pública e a qualidade do meio
ambiente, são poucos os estabelecimentos que assumem a
responsabilidade sobre o descarte correto, dificultando o
gerenciamento dos resíduos”, afirma Gizele Leal.

Consequências do descarte
incorreto de medicamentos:
- em banheiros, pias ou rede de esgoto,
contamina a água de rios e lagos;
- em lixo comum, contamina o solo e o
lençol freático;
-

formação de microorganismos
resistentes aos medicamentos.

| Maio - Junho 2012 |
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CRF/MG participa da inauguração de mais

100 unidades da Farmácia de Minas

O programa que está revolucionando a assistência
farmacêutica no SUS de Minas Gerais ganhou novas
unidades. No dia 6 de dezembro, o governador Antônio
Anastasia inaugurou 100 Farmácias de Minas durante
solenidade realizada no Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte. Com a ampliação, o programa passou a ser
desenvolvido em quase 500 municípios mineiros.
O presidente Vanderlei Machado, o vice-presidente
Claudiney Ferreira e o conselheiro e prefeito reeleito de
Luminárias, Arthur Maia Amaral, participaram da inauguração coletiva. Em nome dos farmacêuticos mineiros,
Vanderlei Machado parabenizou o Governo do Estado
pela ampliação. “Alguns anos atrás, seria impossível
imaginar que o nosso profissional teria o alcance que tem
hoje na saúde pública. Com a Farmácia de Minas, cada
unidade tem um farmacêutico competente, qualificado
e consciente das suas responsabilidades sociais. Quem
ganha com isso é a sociedade”.
O presidente também aproveitou a opor tunidade
para lembrar ao governador Antônio Anastasia e ao
secretário de Saúde, Antônio Jorge Marques Souza,
que ainda são necessários alguns ajustes para tornar
a atuação do farmacêutico efetivamente valorizada. “É
de nosso conhecimento que muitas prefeituras ainda
não repassam ao farmacêutico o incentivo financeiro
recomendado para a fixação do profissional no programa.
Gostaríamos de pedir, mais uma vez, que fosse editada
uma resolução determinando que este recurso não seja
utilizado para outros fins”, cobrou.
O governador Antônio Anast asia reconheceu a
importância do farmacêutico na condução da Farmácia
de Minas e agradeceu a todos os profissionais que têm
transformado a assistência farmacêutica mineira em
referência para outros estados do Brasil e do mundo.
“Tenho um apreço especial pela profissão. Meus avós
maternos eram farmacêuticos e sempre acompanhei a
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atividade, que é essencial à saúde, com muito desvelo.
Até o final do ano que vem, pretendemos manter o
programa em praticamente todas as cidades com menos
de 100 mil habitantes. Afinal, municípios que têm renda
menor precisam de uma assistência maior”, completou.

Parceria
Para deixar o farmacêutico que atua no programa
Farmácia de Minas cada vez mais preparado para
cumprir o seu papel com qualidade, o CRF/MG e a
Secretaria de Estado da Saúde são parceiros na oferta
de capacitações específicas para estes profissionais. Já
foram realizados quatro grandes eventos em conjunto. O
último foi o 1º Congresso Mineiro de Farmácia, promovido
em Montes Claros, em novembro. Nele foram debatidos
aspectos relacionados ao fortalecimento da assistência
farmacêutica em Minas Gerais.
Em junho de 2012, 600 farmacêuticos do programa se
reuniram para três dias de atualização de conhecimento
em Araxá. “O resultado deste investimento pode ser
conferido no dia a dia de cada unidade do programa, por
meio da oferta de atendimento humanizado e cada vez
mais qualificado”, destacou Vanderlei Machado.

Diretoria reforça apoio aos
farmacêuticos da Rede
Os farmacêuticos que estão trabalhando na criação da Associação
dos Farmacêuticos da Rede Farmácia de Minas se reuniram com
a diretoria do CRF/MG no dia 11 de dezembro. O encontro serviu
para estreitar os laços entre a entidade que representa a categoria
farmacêutica e os profissionais que atuam na base da saúde pública
em Minas Gerais.
O presidente Vanderlei Machado lembrou que o início da mobilização
em favor da criação da Associação ocorreu durante o IV Seminário
da Rede Farmácia de Minas, realizado em junho pelo CRF/MG e
a Secretaria de Estado de Saúde. Na oportunidade, cerca de 600
farmacêuticos receberam três dias de capacitação gratuita, com foco
na melhoria da assistência farmacêutica praticada nos municípios.

Reunião no CRF/MG reforçou o apoio à criação da Associação
dos Farmacêuticos que atuam no Programa

“Como grandes incentivadores e colaboradores da formação da Associação de Farmacêuticos da Rede Farmácia
de Minas, mantemos o compromisso de continuar oferecendo capacitação de qualidade e de alto nível a todos os
integrantes da Rede, assim como o de lutar incessantemente pela garantia de repasse integral do recurso financeiro
destinado à fixação do profissional no programa”, destacou Vanderlei Machado.

CRF/MG inicia projeto de capacitação
permanente aos farmacêuticos de saúde pública
Para democratizar o acesso à capacitação profissional, o CRF/MG lançou um projeto permanente de atualização de
conhecimento para os farmacêuticos que atuam na área de saúde pública. O primeiro curso foi realizado no dia 7 de
dezembro, em Ipatinga, com o tema: “Tuberculose e Hanseníase: o que os farmacêuticos precisam saber.” O curso foi
ministrado pelo farmacêutico integrante da Comissão Assessora de Saúde Pública, Marcos Luiz de Carvalho.
Segundo Marcos Luiz, tanto a hanseníase quanto a tuberculose são doenças negligenciadas ainda com grande
incidência no país, cujos tratamentos exigem preparo dos farmacêuticos e dos demais integrantes das equipes de saúde. “São doenças
com vários sintomas, o que dificulta o diagnóstico. É muito comum
os portadores procurarem informação junto aos farmacêuticos, que
nem sempre estão preparados para orientá-los de maneira correta”,
explicou.

Presidente Vanderlei Machado (esquerda) durante solenidade de
inauguração das novas unidades da Farmácia de Minas

O projeto será desenvolvido em outras cidades de Minas Gerais
durante 2013. Também no primeiro semestre, O CRF/MG vai lançar
o Capacifar Saúde Pública nas localidades onde ficam as Gerências
Regionais de Saúde.

Farmacêutico Marcos Luiz de Carvalho falou sobre os aspectos
farmacêuticos relacionados à Tuberculose e Hanseníase
| Maio - Junho 2012 |
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Esclarecimento sobre a
fixação da anuidade e taxas
Como é de conhecimento dos farmacêuticos, o valor da anuidade paga pelas
pessoas físicas e jurídicas aos Conselhos
Regionais de Farmácia é reajustado todos
os anos. O índice é definido pelo CFF com
base na inflação acumulada no período,
medida pelo Índice Nacional de Preços ao
Consumidor (INPC). Como em 2012 o INPC
acumulou alta de 5,99%, a anuidade de
2013 para pessoas físicas passou para
R$381,56. A mesma alíquota também foi
aplicada sobre os valores pagos nas sete
faixas de pessoas jurídicas, conforme
estabelece a Resolução 564/2012 do
CFF, publicada no Diário Oficial da União
no dia 6 de dezembro.
Antes que os novos valores fossem
votados pelo plenário do CFF, no dia 4
de dezembro, o presidente do CRF/MG,
Vanderlei Machado, protocolou um pedido
de não reajustamento da anuidade com
o argumento de que o imposto já teria
sofrido significativa alta acumulada entre
2011 e 2012 (veja o ofício ao lado). Apesar
dos esforços, o reajuste foi aprovado por
unanimidade e entra em vigor a partir de
janeiro de 2013 em todos os estados.

O CRF/MG congelou os
valores das diversas taxas
cobradas pelos procedimentos
administrativos para evitar
novos custos para os
farmacêuticos em 2013.
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“A fixação do imposto é feita pelo CFF, conforme determina a
Lei federal 12.514/11, não é possível aplicar valores individualizados em cada Estado. Desta maneira, não resta alternativa
a não ser adotar o reajuste estabelecido”, explicou Vanderlei
Machado. Ainda de acordo com o presidente, a diretoria
do CRF/MG decidiu congelar os valores das diversas taxas
cobradas pelos procedimentos administrativos para evitar
novos custos para os farmacêuticos em 2013.
“O CRF/MG entende que a profissão farmacêutica ainda
possui muitos desafios a serem superados para garantir
que o profissional receba uma remuneração compatível com
a importância do serviço que presta à população. Sabemos
que muitos colegas sequer estão empregados. Vamos insistir
nesse posicionamento para tentar evitar novos aumentos”,
declarou Vanderlei.

Parâmetros legais
Por ser uma autarquia federal criada para fiscalizar o
exercício da atividade farmacêutica em Minas Gerais, o
CRF/MG deve cumprir rigorosamente o que determinam
os princípios da Administração Pública, as leis, decretos
e resoluções estabelecidas pelo Governo Federal, CFF e
ANVISA. Portanto, a entidade não pode isentar pessoas
físicas ou jurídicas do pagamento da anuidade, assim
como conceder remis são de dívidas. A inscrição no
CRF/MG e o pagamento da anuidade e demais taxas são
pré-requisitos obrigatórios a todo farmacêutico que exerce a
profissão em Minas Gerais, segundo determina a Lei 3.820/60.

