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Esta edição da Farmácia Revista está repleta de temas de interesse da categoria, começando pela iniciativa
da diretoria 2012/2013 de buscar mais espaço de trabalho para o farmacêutico a partir de um diálogo direto
com os empresários e o Sinfarmig.
Também apresenta as mudanças administrativas que estão melhorando o atendimento e o acolhimento
ao profissional. A reinauguração da seção Triângulo Mineiro marca o início de uma série de transformações
pelas quais as outras seções também passarão, qualificando e revitalizando o espaço do farmacêutico em
todo o Estado de Minas Gerais.
É claro, sem deixar de lado o carro chefe desta gestão: a capacitação e a valorização profissional. O
lançamento do programa de Educação a Distância (EaD), reportagem de capa desta edição, é a primeira das
várias novidades que o CRF/MG prepara para os farmacêuticos nesse ano de 2013. Boa leitura!
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Volta reúne 212,5 quilos de
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CRF/MG lança campanha de valorização
do profissional farmacêutico
voltada para pessoa jurídica

10 – CRF/MG e Sinfarmig
buscam entendimento sobre
melhorias trabalhistas
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de Minas - Pág. 20

Triângulo Mineiro (Novo endereço)

Praça Senador Camilo Chaves, 164 - Tibery
Uberlândia / MG - CEP: 38405-03856
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

24 - Especial

Arte: Héllen Cota

14 – Seção do CRF/MG no
Triângulo Mineiro é revitalizada
e muda de endereço
16 – Novos gestores municipais
participam do 1o Encontro de
Farmacêuticos Eleitos
34 – CRF/MG divulga calendário
de capacitações

32 - Capacitação
Ciclo de palestras sobre Farmácia
Magistral, Análises Clínicas e gestão
empresarial marca o Dia do Farmacêutico

37 – Ministério do Trabalho amplia
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Com a Palavra

Investir no farmacêutico
é um ótimo negócio
Conselho
na Mídia
JANEIRO
• Entrevista de estúdio para o Programa Saúde em
Pauta, da Assembléia Legislativa de Minas Gerais,
sobre a importância do farmacêutico, no dia 3;
• Matéria sobre o Dia do Farmacêutico no site do CFF, no dia 22;
• Entrevista para o jornal Hoje em Dia sobre a
venda de medicamentos similares, no dia 31;
• Campanha Traga de Volta
-Entrevista ao vivo para a TV Integração, de Uberlândia, no dia 7;
-Entrevista para a TV Bandeirantes, de Belo Horizonte, no dia 14;
-Entrevista para a TV Canção Nova, de Belo Horizonte, no dia 18.

FEVEREIRO
• Entrevista para a TV Paranaíba, de Uberlândia, sobre o consumo excessivo de antidepressivos, no dia 5;
• Entrevista ao vivo para a Rádio Itatiaia sobre os riscos da mistura álcool e medicação, no dia 6;
• Matéria no Jornal Vale do Aço on line sobre a importância da fiscalização do exercício profissional, no dia 26;
• Matéria no Jornal Gazeta de Uberlândia sobre a reinauguração da seção Triângulo Mineiro, no dia 27.

NOVOS HORÁRIOS DO CRF/MG NA RÁDIO ITATIAIA
Programa Acyr Antão, entre 9h a 10 h
Programa Rádio Vivo, entre 10 h e 11h30
Programa Chamada Geral, entre 13h e 14h
Ouça e participe enviando sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

Ter um farmacêutico faz toda a diferença. É assim que
o CRF/MG começa 2013: convencendo os empresários
de que o farmacêutico tem habilidades que vão muito
além do que se refere aos medicamentos. É um profissional que pode contribuir para o sucesso dos negócios,
atuando decisivamente nas ações que envolvem planejamento, qualidade, segurança e confiabilidade dos
serviços prestados.

Nos limites de sua jurisprudência, o CRF/MG já tem
tomado várias frentes em busca da valorização profissional. Seja com capacitações, campanhas junto à
sociedade ou parcerias com entidades públicas e
privadas, muito tem sido feito para garantir o reconhecimento que o farmacêutico merece. Resta agora ao
próprio farmacêutico se valorizar e se fazer necessário
enquanto profissional de saúde.

Ao lançar uma campanha voltada exclusivamente para
as pessoas jurídicas, o CRF/MG pretende ajudar os
farmacêuticos a reduzirem um dos principais obstáculos
ao crescimento e fortalecimento da categoria: a baixa
valorização profissional. Por mais que as questões
trabalhistas fujam da margem de atuação do Conselho,
temos o compromisso moral de lutar por melhorias
em todos os aspectos, inclusive no que diz respeito a
emprego, salário e condições de trabalho.

A mudança do paradigma da profissão também passa
pelo farmacêutico. A responsabilidade, neste caso, deve
ser compartilhada entre as entidades de classe e os
profissionais. Somente a soma de esforços pode garantir
o futuro de sucesso, reconhecimento e valorização que
esperamos para a nossa profissão.

Com o objetivo de estabelecer uma proximidade que
permita uma atuação conjunta em prol do farmacêutico,
a diretoria do CRF/MG procurou o Sinfarmig para traçar
estratégias que possam resultar em mais empregos e
melhores salários. A primeira iniciativa concreta nesse
sentido foi o início da fiscalização aos finais de semana.
A medida, além de cumprir uma exigência legal que prevê
a presença do farmacêutico durante todo o horário de
funcionamento, possibilita a abertura de novos postos de
trabalho.

Rigleia Lucena

Tesoureira
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Ter um farmacêutico faz
toda a diferença
CRF/MG lança campanha para sensibilizar
empresários sobre a importância do farmacêutico
Após praticamente seis anos percorrendo todas as
regiões de Minas para oferecer capacitação e valorização
a milhares de farmacêuticos, o CRF/MG constatou que
ainda são muitos os obstáculos que impedem o efetivo
reconhecimento profissional. Relatos de farmacêuticos
insatisfeitos com sua condição salarial têm despertado
a atenção da diretoria. A dificuldade de inserção no
mercado, já que a oferta de postos de trabalho não
evolui com tanta rapidez como o número de profissionais,
também é outro desafio que dificulta o fortalecimento da
profissão.
Legalmente, somente o Sindicato dos Farmacêuticos de
Minas Gerais (Sinfarmig) pode arbitrar sobre as questões
trabalhistas que envolvem a atuação do farmacêutico,
incluindo reivindicações sobre reajuste de salário e
melhorias de condições de trabalho. Mas, para ajudar
a sensibilizar os empresários sobre a importância de
se contratar mais farmacêuticos, o CRF/MG vai lançar
uma campanha voltada exclusivamente para as pessoas
jurídicas.
Um folheto que apresenta os benefícios da atuação
farmacêutica será encaminhado, em março, às quase
15 mil empresas inscritas no CRF/MG. No material,
importantes empresários e gestores relatam o quão
vantajosa é a atuação farmacêutica em seus negócios.

Além disso, um hotsite apresentará algumas
ferr ament as de ge s t ão admini s t r at iva
que podem potencializar o sucesso dos
empreendimentos.
“Como o CRF/MG não pode atuar diretamente
sobre as questões trabalhistas, decidimos
estimular as empresas a contratarem mais
profissionais farmacêuticos, demonstrando, de
maneira clara e direta, que ter um farmacêutico
faz toda a diferença”, explica o presidente
Vanderlei Machado.

Piso salarial
Um dos objetivos da campanha é conscientizar os proprietários
sobre a importância de reconhecer financeiramente o desempenho
dos farmacêuticos, a começar pela correta remuneração. O
presidente Vanderlei Machado lembra que a comprovação de
pagamento do piso na carteira de trabalho é uma das exigências
para a obtenção da renovação da Certidão de Regularidade (CR).
“A CR, que é um documento obrigatório para todos os estabelecimentos em atividade, só é liberada depois da apresentação da
cópia da carteira de trabalho do farmacêutico constando o número,
a qualificação civil e a contratação
com o salário estabelecido pela
CLT no respectivo ano”.

A c amp anh a re s s al t a qu e o
farmacêutico é a pessoa certa
Como o CRF/MG não pode atuar
Vanderlei Machado ressalta ainda
diretamente sobre as questões
para dar suporte técnico e humano
trabalhistas, decidimos estimular
que aceitar remuneração abaixo
em várias ações empresariais e
as
empresas
a
contratarem
mais
do estabelecido como o piso
de saúde, além de ser a maior
profissionais farmacêuticos,
salarial é uma infração ética. “O
autoridade em medicamentos.
demonstrando, de maneira clara
farmacêutico que recebe menos
Também incentiva a participação
e direta, que ter um farmacêutico
que o piso, além de se prejudicar,
nos cursos de atualização, como
faz toda a diferença.
prejudica toda uma categoria que
os que o CRF/MG oferece gratuiPresidente Vanderlei Machado
luta por mais reconhecimento e
tamente, a fim de favorecer a
melhores condições de trabalho.
capacitação permanente do profissional. E destaca que os potenciais humano, Pouco adianta investirmos em valorização se o próprio profissional
científico e administrativo do farmacêutico não se valorizar”, concluiu Vanderlei Machado. Ele recomenda que
favorecem o desenvolvimento de projetos de os farmacêuticos que estão sob essa condição denunciem o caso
educação em saúde, fazendo com que o profis- ao Sinfarmig para que sejam tomadas as devidas providências
sional se torne essencial à saúde dos negócios. legais.

FARMACÊUTICO:

O INVESTIMENTO QUE TODA EMPRESA PRECISA
• Transforma a empresa em
estabelecimento de saúde

• Agrega valor ao produto final

• Gerencia as atividades farmacêuticas

• Aumenta a segurança e a
confiabilidade dos serviços

• Promove o planejamento organizacional

• Garante a qualidade dos procedimentos

Natália Greycis Pereira, farmacêutica em Sete Lagoas/MG
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“Farmacêutico não é gasto,

é investimento”

Quem contratou, confirma: a atuação do profissional farmacêutico faz toda a diferença na busca pelo sucesso do
empreendimento. Seja por sua formação acadêmica, ou por sua perspectiva humana, o farmacêutico é o profissional
ideal para potencializar os resultados da empresa e promover a devida assistência ao cliente. Confira os depoimentos
de empresários e gestores bem sucedidos que investem em farmacêuticos.
“Cada vez mais os farmacêuticos consolidam seu espaço e sua
importância dentro do complexo mundo da indústria farmacêutica. Há
algum tempo,a presença deste profissional era meramente compulsória.
Hoje, é indispensável no processo de produção de medicamentos. Essa
mudança de mentalidade pode ser atribuída tanto aos empresários,
que passaram a perceber o ganho de produtividade e qualidade que
o profissional farmacêutico incrementa no processo/produto, quanto
ao farmacêutico, que passou a sentir-se essencial neste processo.”
Jadir Vieira Jr.
Diretor Industrial Medquímica

“A empresa que contrata e mantém farmacêuticos, com relações de
trabalho saudáveis, está fazendo uma aposta no sucesso de sua
história e de seu desempenho. É investimento com retorno garantido
não só na forma de sucesso empresarial, como no carinho da
resposta de seus públicos. A Pague Menos, presente em mais de 200
municípios do País e única rede de drogarias atuando em todos os
estados da Federação, faz deste princípio um dogma do qual não se
afasta, nutrindo pela classe farmacêutica o apreço e a admiração
que lhe são claramente devidos.”
Albery Dias
Farmacêutico e Gerente Regional da Rede Pague Menos

“Quem entende de medicamento é
o farmacêutico. Em Luminárias, o
farmacêutico entra em toda a política
pública de atenção básica, prevenção e
promoção da saúde,fazendo a diferença
na vida de muita gente. Economiza
dinheiro para a prefeitura, que pode
investir mais, e melhora a qualidade
de vida da população com a assistência
farmacêutica. Para mim, farmacêutico
não é gasto, é investimento.”
Arthur Maia Amaral
Farmacêutico e prefeito
reeleito de Luminárias/MG

Veja mais depoimentos em www.crfmg.org.br/facadiferenca

INVESTIMENTO CIÊNCIA ADMINISTRAÇÃO

O FARMACÊUTICO ORGULHO

: Descarte correto de medicamento
esbarra na falta de conscientização
A campanha Traga de Volta, lançada em sete cidades de Minas
Gerais para incentivar o descarte correto de medicamentos domiciliares, recolheu, durante dois meses, 212,56 quilos de fármacos
vencidos e/ou inutilizados. Apesar de os resultados já terem
ajudado a preservar o meio ambiente, evitando que substâncias
químicas entrassem em contato com os rios e lençóis freáticos,
ainda existem muitos medicamentos nas casas dos consumidores
sendo descartados incorretamente.
Mesmo com a extensa divulgação feita pelos parceiros e a imprensa
de cada município onde o projeto foi realizado, a adesão da
população ainda foi considerada relativamente baixa pelos organizadores. Só nos meses de dezembro e janeiro, foram mais de 40
inserções em veículos de comunicação, explorando os problemas
ambientais gerados pelo descarte incorreto. Nos postos de coleta,
também foram distribuídos folhetos explicativos para aumentar a
conscientização da população.
A coordenadora da campanha Traga de Volta pelo CRF/MG,
Gizele Leal, explica que a mobilização e a adesão às campanhas
são sempre os maiores desafios das entidades que lidam com
problemas ambientais. “A própria ANVISA está há vários anos
tentando encontrar uma maneira de sensibilizar indústrias,
distribuidoras, farmácias, drogarias e população sobre a responsabilidade de cada um nesse contexto”.
Segundo a farmacêutica, que também é conselheira regional e
empresária do setor de gerenciamento de resíduos, a campanha
cumpriu seu objetivo. “Queríamos avaliar o interesse da população
e dos estabelecimentos sobre essa questão. Com o projeto piloto,
percebemos os pontos fortes e fracos da iniciativa”, concluiu.
A Traga de Volta integrou um estudo de viabilidade técnica e
financeira da Logística Reversa da ANVISA, principal instrumento
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Os resultados
de cada cidade serão avaliados e podem ajudar na elaboração de
outros projetos, com maior abrangência.