Fique atento:
• O pagamento da anuidade poderá ser
efetuado até 31 de março de 2013, sem
multa e juros;
• Os pagamentos integrais de anuidades
efetivados até 31 de janeiro de 2013 terão
desconto de 8%. Até 28 de fevereiro, de 5%;
• A opção pelo parcelamento da anuidade
de, no máximo, cinco vezes iguais e
mensais, sem desconto, sem juros e sem
multa, deverá ser feita até 31 de janeiro
de 2013, mediante pagamento da primeira
parcela;
• O vencimento da primeira parcela deverá
ocorrer até 31 de janeiro de 2013;
• Se o pagamento for efetuado após o
vencimento (31 de março de 2013) e a opção
pelo parcelamento não tiver sido feita até
31 de janeiro de 2013, ao valor da anuidade
será acrescida multa de 20%, nos termos do
artigo 22 da Lei 3.820/60, e juros de mora de
12% ao ano;
• Os parcelamentos efetuados após 31 de
janeiro de 2013 terão as parcelas a vencer
após 31 de março de 2013 acrescidas de
multa e juros.

COMUNICADO
Conforme estabelece o artigo 15 da Lei 5.991/73, o CRF/MG passará
a fiscalizar a atividade farmacêutica nos estabelecimentos que
funcionam aos sábados e domingos, a partir de 2013.
O horário de funcionamento deverá ser declarado no requerimento de renovação da Certidão de Regularidade 2013.

| Maio - Junho 2012 |
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BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - Setembro

BALANÇO PATRIMONIAL - Setembro

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

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

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

30/09/2012
RECEITAS

PREVISÃO

RECEITAS CORRENTES
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receitas de Serviços
Outras Receitas Correntes

EXECUÇÃO

18.357.179,12
13.501.370,00
402.594,39
2.257.439,00
2.195.775,73

16.307.599,00
11.498.462,95
346.995,51
2.361.193,77
2.100.946,77

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTAL

18.357.179,12

16.307.599,00

DESPESAS

PREVISÃO

EXECUÇÃO

DESPESAS CORRENTES
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

17.767.179,12
13.479.267,19
4.287.911,93

11.394.707,91
7.626.945,57
3.767.762,34

590.000,00
590.000,00

41.120,25
41.120,25

18.357.179,12

11.435.828,16

RECEITAS DE CAPITAL
Créditos Adicionais
Alienação de Bens

DESPESAS DE CAPITAL
Investimentos

TOTAL
SUPERÁVIT ORÇAMENTÁRIO

Farmº VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO

30/09/2011
%
89%
85%
86%
105%
96%

PREVISÃO

EXECUÇÃO

14.707.345,00
10.466.022,94
340.766,73
2.575.142,00
1.325.413,33

13.204.697,87
9.389.395,69
398.404,54
2.117.005,53
1.299.892,11

0%
0%
0%

700.000,00
700.000,00
0,00

101.551,60
0,00
101.551,60

89%

15.407.345,00

13.306.249,47

%
64%
57%
88%
6,97%
6,97%

62%

PREVISÃO

%
90%
90%
117%
82%
98%
15%
0%
10155160%
86%

EXECUÇÃO

%

15.135.345,00
11.686.200,43
3.449.144,57

11.432.003,90
8.296.950,17
3.135.053,73

76%
71%
91%

272.000,00
272.000,00

126.951,91
126.951,91

47%
47%

15.407.345,00

11.558.955,81

75%

4.871.770,84

1.747.293,66

Farmª RIGLEIA MARIA MOREIRA LUCENA

Cont. CRISTIANO DIAS

Diretor Presidente

Diretora Tesoureira

Gerente Financeiro/Contador

CRFMG 2.883 / CPF: 108.712.506-59

CRFMG 5.101 / CPF: 298.030.046-20

CRCMG 75.394 / CPF: 001.218.036-00

Atualização de Endereço

M

antenha seu endereço e e-mail atualizados na Área do
Farmacêutico. É uma ferramenta criada para facilitar o
contato entre a os farmacêuticos e o CRF/MG.

A Área do Farmacêutico é a melhor maneira de se informar sobre
cursos, palestras, eventos e receber os comunicados oficiais do
CRF/MG (correspondência eleitoral, instruções sobre a renovação
da CR e as peças gráficas).
Acesse: www.crfmg.org.br
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30/09/2012

30/09/2011

6.286.173,13

4.525.981,09

3.824,70
204,50
921,00
2.699,20

42.745,57
27.169,08
12.776,49
2.800,00

6.183.476,11
29,26
6.183.446,85

4.374.756,72
2.140,90
4.372.615,82

REALIZAVEL
DEVEDORES DA ENTIDADE
ENTIDADES PUBLICAS DEVEDORAS
DESPESAS ANTECIPADAS

67.713,75
48.574,03
19.139,72
0,00

75.097,00
55.121,79
19.975,21
0,00

RESULTADO PENDENTE
DESPESAS JUDICIAIS

31.158,57
31.158,57

33.381,80
33.381,80

15.191.705,37
3.116.902,89
1.650.057,78
1.466.845,11

11.915.381,82
2.958.027,95
1.491.182,84
1.466.845,11

11.888.531,65
11.858.084,13
30.447,52

8.807.539,26
8.777.091,74
30.447,52

186.270,83
319,81
185.951,02

149.814,61
319,81
149.494,80

21.477.878,50

16.441.362,91

ATIVO FINANCEIRO
DISPONIVEL
BANCOS-C/MOVIMENTO
BANCOS ARRECADAÇÃO
SUPRIMENTO DE FUNDOS
DISPONIVEL VINCULADO EM C/C BANCARIA
BANCOS-C/VINCULADA
BANCOS-C/VINCULADA A APLICACOES FINANCEIRAS

ATIVO PERMANENTE
BENS PATRIMONIAIS
BENS MÓVEIS
BENS IMOVEIS
CREDITOS
DIVIDA ATIVA
DEPÓSITOS JUDICIAIS
VALORES
TÍTULOS DE EMPRESAS ESTATAIS
ALMOXARIFADOS
SOMA DO ATIVO REAL

TOTAL DO ATIVO

Farmº VANDERLEI EUSTÁQUIO MACHADO
Diretor Presidente
CRFMG 2.883 / CPF: 108.712.506-59

21.477.878,50

16.441.362,91

Farmª RIGLEIA MARIA MOREIRA LUCENA
Diretora Tesoureira
CRFMG 5.101 / CPF: 298.030.046-20

Peticionamento
Eletrônico

30/09/2012

30/09/2011

788.964,86

1.119.032,96

788.964,86
4.518,95
538.148,47
52.822,83
22.856,96
11.702,33
3.962,59
154.952,73

1.119.032,96
3.630,22
741.275,01
48.173,86
124.852,25
42.844,44
18.976,77
139.280,41

0,00

0,00

788.964,86

1.119.032,96

SALDO PATRIMONIAL (Ativo Real Líquido)

20.688.913,64

15.322.329,95

TOTAL DO PASSIVO

21.477.878,50

16.441.362,91

PASSIVO FINANCEIRO
DIVIDA FLUTUANTE
RESTOS A PAGAR
DEPÓSITOS DIVERSAS ORIGENS
CONSIGNAÇÕES
CREDORES DA ENTIDADE
ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS
RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

PASSIVO PERMANENTE

SOMA DO PASSIVO REAL

Cont. CRISTIANO DIAS
Gerente Financeiro/Contador
CRCMG 75.394 / CPF: 001.218.036-00

O

peticionamento eletrônico para obtenção da Certidão de
Regularidade de 2013 pode ser feito de forma online no caso
de não existirem alterações quanto ao responsável técnico da
empresa e seus horários de assistência. O procedimento deve ser feito
na Área Restrita do Farmacêutico e da Empresa, no site do CRF/MG
(www.crfmg.org.br).
A Certidão de Regularidade certifica que o estabelecimento está
inscrito no Conselho Regional de Farmácia, atendendo a todos os
requisitos do Artigo 22, parágrafo único e Artigo 24, ambos da Lei
3820/60. Ela é também um dos requisitos básicos para se conseguir o
alvará junto à Vigilância Sanitária da Secretaria de Saúde do Estado ou
do município e deve ser afixada em local bem visível ao público.
| Maio - Junho 2012 |
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Tecnologia da Informação

Uma rede de progressos
CRF/MG investe em novas tecnologias para tornar os
sistemas de informação cada vez mais ágeis e eficazes
A gilidade, segurança e praticidade são buscas
constantes do CRF/MG na prestação de serviços aos
farmacêuticos. Para isso, a Gerência de Tecnologia e
Informação (TI) se encarrega de projetar e gerenciar
bases de dados, desenvolver sistemas informatizados,
administrar redes de computadores, criar políticas
de segurança, e manter e atualizar equipamentos e
softwares da entidade. O setor é também responsável
por gerenciar o site do Conselho, que acaba de passar
por reformulações.
Por meio do sistema SYSCRF, ferramenta de propriedade
do CRF/MG que possibilita a gestão dos serviços aos
farmacêuticos e empresas, os funcionários conseguem
acessar o histórico dos inscritos, incluindo os processos
digitalizados, mesmo estando em outra cidade. O
mesmo pode ser feito pelos fiscais da entidade que,
com o projeto de fiscalização móvel implantado em

2008, utilizam smartphones com o software SYSFisc para
consultar informações sobre os estabelecimentos e seus
responsáveis técnicos, gerando relatórios e transmitindo,
de forma online, todos os dados coletados na visita.
Segundo o gerente de Tecnologia e Informação, Decius
Vinícius Mota Pereira, o processo é rápido e preciso.
“Quaisquer alterações na situação dos profissionais e
estabelecimentos são atualizadas diariamente no sistema
do Conselho. As mudanças que surgem durante o período
de viagem do fiscal, por exemplo, podem ser acessadas
com exatidão no momento da visita”, explica Decius.
O trabalho desenvolvido pelo setor também gera
praticidade para os farmacêuticos e empresas de Minas
Gerais. Pela Área do Farmacêutico no site do CRF/MG, os
profissionais podem realizar diversos procedimentos sem
precisar se deslocar até a sede ou seções. É o caso do
peticionamento eletrônico, que pode ser feito pelo site

quando não existirem alterações quanto ao responsável técnico e
seus horários de assistência.
O site tem também o papel de integrar o farmacêutico ao Conselho.
Por meio dele, é possível saber sobre a história da Farmácia e do
CRF/MG, informações e estatísticas relativas à categoria, funcionamento da entidade, campanhas, cursos de capacitação, além
de tirar dúvidas com qualquer setor pelo canal Fale Conosco.

Segurança da informação

• Atualizar seus dados cadastrais;

Como uma entidade que presta serviços e armazena dados dos
profissionais e empresas farmacêuticas do Estado, o CRF/MG
precisa garantir a segurança de todas as informações que possui.
Para isso, o TI atualiza periodicamente as barreiras de proteção
em sua rede, como softwares de antivírus e firewalls, e mantém
as páginas do portal na internet com autenticação criptografada,
impedindo que os dados dos farmacêuticos que constam em suas
bases sejam acessados por pessoas não autorizadas.

• Visualizar débitos administrativos
e acompanhar os protocolos
realizados;

Manter as informações dentro do sistema em rede é tão
vantajoso que os documentos da entidade, antes mantidos
em arquivo, estão passando por um processo de digitalização.
Segundo Decius Mota, eles terão garantia de autenticidade por
meio de uma assinatura eletrônica. “Além de ser mais seguro que
manter um acervo físico com dados dos inscritos, a digitalização
dos documentos diminui os gastos da entidade, agiliza o fluxo de
informações e automatiza os processos. Com isso, o Conselho
também já pode falar em sustentabilidade, pois está reduzindo o
consumo de papel e os consequentes danos ao meio ambiente”,
afirma o gerente.

13.362 farmacêuticos
e 1064 empresas têm
7 funcionários e 3 estagiários,
entre programadores web,
operadores de computador, analista
de sistemas, designer gráfico e
assistente administrativo, cuidam
da modernização e segurança dos
sistemas de informação do CRF/MG
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Pela área restrita
do site do CRF/MG,
os profissionais e
empresas podem:

acesso à área restrita

o portal recebe uma média
de 1911 acessos,
diariamente

• Parcelar a anuidade do ano
vigente ou emitir a 2ª via do boleto
de pagamento;

• Comunicar ausência do
estabelecimento onde é
responsável técnico;
• Emitir 2ª via da certidão de
regularidade;
• Realizar o peticionamento
eletrônico (quando não houver
alterações);
• Tirar dúvidas via Fale Conosco;
• Inscrever-se em eventos e cursos
de capacitação.

8462 pessoas

se inscreveram em
cursos de capacitação
em 2012, através do site

8407 downloads
já foram feitos do site

| Maio - Junho 2012 |
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Em destaque

Em destaque
Plenária Pública

Em iniciativa inedita e ousada, CRF/MG reúne 700 profissionais e
estudantes no maior evento farmacêutico do Norte de Minas
Montes Claros foi a sede do 1º Congresso Mineiro de
Farmácia, primeiro evento de capacitação profissional
de grande porte promovido pelo CRF/MG fora de Belo
Horizonte. Nos dias 8, 9 e 10 de novembro, profissionais e acadêmicos aprimoraram seus conhecimentos
nas áreas de Análises Clínicas, Homeopatia, Farmácia
Comunitária, Hospitalar, Magistral, Cosmetologia e
Indústria. O projeto atende ao compromisso firmado
com a categoria de estender as oportunidades de
capacitação para todas as regiões de Minas Gerais.
Com o tema “O Cuidado Farmacêutico: um caminho para
a saúde pública”, o 1º Congresso Mineiro de Farmácia
ofereceu mini-cursos, palestras e mesas redondas, além
de uma feira de negócios para apresentar o que há de
mais moderno na área. O tema despertou o interesse
de profissionais e estudantes, que compareceram em
grande número aos três dias de capacitação. Ao todo,
foram 711 inscritos, dos quais 389 eram de outras
cidades de Minas, além de estados como Bahia, Espírito
Santo, Mato Grosso, Rio de Janeiro e São Paulo.

Os auditórios e salas das Faculdades Santo Agostinho
ficaram lotados durante os três dias de Congresso
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“Pelo grande número de congressistas vindos de
diversas regiões de Minas e também de outros estados,
e pelo interesse que eles demonstraram durante as
palestras, pudemos confirmar o quanto os profissionais
do interior anseiam por eventos desse porte”, afirmou o
vice-presidente do CRF/MG e presidente do Congresso,
Claudiney Luís Ferreira.

Durante o 1º Congresso Mineiro de Farmácia, farmacêuticos e estudantes puderam participar da 11ª Reunião
Plenária de 2012 do CRF/MG, momento ímpar da
profissão farmacêutica, no qual são decididos vários
assuntos de interesse da categoria. As reuniões plenárias
ocorrem todos os meses, em Belo Horizonte. Mas,
por ocasião do 1º Congresso Mineiro de Farmácia, foi
transferida para Montes Claros para aproximar a instância
deliberativa do CRF/MG dos farmacêuticos do Norte
de Minas. “Foi a primeira vez que fizemos uma plenária
fora de BH. O objetivo foi fazer com que os profissionais
percebam que são parte do Conselho, devendo contribuir
Reunião plenária despertou o interresse de farmacêuticos e estudantes
de forma ativa para as discussões sobre a categoria. As
contribuições que recebemos dos farmacêuticos durante a reunião foram significativas para pensarmos em novas
ações que tragam benefícios para a profissão”, destacou a diretora Rigleia Lucena.

Realizado em parceria com a Secretaria de Estado da
Saúde de Minas Gerais, por meio da Superintendência de
Assistência Farmacêutica (SAF-SES/MG), o evento teve o
objetivo de unir o conhecimento técnico ao perfil empreendedor, despertando no profissional farmacêutico uma
atitude inovadora que resulte na busca de oportunidades
e soluções para os desafios enfrentados pela Farmácia
na saúde pública. Ao agradecer o apoio dos parceiros
na realização do 1º Congresso Mineiro de Farmácia, o
presidente Vanderlei Machado reforçou o compromisso
do CRF/MG com a oferta de capacitação profissional aos
farmacêuticos de todo o Estado.
“Para viabilizar essas e outras oportunidades, mantemos
intensa articulação política com entidades públicas e
privadas, buscando a ampliação do raio de ação e de
reconhecimento da nossa profissão. A parceria com a
Secretaria de Estado de Saúde e as Faculdades Santo
Agostinho, que viabilizaram esse Congresso, são algumas
das tantas que têm nos ajudado a organizar e mobilizar a
classe farmacêutica, convencendo-a da sua importância
e do seu valor junto à sociedade. Agradecemos a cada
parceiro que tornou possível a execução desse projeto.
Os colegas podem contar sempre com o CRF/MG na
construção de um futuro cada vez melhor para a profissão
farmacêutica”, declarou Vanderlei Machado durante a
abertura do evento.

Entrega de Carteira
Profissional
Durante o Congresso, profissionais da
região Norte que estavam com o diploma
de conclusão de curso protocolado
junto ao setor de Registro do CRF/MG
receberam a Car teira de Identidade
Profissional (CIP) das mãos do presidente
Vanderlei Machado, marcando a inscrição
definitiva deles no Conselho.

Os números do Congresso:
cidades
117
representadas

711
inscritos

estados
6
participantes
| Novembro - Dezembro 2012 |
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Grande número de
farmacêuticos determina a
escolha de Montes Claros

Farmacêuticos
registrados
no CRF/MG:

Região Norte

1025

Montes
Claros

392

Montes Claros é a cidade pólo de uma região
que abriga a 6ª maior população de Minas Gerais,
com mais de 1000 farmacêuticos regulamentados.
A grande adesão dos profissionais ao primeiro Capacifar
realizado em Montes Claros, em 2009, despertou a atenção
do CRF/MG. Foram 300 inscritos, muitos oriundos de cidades
distantes, deixando claro o interesse dos profissionais da região por
atualização de conhecimento.