UALIDADE O PROFISSIONAL CONFIABILIDADE
ANÇA INDISPENSÁVEL PLANEJAMENTO COMPROMISSO
212,5
kg
ROFISSIONALISMO À SAÚDE CAPACITAÇÃO
de medicamentos foram recolhidos
em dois meses de campanha
OXIMIDADE DO SEU NEGÓCIO GESTÃO RESULTADO
8
MENTO
EXPERIÊNCIA PREPARO BENEFÍCIOS
O CUIDADO COMPETÊNCIA RETORNO VALOR
| Farmácia Revista |

Para o vice-presidente Claudiney Ferreira, o
projeto evidenciou a necessidade de envolvimento de mais farmácias e drogarias no
recolhimento voluntário de medicamentos.
“No s s a propo s t a é criar um programa
permanente de descarte, oferecendo incentivos
para os estabelecimentos que participarem
da iniciativa. A partir da experiência adquirida
com a Traga de Volta, vamos traçar novas
estratégias e melhorar as iniciativas futuras”.

Campanha
A campanha foi desenvolvida nas cidades
de Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fora,
Lavras, Montes Claros, Uberlândia e Uberaba.
Ao todo, 148 farmácias e drogarias disponibilizaram postos de coleta entre os dias 15
de dezembro e 28 de fevereiro. Os fármacos
coletados foram incinerados por uma empresa
especializada e os resíduos encaminhados
para um Aterro Sanitário Tipo I, indicado
para esse tipo de substância. O projeto foi
coordenado pelo CRF/MG, Fundação Estadual
de Meio Ambiente e Governo de Minas, com o
apoio de várias entidades parceiras.

Postos de coleta foram montados em 148 farmácias e drogarias
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CRF/MG busca avanços para a
categoria junto ao Sinfarmig
Mantendo a política de defender melhores condições
para os farmacêuticos, o CRF/MG procurou a diretoria
do Sinfarmig, que é a entidade responsável pelas
demandas que extrapolam a alçada legal de atuação
do Conselho, para avançar quanto às questões
trabalhistas.
Com a fiscalização dos estabelecimentos ocorrendo
também aos finais de semana e a consequente
preocupação em garantir o cumprimento da
legislação quanto à jornada de trabalho semanal, os
diretores do CRF/MG decidiram solicitar medidas dos
representantes sindicais. Para o presidente Vanderlei
Machado, o Sinfarmig precisa receber as denúncias
de irregularidades e agir junto ao Ministério do
Trabalho para assegurar que não haja extrapolação
das horas extras permitidas.
“Exigir a presença de um farmacêutico nas farmácias
e drogarias que funcionam aos finais de semana é
uma forma indireta de fazer com que esses estabelecimentos contratem mais profissionais. Agora cabe
ao sindicato, por meio de suas competências legais,
zelar para que os contratantes não descumpram as
leis”, ressaltou Vanderlei Machado.

Em reunião realizada no dia 7 de fevereiro, na sede do
Sinfarmig, o CRF/MG questionou a possibilidade de o
sindicato tentar garantir, no próximo acordo coletivo, a uma
revisão do valor da hora trabalhada aos sábados e domingos.
Outra solicitação é que a entidade exija dos proprietários
de drogarias e farmácias o pagamento do piso salarial aos
farmacêuticos.
Nos limites de sua competência, o CRF/MG já busca fazer
valer esse direito em Minas Gerais: a autarquia só libera a CR
do estabelecimento quando há comprovação do pagamento
do piso para as áreas em que que ele é estabelecido.
Porém, conferir a veracidade dessa declaração, ou seja, se
o farmacêutico realmente está recebendo o valor que afirma
ao Conselho, é uma ação que compete ao sindicato.
Segundo o diretor do Sinfarmig, Rilke Novato Públio, a
entidade vai buscar ajustar a solicitação do CRF/MG de
garantir a assistência farmacêutica em todo o período de
funcionamento das farmácias e drogarias do Estado às leis
da CLT. “O Sinfarmig tentará avançar na convenção coletiva
de trabalho de 2013 para valorizar a hora trabalhada do
profissional farmacêutico nos fins de semana e sujeitar os
estabelecimentos ao completo cumprimento do regime
celetista”.

Fiscalização aos ﬁnais
de semana ajuda a criar
postos de trabalho
Quem faz
o quê?
CRF/MG

Responsável pela
regulamentação, orientação,
valorização e ﬁscalização
da atividade proﬁssional
farmacêutica, sempre zelando
pela ética e disciplina de quem
exerce a proﬁssão.

Sinfarmig

Responsável pela busca de
melhoria das condições de
trabalho, salários, e por mediar
as relações entre proprietários
de estabelecimentos
farmacêuticos - públicos e
privados - e proﬁssionais.

Em 2013, o CRF/MG fiscalizará a atividade farmacêutica nos estabelecimentos que funcionam aos sábados e domingos. Além de atender ao
artigo 15 da Lei 5991/73, que determina que as farmácias e drogarias
devem possuir um farmacêutico durante todo o horário de funcionamento, a diretriz é uma ferramenta para estimular a contratação de
mais profissionais. Isso porque, invariavelmente, o proprietário deve
fornecer uma folga de 24 horas por semana, preferencialmente aos
domingos, e 11 horas consecutivas de descanso entre duas jornadas
de trabalho, conforme determina a CLT.
Desta maneira, os empregadores deverão avaliar a viabilidade de
continuar funcionando aos sábados e domingos. Caso seja viável, será
preciso providenciar a contratação de mais profissionais. Situações de
desrespeito devem ser comunicadas ao Sinfarmig, que é a entidade
detentora da jurisprudência para lidar com as questões trabalhistas,
para que sejam tomadas as devidas providências.
O vice-presidente Claudiney Ferreira, que coordena as atividades de
fiscalização do CRF/MG, explica que a primeira visita aos finais de
semana será para apurar se o que foi descrito na renovação da CR
está sendo cumprido, esclarecendo farmacêuticos e proprietários
sobre as exigências da lei e a importância da oferta de assistência
farmacêutica durante todo o horário de funcionamento. “Ao fiscalizar
nos finais de semana, não queremos obrigar que o farmacêutico
esteja presente no estabelecimento sete dias da semana. Isso nem
seria possível do ponto de vista legal. Queremos que o proprietário contrate mais profissionais e que eles montem uma equipe de
prestação de assistência. Todos tendem a ganhar com isso, principalmente a sociedade”, afirmou.

O que diz a CLT - Decreto-lei 5452/43
Art.58 – A duração normal do trabalho, para os empregados em qualquer
atividade privada, não excederá oito horas diárias.
Art.59 – A duração normal do trabalho poderá ser acrescida de horas suplementares, em número não excedente de 2 (duas), mediante acordo escrito
entre empregador e empregado, ou mediante contrato coletivo de trabalho.
Art. 66 – Entre duas jornadas de trabalho haverá um período mínimo de 11
horas consecutivas para descanso.

Presidente Vanderlei Machado (direita) compareceu à posse do
Sinfarmig, em 19 de janeiro, para estabelecer uma proximidade
que permita delimitar os compromissos de cada entidade
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No dia 7 de fevereiro, os diretores Vanderlei Machado, Claudiney Ferreira e Rigleia
Lucena cobraram do Sinfarmig melhores remunerações para os farmacêuticos

Art. 67 – Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de
24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo, no todo
ou em parte.

| Janeiro - Fevereiro 2013 |
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Digitalizando

51anos de história

CRF/MG avança no processo de digitalização e começa a eliminar documentos em papel
Em 51 anos de atividade, o CRF/MG tem acumulado milhares de documentos
fiscais, éticos, jurídicos, administrativos e de registro. Trata-se do histórico do
desenvolvimento da profissão no Estado, com o relato das atividades realizadas
por pessoas físicas e jurídicas. Para reduzir o volume de papéis e aumentar a
segurança do armazenamento das informações, em 2011 iniciou-se um processo
de digitalização destes documentos.

94%

de todos os documentos
já foram digitalizados

Depois de armazenados digitalmente e certificados, os documentos arquivados serão eliminados, de acordo com
os prazos determinados pela Tabela de Temporalidade do CRF/MG. O primeiro lote (nº 01/2013), é composto dos
processos de fiscalização arquivados há cinco anos ou mais, até 2012. O edital foi publicado no Diário Oficial da União
do dia 17 de janeiro, página 188. As relações dos documentos também ficarão disponíveis no site do CRF/MG, no link
“Profissional/Empresa”. Os interessados poderão pedir cópia dos processos em até 45 dias após a publicação.
De acordo com o gerente de Tecnologia da Informação, Décius Vinícius Mota Pereira, desde 2011 já foram digitalizados mais de 230.000 pastas, sendo convertidos mais de 5 milhões de papeis para o formato eletrônico. “São
poucos os órgãos públicos que iniciaram o processo de digitalização. Neste sentido, o CRF/MG sai na frente, porque
está praticamente finalizando o registro histórico de toda a documentação”, declarou Décius Pereira.
“Caminhamos rumo à modernidade. Não faz sentido manter todos os documentos em papel quando existem
mecanismos digitais seguros para armazenar esta memória. Além de garantir a inviolabilidade dos documentos,
resolvemos um grave problema de espaço físico para o arquivo, que já não comporta mais o enorme volume de
documentos guardados”, afirmou o secretário-geral do CRF/MG, Lúcio Guedes Barra.

5milhões

de papéis já
estão em formato
eletrônico

Tabela de Temporalidade
Uma Comissão Permanente de Avaliação, formada por um funcionário de cada setor
do CRF/MG, analisou as características dos documentos arquivados e determinou os
critérios e o tempo de guarda dos materiais. Com base nesta avaliação, foi desenvolvida
a Tabela de Temporalidade, que estabelece os prazos em que os documentos devem ser
mantidos em meio físico. Os períodos podem variar de dois a cinco anos de acordo com o
valor histórico, probatório e informativo dos documentos. Há ainda os arquivos de guarda
permanente, como atas de reuniões plenárias e documentos administrativos em geral,
que não serão eliminados.

A relação dos documentos está publicada no site do CRF/MG. Acesse: www.crfmg.org.br
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Conheça seu
conselheiro

CRF/MG lança
pesquisa de satisfação

do farmacêutico

O CRF/MG criou o projeto “Conheça seu
conselheiro”, um canal de comunicação
entre o farmacêutico e os conselheiros
regionais. Desde janeiro, em todas as
últimas sex t as - feiras de c ada mê s,
está sendo publicado um artigo de um
conselheiro com mandato vigente. Os temas
são escolhidos pelos próprios conselheiros
e dizem respeito à área farmacêutica. Os
textos são divulgados no site do Conselho
e no boletim eletrônico. O objetivo do
projeto é aproximar a categoria dos seus
representantes, possibilitando a troca de
informações e de experiências.

O que o farmacêutico mineiro espera de seu conselho de
classe? Para conhecer melhor o perfil do seu profissional, o
CRF/MG lançou, em fevereiro, uma pesquisa de opinião
pública. São 22 questões, sobre as quais os profissionais
devem expressar seu grau de concordância ou discordância. Em todos os casos, é aberto um campo para envio
de sugestões de melhoria sobre o tema abordado.

CRONOGRAMA DE PUBLICAÇÃO

“Nosso objetivo é conhecer, entender e nos comprometer
ainda mais com a categoria. Sabendo quais são as expectativas dos farmacêuticos, temos a diretriz que norteará as
nossas próximas ações”, declarou o presidente Vanderlei
Machado. Ele lembra que, para tanto, é preciso que os
farmacêuticos expressem suas opiniões com seriedade,
imparcialidade e franqueza.

Adriana Cenachi Azedo de Oliveira

25 de janeiro

Arthur Maia Amaral

22 de fevereiro

Benício Machado de Faria

29 de março

Euler de Oliveira

26 de abril

Gizele Souza Silva Leal

31 de maio

José Augusto Alves Dupim

28 de junho

Júnia Célia de Medeiros

26 de julho

Sebastião José Ferreira

30 de agosto

Rosane de Xavier Machado

27 de setembro

Teodora Dalva Guimarães da Costa

25 de outubro

Luciano Martins Rena Silva
(conselheiro federal)

29 de novembro

Maria Alicia Ferrero (conselheira
federal suplente)

27 de dezembro

A pesquisa está disponível no site do CRF/MG até o
dia 5 de abril. Para participar, basta acessar a Área do
Farmacêutico. Os profissionais que colaborarem com
o diagnóstico concorrerão a 10 inscrições para o 12º
Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais,
que será realizado de 18 a 20 de julho, no Minascentro. As
regras da participação também estão divulgadas no site.

“A qualidade do diagnóstico depende da opinião sincera
dos participantes, a qual possibilitará ao CRF/MG identificar quais são os fatores críticos e de sucesso, adotando
as medidas necessárias para melhorar cada vez mais a
prestação de seus serviços”.