“O resultado daquela significativa presença refletiu na escolha de Montes Claros para a realização do 1º Congresso
Mineiro de Farmácia”, reforçou o vice-presidente Claudiney Ferreira, ao lembrar que um dos compromissos assumidos
pela atual diretoria era levar o consagrado Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, que caminha para a
sua 12ª edição, para cidades do interior.
“Sempre procuramos democratizar o acesso à informação, levando oportunidades de capacitação para o maior
número de cidades possível. A realização de um evento de grande porte, como um congresso, prova que o CRF/MG
se preocupa com a atualização e formação dos profissionais que atuam na assistência farmacêutica em toda Minas
Gerais”, esclarece o vice-presidente.

Melhores trabalhos científicos são premiados em dinheiro
Uma das novidades do 1º Congresso Mineiro de Farmácia foi a premiação de trabalhos científicos expostos na área de
Tema Livre. Os melhores foram contemplados com um diploma e prêmio em dinheiro de R$1.500,00 para o primeiro
lugar; R$1.000,00 para o segundo; e R$500,00 para o terceiro. As premiações foram patrocinadas pela empresa
Bioclin, que também participou da Feira de Negócios realizada durante o Congresso.
Segundo o gerente comercial da empresa, Baltazar Gonçalves da Silva, o apoio à produção científica é uma das apostas
da Bioclin na construção de ideias que promovam avanços no segmento farmacêutico. “Temos várias parcerias com
universidades públicas e privadas de Minas Gerais e de outros estados, com o objetivo de incentivar a produção
científica. Fornecemos kit’s para as aulas práticas nas disciplinas de Imunologia, além de apoiar as pesquisas científicas, e teses de mestrado e doutorado”, afirmou.
Ao todo, foram aprovados 12 trabalhos sobre o tema central: “O Cuidado Farmacêutico, um caminho para a Saúde
Pública”. A comissão de Tema Livre, formada por farmacêuticos e professores de diversas instituições de ensino, levou
em consideração os seguintes critérios na avaliação dos trabalhos: originalidade, relevância científica, interpretação
de dados, coerência, contribuição para inovação e melhoria da prática do trabalho profissional farmacêutico, clareza,
aspecto formal e adequação à área/subárea escolhida.

TRABALHOS VENCEDORES

O coordenador do curso de Farmácia das Faculdades Santo Agostinho, que sediaram o Congresso, Waldemar de
Paula Júnior, afirmou que “o Norte de Minas nunca viu um evento farmacêutico desse porte. Estamos muito felizes
por termos conseguido trazer esse Congresso para Montes Claros, que concentra um grande número de profissionais.
Agradecemos ao Conselho de Farmácia pela iniciativa”, elogiou o farmacêutico, que também é integrante da Comissão
Assessora de Ensino do CRF/MG.
A expectativa é que o Congresso Mineiro de Farmácia seja realizado novamente em 2014, em outra região do Estado,
com um novo tema relevante para a categoria.
1º lugar: “Análise Fúngica do Tecido Ungueal dos

I Feira de Produtos e
Serviços da Saúde
Na I Feira de Produtos e Serviços da
Saúde, os congres sis t as puderam
conhecer o que há de mais moderno
em produtos e serviços no segmento
farmacêutico. As empresas Bioclin,
Centerlab, Lab Shopping, LS Científica,
Anfarmag e Argus participaram dos
três dias de Congresso, movimentando
o evento. Estandes do CRF/MG e da
Superintendência de Assistência
Farmacêu tica da SES/ MG também
ser viram de ponto de apoio aos
congressistas.

Acadêmicos da Funorte”, apresentado por Michely de
Jesus Souza

2º lugar: “Fiscalização e Apreensão de Medicamentos
Comercializados em Estabelecimentos não
Farmacêuticos”, apresentado por Bianca Silva Barros
3º lugar: “Intervenção Farmacêutica nas Análises de

Interações Medicamentosas em um Hospital de Minas
Gerais”, apresentado por Cláudia Aparecida Avelar
Ferreira

Atentos, os farmacêuticos acompanharam os conteúdos repassados pelos palestrantes em aulas práticas e teóricas

18

| Farmácia Revista |

| Novembro - Dezembro 2012 |

19

Em destaque

Congressistas assinam carta em
defesa da prescrição farmacêutica
Um debate sobre a prescrição farmacêutica movimentou a 11º
reunião plenária do CRF/MG, realizada durante o 1º Congresso
Mineiro de Farmácia. Na oportunidade, a assessoria jurídica da
Federação Interestadual dos Farmacêuticos (Feifar) apresentou
os aspectos jurídicos que viabilizam a prescrição farmacêutica em
âmbito nacional.
As vantagens e desvantagens da proposta foram discutidas entre
conselheiros e farmacêuticos, que concluíram que a prescrição
farmacêutica qualificará o uso dos medicamentos que hoje são de
venda livre, aumentando a segurança dos pacientes em relação às
possíveis interações medicamentosas e reações adversas. Para
referendar a prescrição farmacêutica, os participantes criaram a
Carta de Montes Claros, pela qual solicitam que o Conselho Federal
de Farmácia regulamente a atividade. O documento, assinado por
92% dos farmacêuticos presentes, será encaminhado ao CFF.
Para o conselheiro Benício Machado, ex-presidente do CRF/MG,
“um conselho que consegue normatizar mais de 70 áreas de
atuação profissional deve ser capaz de regulamentar o cuidado
farmacêutico no âmbito da prescrição”. A diretora Rigleia Lucena
também se manifestou favorável à proposta e lembrou que, na
prática, a prescrição farmacêutica é feita desde o tempo das
boticas, restando apenas ser regulamentada. “Ela já existe no dia
a dia da profissão. O farmacêutico tem competência, legalidade e
qualificação para realizar a prescrição”.
A prescrição farmacêutica está em debate desde 2010, quando
o CFF lançou uma consulta pública para avaliar a opinião dos
farmacêuticos em relação ao tema. O resultado foi favorável à
regulamentação. Porém, a proposta não chegou a ser submetida
ao plenário.

92%
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dos farmacêuticos assinaram
a carta de Montes Claros

Em destaque
Em destaque

Conheça a carta de Montes Claros

O que é

Na consulta pública 01/10, o CFF classifica
pre scriç ão farmacêutic a como “ato
praticado pelo farmacêutico devidamente
inscrito no Conselho Regional de Farmácia
sob sua jurisdição, após a constatação de
um transtorno menor, que consiste em
definir e orientar sobre plantas medicinais,
drogas vegetais nas suas diferentes formas
farmacêuticas, alimentos, produtos para
saúde, cosméticos, produtos dermatológicos e medicamentos de venda livre
ou isentos de prescrição (MIP), a ser
consumido pelo paciente, com respectiva
dosagem e duração do tratamento. Este
ato deve sempre ser expresso mediante a
elaboração de uma declaração de serviço
farmacêutico.”
“Transtorno menor” é apresentado
pela mesma consulta pública como “um
problema de saúde considerado não-grave,
de caráter auto-limitado, que não necessita
de diagnóstico médico, começa e termina
com o tratamento do sintoma descrito
pelo paciente; sem relação com outras
doenças do paciente ou com o eventual
efeito decorrente de medicamento em
uso. O transtorno menor pode ser tratado
com medicamentos isentos de prescrição
(MIP) ou apenas com medidas não-medicamentosas, por meio de intervenção do
farmacêutico e ou associado com um
profissional legalmente habilitado para o
diagnóstico.”

Montes Claros, 8 de novembro de 2012.
Os farmacêuticos(as) reunidos no 1º Congresso Mineiro de Farmácia, realizado na cidade
de Montes Claros/MG, entre os dias 8 e 10 de novembro de 2012, requerem ao plenário do
Conselho Federal de Farmácia (CFF) a regulamentação da Prescrição Farmacêutica.
Entendemos que é tempo de ter uma posição forte e definitiva da nossa entidade de regulamentação sobre o assunto, visto que a segurança do paciente encontra-se ameaçada pela
indicação leiga feita principalmente pelos balconistas de farmácia. Desejamos, com esta
ação, que a profissão farmacêutica seja valorizada, que o farmacêutico tenha mais um
importante motivo para exercer a finalidade da sua formação, conjugando todos os esforços
para alcançar a efetividade do tratamento, com vistas à proteção, promoção e recuperação
da saúde da nossa população.
Acreditamos que a regulamentação da prescrição possibilitará o resgate do valor do trabalho
farmacêutico, especialmente da dispensação do medicamento, que se encontra totalmente
banalizada.
Ressaltamos que outros conselhos profissonais já regulamentaram a prescrição nos seus
respectivos âmbitos de atuação, o que vem deixando alguns farmacêuticos em situação
inferior aos demais, aumentando a insegurança na dispensação e os consequentes riscos
para os pacientes.
A discussão da regulamentação da prescrição farmacêutica tem se estendido por anos, e
entendemos que já estamos convictos da nossa capacidade técnica e científica para dar
uma resposta à altura dos anseios da categoria.
Consideramos também que outro fator relevante é a necessidade de facilitar o acesso
ao medicamento, já que o SUS ainda não comporta toda a demanda por atendimento.
Esse fenômeno já transformou a farmácia na porta de entrada do sistema de saúde.
Sua grande capilaridade, que abrange todo o território nacional – principalmente em
comunidades desprovidas da assistência do SUS e do profissional médico – faz da
farmácia um estabelecimento essencial à promoção da saúde da população.
O farmacêutico brasileiro não admite questionamentos sobre falta de competência
técnica, pois, não se pode generalizar a má formação de alguns profissionais em
detrimento de toda uma classe profissional.
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Em destaque

A palavra é sua
É uma oportunidade
muito importante, porque
muitas pessoas ainda
estão indecisas sobre qual
área da Farmácia querem
seguir. No Congresso, como
são abordados vários temas
diferentes, a gente pode se
direcionar melhor.

Nathânia Souza Frutuose
Montes Claros / MG

Edson Albino Gonçalves
Guanhães / MG

Leide Bastos
Varzelândia / MG

Bárbara Sodré
Guanambi/ BA

É prazeroso receber a
Carteira de Identidade
Profissional, documento
tão importante para a
profissão. Ainda mais
nesse Congresso, que reuniu
tantos profissionais. Sou
formado há três anos,
agora me sinto mesmo um
profissional da Farmácia.

Sou farmacêutica há três
anos e estou montando
um laboratório na
minha cidade. Foi ótimo
poder me aperfeiçoar em
Citologia. Foi muito bom o
Congresso ter vindo para
Montes Claros, porque nem
sempre é possível viajar
para longe em busca de
capacitação.

Cleide de Oliveira
Sarzedo / MG
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O tema do Congresso foi o que
mais me interessou. Tenho 13
anos de saúde pública e nunca
vi uma discussão como essa. Foi
o próprio secretário de Saúde da
cidade onde trabalho que me
incentivou a partici par. Todos
reconhecem a importância de
debater melhorias para a saúde
pública.

Buscar um lugar no concorrido mercado farmacêutico não é tarefa
fácil nos dias de hoje. Além de ter domínio do conhecimento técnico,
é preciso se familiarizar com aspectos administrativos, logísticos e
financeiros que envolvem a atividade farmacêutica nas suas 74 áreas de
atuação.
Pensando nisso, o CRF/MG escolheu como tema do 12º Congresso
de Farmácia e Bioquímica “A gestão farmacêutica como diferencial
competitivo”. É a primeira vez, em 24 anos, que o CFBMG extrapola
os conhecimentos técnicos em Farmácia e oferece uma inédita
oportunidade de capacitação em gestão.
A programação científica está sendo cuidadosamente preparada para
oferecer informações sobre as ferramentas que fortalecem a atuação do
farmacêutico na área administrativa. Além, é claro, da abordagem das
diversas áreas da profissão de forma multidisciplinar, com a presença de
conferencistas renomados nacional e internacionalmente.

12º CFBMG

Congresso

Por isso, programe-se para participar de mais essa oportunidade de
atualização profissional. Estamos certos de que o 12 CFBMG será um
destaque entre todas as edições.

Claudiney Ferreira

Presidente do CFBMG
Vice-presidente do CRF/MG

XII EXPOFARMA - FEIRA DE PRODUTOS DA SAÚDE
CURSOS, MESAS REDONDAS, PALESTRAS

Ediene Soares Dutra
Januária / MG
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O Congresso foi muito bom, pois
me fez conhecer outra realidade.
Em Minas Gerais, a forma de
acesso à saúde pública é diferente
da que vivemos na Bahia. Lá, as
atividades dos farmacêuticos têm
grande foco na área de análises
clínicas, e aqui pude me capacitar
em outros segmentos também
importantes para promover a
saúde da população.

Um novo olhar sobre a
Farmácia

Partici par desse congresso foi
uma experiência muito boa,
pois o evento superou minhas
expectativas. Os temas foram bem
desenvolvidos e abordaram áreas
importantes para o farmacêutico.
Foi ótimo perceber a valorização
aos profissionais de outras
regiões. Acredito que esse projeto
tende a melhorar a cada etapa.

CONFERECISTAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS

18 a 20 de julho de 2013

Minascentro - BH/MG

www.crfmg.org.br/congresso
Informações sobre negociação de estandes: (31) 3526-1002

Capacitação profissional

Capacitação profissional

CRF/MG realiza capacitação para
farmacêuticos que atuam em oncologia
A Comissão Assessora de Oncologia do CRF/MG, em parceria com
a Novartis Oncologia, promoveu no dia 1º de dezembro o curso
“Leucemia Mieloide Crônica e Síndrome Mielodisplásica”, em Belo
Horizonte. O evento contou com a participação de 50 profissionais
e apresentou as características de cada doença, os métodos de
diagnóstico e tratamento, além da exposição de casos clínicos.
Foi a primeira capacitação feita exclusivamente para os farmacêuticos que atuam em oncologia, que têm papel fundamental no
tratamento e melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
Segundo a médica e mestre em pediatria, Sandra Regina Loggeto,
a Síndrome Mielodislástica pertence a um grupo de doenças da
medula óssea geradas por um clone celular maligno, que produz
células que não se desenvolvem normalmente, gerando citopenias
como anemia, leucopenia e plaquetopenia. “É uma doença heterogênea da medula óssea com alta morbidade e mortalidade devido
ao risco de transformação em leucemia mielóide aguda. Provoca
a diminuição da qualidade de vida, transfusões frequentes e a
sobrecarga de ferro”, explicou Sandra Loggeto.
Para regular o nível de ferro é preciso administrar medicamentos
como deferoxamina, deferiprone e deferasirox. O farmacêutico
tem papel essencial neste contexto, orientando o paciente sobre
formas corretas de utilização, efeitos colaterais e interações
medicamentosas. O cuidado farmacêutico também foi abordado
na palestra sobre Leucemia Mielóide Crônica (LMC), ministrada
pela médica hematologista Cláudia de Souza.

Evento realizado no dia 1o de dezembro reuniu cerca de 50 profissionais
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A segurança do
paciente em pauta
Fórum promovido pelo CRF/MG e FHEMIG abriu espaço para a apresentação
de boas práticas farmacêuticas implantadas nos hospitais de Minas Gerais

A LMC é uma síndrome mieloproliferativa
originária de mutação sintomática na célula
hematopoiética. A doença se apresenta de
forma assintomática em 50% dos casos, e
caracteriza-se pela presença de uma alteração
citogenética específica. Tem como principais
sintomas a fadiga, perda de peso, anorexia e
distenção abdominal. Os achados laboratoriais
mais comuns são o diferencial de leucócitos
anormal, leucocitose e trombocitose.

Muitos são os erros que podem ocorrer durante o
processo de administração de medicamentos nas
instituições de saúde, gerando complicações no quadro
clínico do paciente. Dados do Instituto de Medicina dos
Estados Unidos apontam que, todos os anos, cerca de
1,5 milhão de pessoas são prejudicadas por algum tipo de
erro de medicação em hospitais. Desse número, aproximadamente 7 mil pacientes chegam a óbito.

Por ser uma doença crônica, a atenção
farmacêutica é determinante no sucesso do
tratamento. O paciente deve ser esclarecido
sobre a função do medicamento, dosagem
correta, formas de armazenamento, posologia,
além das reações adversas. O farmacêutico
também deve monitorar como está a adesão ao
tratamento por meio do controle das datas de
dispensação, esclarecimento de novas dúvidas
e acompanhamento dos exames laboratoriais.

Mas em diferentes instituições de saúde de Minas Gerais,
grandes trabalhos estão sendo desenvolvidos para
reduzir os erros de medicação no ambiente hospitalar.
Para ampliar o acesso dos farmacêuticos da área à
práticas seguras no cuidado ao paciente, o CRF/MG e a
Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (FHEMIG)
promoveram o 1º Fórum de Boas Práticas Farmacêuticas
– Segurança do Paciente, no dia 21 de novembro, em
Belo Horizonte. O evento contou com o apoio do Centro
Universitário Newton Paiva.

A médica Cláudia Souza adverte que o principal
desafio do farmacêutico em relação aos
pacientes com LMC é a garantia de manutenção
do tratamento. Segundo ela, com o passar do
tempo, a doença passa a ficar assintomática,
mas começam a surgir os sintomas relacionados
aos medicamentos. Com isso, os usuários
tendem a interromper o tratamento.

Durante o fórum, foram apresentados 14 projetos bem
sucedidos de promoção da segurança dos pacientes
hospitalares. Para a diretora do CRF/MG, Rigleia Lucena,
que atuou durante 31 anos no segmento hospitalar,
a troca de experiências exitosas na administração
de medicamentos é fundamental para a melhoria da
qualidade de vida e saúde da população.

“Com o projeto de atenção farmacêutica e a
parceria com os médicos hematologistas, há
uma melhora significativa no atendimento dos
pacientes com LMC, aumentando a adesão
ao tratamento. Fica claro que é desejável e
necessária a aproximação entre o médico e
o farmacêutico no cuidado com o paciente”,
destacou Cláudia Souza.