Pesquisa pode ser respondida até
5 de abril na Área do Farmacêutico,
pelo site www.crfmg.org.br
| Janeiro - Fevereiro 2013 |
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Nova casa dos farmacêuticos

no Triângulo

CRF/MG inicia processo de revitalização das seções
e inaugura novo espaço em Uberlândia
Os farmacêuticos que atuam no Triângulo Mineiro
estão de casa nova. Em cerimônia realizada no
dia 23 de fevereiro, o CRF/MG apresentou seu
novo espaço de funcionamento na região. Além
de oferecer mais conforto e comodidade aos
farmacêuticos, a seção foi estruturada para
funcionar como um ambiente próprio dos profissionais, atendendo às demandas de capacitação
e melhorando as interações com lideranças
políticas e comunitárias.
Ao dar as boas vindas, o presidente Vanderlei
Machado destacou a impor tância da
apropriação do espaço pelos profissionais, que
devem buscar uma constante atualização e o
fortalecimento da categoria. “A reinauguração
da seção Triângulo Mineiro representa mais que
uma mudança de endereço. Representa a busca
do CRF/MG em despertar nos profissionais da
região o sentimento de pertencimento à sua
entidade de classe, que é a casa dos farmacêuticos”, ressaltou.
Na solenidade estiveram presentes os diretores
do CRF/MG e o conselheiro Euler de Oliveira,
além de farmacêuticos e estudantes da região.
A cerimônia também contou com a participação de gestores, entre eles o vice-prefeito de
Uberlândia Paulo Vitiello, o vereador Leles Lima,
que também é farmacêutico, e o presidente da
Associação dos Farmacêuticos do Triângulo e
Alto Paranaíba, farmacêutico Herbert Cristian de
Souza.

14

| Farmácia Revista |

Mais que uma mudança física, a reinauguração da seção
Triângulo Mineiro marca a primeira de muitas ações que estão
sendo desenvolvidas pelo CRF/MG para melhorar seus espaços
de prestação de serviço aos farmacêuticos. A mudança faz parte
de um projeto de reestruturação administrativa que teve início
em setembro de 2012. O objetivo é revitalizar todas as seções e
alinhar seus procedimentos junto à sede para que os farmacêuticos se sintam igualmente acolhidos em qualquer região de
Minas Gerais.

Debate sobre assistência farmacêutica
inaugura espaço para capacitação
Pensando na necessidade de se discutir os melhores caminhos
para uma assistência farmacêutica plena, o CRF/MG preparou
uma mesa redonda com os gestores de saúde para que os
profissionais e estudantes pudessem tirar suas dúvidas. O
debate contou com a participação do vice-presidente Claudiney
Ferreira, do conselheiro Euler de Oliveira, do fiscal da entidade
na região, Alexandre Leal Almeida, e de representantes da
Vigilância Sanitária do município.

Seção Triângulo Mineiro
Reinaugurada no dia
23 de fevereiro

Segundo o vice-presidente Claudiney Ferreira, os farmacêuticos
devem sempre estar atentos às suas responsabilidades como
profissionais que cuidam da saúde da população. “É preciso
entender que o farmacêutico precisa estar presente em todo
o tempo de funcionamento do estabelecimento não apenas
pela obrigação legal, mas pelo direito do paciente à assistência
farmacêutica sempre que precisar”, explicou.

Para isso, uma equipe do Conselho fez um levantamento junto
aos colaboradores quanto aos principais problemas enfrentados
e visitou todos os espaços para verificar seus aspectos físicos
e estruturais. Os assistentes administrativos também passaram
por um treinamento na sede do CRF/MG para padronizar todos os
procedimentos de prestação de serviço.

Seções reestruturadas em breve

Assistência farmacêutica no município foi pauta de discussão na inauguração da seção

Além da recém-inaugurada seção
Triângulo Mineiro, em Uberlândia, o s
outros cinco locais de funcionamento do
CRF/MG em Minas serão reestruturados
ainda no primeiro semestre de 2013.
To d a s a s s e ç õ e s r e c e b e r ã o n o v o s
móveis e equipamentos e serão
adaptadas para funcionar como espaço
para c apacit aç ão dos farmacêuticos.
Na Zona da Mat a, o atendimento do
CRF/MG será transferido para um novo
endereço, mais amplo e confortável para os
profissionais.
Atenção para o novo endereço da
seção Triângulo Mineiro:
Praça Senador Camilo Chaves, nº 164,
Bairro Tibery - Uberlândia /MG
(esquina com Rua Benjamim Magalhães,
próximo ao novo Fórum e ao Teatro Municipal)

Contato: (34) 3235-9960
secao.triangulo@crfmg.org.br
Seção Triângulo Mineiro vai oferecer mais conforto e comodidade aos farmacêuticos da região

Farmacêuticos e estudantes participaram ativamente do debate

| Janeiro - Fevereiro 2013 |
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Gestão a serviço da Saúde Pública
CRF/MG realiza Encontro dos Farmacêuticos Eleitos para alinhar
propostas de assistência farmacêutica nos municípios
São muitos os desafios que os farmacêuticos eleitos em 2012
têm pela frente, principalmente no que diz respeito à saúde,
um direito primordial da população. Ao iniciarem a gestão
2013/2016, os profissionais que se elegeram no Legislativo e
Executivo municipais contaram com o apoio do CRF/MG, que
promoveu o primeiro “Encontro dos Farmacêuticos Eleitos”, no
dia 18 de janeiro, em Belo Horizonte. O evento teve o objetivo de
alinhar propostas de assistência farmacêutica nos municípios e
estreitar os laços entre os novos gestores e o CRF/MG.
O presidente Vanderlei Machado ressaltou a importância desse
primeiro encontro para que os novos prefeitos, vice-prefeitos e
vereadores conheçam a realidade de outras localidades e se
fortaleçam como políticos em busca de melhorias para seus
municípios. “A troca de informações e a rede de contatos que
é estabelecida com outros gestores reforçam a atuação da
categoria na política, sendo de grande auxílio nesse primeiro
momento da gestão, quando há a definição de diretrizes e
metas para a administração”, explica.
As palestras foram ministradas por deputados de âmbito
federal e estadual, e profissionais que atuam no gerenciamento
da saúde pública. Os farmacêuticos eleitos também discutiram
soluções para as dificuldades enfrentadas em seus municípios,
tendo como mediador o conselheiro do CRF/MG, Arthur Maia
Amaral, prefeito reeleito na cidade de Luminárias.

A palavra é sua
“Excelente a iniciativa do CRF/MG de reunir os
farmacêuticos eleitos nesse último pleito de 2012 para
orientar sobre as demandas da profissão e a política
munici pal de assistência farmacêutica. O grande
número de farmacêuticos eleitos demonstra o crescimento
da profissão e o reconhecimento da população acerca
do nosso trabalho em prol da efetiva implantação das
políticas públicas de saúde. Em
Santo Antônio do Grama, com o
apoio do CRF/MG, lutarei pelo
direito à saúde e Assistência
Farmacêutica previsto no SUS
em sua totalidade.”
Hermínio Oliveira Medeiros
Vereador de Santo
Antônio do Grama/MG

“O encontro foi muito produtivo, pois tratou sobre as
políticas públicas e as contribuições que os farmacêuticos
podem fazer como representantes do povo. As discussões
trouxeram conhecimento tanto na área de saúde, quanto
na área política. O farmacêutico como gestor tem uma
grande responsabilidade na defesa dos direitos básicos
da população, já que possui um amplo conhecimento
na área da saúde. Por ser o
profissional de saúde mais
próximo do povo, pode conhecer
suas princi pais demandas.”
Rosary Mendes
Rodrigues Oliveira
Vereadora pelo 2º mandato
e presidente da Câmara
de Brasília de Minas

A farmacêutica Renata Cristina Rezende
Macedo do Nascimento, superintendente de
Assistência Farmacêutica da Secretaria de
Estado de Saúde,apresentou a composição
administrativa do órgão, que desde 2007
conta com o Programa Rede Farmácia
de Minas. Renata sanou dúvidas dos
gestores sobre o investimento nas
estruturas físicas das farmácias e o repasse
do governo estadual para o custeio da
unidade, que deve ser utilizado como
complemento do salário do farmacêutico.
A superintendente também solicitou que
os gestores se mobilizem para que os
profissionais da rede possam partici par
do V Seminário Rede Farmácia de Minas,
que será realizado em julho durante 12º
Congresso de Farmácia e Bioquímica de
Minas Gerais.

A deputada federal Jô Moraes,
representante mineira na Câmara pelo
segundo mandato, conversou com os
gestores sobre as dificuldades encontradas
no início da administração. “Os primeiros
100 dias são difíceis, pois é o momento
de o gestor dizer ao povo a que veio. É
o momento de definir prioridades, como
a política de saúde, e de enfrentar o
desafio de integrar os pensamentos de
parlamentares e Executivo”. Jô Moraes
mostrou como as questões burocráticas
dos órgãos públicos podem gerar
empecilhos na execução dos projetos e
destacou a importância do farmacêutico
ativo na política. “É um grande avanço
termos farmacêuticos atuantes nos
municípios, pois é neles que o povo está, é
com eles que o Brasil avança”.

O deputado federal Rodrigo Grilo falou da
importância de se manter uma boa equi pe
de trabalho para que as ações corram bem
durante o mandato. “É preciso escolher
muito bem os funcionários para os
cargos de assessoria, pois esses têm papel
fundamental na definição e execução
de estratégias políticas”. Grilo também
destacou que os farmacêuticos devem,
por meio de seus representantes,estar em
constante contato com os parlamentares
para que a categoria possa avançar ainda
mais.

O prefeito da cidade de Luminárias
pelo segundo mandato, Arthur Maia
Amaral, que também é conselheiro
do Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais, abriu espaço para
um debate entre os gestores. Arthur
compartilhou suas experiências como
político e administrador de um município
que, apesar de pequeno, exige extrema
dedicação de seus representantes. Foram
levantadas as princi pais dificuldades de
cada cidade e as possíveis soluções para as
questões relativas à saúde, educação, meio
ambiente e mobilidade urbana.

O deputado estadual Paulo Lamac elogiou a
iniciativa dos profissionais que saíram de
seus espaços de conforto para enfrentar
o peso e a responsabilidade de ser
político. Segundo Lamac, é fundamental
que o gestor conheça a realidade de
seu município e compreenda qual a sua
competência para legislar. “Para montar
um projeto de lei (PL) é essencial analisar
a situação atual do município e quais os
possíveis desdobramentos da iniciativa.
É preciso estudar o Estatuto da Cidade
e estar atento às fontes oficiais, além de
tomar muito cuidado com as redações
legislativas para não ocasionar erros de
interpretação”. O deputado também
destacou a importância de transformar
a gestão legislativa em ação política,
envolvendo os segmentos da população
beneficiados pelo PL para que toda a
população possa conhecê-lo.

Marcos Luiz de Carvalho, integrante da
Comissão de Saúde Pública do CRF/MG,
ministrou palestra sobre a importância da
atuação do farmacêutico no município.
Além de apresentar os princípios que
regem o trabalho no Sistema Único
de Saúde (SUS), ele falou sobre a
reorientação da assistência farmacêutica,
prevista pela Política Nacional de
Medicamentos de 1998, abordando seus
fundamentos de eficácia das atividades
desenvolvidas e promoção do acesso e
uso racional dos medicamentos. Também
foi apresentada a estrutura de distribuição
de medicamentos pelo Ministério da
Saúde.

Encontro reuniu farmacêuticos eleitos, diretores, conselheiros
do CRF/MG, além de parlamentares
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CRF/MG recebe visita de diretores
do Conselho do Maranhão

Uma comissão do Conselho Regional de Farmácia
do Maranhão (CRF/MA) esteve em Belo Horizonte
entre os dias 19 e 21 de fevereiro para ver de perto
a estrutura administrativa e os procedimentos
adotados pelo CRF/MG na prestação de serviço aos
farmacêuticos. Além de conhecer o funcionamento das
gerências de Fiscalização e Tecnologia da Informação,
o grupo também trocou experiências com os diretores
mineiros em busca de melhores práticas de gestão.
A visita foi feita pelo presidente, Ronaldo Ferreira
Pereira Filho; secretário-geral, Wellington Santana
da Silva; conselheiro regional e Superintendente da
Vigilância Sanitária, Paulo Jessé Silva Gonçalves.

COMUNICADO
Conforme estabelece o artigo 15 da
Lei 5.991/73, o CRF/MG ﬁscalizará
a atividade farmacêutica nos
estabelecimentos que funcionam aos
sábados e domingos.
O horário de funcionamento deverá ser declarado no
requerimento de renovação da Certidão de Regularidade 2013.
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Cartilha de
Saúde Pública
é distribuída
para gestores
municipais
Os secretários de Saúde
dos municípios mineiros
re c eb er am a c ar tilha
elaborada pela Comissão
A s s e s s or a de S aúde
Pública do CRF/MG para
destacar a importância
d o f ar m a c ê u t i c o n o
SU S . O mater i al foi
distribuído durante encontro
promovido pela Secretaria de Estado de Saúde
(SES) nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro. Dada a
sua relevância, a publicação foi revisada com o
objetivo de apresentar as diretrizes da política
proposta pela Superintendência de Assistência
Farmacêutica para os municípios.
A cartilha, que está disponível para download no
site do Conselho, apresenta as competências e
atribuições do farmacêutico nas ações de Saúde
Pública. Com a iniciativa, o CRF/MG espera que
os gestores municipais se conscientizem sobre
a importância de valorizar os farmacêuticos que
compõem seus quadros e ampliem a inserção
do profissional nos municípios.
“É fundamental que os gestores leiam esse
material. O farmacêutico é indispensável para
o cumprimento das ações de saúde na gestão
das políticas de Assistência Farmacêutica e de
Medicamentos, além de ajudar a consolidar
a Estratégia de Saúde da Família e as ações
municipais de Vigilância à Saúde.” destaca a
diretora Rigleia Lucena.

Gestão

Medicamentos de
alto custo em casa
Governo de Minas lança programa que entrega medicamentos nos domicílios;
primeira etapa será desenvolvida em Belo Horizonte, Betim e Contagem
Um novo passo foi dado para o avanço do Programa
Farmácia de Minas. Além de contar com a assistência
farmacêutica em unidades da rede, que estão presentes
em quase 500 municípios mineiros, a população poderá
receber medicamentos de alto custo em domicílio. Essa
é a proposta do “Farmácia de Minas em Casa”, lançado
oficialmente pelo governador Antonio Anastasia no dia 29
de janeiro, em Belo Horizonte.
Com o projeto, serão beneficiados pacientes portadores
de asma grave, doença pulmonar obstrutiva crônica
(DPOC), dislipidemia (alterações graves de colesterol) e
esclerose lateral amiotrófica. Durante a solenidade, o
governador assinou um despacho determinando que a
Secretaria de Estado de Saúde (SES) incluísse também
no Programa os medicamentos destinados ao tratamento
do mal de Alzheimer e da doença de Parkinson.
Para pacientes com o mal de Alzheimer, serão disponibilizados os medicamentos Donepezila, Galantamina,
Rivastigmina. Para o tratamento da doença de Parkinson,
Amantadina, Entacapona, Pramipexol, Selegilina,
Tolcapona e Triexifenidil. A meta da primeira etapa é
realizar 350 atendimentos por dia, beneficiando mais de
8 mil pessoas do Estado. O projeto conta ainda com um
call center, por meio do “Disque 155”, onde uma equipe
composta por atendentes, estagiários de Farmácia
e farmacêuticos tiram dúvidas sobre o programa e o
melhor uso dos medicamentos.
Segundo o governador, a medida irá evitar que as
pessoas doentes e seus familiares ou procuradores se
locomovam até a central de medicamentos. Anastasia
também destacou a importância da parceira firmada com
o CRF/MG no desenvolvimento da Farmácia de Minas.

Governador Antônio Anastasia e presidente Vanderlei Machado durante a solenidade

“Agradeço ao Conselho de Farmácia por todo apoio, e aos
farmacêuticos, que são profissionais imprescindíveis na
realização desse projeto”, concluiu.
Inicialmente serão atendidos pacientes residentes
em Belo Horizonte, Contagem e Betim, e os inscritos
no Programa de Medicamentos de Alto Custo, mas há
previsão de que o programa seja estendido para outros
municípios.
O usuário do Programa Farmácia de Minas que pretende
receber o medicamento em domicílio precisa assinar
um termo de adesão, que pode ser solicitado por meio
do “Disque 155” ou na Farmácia da Regional de Belo
Horizonte, onde ele será orientado pelo farmacêutico
sobre o uso correto do medicamento. Apenas os
beneficiários do programa ou os indicados por eles
poderão receber os medicamentos e assinar os recibos,
desde que sejam maiores de idade. A entrega, que é
pré-agendada, só acontecerá mediante a apresentação
de um documento de identificação oficial do paciente ou
de seu responsável.
| Janeiro - Fevereiro 2013 |
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Em destaque

Conhecimento
sem fronteira
Programa de Educação a Distância implantado pelo CRF/MG
usa a tecnologia a serviço da capacitação profissional
O CRF/MG inovou mais uma vez e lançou
um Programa de Educação a Distância
(EaD) para democratizar o acesso dos
farmacêuticos do Estado às capacitações
profissionais. A iniciativa, que é pioneira
entre os conselhos de Farmácia do país, vai
levar conhecimento de alto nível e gratuito
aos farmacêuticos de várias regiões, sem
que eles precisem se deslocar fisicamente,
nem delimitar um horário específico para
participar dos módulos.
Os primeiros cursos serão nas áreas de
Farmácia Comunitária, Legislação, Saúde
Pública e Práticas Integrativas, com início
previsto para abril. As inscrições serão feitas
pelo site do Conselho e terão regras específicas de participação. Cada curso deverá ter
até 40 horas de duração, em cinco semanas.
Para fortalecer a qualidade no sistema de
ensino-aprendizado, as turmas terão, no
máximo, 50 alunos.

Os primeiros cursos serão nas
áreas de Farmácia Comunitária,
Legislação, Saúde Pública e
Práticas Integrativas, com início
previsto para abril.
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“Nossa expectativa é ampliar o leque de oportunidades de cursos
oferecidos pelo EaD. Já temos projeto de lançar novas turmas e a
meta é contemplar todas as principais áreas da Farmácia já nos
próximos meses”, explica o assessor de diretoria e um dos idealizadores do Programa, Alisson Brandão. Segundo ele, foi desenvolvido
um ambiente virtual próprio, baseado na utilização de plataformas
adotadas pelos melhores centros de ensino do país. “Fizemos
estudos profundos e investimos em tecnologia de ponta para garantir
a qualidade dos cursos oferecidos aos farmacêuticos”.
Cada curso terá um tutor, que é sempre um farmacêutico com
experiência na área e, na maioria das vezes, instrutor do Programa
Capacifar e/ou professor nos cursos de graduação e pós-graduação
em faculdades de Farmácia. Ele será o responsável por acompanhar
cada aluno, propondo discussões e avaliando o desempenho
individual e coletivo. Caberá ao tutor conduzir a turma pelo ambiente
virtual, esclarecer as dúvidas dos alunos e mediar as discussões
sobre os temas propostos. Os alunos aprovados na avaliação final,
que também é feita online, receberão um certificado digital, nos
mesmos moldes do Capacifar.
Brandão explica que o tutor também será avaliado pelos alunos ao
final de cada módulo. “Nosso objetivo é oferecer capacitação gratuita,
ﬂexível e de alto nível. Por isso, estamos preparando os tutores para
lidar com as ferramentas digitais de ensino. São pessoas com vasta
experiência, mas que vão precisar se adaptar à linguagem virtual”.
A partir de 2 de março, todos os tutores participarão de um treinamento de 50 horas, virtual e presencial, durante o qual será possível
conhecer o Programa e esclarecer dúvidas sobre a condução do
curso.

EaD
A Educação a Distância é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos
didáticos sistematicamente organizados e apresentados em diferentes suportes de informação utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação. A modalidade foi regulamentada pelo
Decreto 2494/98 e desde então tem sido amplamente utilizada pelas instituições de ensino.
A proposta enriquece os processos de construção de conhecimento, já que as avaliações são feitas durante os
módulos, concentrando-se mais no indivíduo e na diversificação do conteúdo. Outra vantagem é a possibilidade de o
aluno fazer o curso na medida da sua disponibilidade. É o curso que se adapta às suas condições, e não o contrário.
“Com o projeto de EaD, temos a oportunidade de integrar, de forma online, colegas farmacêuticos de todo o Estado
para que possamos construir o conhecimento de forma colaborativa e ajudar no crescimento da profissão. É, sem
dúvida, um trabalho pioneiro entre os Conselhos de Farmácia do Brasil”, afirmou um dos idealizadores do Programa e
integrante da Comissão Assessora de Ensino, Danilo Matos.

Ambiente virtual é preparado exclusivamente para os farmacêuticos mineiros
O lançamento do Programa de EaD é resultado da experiência proporcionada pelos vários anos de cursos que o CRF/MG ministrou no
interior do Estado. Segundo o vice-presidente Claudiney Ferreira, que
também é idealizador da proposta, a ideia de oferecer capacitação
a distância nasceu há cerca de seis anos, a partir da observação
da necessidade dos profissionais. “Os cursos do Conselho sempre
despertaram muito interesse. As inscrições esgotam-se rapidamente
e, apesar de percorrermos todas as regiões de Minas, ainda tem
muita gente que não consegue participar por causa de limitações
físicas, temporais ou financeiras. Estas situações nos motivaram a
buscar alternativas para aumentar o acesso e democratizar a participação dos profissionais”.

A Educação a Distância também permite
desenvolver espaços virtuais para discussões
específicas, de interesse da categoria. “Com
a tecnologia da plataforma de Educação
a Distância, poderemos criar espaço para
outras capacitações, envolvendo estudantes
e outros profissionais, a fim de reﬂetir sobre
os desafios e potencialidades da nossa
profissão”, destacou Claudiney Ferreira.

O vice-presidente explicou que, apesar de os cursos serem integralmente virtuais, eles não irão substituir as modalidades presenciais
já realizadas pelo CRF/MG. “Continuaremos oferecendo os eventos
regionalizados com a mesma periodicidade de antes. O Programa
de EaD surge com o claro objetivo de ampliar as oportunidades de
capacitação”.
Segundo ele, os organizadores planejam criar cursos semi-presenciais, nos quais a maioria dos módulos serão feitos virtualmente e
o restante, presencialmente. “Para isso estamos reformulando o
espaço das seis seções do CRF/MG no Estado. Queremos que elas
sirvam de pólos para a realização das modalidades presenciais dos
cursos de EaD”, completou.
| Janeiro - Fevereiro 2013 |
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Entrevista

Encurtar as distâncias, ﬂexibilizar as metodologias de ensino-aprendizado e democratizar
o acesso à educação. Por estes e outros benefícios, a Educação a Distância (EaD), é
uma das mais promissoras formas de ensino e já é utilizada pelas principais instituições.
Uma delas é o SENAC Minas, que conta com 53 cursos de especialização, capacitação
e extensão a distância. A pedagoga e coordenadora do Núcleo de EaD da instituição,
Vanilde Lopes Muniz*, apresenta as vantagens e desafios da modalidade.
É possível equilibrar quantidade com qualidade na EaD?
Sim, em qualquer modalidade de ensino, a quantidade tem
muito valor, desde que expresse qualidade. Não poderia ser
diferente na Educação a Distância. A EaD é uma modalidade de
ensino que apresenta características diferenciadas, tais como:
abrangência, pois pode atender um número elevado de alunos,
e baixo custo, com economia de escala. Porém, é preciso que
a instituição possua todos os recursos necessários para a
oferta dos cursos: infraestrututra com instalações adequadas,
recursos educacionais e equipe multidisciplinar. Deve-se, ainda,
analisar o custo de todos esses recursos, considerando o
máximo de rentabilidade em quantidade e qualidade, e o que se
deseja extrair desse investimento.
O tutor é um novo conceito de professor?
Atualmente nos deparamos com novos e antigos conceitos,
dentre eles o de tutor e de professor, que na prática, em
algumas instituições, se confundem por apresentarem
atribuições semelhantes. A discussão sobre o tutor como novo
conceito de professor ainda é muito recente e requer mais
estudos para que se possa chegar a um consenso. Do ponto de
vista da ação educativa que se constitui o ensino e a aprendizagem, na pesquisa e na gestão de contextos educativos, temos
observado que cada instituição, baseada na sua concepção de
educação, apresenta uma forma específica de gerenciar a EaD
e adota modelos de tutorias com características diferenciadas
no que diz respeito à atuação do professor e do tutor.
Quais são os seus desafios na condução do aluno pelo
ambiente virtual?
Os principais desafios do docente na condução do aluno pelo
ambiente virtual estão relacionados às formas de interação
existentes na EaD, tais como aluno-tutor, aluno-interface, aluno-conteúdo e aluno-aluno. Dentre todas as interações existentes,
considero a interação aluno-interface a de maior impacto no
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processo pedagógico, pois é preciso que o ambiente virtual
seja atraente, amigável, de fácil navegação e o mais transparente possível aos olhos dos alunos. Quando a tecnologia não
é bem utilizada e não favorece a aprendizagem, a tendência
é o tutor assumir o desafio de promover uma maior interação
com os alunos para suprir essa carência tecnológica. Por isso
é tão importante que os cursos a distância sejam concebidos
de forma interativa e com qualidade.
Na EaD aumenta a responsabilidade do aluno na busca
pelo aprendizado?
Com certeza. Um fato relevante e que contribui pela busca do
aprendizado se refere ao público que na maioria das vezes
procura pela EaD. Esse público é composto por adultos, que
já trabalham e que compreendem a necessidade de se ter
mais disciplina e motivação para ter sucesso nos estudos a
distância. Outro fato são as facilidades temporais e geográficas, ou seja, a ﬂexibilidade de tempos e espaços que, quando
mal entendida, cria uma falsa ilusão de a educação a distância
ser uma opção para quem não dispõe de tempo e realiza as
atividades sem prazos determinados. É importante lembrar
que há uma maior exigência no que se refere ao tempo de
dedicação à leitura, à interação com o grupo e à participação
das atividades, e que existem prazos a serem cumpridos de
acordo com o cronograma do curso.
O conhecimento adquirido no ensino a distância se
equivale ao do ensino presencial?
Segundo o Ministério da Educação, no período de 2007 a
2012, os alunos dos cursos de ensino a distância tiveram uma
média de notas superiores aos alunos dos cursos presencias,
o que comprova a qualidade dos cursos a distância. Não vejo
diferença no conhecimento adquirido na EaD e no ensino
presencial, penso que são equivalentes. A diferença está na
metodologia e no uso das tecnologias de informação e comunicação utilizadas para que a aprendizagem ocorra.

Como o mercado de trabalho recebe os alunos que
fazem cursos a distância?

Como reduzir as perdas provocadas pela ausência de contato
presencial entre alunos e professores?

Após a regulamentação da EaD, grandes universidades e
faculdades aderiram a essa modalidade de ensino, minimizando a resistência e alguns entendimentos equivocados
por parte da sociedade. Atualmente nos deparamos com
um novo cenário, onde instituições de ensino, órgãos
públicos e empresas têm investido consideravelmente
na formação continuada dos colaboradores por meio do
ensino a distância, que contribui para o desenvolvimento
de habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. As
principais habilidades são a capacidade de trabalhar em
equipe, iniciativa, organização, disciplina, conhecimento
de tecnologias, boa comunicação e planejamento. Além
dessas habilidades, o ensino a distância, por meio do
ambiente virtual, abre novos caminhos a partir de uma rede
de relacionamento criada pelos alunos e docentes. Muitos
alunos que concluíram a pós-graduação na modalidade a
distância no SENAC Minas já estão inseridos no mercado de
trabalho e também obtiveram uma ascensão nas empresas
em que atuam.