“Quando os profissionais se empenham no trabalho em
equipe para atender as necessidades dos pacientes,
é possível prevenir os possíveis erros na utilização de
medicamentos e insumos nos hospitais. Nesse aspecto,
o farmacêutico tem um papel imprescindível, orientando
os demais profissionais sobre as características do
produto utilizado”, explica a diretora.
De acordo com a diretora assistencial da FHEMIG, Lívia
Mara Ferreira, os farmacêuticos devem se atualizar
em diferentes áreas, como gestão e logística, para
melhor gerenciar o grande volume de insumos de um
hospital e manter a proximidade com os pacientes e
os outros profissionais da equipe. “Além de controlar
os medicamentos, o farmacêutico compõe uma equipe
multiprofissional que deve supervisionar os pacientes,
devendo participar de corridas de leito, analisar criticamente as prescrições e as reações aos medicamentos”,
afirma Lívia.
Farmacêuticos hospitalares compareceram em grande número ao Fórum

1,5 milhão

Por ano,
de pessoas são vítimas de
erro de medicação em hospitais de todo o mundo
acabam morrendo

7 mil
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1o Fórum de Boas Práticas Farmacêuticas: Segurança do Paciente
Dedicação que deu certo

2º LUGAR

Durante o 1º Fórum de Boas Práticas Farmacêuticas, foram identificados os melhores projetos desenvolvidos no
segmento hospitalar quanto às práticas seguras. Os três trabalhos que obtiveram mais êxito em seus resultados
foram premiados pelo CRF/MG. Segundo a coordenadora da Educação Continuada da Assistência Farmacêutica da
FHEMIG e integrante da comissão organizadora do fórum, Renata Gonçalves Dias, “abrir esse espaço de discussão é
sempre necessário para que todos entendam a importância do trabalho em equipe na identificação de barreiras que
possam existir no processo de assistência farmacêutica hospitalar.”

“Dispensação de medicamentos multidose de uso oral
sujeitos a controle especial (Portaria 344/1998): Uma
análise do consumo e segurança após implantação de
kits”,apresentado por Ana Cristina Nunes da Silva

3º LUGAR

“Reestruturação do fluxo de controle de estoque e de
programação de medicamentos na central de abastecimento
farmacêutico de um hospital público do estado de Minas Gerais,
apresentado por Charles Silva Aguiar

1º LUGAR

A palavra é sua

Taciane Ferreira

O farmacêutico
hospitalar precisa
promover a
saúde e fazer o
monitoramento
necessário para
identificar possíveis
erros. Esse fórum
foi um complemento
para o farmacêutico
da área.

Esse fórum foi um dos melhores que o CRF
já promoveu. Os
trabalhos foram
bem explicados, de
forma produtiva.
O farmacêutico
hospitalar precisa
ter coragem para
assumir seu
papel diante de
sua equi pe. Essa
educação continuada
Joyce de Souza
é importante.

“A intervenção farmacêutica nas análises de interações medicamentosas
em um hospital de Minas Gerais”, apresentado por Hairton Ayres Azevedo
Guimarães

A pesquisa analisou, do ponto de vista do consumo e
segurança, a implantação da dispensação dos kits
dos Medicamentos Multidose de Uso Oral Sujeitos
a Controle Especial (MMUOSCE), correspondendo
aos medicamentos apresentados em solução oral
Clonazepam (CLO), clorpromazina, Codeína (COD),
fenobarbital e haloperidol, em cinco alas de um hospital.
O projeto analisou as interações medicamentosas (IM) potenciais em prescrições
de pacientes hospitalizados em uma instituição pública de Minas Gerais, a partir
dos seguintes medicamentos: lítio, levotiroxina, fenitoina, risperidona, clozapina,
olanzapina, quetiapina e ziprasidona. Os médicos foram orientados por meio de
alerta por escrito, mostrando tipo de IM, o que pode ocasionar e como proceder.
Resultados: Das 86 IM analisadas, 58,14% representavam risco leve; 16,28%
risco moderado, 5,81% eram graves. Os médicos receberam comunicação por
escrito de 57 IM do total analisado. Dos alertas enviados aos médicos, houve
intervenção em 23 prescrições. Lítio apresentou 38 IM; olanzapina 30 IM;
risperidona 15 IM; levotiroxina 2 IM; clozapina 2 IM. Em 12 intervenções, foi
retirado o medicamento de risco potencial, em 4 o médico reduziu a dose, e em
outras 7 ficou de monitorar e observar o aparecimento de reações adversas.
O estudo demonstrou a importância da avaliação das prescrições pelo profissional farmacêutico na busca de interações medicamentosas potenciais. Ele,
por consequência, proporciona informação para a equipe de prescritores e
segurança ao paciente.

Desde julho de 2012, é dispensado o kit e as planilhas
de cada medicamento no início do plantão, sendo
armazenado no setor com cadeado. A cada retirada
dos medicamentos, devem ser registrados data, nome
do paciente, volume retirado e outras informações. Ao
término do plantão, o kit e as planilhas são devolvidos à
farmácia, que confronta os registros com as prescrições
médicas.
A partir de dados recolhidos de abril a setembro de
2012, foi observado que somente CLO e COD apresentaram um consumo significativo, mas tendendo ao
declínio. A implantação dos kits possibilitou o uso mais
racional dos MMUOSCE, pois a exigência do registro de
cada volume retirado garante segurança aos pacientes
à medida que a administração deve ser respaldada pela
existência da prescrição médica.

O projeto teve como foco a reestruturação do fluxo de controle de
estoque e de programação de medicamentos na Central de Abastecimento Farmacêutico no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte.
Nesse processo, as seguintes ações foram realizadas: definição de
pontos críticos e elaborado um Plano de Ação; revisão dos Procedimentos Operacionais Padrão (POP); capacitação de Recursos Humanos
e implantação de um sistema de identificação para o armazenamento
dos medicamentos; implantação do método de classificação ABC e
um novo sistema de inventários de medicamentos; reestruturação
das rotinas de fracionamento e unitarização de doses; padronização
do fluxo de controle de validades e um novo fluxo de empréstimo de
medicamentos; revisão periódica do consumo médio mensal de todos
os itens padronizados e a criação de uma planilha eletrônica de programação de medicamentos.
O trabalho impactou positivamente no resultado dos indicadores de
desempenho da instituição: a Taxa de Discrepância Física de Medicamentos teve seu resultado médio reduzido de 36% para 5%, enquanto
a Taxa de Abastecimento de Medicamentos na CAF teve sua média
elevada de 88% para 96%. Esse processo de reestruturação refletiu
em uma melhor qualidade da Assistência Farmacêutica prestada pelo
hospital, com maior acesso aos medicamentos padronizados e melhor
aproveitamento dos recursos financeiros destinados à aquisição de
medicamentos.

Procedimentos seguros para armazenamento e dispensação de medicamentos nas farmácias hospitalares:
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1) Armazenar em local seguro e diferenciado os medicamentos potencialmente perigosos, que podem causar erros desastrosos,
utilizando identificação e sinais de alerta;

6) Comparar o conteúdo da dispensação com as informações da prescrição;

2) Desenvolver e implantar procedimentos meticulosos para armazenamento dos medicamentos;
3) Reduzir distrações, projetar ambientes seguros para dispensação e maner um fluxo ótimo de trabalho;

8) Realizar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação. Sempre que possível, utilizar a automação, código
de barras, por exemplo;

4) Usar lembretes para prevenir trocas de medicamentos com nome e pronúncia similares, tais como rótulos diferenciados,
notas no computador ou no local da dispensação;

9) Proibir a dispensação através de ordens verbais e sem prescrição, ou restrição deste tipo de dispensação apenas em situação
de emergência;

5) Manter a prescrição e a medicação dispensada juntas durante todo o processo de dispensação;

10) Educar e aconselhar o paciente sobre os medicamentos que utiliza.
Fonte: Pharmacia Brasileira Janeiro/Fevereiro 2010
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7) Comparar o conteúdo da dispensação com a informação do rótulo e a prescrição;
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Âmbito Profissional
Apesar de ser incurável, é possível ter uma vida saudável com o
diabetes. Mas, para isso, é preciso que o paciente tenha rigorosa
disciplina no controle da doença e o adequado acompanhamento de
profissionais da saúde. Embora o diagnóstico seja restrito ao médico,
o farmacêutico pode detectar os fatores de risco e estimular o
paciente a procurar ajuda médica, favorecendo o diagnóstico precoce
e o início do tratamento.

Diabetes
sob
controle

Como profissional de saúde mais próximo da população, cabe ao
farmacêutico orientar o paciente quanto às dúvidas e as rotinas a
serem seguidas dentro de um programa de atenção farmacêutica em
diabetes. Desta maneira, o profissional se torna corresponsável pelo
seguimento farmacoterapêutico, conscientizando o diabético sobre
os riscos com interações medicamentosas e auxiliando-o nas dificuldades que possam surgir durante o tratamento. Além disso, desde
que a medição de glicemia foi regulamentada em 2009 pela RDC 44,
os pacientes têm a possibilidade de fazer o monitoramento constante
em farmácias e drogarias, sendo uma importante prestação de
serviço do farmacêutico à população.

Atuação farmacêutica
é determinante
no tratamento da
doença, que
acomete cerca de
250 milhões de pessoas
em todo o mundo

A doença é silenciosa, mas tem sérias consequências à
saúde. Responsável pela morte de 3,8 milhões de pessoas
por ano, o diabetes é considerado pela Organização
Mundial da Saúde um dos mais graves problemas de
saúde pública no mundo. Dados da International Diabetes
Federation (IDF) indicam que pelo menos 250 milhões de
pessoas em todo o mundo sofrem algum tipo de diabetes.
A previsão, segundo a IDF, é que este número chegue a
380 milhões em 2030, caso não sejam adotadas medidas
efetivas de prevenção. A situação também é preocupante
no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, a doença
atinge 10 milhões de pessoas, e são notificados cerca de
500 novos casos no país todos os dias.
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Outros profissionais da saúde também são peça-chave na garantia
da qualidade de vida dos diabéticos. Como um dos mecanismos
de controle da doença é a adoção de uma alimentação saudável,
o acompanhamento com nutricionistas ajuda a manter as taxas de
açúcar no sangue em níveis adequados.

Prevenção

O diabetes é uma doença crônica provocada pelo mau
funcionamento do pâncreas, que deixa de produzir
insulina em quantidade suficiente, ou quando o corpo
não consegue efetivamente absorver a insulina que
produz, aumentando a concentração de glicose no
sangue (hiperglicemia). A doença é uma das principais
responsáveis por complicações cardiovasculares, que
normalmente terminam em infarto e derrame. Quando
não controlada adequadamente, também pode levar à
cegueira e amputações. Por ser uma doença silenciosa,
o diagnóstico é mais difícil. Sintomas como cansaço,
perda de peso, sede excessiva e uma necessidade
frequente de urinar podem ser sinais de diabetes.

Embora idade, histórico familiar e estresse sejam fatores de risco
para o desenvolvimento da doença, a obesidade, os maus hábitos
alimentares, o sedentarismo e o tabagismo também são determinantes no surgimento de novos casos. Prevenir o diabetes passa por
uma alimentação equilibrada, evitando o abuso de doces e gorduras,
e a prática de exercícios físicos regularmente. Uma dieta rica em
fibras e com menor quantidade de gorduras é a recomendação
principal da Sociedade Brasileira de Diabetes.

frequente em adultos e corresponde a 90%
dos casos de diabetes. Ocorre geralmente
em pessoas obesas com mais de 40 anos.
Entretanto, em função de maus hábitos
alimentares, sedentarismo e estresse,
também tem acometido um grande número
de jovens atualmente. O tipo 2 é caracterizado pela produção parcial de insulina,
porém, em níveis insuficientes. O fracionamento da substância é dificultado pela
obesidade, acarretando um fenômeno
conhecido como resistência insulínica,
considerado uma das principais causas da
hiperglicemia.
Mulhere s grávidas t ambém podem
desenvolver o diabetes gestacional, que se
configura pela presença de glicose elevada
no sangue durante este período. Geralmente,
a glicemia tende a se normalizar após o parto.
Entretanto, as mulheres que apresentam
ou apresentaram diabetes gestacional
possuem maior risco de desenvolver o tipo 2
da doença futuramente, o mesmo ocorrendo
com o filho.
Por ser pouco sintomático, o diabetes na
maioria das vezes permanece por muitos
anos sem diagnóstico e tratamento, favorecendo a ocorrência de complicações, como
neuropatia, nefropatia, retinopatia, cardiopatia, entre outras.

Conhecendo a doença*
Existem três tipos de diabetes: 1, 2 e gestacional. O tipo 1, também
conhecido como insulinodependente, é mais comum em crianças,
adolescentes ou adultos jovens; é uma doença autoimune relacionada
a alterações genéticas. Os portadores de diabetes tipo 1 necessitam
de injeções diárias de insulina para manterem a glicose no sangue
em valores normais.
Já o diabetes tipo 2, conhecido como não insulinodependente, é mais
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Âmbito Profissional

canal aberto

Projeto do CRF/MG prepara farmacêuticos para lidar com o diabetes
Por reconhecer que o farmacêutico deve integrar as equipes multiprofissionais de saúde e cooperar como educador
na prevenção, detecção e adesão do paciente ao tratamento, o CRF/MG desenvolve o Projeto Diabetes, em todo o
Estado, para preparar os profissionais para lidar com as particularidades da doença. No curso, os farmacêuticos
aprofundam os conhecimentos sobre fisiopatologia e farmacologia do diabetes, aparelhos utilizados na medição da
glicemia, legislação sobre o assunto, além de técnicas que favoreçam a criação e manutenção de grupos de pacientes
diabéticos para a realização de acompanhamento farmacoterapêutico.
O projeto já foi desenvolvido nas cidades de Araxá, Belo Horizonte, Conselheiro Lafaiete, Patos de Minas, Poços de
Caldas, Uberlândia e Varginha. Desde que foi implantado, há dois anos, o projeto já levou conhecimento a centenas
de farmacêuticos mineiros.
“O CRF/MG faz questão de oferecer essa capacitação aos farmacêuticos mineiros e vai continuar desenvolvendo
o projeto em outras cidades. Nós somos os profissionais de saúde mais acessíveis à população, o que nos dá uma
grande responsabilidade social. A conscientização sobre os fatores de risco do diabetes pode ser determinante na
prevenção de novos casos e controle da doença. É fundamental garantir que a orientação aos pacientes seja feita de
maneira clara e precisa”, destaca a diretora tesoureira do CRF/MG, Rigleia Lucena.

Estatísticas
do diabetes
Sintomas
• Urina excessiva,
inclusive à noite;
• Sede excessiva;
• Aumento do apetite;
• Perda de peso;
• Cansaço;
• Vista embaçada;
• Infecções frequentes,
principalmente na pele.

• Pessoas com diabetes
tipo 2 têm o dobro de
chances de sofrer um
ataque cardíaco;
• As doenças
cardiovasculares são

a maior causa de
morte no diabetes,

respondendo por 50% das
fatalidades e por muitas
inaptidões;
• O diabetes é a quarta
maior causa mundial de
morte por doença.

* Fonte: Sociedade Brasileira de Diabetes
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Um olhar farmacêutico por
trás da lente
“Fotografar é colocar na mesma mira a cabeça, o olho e o coração.” A frase de Henri
Cartier-Bresson, um dos mais importantes fotógrafos da história, resume o sentimento
daqueles que amam a arte de capturar momentos em fotografias. O farmacêutico
Fabrízio Albertini Martins Alves também compartilha dessa emoção.

Quando pequeno, no interior de Minas Gerais, descobriu a fotografia através de um tio, vendo-o fotografar. Aos 14
anos, teve seu primeiro contato com uma câmera profissional, ainda analógica, na qual chegou a gastar seis filmes
em um dia e não tirar nenhuma fotografia, por não saber manusear a máquina. Porém, foi em Belo Horizonte, quando
comprou sua primeira câmera profissional, que começou sua carreira como fotógrafo.
Autodidata, Fabrízio aprendeu a fotografar a partir de muita observação, leitura e, principalmente, com a prática. Sua primeira experiência como profissional surgiu quando conheceu
sua esposa, Danielle, que é bailarina. A partir desse encontro, se aprofundou como
fotógrafo de dança, voltando-se para o balé clássico e contemporâneo.
Apesar de fotografar espetáculos de dança, casamentos, editoriais e outras situações
especiais, Fabrízio destaca como a experiência mais marcante de sua vida como
fotógrafo um momento pessoal. “Fotografei o parto de meu primeiro filho, João Pedro,
que hoje tem um ano de idade. Não há emoção maior do que a paternidade”, comenta.

Atuação farmacêutica
Fabrízio Albertini trabalha atualmente como responsável técnico de uma empresa
de produtos médicos e acredita que a Farmácia contribuiu muito para o seu crescimento como ser humano. Segundo ele, parte da sua construção se deve ao
al
Fotos: Arquivo pesso
seu convívio com colegas, professores e às experiências vividas durante a
faculdade. Como experiência marcante na profissão farmacêutica, Fabrizio
recorda-se de um paciente, “Seu Afonso”, que frequentava a drogaria onde ele
trabalhava, em Santa Luzia. O cliente ia sempre até o estabelecimento para
aferir a pressão mesmo sem possuir qualquer variação no quadro. “Eu sabia
que ele não tinha problema algum com pressão, mas ficava de 30 a 40 minutos
conversando e contando todos os seus casos e problemas”, diz.
Segundo ele, a atuação como farmacêutico, principalmente nas drogarias onde
trabalhou durante 10 anos, agregou resultados à sua vida de fotógrafo. “Na
fotografia, é preciso entender muito o ser humano e prever suas expressões e
comportamentos para capturar o momento exato. Com a Farmácia, aprendi
a observar o paciente, entender suas necessidades, e expectativas e isso me
ajudou muito a conseguir bons resultados como fotógrafo”, comenta.

Espaço do leitor
1º Congresso Mineiro de Farmácia (via Fale Conosco)
Comissão aprova imunidade tributária para medicamentos

Fonte: Jornal Valor Econômico

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ) aprovou, no dia 28 de novembro, por unanimidade, proposta de emenda constitucional que concede imunidade tributária à cadeia produtiva de
medicamentos.
Nota técnica do Ministério da Saúde levanta dados sobre o setor e mostra que a carga tributária
incidente sobre os remédios, no Brasil, beira a 34% em média, contra 21% na Argentina, 6% do Reino
Unido e 3% na França. Imposto zero sobre o setor é fato nos Estados Unidos, México e Canadá. Já a
média mundial está em 6%.