Reduzir as perdas provocadas pela ausência de contato presencial
pode parecer ser algo impossível, quando alunos e professores estão separados geograficamente e temporalmente. Em
nossa experiência com cursos a distância, procuramos utilizar
a tecnologia para reduzir a ausência, e essa deve ser alinhada à
pedagogia, pois acreditamos que quando há clareza no caminho
a ser percorrido pelo aluno, elimina-se quase que integralmente a distância e o sentimento de estar sozinho. Por isso é
tão importante em um curso a distância a clareza de objetivo ao
se construir a proposta pedagógica, o plano de ensino e design
instrucional do curso. Muitas vezes nossos docentes conseguem
encurtar a distância e eliminar a ausência do contato presencial
entre eles e os alunos quando estabelecem uma relação de
confiança, uma comunicação mais afetuosa e mais próxima. Principalmente quando utiliza inúmeras formas para despertar nos
alunos a vontade de aprender, propondo atividades desafiantes e
estimulando a pesquisa de novas referências.

Quais os benefícios da Educação a Distância em relação
às formas tradicionais de ensino?

* Vanilde Lopes Muniz é especialista em Educação a Distância, Desinger
Instrucional e Gestão Educacional. Coordena o setor pedagógico do
Núcleo de Pós-Graduação e Educação a Distância do SENAC Minas.

Inúmeros, entre os quais destaco: a possibilidade de o
aluno poder escolher a hora de estudar e a duração dos
estudos; o respeito ao ritmo de aprendizagem de cada
aluno; a auto-aprendizagem com a mediação de recursos
didáticos organizados em variados suportes de informação;
o aprimoramento da escrita; o hábito da leitura; a criação
de comunidades de aprendizagem.
As novas tecnologias podem provocar, de alguma
maneira, transformações nos modelos de educação
formal?
Acredito que seja possível essa transformação na educação
formal, pois as tecnologias da informação e comunicação
já estão modificando o nosso modo de vida, nossa forma
de pensar, conviver e trabalhar. Com isso, novos princípios,
hábitos, valores, interações, e formas de ensinar e aprender
estão surgindo. Percebo que o maior desafio em relação
às transformações nos modelos de educação formal está
nos princípios da construção do conhecimento e compreensão do processo de aprendizagem, porque a utilização
das novas tecnologias é contrária à visão tradicional de
educação, centralizada no professor e na repetição como a
forma mais adequada de aprendizagem.
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MÉRITO FARMACÊUTICO 2013
CRF/MG homenageia farmacêuticos de destaque em
solenidades realizadas em Belo Horizonte e Uberaba

Ao agradecer a presença dos colegas, o presidente
Vanderlei Machado destacou a importância da data. “O
farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo
da população. Desde a antiguidade, ele é reconhecido
como autoridade máxima em medicamentos. A cada dia,
cresce a necessidade deste profissional de referência
para orientar a população nos cuidados com a saúde,
nas suas 74 áreas de atuação. Por isso, nos encontramos
aqui. Parabéns a todos que exercem o seu ofício com
amor, bravura e dedicação”.
Durante a solenidade, foram apresentadas algumas
ações administrativas do CRF/MG que têm resultado
em conquistas para a categoria em Minas Gerais.
Algumas delas, como as atividades de fiscalização, estão
transformado o Conselho de Minas em referência para

O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter
Jorge João, parabenizou os colegas mineiros em nome
de todos os 175 mil profissionais farmacêuticos do
país. “É uma enorme alegria participar deste momento
magno. Saibam que o CFF muito aprecia o trabalho que o
CRF/MG vem desenvolvendo em Minas Gerais, fortalecendo a profissão na Saúde Pública”, destacou.
A mesma solenidade do Mérito Farmacêutico 2013
também foi realizada em Uberaba, no dia 23 de fevereiro.
Em Curvelo, Teófilo Otoni e Lavras, a cerimônia será em
março.

Hoje é dia de celebrar o orgulho de ser
farmacêutico. Parabéns a todos que exercem o seu
ofício com amor, bravura e dedicação.
Presidente Vanderlei Machado
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Para desper tar no profissional o orgulho de ser
farmacêutico, o CRF/MG intensificou as campanhas
de valorização profissional. Durante o mês de janeiro,
anúncios feitos em traseiras de ônibus, outdoor’s e
rádios das principais cidades mineiras mostraram para a
população a importância do farmacêutico.
• Barbacena
• Betim
• Contagem
• Divinópolis
• Governador
Valadares

• Itabira
• Lavras
• Montes Claros
• Passos
• Poços de
Caldas

• Pouso Alegre
• Timóteo
• Uberaba
• Uberlândia
• Vale do Aço
• Varginha

• Belo Horizonte
• Betim
• Contagem
• Ibirité
• Patos de Minas
• Sabará
• Vespasiano
• Sete Lagoas
• Santa Luzia
• Nova Lima
• Ribeirão das Neves

Na rádio Itatiaia, líder de audiência em Minas Gerais,
foram feitas duas inserções por dia em janeiro: no Jornal
da Manhã, que alcança mais de 800 municípios mineiros,
e na Turma do Bate Bola, que tem mais de 200 mil
ouvintes por minuto. A mesma campanha, que reforça que
o farmacêutico é o profissional de saúde mais próximo da
população, irá continuar ativa ao longo do ano.
“O trabalho do Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais não para. Todo o investimento feito em
favor da categoria é para atender as necessidades do
farmacêutico mineiro, que busca cada vez mais reconhecimento e está atento às suas responsabilidades. Este
profissional é motivo de orgulho e impulsiona o CRF/MG a
lutar por mais reconhecimento e valorização”, reforçou o
presidente Vanderlei Machado.

CRF/MG RECEBE RECORDE DE DOAÇÕES

Fotos: Yosikazu Maeda

Evento em Belo Horizonte reuniu mais de 1200 pessoas no dia 18 de Janeiro

Outdoor

outras entidades do país. As articulações políticas feitas
junto aos parlamentares estaduais e federais, e aos
secretários municipais e estadual de Saúde também
estão garantindo maior inserção e valorização dos
farmacêuticos na saúde pública.

Traseira de Ônibus

Cerca de 1.200 profissionais mineiros anteciparam
as comemorações pelo Dia do Farmacêutico e se
encontraram, no dia 18 de janeiro, em Belo Horizonte,
para celebrar o orgulho de ser farmacêutico. Promovido
pelo CRF/MG, o evento teve o objetivo de apresentar os
avanços da profissão e homenagear profissionais que se
destacam em suas áreas de atuação.

Campanha de rua busca valorização profissional

Diretores do CRF/MG, CFF, além do presidente do Sindilab, recepcionaram os farmacêuticos

O s f ar macê u ti co s co m p r ovaram q u e s ua e s p e c ial i da de é
cuidar do próximo e doaram, no Mérito Farmacêutico de Belo
Horizonte quase 1.200 latas de leite em pó. Os donativos foram
repassados para instituições assistenciais indicadas pelos
próprios profissionais. “Em todos os eventos promovidos pelo
CRF/MG, os farmacêuticos são estimulados a doar alimentos, fraldas,
materiais escolares e outros objetos. Sempre recebemos um grande
número de doações, mas as do Mérito Farmacêutico superaram a
nossa expectativa. É sinal de que o proﬁ ssional está cada vez mais
consciente de suas responsabilidades sociais. Agradecemos a todos
pela solidariedade”, destacou a diretora Rigleia Lucena.
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EMOÇÃO MARCA

HOMENAGEM

Um dos momentos mais aguardados foi a entrega da Comenda do Mérito Farmacêutico aos
profissionais que se destacaram em suas áreas de atuação. Os nomes foram indicados pela
própria categoria na Área do Farmacêutico, no site do CRF/MG, na última semana de dezembro do
ano passado.
Constituída por medalha e diploma, a comenda representa a maior honraria concedida no setor
farmacêutico brasileiro. Criada em 1998 por meio de resolução do CFF, é outorgada a farmacêuticos
e autoridades que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à proﬁssão farmacêutica.

Especial
Farm.a MARIA CRISTINA PAIXÃO
Farmacêutica Bioquímica formada pela
Universidade Federal de Minas Gerais,
em 1980, trabalhou durante 22 anos
no Hospital das Clínicas da UFMG até
se aposentar, em 2006. Foi membro do
Serviço de Hematologia e Oncologia do
Hospital das Clínicas, mentora e chefe
do Laboratório de Triagem Neonatal
de Doença Falciforme do Núcleo de
Pe squis a em Apoio Diagnó stico da
Fac ul d ad e d e M e di c in a d a U F M G .
No CRF/MG, foi conselheira de 1991

a 1994, e secretária-geral de 1992 a
1993. Também foi integrante da diretoria
do sindic ato do s Far mac êu t ic o s e
conselheira fi scal no período de 1997 a
2003.

“Essa homenagem não poderia vir em
momento mais importante. Só Deus
sabe o que isso significa para mim e
minha família. Obrigada a cada um dos
farmacêuticos que me indicaram.”

Homenageados em Belo Horizonte
Farm. ANA MARTINS GODOY PIMENTA
a

Graduada em Farmácia e Bioquímica
pela UFMG, em 1970, é especialista
em Dependência Químic a e Outro s
Transtornos Compulsivos pela Universidade Vale do Rio Doce, de Governador
Valadares. É empresária do setor de
Química Industrial e coordena os trabalhos
nacionais da Pastoral da Sobriedade.
Também é presidente da Federação
Nacional das Comunidades Terapêuticas
Católicas e fundadora da Associação de
Acolhimento aos Dependentes Químicos
e Familiares, entidade que integra a
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Rede de Supor te Social de Atenção
ao Dependente Químico do E st ado
de Minas Gerais. Foi conselheira do
CRF/MG de 1984 a 2005. Recebeu a
comenda das mãos da diretora Rigleia
Lucena.

“Agradeço a Deus e a categoria
farmacêutica pela bondosa indicação do
meu nome. É uma alegria muito grande
poder ajudar salvar tantos jovens do
mundo das drogas e uma enorme emoção
ver esse trabalho ser reconhecido”.

Farm.a MARIA DA CONSOLAÇÃO MACHADO
Graduada em Farmácia Bioquímica e
Indústria pela Universidade Federal de
Ouro Preto, em 1987, é especialista
em Manipulação Magistral Alopática e
em Cosmetologia. Tem atualização em
Farmácia Clínica pela Universidade do
Chile. É diretora executiva da Farmácia
Central, em João Monlevade, desde
1994, realizando atividades relativas à
gestão de pessoas, produção, marketing
e finanças. Como empresária, foi pioneira
em apoiar um dos primeiros serviços
de atenção farmacêutica do país em
doenças crônicas, sendo reconhecida

como experiência exitosa pelo CFF. Já
recebeu os Prêmios Racine de Qualidade,
em 2002, e de Responsabilidade Social
no Varejo, pela Fundação Getúlio Vargas,
em 2004 e 2006. Recebeu a comenda
das mãos da farmacêutica e assessora
técnica do CFF, Josélia Frade.

“Estou muito feliz com essa homenagem.
Gostaria de dividi-la com a minha família,
amigos e todos que estiveram ao meu lado
e me ajudaram a seguir nessa jornada.
Muito obrigada.”

Farm.o GUIDO FONTGALLAND MARTINS MOTA

Farm.o MÁRIO DE LIMA COLEN

Graduado pela Universidade Federal de
Ouro Preto, em 1959, é especialista em
Citologia Clínica e Líquidos Cavitários,
e em Microbiologia Clínica e Análises
Clínicas. Foi o fundador do primeiro
laboratório de Análises Clínicas e Citopatologia do Hospital Nossa Senhora das
Dores, de São Domingos do Prata, no
qual atua até hoje, tendo feito parte da
diretoria por 43 anos. Foi vereador da
cidade em 1972 e prefeito municipal de
1996 a 2000. Foi conselheiro municipal
de Educação e Saúde. Atualmente é

Farmacêutico Bioquímico graduado
p e l a U F M G , e m 1 9 52 , é r e s p o n sável técnico da matriz da Drogaria
Araújo desde 1975. Foi conselheiro
do CRF/MG de 1964 a 1975, onde
exerceu os cargos de vice-presidente,
tesoureiro e secretário-geral. Também
foi presidente da Comissão de Ética e
teve papel determinante na apresentação de sugestões de mudança na
leg islaç ão de 196 4, defendendo a
exigência de contrato de trabalho para
farmacêutico. Em 2011, recebeu do
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conselheiro do Patrimônio Cultural do
município. Recebeu a homenagem das
mãos do presidente do CFF, Walter Jorge
João.

“Movido pela maior emoção de que
um ser possa sentir, sinto-me honrado e
plenamente compensado pelo trabalho
que, há 52 anos, tenho exercido. Só Deus e
a bondade dos senhores foram capazes de
fazer-nos sentir leve sopro de ventura que
alguns cunham de felicidade. Obrigado”.

CRF/MG a Comenda Especial da O rdem
Farmacêutica, distintivo que o elevou
à condição de patrono da Farmácia
em Minas Gerais. A outorga do Mérito
Far m a c ê u t i c o 2 01 3 f o i fe i t a p e l o
vice-presidente Claudiney Ferreira.