Os laboratórios farmacêuticos poderão notificar de forma automática para a Anvisa alterações de rotulagem e bula. Dessa forma,
pedidos que antes tinham que aguardar na fila de análise da Agência serão autorizados imediatamente. A alteração foi aprovada pela Diretoria Colegiada da Anvisa e está nas resoluções RDCs 60 e 61 publicadas no dia 12 de
dezembro, no Diário Oficial da União.
A nova regra abrange, por exemplo, alterações de rotulagem e de bula que não representam risco
para o consumidor. As resoluções permitem a notificação de alterações para inclusão de dados de
segurança e de “layout”, como cor, tamanho da embalagem, e diagramação. Além disso, também
poderão ser feitas por notificação as alterações de informações não obrigatórias para as bulas.
Com a notificação, a expectativa é de que cerca de 700 processos que hoje aguardam na fila sejam
resolvidos imediatamente. Os fabricantes com petições na Anvisa que se enquadram nos casos
previstos nas resoluções poderão pedir a conversão da petição em notificação em até trinta dias.

Anvisa publica 5ª edição do Boletim de Hemovigilância

Fonte: Anvisa
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Aline Andrade Silva

Michelly de Jesus Souza

Eu não estava me encontrando na profissão, estava
me sentindo sobrecarregada e mal valorizada. Está aí a
importância de participar de congressos: renova as ideias,
os pensamentos e até os sonhos.

Maria Izabela Prado (via carta)

Agradeço ao CRF/MG pela iniciativa de desenvolver esse
Congresso na região Norte de Minas e espero que venham
mais vezes promovendo novos cursos. Foi muito proveitoso.

Roberta Delpídia Alves Silva

Sabrine Pereira Gonçalves Barbosa

Fonte: ANVISA

Uma das principais fragilidades identificadas nesses cinco anos de análise é que, embora as notificações das reações transfusionais tenham aumentado nos últimos anos, ainda há muitos casos de
subnotificação no Brasil. A estimativa da Anvisa é que cerca de 50% das reações transfusionais não
foram notificadas no ano passado; em 2007, esse número era de 81%.

Gostaria de agradecer a todos os organizadores do
Congresso pela organização e simpatia e parabenizá-los
pela iniciativa de premiar os trabalhos científicos.

Foi muito bom o CRF trazer o Congresso para Montes
Claros, assim ficou mais acessível para os farmacêuticos do Norte de Minas. Espero que façam mais eventos
aqui na região. Parabéns pela iniciativa.

Medida vai acelerar fila de processos de medicamentos

Em cinco anos de serviço, notou-se um aumento de 365% na frequência das notificações de reações
transfusionais. A disponibilização do Notivisa, sistema online que facilita a notificação, foi uma das
causas desse aumento. O sistema funciona desde dezembro de 2006.

Gostaria de parabenizá-los pelo evento, foi maravilhoso
participar de um congresso que, por ser o primeiro, não
deixou nada a desejar. Muito pelo contrário, apresentou
organização e conteúdo de veterano.

Jéssica Larissa Elias Santos

A nota técnica também apresenta dados do Ibope, indicando que o mercado de medicamentos deve
movimentar R$ 63 bilhões em 2012. Os principais consumidores serão das classes “B” e “C”, demandando 80%. A PEC 115 vai
agora ao plenário do Senado, onde, para ser aprovada, precisa receber votos favoráveis de três quintos dos 81 senadores, em dois
turnos de votação.

Já está disponível para consulta a quinta edição do Boletim de Hemovigilância da Anvisa. A publicação
contém informações sobre as notificações de eventos adversos relacionados ao uso do sangue no ano
de 2011, além de atualizar os dados referentes à ocorrência de reações transfusionais nos anos de 2007
a 2010, divulgados em boletins anteriores.

O Congresso foi excelente, aprendi muito. Fiquei muito
satisfeita e orgulhosa em saber que farmacêuticos de
várias regiões de Minas têm e terão a oportunidade
de receber grandes eventos realizados pelo Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais. Obrigada.

Muito bom o evento do CRF/MG. Além da bela organização, foram muito felizes na escolha dos temas dos
cursos oferecidos, que contemplaram praticamente
todas as áreas de atuação farmacêutica. Parabéns a
todos do CRF/MG pela constante busca da valorização
e capacitação do profissional farmacêutico.

Sávio Eduardo Oliveira Miranda

Sem dúvidas, este foi um evento no qual consegui
absorver o melhor possível dos temas. O método
adotado em possibilitar que cada congressista monte
a sua grade foi ótimo. Fiquei satisfeita com o evento e,
com certeza, os assuntos abordados serão de grande
valia no aperfeiçoamento dos meus conhecimentos
farmacêuticos. Aguardo ansiosamente pelo próximo
evento realizado pelo CRF/MG, que acontecerá em BH.
Obrigada a todos que auxiliaram na concretização deste
maravilhoso Congresso.

Karyne de Castro Lacerda

Só tenho a elogiar este evento, tão bem organizado e
executado, e também venho expressar a minha vontade
de que acontecimentos como estes sejam frequentemente repetidos em Montes Claros.

Bruno Ferreira Sirqueira

Foi muito bom, as palestras foram bastante proveitosas, os
temas debatidos são os que verifico no meu dia a dia. Foi
bastante produtivo tanto pessoal, quanto profissionalmente.

Flávia Millene Silva

Tenho o prazer de externar os meus sinceros reconhecimentos e parabenizar os organizadores desse evento, que
souberam com muita excelência selecionar tão ilustres
palestrantes, pessoas detentoras de excessivo conhecimento dos temas transmitidos. Essa experiência foi de
muita valia para o nosso currículo, principalmente para o
aprimoramento e aperfeiçoamento daquilo que estamos
buscando para a nossa profissão. O que mais observei nesse
Congresso foi a simplicidade e facilidade de acesso aos
palestrantes, que conseguiram dominar a atenção de todos
e se fizeram acessíveis para esclarecimentos de quaisquer
dúvidas, independente de coletiva ou individualmente.

Kátia Alves Gomes

O Congresso foi muito bom, superou as minhas expectativas. O que aprendi, vou levar comigo para toda a vida.

Maria de Fátima Fernandes de Oliveira

Valeu a pena dirigir quase 400 quilômetros para participar
do Congresso. Faria de novo. Estão de parabéns!

Harlei Charlei Rocha
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Espaço do leitor
Capacifar Farmácia Hospitalar – Sul de Minas

Doação Capacifar

Parabéns ao CRF/MG por esse grande evento e por ter
dado essa oportunidade aos acadêmicos da UNIFENAS
sobre a amplitude da área de farmácia hospitalar.

O Lar dos Velhinhos da Sociedade São Vicente de Paulo
de Governador Valadares, representado pelos residentes,
diretoria e funcionários, agradece a doação de fraldas
geriátricas à nossa instituição. Agradecemos a Deus por
colocar pessoas boas em nossos caminhos, pessoas que
estão dispostas a colaborar com o nosso trabalho, que é
proporcionar uma vida digna confortável aos nossos idosos.
Sabemos que não nos cabe apenas agradecer, mas receba
nosso afetuoso abraço como gesto de amor e carinho.

Camila Reis (Via Fale Conosco)

Parabéns ao CRF/MG pelo evento, que foi muito
proveitoso e de grande aprendizado.

Rafaela de Oliveira Faria (Via Fale Conosco)

I Fórum de Boas Práticas Farmacêuticas
- Segurança do Paciente
É muito importante ver novas estratégias de trabalho em
nossa profissão. Minha sugestão seria a continuidade
desse fórum na área hospitalar.

Fernanda Carolina Silveira Pizani (via Fale Conosco)

Campanha Traga de Volta
Fico muito feliz com a iniciativa deste projeto piloto, estou
na torcida por resultados positivos e que esta campanha
esteja logo na minha cidade para que eu possa também
participar. Aqui, no Circuito das Águas, na cidade de São
Lourenço, o correto descarte de medicamentos é de
suma importância para a preservação do meio ambiente
e dos lençóis de águas. Parabéns e sucesso!!!

Cristiane Silva (via Fale Conosco)

Ailton Sares Correia, presidente do Lar dos Velhinhos
Governador Valadares

Capacitação em Saúde Pública
Venho através deste parabenizá-los pela realização do
curso de capacitação em saúde pública que aconteceu em
Ipatinga e teve como temas a tuberculose e hanseníase.
Além de nos enriquecer, nos despertou para questões
importantes no âmbito do profissional farmacêutico.
Aproveitando o ensejo, sugiro que em uma próxima oportunidade, possam trazer à Ipatinga um curso de capacitação
sobre a RDC 20/2011, para que possamos discutir e nos
manter informados sobre o assunto, que é tão atual e
importante. Sugiro também um curso de capacitação ou até
mesmo um Capacifar em assistência farmacêutica.

Clara Clarice da Silva Caldas (via email)
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