“Numa situação como essas, falta-nos
palavras para expressar tamanha emoção.
Só tenho a agradecer ao Conselho de
Farmácia e aos colegas farmacêuticos por
mais essa alegria.”
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Especial
Farm.o PAULO MARCOS RUGGERI

Farm.a FLÁVIA GARVIL

Farmacêutico graduado pela Universidade
Federal de Ouro Preto, em 1977, foi
fiscal do Conselho Regional de Farmácia
durante 26 anos, ajudando a zelar pela
fiel observância dos princípios da ética e
da disciplina dos que praticam a atividade
farmacêutica em Minas Gerais. Nestes 26
anos, fez parte dos projetos de evolução
das atividades de fiscalização, crescendo
junto com o CRF/MG e a própria profissão
farmacêutica. Dest acou - se por sua
postura ética e cooperativa, sempre

Farmacêutica graduada pela USP, em
1983, é pós-graduada em Homeopatia
e sócia proprietária da Farmácia
Homeogarvil Homeopatia e Manipulação,
que já tem quase 20 anos de mercado em
Ituiutaba. A farmácia conta com equipe
de quatro farmacêuticos, o que é um
diferencial na assistência farmacêutica
local. Em 2003, a empresa alcançou a
certificação do ISSO 9001, tornando-se
a primeira farmácia certificada em Minas
Gerais. Paralelamente às atividades

levando orientações ao farmacêutico em
todo o Estado. Recebeu a comenda das
mãos do gerente de Fiscalização Carlos
César Queiroz e Silva.

“O Conselho de Farmácia é, para mim,
uma segunda casa. Foi o meu primeiro e
único emprego. Não tenho palavras para
expressar a alegria que sinto por ter
tido a oportunidade de contribuir para o
crescimento e engrandecimento da nossa
profissão.”

“Não tenho palavras para agradecer
tamanha honraria. Amo ser farmacêutica
e estou muito feliz em estar aqui, sendo
homenageada. Agradeço a Deus por ter
nascido numa família que sempre me
apoiou, a meus familiares e amigos.”

Farm.a RENATA CRISTINA REZENDE MACEDO DO NASCIMENTO

Farm.a MARIETA DE MAGALHÃES BARBALHO

Farmacêutica habilitada em Análises
Clínicas pela Universidade Federal de
Ouro Preto, em 2000, é mestre em
inovação biofarmacêutica e especialista em Saúde Pública, ambos pela
Universidade Federal de Minas Gerais.
É s up e r in t e n d e n t e d e A s s i s t ê n c i a
Farmacêutica da Secretaria de Estado
de Saúde de Minas Gerais desde julho
de 2011. Também foi gerente de Medicamentos Estratégicos da SES/MG. É
co-autora do projeto Farmácia de Minas,
que está revolucionando a assistência

Far m a c ê u t i c a - b i o qu í mi c a f o r m a d a
pela UFOP, é especialista em Farmácia
Hospitalar e Clínica, Saúde Coletiva e
Assistência Farmacêutica. Foi responsável por dois laboratórios de Análises
Clínicas em Cubatão, São Paulo, e atuou
como farmacêutica do grupo técnico
de Vigilância Sanitária da Secretaria
de Saúde do E stado de São Paulo.
É profe s sora da Unitec – Uberaba,
no s cur s o s té cnic o s em Farmácia,
Enfermagem e Análise s Clínic as, e
orientadora de estágio em assistência

farmacêutica praticada no SUS. Recebeu
a comenda das mãos do presidente
Vanderlei Machado.

“Gostaria de agradecer ao Conselho de
Farmácia, parceiro de todas as horas. Essa
medalha eu dedico à minha família, que
suporta as minhas ausências em favor
da Saúde Pública, e também à equi pe
da Superintendência de Assistência
Farmacêutica, sem a qual não estaria
aqui.”

Homenageados em Uberaba
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farmacêuticas, Flávia Garvil participou
do Conselho Municipal de Saúde por
três gestões, representando o Sindicomércio de Ituiutaba, do qual é diretora
desde 2000. Foi homenageada pelo
vice-presidente Claudiney Ferreira.

farmacêutica. É membro da Câmara
Técnic a de Saneamento, Vigilância
Sanitária e Vigilância Epidemiológica e
conselheira do Conselho Municipal de
Saúde de Uberaba. Recebeu a comenda
das mãos da diretora Rigleia Lucena.

“Agradeço a Deus por ter recebido
reconhecimento por meio dessa homenagem,
aos meus familiares e aos amigos e
farmacêuticos presentes, que compartilham
comigo esse momento tão gratificante e
emocionante.”

Homenageado pelo CFF

Farm.o DEUSDÉDITE AUGUSTO NETTO

Farm.o LUCIANO MARTINS RENA SILVA

Graduado em Farmácia e Bioquímica
pela UFOP, em 1972, é analista clínico
e especialista em Gestão Ambiental e
Auditória Técnica e Didática. Atualmente,
é diretor e re spons ável técnico do
Laboratório da Prefeitura Municipal de
Capinópolis e diretor da ETA da prefeitura
Municipal de Cachoeira Dourada. Paralelamente às atividades farmacêuticas,
foi secretário Municipal de Saúde e
Assistência Social de Capinópolis por dois
mandatos, vereador, e vice-presidente do

Graduado em Farmácia e Bioquímica
pela UFMG, é pós-graduado em
Ciência, Educação e Tecnologia pela
Unileste. Representou os farmacêuticos junto ao CRF/MG de 2003
a 2011, período em que alternou
os mandatos de vice-presidente,
secret ário - geral e conselheiro
regional da entidade. Atualmente,
é conselheiro federal do CFF por
Minas Gerais. Ele e os outros
conselheiros federais de todos os
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Conselho de Secretários Municipais de
Saúde na região do Triângulo Mineiro e
Alto Paranaíba.

“Este é um momento mágico, pois vem
coroar uma carreira de amor e dedicação
à atividade farmacêutica por quatro
décadas. Gostaria de agradecer à minha
família, meus amigos e colegas, e ao
CRF/MG, que me concedeu tão honrosa
comenda.”

estados receberam a Medalha da
Ordem do Mérito Farmacêutico
Internacional das mãos dos
diretores do CFF.

“Dedico essa comenda aos
farmacêuticos mineiros que me
ajudaram a concretizar inúmeras
ações e projetos no CRF/MG, onde
construímos uma belíssima parte
da história farmacêutica de Minas
Gerais. Obrigado!”

| Janeiro - Fevereiro 2013 |

29

Especial

Nutrindo o orgulho de ser

FARMACÊUTICO
O CRF/MG muito tem feito para dar à categoria
farmacêutica o respeito e a valorização que ela merece.
Mas o sucesso profissional depende do valor que cada
farmacêutico se dá no exercício da sua atividade cotidiana
Em 2012, o CRF/MG promoveu cursos, fóruns, seminários e palestras
em todas as regiões de Minas, levando conhecimento e atualização
profissional a um número recorde de farmacêuticos. Deixando o
profissional cada vez mais preparado para cumprir com eficiência o
seu papel de agente de saúde pública, o CRF/MG beneficia também
a sociedade, que, ao usufruir de serviços de qualidade, tende a
reconhecer a importância da profissão e reivindicar a presença do
farmacêutico onde ele se faz essencial.
As ações de valorização profissional são feitas em conjunto, frequentemente com parceiros públicos e privados, em prol da categoria.
Mas a efetividade delas depende do envolvimento de cada um que
exerce a atividade farmacêutica. É preciso investir na própria carreira,
buscando a constante atualização de conhecimento e os diferenciais
que podem projetar cada profissional de maneira individualizada no
concorrido mercado de trabalho.
Segundo Bedsen Rocha, psicólogo e assessor de Recursos Humanos
do CRF/MG, o farmacêutico deve se conscientizar sobre a importância
de algumas práticas comportamentais que, aliadas ao conhecimento
técnico, podem fazer a diferença no desenvolvimento da carreira.
“Fazer a diferença significa mudar radicalmente de postura. É preciso
sair da zona de conforto e atribuir a si e ao seu comportamento as
causas dos sucessos e fracassos, assumindo a responsabilidade
pessoal pelos resultados obtidos”, ressalta.
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Para o psicólogo, é fundamental que o profissional mostre à sociedade a importância
do seu trabalho. A conquista do lugar de
destaque depende da capacidade individual
de o farmacêutico transmitir seus conhecimentos e se fazer necessário. “A profissão
farmacêutica é extremamente técnica e faz
do farmacêutico uma verdadeira autoridade
em medicamento. Quando ele reconhece
o valor que isso tem e se apropria da sua
importância na promoção e recuperação da
saúde das pessoas, se torna indispensável e
insubstituível’, reforça Bedsen Rocha.
Segundo ele, o reconhecimento que a
profissão farmacêutica merece depende
da soma de esforços de todos, entidades
públicas, privadas e profissionais. “De
nada adiant a o CRF/MG ou qualquer
outra entidade de classe insistir sobre a
importância do farmacêutico diante da
sociedade, dos gestores e dos demais profissionais da saúde, se o próprio farmacêutico
não reivindicar o seu espaço e não fizer por
onde ser valorizado”.

Sentir-se parte do todo
O farmacêutico é mais que um simples agente promotor da saúde, é o
profissional habilitado para informar sobre todos os aspectos relacionados ao medicamento, estabelecendo uma relação de confiança
com o usuário baseada na competência técnica e no respeito mútuo.
No exercício da sua atividade profissional, o farmacêutico é responsável pela imagem que a sociedade tem a respeito da profissão. A
soma de esforços individuais repercute diretamente no fortalecimento de toda a categoria. Para o psicólogo Bedsen Rocha, cada
farmacêutico deve se sentir parte essencial da Farmácia e se
apropriar dos direitos e deveres que permeiam a profissão. “É preciso
sentir-se parte de um elo de conexão no qual a atitude individual,
por menor que seja, faz diferença no todo. O sentimento de pertencimento vem acompanhado do interesse e senso de coletivo, em que
todos se beneficiam”, explica.
Neste contexto, o farmacêutico deve participar dos processos que
dizem respeito à profissão, trabalhando pelo engrandecimento da
Farmácia. “Não basta esperar que o conselho de classe ou qualquer
outra entidade representativa seja capaz de reverter um quadro
histórico de desvalorização profissional. Cada integrante da cadeia
farmacêutica é responsável pelo processo e deve se engajar nesta
luta”, conclui o psicólogo.

A palavra é sua

Ana Carolina Ervilha
Lagoa Santa

“Escolhi ser farmacêutica
porque sempre desejei ter
uma profissão em que pudesse
ajudar o próximo. É muito
gratificante poder sanar as
dúvidas dos pacientes, que
muitas vezes nos buscam
carentes de informação e
de atenção. Percebo que a
população está voltando a
valorizar o farmacêutico, que
deve sempre se atualizar
para atender bem e manter
essa relação de confiança com
o paciente.”

“O convívio com farmacêuticos
me fez escolher essa profissão,
que detém um conhecimento
amplo e aplicável em diferentes
áreas. O aspecto social e humano
do farmacêutico é fundamental
para cuidar de forma especial
do paciente, que precisa de
acompanhamento para seguir
o tratamento corretamente.
Apesar das dificuldades, tenho
César Augusto dos Santos orgulho da minha profissão, pois
é compensador, ao final do dia,
Belo Horizonte
saber que contribui para a saúde
de alguém.”
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Ciclo de palestras marca
semana do farmacêutico
Profissionais se atualizaram nas áreas de Farmácia Magistral, Análises Clínicas e gestão empresarial
Um farmacêutico se faz essencial à saúde por seu amplo conhecimento e sua formação humana, devendo ter domínio
do conteúdo e dos aspectos legais de sua área de atuação. Sempre pensando na importância da atualização dos
profissionais, o CRF/MG promoveu três capacitações em comemoração ao Dia do Farmacêutico.
As palestras foram ministradas simultaneamente por especialistas nas áreas de Farmácia Magistral, Análises Clínicas
e gestão empresarial, no dia 17 de janeiro, em Belo Horizonte.
Na ocasião, os profissionais também puderam trocar informações com o farmacêutico Marcos Luiz de Carvalho,
membro da Comissão Assessora de Saúde Pública do CRF/MG, que apresentou a cartilha desenvolvida em parceria
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES/MG).

Danilo dos Santos Matos falou sobre a
tributação no setor farmacêutico, abordando
os impostos que incidem na farmácia
comunitária e seus impactos na empresa

Nadilson da Silva Cunha atualizou os
profissionais quanto ao exame de urina de
rotina (EAS), explicando como devem ser feitos os
procedimentos para detectar infecções urinárias

Marcelo Reis da Costa palestrou aos
farmacêuticos interessados na manipulação
de medicamentos, apresentando novos
excipientes na farmácia magistral

Capacitação profissional

Trabalho premiado em eventos do CRF/MG
é apresentado em congresso internacional
O trabalho “Intervenção farmacêutica nas
análise s de interaçõe s em um ho spit al
brasileiro”, feito por uma equipe de farmacêuticos do Hospital Galba Veloso, da rede Fhemig,
será apre sent ado no 18º C ongre s so da
Associação Européia de Farmacêuticos Hospitalares. O evento será realizado de 13 a 15 de
março, em Paris, na França.

Por sua relevância científica, o trabalho foi premiado duas vezes
pelo CRF/MG: durante o 1º Congresso Mineiro de Farmácia,
realizado em Montes Claros, em novembro de 2012, e no 1º
Fórum de Boas Práticas Farmacêuticas, promovido em parceria
com a Fhemig, também em novembro do ano passado.

O projeto analisou as interações medicamentosas 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 o tipo de interação
medicamentosa, o que pode ocasionar e como
proceder.
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.

Rigleia Lucena (direita) entregou o prêmio aos farmacêuticos autores do trabalho
no Fórum de Boas Práticas Farmacêuticas, em novembro de 2012

CRF/MG quer ofertar cursos de idiomas para preparar farmacêuticos para os eventos mundiais
O CRF/MG e a Belotur estão firmando uma
parceria para ofertar cursos gratuitos de idiomas
aos farmacêuticos. A iniciativa tem o objetivo de
melhor preparar os profissionais para atender
aos diversos públicos, especialmente os que
serão atraídos pelos grandes eventos esportivos
como a Copa do Mundo e as Olimpíadas de 2018.
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Os cursos, que deverão ser de nível básico de inglês ou espanhol,
terão duração de 200 horas e turmas de até 25 alunos. Para
avaliar a demanda da categoria, foi aberta uma pré-inscrição na
Área do Farmacêutico, no site, por meio da qual os profissionais
informaram as turmas e horários de interesse. O procedimento
vai ajudar a definir os cursos, dias e turmas. A inscrição definitiva
deverá ser aberta em abril.

Como o curso será realizado em Belo Horizonte, as
vagas serão destinadas inicialmente aos farmacêuticos residentes na Região Metropolitana. Após
um estudo de viabilidade, a iniciativa poderá
ser estendida a outras regiões de Minas. Após a
conclusão, o farmacêutico receberá um certificado
reconhecido pelo Ministério da Educação.

Por se tratar de uma oportunidade gratuita e inédita,
com vagas limitadas, a inscrição só deverá ser feita pelo
farmacêutico que tiver real interesse e disponibilidade de
participação. Os profissionais que não concluírem o curso,
não forem aprovados, ou não tiverem 75% de frequência,
terão que ressarcir os custos de operacionalização do curso,
além de estarem sujeitos a outras penalidades.
| Janeiro - Fevereiro 2013 |
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Capacitação profissional

registro

Capacitação gratuita em todo o Estado
Um dos principais objetivos do CRF/MG é dar oportunidades para que os farmacêuticos se atualizem em
diferentes áreas da profissão. Dando continuidade aos
projetos de capacitação gratuita em todo o Estado, a
entidade vai percorrer diversas cidades em 2013 para
ministrar cursos nas áreas de Saúde Pública, Farmácia
Comunitária, Farmácia Magistral e Recursos Humanos.
As atividades tiveram início em 23 de fevereiro, quando o
CRF/MG capacitou profissionais de cinco diferentes regiões
de Minas Gerais, simultaneamente. Em Uberlândia, os
farmacêuticos participaram de uma mesa redonda para
discutir a assistência farmacêutica no município, evento
que marcou a reinauguração da seção Triângulo Mineiro.
Em Viçosa, o farmacêutico Marcos Luiz de Carvalho falou
sobre as principais questões que envolvem o diagnóstico
e tratamento de pacientes com tuberculose e hanseníase.
No mesmo dia, Danilo dos Santos Matos capacitou profissionais em Governador Valadares quanto à tributação
no setor farmacêutico. Os farmacêuticos do sul de
Minas puderam se atualizar sobre os novos excipientes
em Farmácia Magistral em um curso ministrado pelo
farmacêutico Marcelo Reis da Costa, em Varginha. Em Belo
Horizonte, o tema foram as interações medicamentosas,
ministrado por Hélvio Fagundes Gomes.

Programação de cursos – Março/Abril *
Capacitação em Farmácia Magistral
Novos excipientes na Farmácia Magistral

Capacitação em Farmácia Comunitária
Asma: Manejo e complicações associadas
Uberlândia

9 de março

Bom Despacho

16 de março

Poços de Caldas

23 de março

Araxá

13 de abril

Patos de Minas

13 de abril

Pouso Alegre

27 de abril

Sete Lagoas

27 de abril

Interações medicamentosas
Patos de Minas

9 de março

Itaúna

23 de março

Passos

6 de abril

Nanuque

20 de abril

Tributação no setor farmacêutico
Caratinga

16 de março

Almenara

23 de março

Juiz de Fora

6 de abril

Muriaé

20 de abril

Manhuaçu

27 de abril

Teófilo Otoni

9 de março

O papel do farmacêutico no gerenciamento
de resíduos de saúde

Montes Claros

23 de março

Passos

23 de março

Uberlândia

6 de abril

Ituiutaba

13 de abril

Ipatinga

20 de abril

Betim

27 de abril

*Alteração nas datas dos cursos serão comunicadas previamente no site do CRF/MG (www.crfmg.org.br).
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Atenção ao prazo de
RENOVAÇÃO DA CR
A Certidão de Regularidade (CR), documento que garante que o estabelecimento está devidamente inscrito e regular no CRF/MG, pode ser
renovada até o dia 1º de abril. O prazo estabelecido por lei é até 31
de março, mas como será domingo, o procedimento poderá ser feito
até o primeiro dia útil subsequente. O procedimento é simples. Basta
encaminhar os documentos abaixo por email, fax ou pelos Correios*,
ou levá-los pessoalmente à sede ou seções do CRF/MG.

Documentos necessários:

Abril
Dom

Seg

Ter

Qua

Qui

Sex

•Requerimento para obtenção da Certidão de Regularidade, disponível
no site do CRF/MG (link “Requerimentos”), devidamente preenchido e
assinado;
•Cópia da Carteira de Trabalho do farmacêutico - quando for
empregado - com foto, qualificação civil, contato de trabalho e alteração
salarial (quando houver), além do piso salarial atualizado conforme
estipulado pelo Sinfarmig para drogarias, farmácias alopáticas,
farmácias homeopáticas e distribuidoras de medicamentos;
•Cópia do comprovante de pagamento da anuidade de 2013 do
farmacêutico;

1º DE ABRIL,

último dia para
renovação!

•Cópia do comprovante de pagamento da anuidade de 2013 do
estabelecimento;
•No caso de prefeituras, comprovante do pagamento da taxa de
expedição da CR;

• A CR só é emitida se não houver pendência na documentação.
• A CR deve ser afixada em local visível ao público.
• A partir do dia 2 de abril, o estabelecimento que não tiver o documento poderá ser multado.

*Endereços para envio dos documentos:
registro@crfmg.org.br ou
Fax: 031 3218-1001 (confirmar recebimento pelo telefone 031 3218-1027) ou
Rua Sergipe, 28, bairro Funcionários - Belo Horizonte/MG – CEP: 30130-170
| Janeiro - Fevereiro 2013 |
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Fique de Olho

Fique de Olho

ASSISTÊNCIA
FARMACÊUTICA

DOMICILIAR

No diversificado leque de oportunidades de atuação em Farmácia, existe uma que é
pouco conhecida pelos farmacêuticos: o atendimento domiciliar. Apesar de ser uma
atividade complexa, que exige amplos conhecimentos do profissional, a assistência
farmacêutica domiciliar se apresenta como alternativa de fidelização de clientes, além
de ser um importante instrumento de prestação de serviço assistencial e social
Regulamentada pelo artigo 68 da RDC 44/2009
da ANVISA, a assistência farmacêutica domiciliar
consiste “no serviço de atenção farmacêutica
disponibilizado pelo estabelecimento farmacêutico
no domicílio do usuário”. A resolução também
determina que a prestação do serviço por farmácias e
drogarias somente é permitida aos estabelecimentos
devidamente licenciados e autorizados pelos órgãos
competentes, no caso, a Vigilância Sanitária.
Os estabelecimentos que disponibilizam a assistência
farmacêutica domiciliar devem contar com outro
farmacêutico no local para substituir o profissional
durante as visitas. Isso porque o artigo 15 da Lei
5991/73 e o artigo 3 da RDC 44/09, determinam que
é preciso ter farmacêuticos durante todo o horário de
funcionamento.
Na visita domiciliar, o farmacêutico pode verificar os
parâmetros fisiológicos - aferição de pressão arterial
e temperatura corporal - e os parâmetros bioquímicos - glicemia capilar por teste rápido. Também
pode administrar medicamentos, desde que o usuário
apresente a prescrição médica, com exceção para os
de venda livre.
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Na visita, o profissional tem que preencher, por escrito e em
duas vias, a declaração de serviço farmacêutico. A primeira
via deve ser entregue ao paciente e a segunda deve ser
arquivada no estabelecimento. O documento deve conter
a identificação da empresa (nome, endereço, telefone e
CNPJ), os dados do usuário ou responsável legal, e o serviço
farmacêutico prestado. A declaração só se torna válida se
houver data, assinatura e carimbo do farmacêutico responsável pelo serviço com o nome e número de inscrição no
CRF, conforme descrito no artigo 81 da mesma Resolução.
A legislação não aborda os aspectos financeiros da
assistência farmacêutica domiciliar, permitindo que cada
farmácia e drogaria estabeleça os valores a serem cobrados.
A tesoureira Rigleia Lucena destaca que, independente da
remuneração, a assistência farmacêutica domiciliar pode
gerar grandes retornos ao profissional. “Nossa atividade é
pautada na confiança e no respeito mútuo. O farmacêutico
é o profissional de saúde mais próximo da população e,
em muitos casos, é referência quando o assunto é saúde.
Essa relação de proximidade, pautada na qualidade e
competência técnica, é uma das principais maneiras de
fidelizar os clientes, desde que feita com responsabilidade e
observância do que determinam as regulamentações”.

Farmacêutico ganha novas
ocupações na CBO
Ministério do Trabalho e Emprego atualizou a Classificação Brasileira
de Ocupações e inseriu novas classes para farmacêuticos*
Desde o dia 31 de janeiro, a profissão
farmacêutica passou a ter oito classes de
ocupação, com mais de 100 sinônimos, na
Classificação Brasileira de Ocupações (CBO). O
documento, que reconhece, nomeia e codifica
as ocupações existentes no mercado de
trabalho brasileiro, foi revisado pelo Ministério
do Trabalho e Emprego (MTE) após dez
anos. Na versão anterior da CBO, a profissão
farmacêutica apresentava apenas duas
classificações (farmacêutico e farmacêutico-bioquímico), as quais estavam desatualizadas
e incompatíveis com a realidade profissional
verificada no Brasil.
De acordo com a descrição sumária da CBO,
o farmacêutico “realiza ações específicas de
dispensação de produtos e serviços farmacêuticos. Pode produzir esses produtos e serviços
em escala magistral e industrial. Também
realiza ações de controle de qualidade de
produtos e serviços farmacêuticos, gerenciando
o armazenamento, distribuição e transporte
desses produtos. Desenvolve produtos e
ser viços farmacêuticos, pode coordenar
políticas de assistência farmacêutica e atua na
regulação e fiscalização de estabelecimentos,
produtos e serviços farmacêuticos. Realiza
análises clínicas, toxicológicas, físio-químicas,
biológicas e microbiológicas e bromatológicas. Pode realizar pesquisa sobre os efeitos
de medicamentos e outras substâncias entre
órgãos, tecidos e funções vitais dos seres
humanos e dos animais”.

“A atualização se fazia necessária e fundamental para a atuação
do farmacêutico desde 2002, quando o Ministério da Educação
definiu como generalista a formação do profissional farmacêutico.
Mas, as especialidades não faziam parte da CBO, que contemplava
apenas duas ocupações, o que prejudicava o farmacêutico em
diversas outras áreas de atuação”, declarou o presidente do CFF,
Walter Jorge João.
O vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, também
comemorou a ampliação do reconhecimento da atividade
farmacêutica. “Foi uma enorme conquista para a categoria. O
farmacêutico deve passar a ser visto pela população e pelos demais
profissionais da área com a relevância de quem faz a diferença na
promoção da saúde. Somos partes fundamentais nos serviços de
saúde, sejam públicos ou privados. Não por acaso, estamos habilitados a atuar em 74 áreas distintas”.

CBO
A Classificação Brasileira de Ocupações é a ferramenta
fundamental para as estatísticas de emprego-desemprego para
o estudo das taxas de natalidade e mortalidade das ocupações
e para o planejamento das reconversões e requalificações
ocupacionais, na elaboração de currículos, no planejamento da
educação profissional, no rastreamento de vagas, dos serviços de
intermediação de mão-de-obra. Sua atualização e modernização
se devem às mudanças ocorridas no cenário cultural, econômico e
social do País, nos últimos anos, implicando alterações estruturais
no mercado de trabalho.
Cada família ocupacional foi descrita por um grupo de 8 a 12
trabalhadores da área, em oficina de trabalho (ou painel) com
duração de três dias. Ao todo, foram 1.800 reuniões-dia, em vários
pontos do Brasil, com a participação de aproximadamente 7 mil
trabalhadores.
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NOVOS TÍTULOS DA CBO
2234-30 - Farmacêutico em saúde pública
Sinônimos: Farmacêutico em controle de qualidade e tratamento de água,
Farmacêutico em controle de vetores e pragas urbanas, Farmacêutico em estratégia
da saúde da família, Farmacêutico em farmacoepidemiologia, Farmacêutico
em farmacovigilância, Farmacêutico em farmácia pública, Farmacêutico em
gerenciamento dos resíduos em serviços de saúde, Farmacêutico em gestão
ambiental, Farmacêutico em gestão de assistência farmacêutica, Farmacêutico em
saúde ambiental, Farmacêutico em saúde ocupacional, Farmacêutico em segurança
do trabalho, Farmacêutico em vigilância epidemiológica.

2234-15 | Farmacêutico analista clínico
2234-05 | Farmacêutico
S i n ô n i m o s : Fa r m a c ê u t i c o a u d i t o r,
Farmacêutico de manipulação, Farmacêutico
em atenção farmacêutica, Farmacêutico em
biofarmácia, Farmacêutico em biossegurança,
Farmacêutico em cosmetologia, Farmacêutico
em farmacocinética clínica, Farmacêutico em
farmacotécnica, Farmacêutico em farmácia
comunitária, Farmacêutico em farmácia
veterinária, Farmacêutico farmacologista,
Farmacêutico magistral.

Sinônimos: Farmacêutico analista clínico (bioquímico), Farmacêutico em
análises clínicas, Farmacêutico em bacteriologia clínica, Farmacêutico
em banco de materiais biológicos, Farmacêutico em banco de sangue,
Farmacêutico em banco de sêmem, Farmacêutico em banco de órgãos,
tecidos e células, Farmacêutico em biologia molecular, Farmacêutico
em bioquímica clínica, Farmacêutico em citogenética, Farmacêutico
em citologia clínica e diagnóstica, Farmacêutico em citopatologia,
Farmacêutico em citoquímica, Farmacêutico em genética, Farmacêutico
em hematologia clínica, Farmacêutico em hemoterapia, Farmacêutico em
histocompatibilidade, Farmacêutico em histoquímica, Farmacêutico em
imunocitoquímica, Farmacêutico em imunogenética, Farmacêutico em
imunologia clínica, Farmacêutico em imunopatologia, Farmacêutico em
micologia clínica, Farmacêutico em microbiologia clínica, Farmacêutico
em parasitologia clínica, Farmacêutico em virologia clínica.

2234-20 | Farmacêutico de alimentos
Sinônimos: Farmacêutico bromatologista, Farmacêutico em alimentos funcionais
e nutracêuticos, Farmacêutico em análise de alimentos, Farmacêutico em banco
de leite, Farmacêutico em controle de qualidade de alimentos, Farmacêutico
em indústria de alimentos, Farmacêutico em microbiologia de alimentos,
Farmacêutico em nutrição animal, Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento
de alimentos, Farmacêutico em produção de alimentos.

2234-35 - Farmacêutico industrial

2234-40 - Farmacêutico toxicologista

Sinônimos: Farmacêutico em alfândega, Farmacêutico
em armazenamento, Farmacêutico em biotecnologia
industrial, Farmacêutico em controle de qualidade de
insumos, medicamentos, cosméticos e produtos veterinários,
Fa r m a c ê u t i c o e m d i s t r i b u i d o r a , Fa r m a c ê u t i c o e m
domissanitários, Farmacêutico em indústria de cosméticos,
Farmacêutico em indústria farmacêutica, Farmacêutico em
indústria químico-farmacêutico, Farmacêutico em indústria
veterinária, Farmacêutico em pesquisa e desenvolvimento de
fármacos, Farmacêutico em transportadora, Farmacêutico
logístico.

Sinônimos: Farmacêutica criminalista, Farmacêutico
em análise de solo, Farmacêutico em toxicologia
ambiental, Farmacêutico em toxicologia analítica,
Farmacêutico em toxicologia clínica, Farmacêutico em
toxicologia de alimentos, Farmacêutico em toxicologia de
cosméticos, Farmacêutico em toxicologia de emergência,
Fa r ma cê u t i co e m tox i co l o g i a d e m e di c a m e n to s ,
Farmacêutico em toxicologia desportiva, Farmacêutico
e m t ox i c o l o g i a e x p e r i m e n t a l , Fa r m a c ê u t i c o e m
toxicologia forense, Farmacêutico em toxicologia
ocupacional, Farmacêutico em toxicologia veterinária.

2234-45 - Farmacêutico hospitalar e clínico
Sinônimos: Farmacêutico clínico, Farmacêutico clínico domiciliar, Farmacêutico
clínico em cardiologia, Farmacêutico clínico em cuidados paliativos, Farmacêutico
clínico em famarcocinética clinica, Farmacêutico clínico em farmacovigilância,
Farmacêutico clínico em geriatria, Farmacêutico clínico em hematologia,
Farmacêutico clínico em oncologia, Farmacêutico clínico em pediatria, Farmacêutico
clínico em reumatologia, Farmacêutico clínico em terapia antineoplásica,
Farmacêutico em assistência domiciliar, Farmacêutico em cuidados paliativos,
Farmacêutico em gases e misturas de usos terapêuticos, Farmacêutico em
homecare, Farmacêutico em homoderivados, Farmacêutico em nutrição parenteral,
Farmacêutico em pesquisas clínicas, Farmacêutico em radioisótopos, Farmacêutico
nuclear, Farmacêutico pré-hospitalar em serviços de urgência e emergência,
Radiofarmacêutico.

2234-25 - Farmacêutico em práticas integrativas e
complementares
Sinônimos: Farmacêutico acupunturista, Farmacêutico antroposóf ico,
Farmacêutico em plantas medicinais e ﬁ toterapia, Farmacêutico em termalismo
social/crenoterapia, Farmacêutico ﬁtoterapeuta, Farmacêutico homeopata.

* Com informações do CFF
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Estudo aponta que regulação barateia preço
de entrada de medicamentos no mercado

Fonte: Anvisa

A Regulação econômica permitiu que medicamentos chegassem às mãos dos brasileiros com preços, em média, 35% mais baratos
do que os pleiteados pelas indústrias farmacêuticas. É o que aponta estudo divulgado pela Anvisa, no dia 15 de janeiro.
No total, foram analisados os preços máximos, estabelecidos pela Câmara de Regulação do Mercado
de Medicamentos (CMED), entre março de 2004 e dezembro de 2011, para 1.115 apresentações de 433
medicamentos. O estudo engloba todos os preços ﬁxados para medicamentos que possuíam moléculas
novas, medicamentos em novas formas farmacêuticas e novas associações de princípios ativos já existentes no país.

Nova ferramenta de comunicação de riscos está disponível
Fonte: Anvisa

Já está disponível, no hotsite do Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados
(SNGPC), o espaço virtual VISAlerta, destinado à comunicação de riscos em vigilância sanitária.
O objetivo da nova ferramenta é aumentar a capilaridade das informações a serem compartilhadas com os entes do SNVS e segmentos da sociedade.
O primeiro alerta publicado refere-se a blocos de notiﬁcação de receita azul extraviados no
estado do Rio de Janeiro. Destinado, principalmente, aos farmacêuticos que atuam em farmácias e drogarias, o comunicado tem como objetivo evitar o uso indevido dessas notiﬁcações.
Além disso, pode ser utilizado como uma ferramenta de auxílio nas buscas e na investigação da
possível infração sanitária e criminal.

No caso dos medicamentos com moléculas inovadoras com patente no Brasil e comprovação de ganho
terapêutico em relação aos medicamentos já utilizados para a mesma indicação terapêutica (categoria
I), os preços máximos estabelecidos foram 19% mais baratos dos que os solicitados pela indústria farmacêutica. Para os medicamentos novos sem patente no país ou sem comprovação de ganho terapêutico
(categoria II) essa redução foi de 37%.

Qualquer órgão de vigilância sanitária estadual, regional ou municipal poderá informar à Coordenação do Sistema Nacional de
Gerenciamento de Produtos Controlados (CSGPC) situações que possam produzir riscos sanitários. Após avaliar se os fatos informados possuem relação com o SNGPC, a área irá divulgá-los no VISAlerta.

Diabéticos terão insulina nacional

Anti-hipertensivo para eclampsia

Fonte: Jornal Estado de Minas

Fonte: Jornal Estado de Minas

A esperança para pacientes com eclâmpsia vem de Minas Gerais. Um tratamento inédito desenvolvido por um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) em parceria com a União Química Indústria Farmacêutica, detentora da
licença da patente do medicamento, entra em uma nova etapa de testes. Agora, o anti-hipertensivo especíﬁco para pré-eclâmpsia
e eclâmpsia será testado em 100 pacientes com o diagnóstico da doença relacionada a cerca de 40% das mortes registradas na
gestação e nos partos.

O Ministério da Saúde anunciou, no dia 23 de janeiro, que um laboratório público nacional vai passar a produzir a insulina humana
ainda este ano. O medicamento é usado no tratamento da diabetes e não era fabricado no Brasil desde 2001. Hoje a insulina é
fornecida pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e vai ser fabricada no país por meio de uma parceria público-privada (PPP): um laboratório ligado à Fiocruz, o Instituto de Tecnologia em Fármacos (Farmanguinhos), se unirá ao laboratório ucraniano Indar.
Estima-se que haja hoje no país em torno de 7,6 milhões de diabéticos, dos quais 900 mil dependem
de insulina - segundo informações da Fiocruz. A previsão é de que, em 2030, haja uma população de
11,3 milhões de brasileiros com um dos tipos do diabetes. A expectativa é que, a partir de 2016, o
país produza em escala industrial a insulina NPH (de ação mais lenta) e em 2017 em larga escala. Até
lá, o remédio será comprado do fabricante ucraniano que vai transferir a tecnologia para o Brasil e de
doutras empresas.

O medicamento testado é baseado em um fragmento de proteína, a angiotensina (1-7). A substância, produzida em todas as células, integra o sistema renina-angiotensina, que atua na corrente
sanguínea, nos rins e no coração. Com função vasodilatora, a angiotensina (1-7) regula a pressão
arterial. Nas grávidas que sofrem de pré-eclâmpsia, há redução dos níveis dessa substância no
plasma sanguíneo. Uma vantagem da molécula no controle da doença é o fato de não apresentar
toxicidade para a mulher e o embrião em qualquer de suas fases, pois é uma substância produzida
pelo organismo humano, que aumenta naturalmente na gravidez normal.
Doença que atinge de 5% a 10% das grávidas, a pré-eclâmpsia ainda não tem causa esclarecida
nem tratamento eﬁcaz. O problema se manifesta com a elevação da pressão arterial, mesmo em
mulheres que nunca tiveram pressão alta, e perda de proteínas na urina. Já a eclâmpsia é uma
complicação grave da pré-eclâmpsia na qual a mulher apresenta problemas cerebrais manifestados
em crises convulsivas.

A fábrica de produção dos cristais - princípio ativo do medicamento - estará estruturada em 2014. No
ano seguinte, serão feitos testes, qualiﬁcações e ajustes técnicos para a validação das instalações
produtivas. O Ministério da Saúde comprou estoque de 3,5 milhões de frascos de insulina para 2013.

Definida nova data para controle eletrônico de antibióticos
Fonte: Anvisa

Medicamentos: ANVISA publica edital de caducidade de registros

Fonte: Anvisa

A Anvisa publicou, no dia 4 de fevereiro, no Diário Oﬁcial da União, o Edital de caducidade de 4571 processos de medicamentos
que não possuem registro válido por falta de renovação de registro no período estabelecido pela Lei nº 6.360/76.
De acordo com a Lei, a revalidação do registro deve ser requerida no primeiro semestre do último ano
de validade do registro, que, no Brasil, é concedido por um período de cinco anos. Caso seja identiﬁcado algum equívoco na publicação de caducidade, a empresa pode protocolar recurso administrativo
nos termos da RDC nº 25/2008.
Dúvidas podem ser encaminhadas para o email medicamento.assessoria@anvisa.gov.br, com o título
“Edital de Caducidade”.
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O próximo dia 16 de abril é a data em que a Anvisa passará a exigir que as farmácias e as drogarias informem, eletronicamente,
cada venda de antibiótico. O registro deve ser feito no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados (SNGPC),
desenvolvido e administrado pela Agência.
Antes da publicação da IN 01/2013, a instrução normativa anterior, a IN n. 7, de dezembro de
2011, determinava que o prazo para a obrigatoriedade de registrar as vendas de antibióticos no
SNGPC era 13 de janeiro de 2013. A Anvisa agora concede um prazo maior para que as empresas
se adaptem.
A decisão tomada em relação aos antibióticos integra um elenco de medidas adotadas entre
2010 e 2011, por meio das resoluções RDC 44/2010 e RDC 20/2011, como forma de responder à
resistência desenvolvida pelos microrganismos a esses medicamentos. A ideia é conter a venda
indiscriminada de antibióticos e a prática recorrente de a população adquirir estes medicamentos sem a necessária prescrição do médico ou odontólogo.
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Espaço do leitor
Mérito Farmacêutico

Fundo de Assistência

Gostaria de parabenizar o CRF/MG pela iniciativa
de nos valorizar. É um simples gesto, porém de
grande importância. Passando pela av. Divino
Espírito Santo, em Divinópolis, me deparei com
um outdoor parabenizando todos os profissionais
farmacêuticos pelo seu dia. Obrigado, CRF/MG,
por lembrar deste profissional que muita vezes era
esquecido!

Eu, Efigênia Pittarello Torres, filha do Sr. José Dornellas Vieira
Torres, manifesto minha gratidão ao Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais pelo apoio e valiosa ajuda do Fundo de
Assistência que possibilitou ao meu pai uma melhor qualidade
de vida. Ajuda essa justificada por sua condição de enfermo e
impossibilitado de trabalhar em razão de sua idade avançada
e que, portanto, não dispunha de recursos para prover as
necessidades básicas da vida. Até quando foi possível, vi meu
pai cumprir suas obrigações e no exercício dos 41 anos em que
atuou como farmacêutico em Poté, interior de Minas, exerceu
sua profissão com ética e responsabilidade. Enfatizava que o
papel do farmacêutico é cuidar de pessoas, não de doentes.
Quando estive no Conselho para levar o atestado de óbito do
meu pai, emocionei-me quando li no painel enquanto aguardava
atendimento: “Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais,
a casa do farmacêutico”. Foi assim que me senti, “em casa”.
Como filha de farmacêutico tão querido e especial, estava lá
para agradecer a consideração, o apoio e a solidariedade nos
momentos mais difíceis e especiais da vida. Deus recompense
a generosidade que tiveram com meu pai e com nossa família.

Neimar José de Souza (via Fale Conosco)
Responsabilidade social
Reconhecemos e agradecemos ao CRF/MG a
doação de 200 latas de leite em pó destinadas ao
Novo Céu. Ações como esta nos permite continuar
nosso trabalho e melhorar a qualidade de vida das
crianças e adolescentes portadores de paralisia
cerebral que encontram-se acolhidas nesta casa.
Só levamos desta vida a caridade que praticamos.

Carlos Roberto Mirachi
Diretor presidente voluntário Casa Novo Céu - (por carta)

Calendário de Feriados e Recessos do CRF/MG
Feriados Nacionais

Sede e Seções não funcionam

• 01/01 (Terça): Confraternização Universal

• 30/05 (Quinta): Corpus Christi

• 12/02 (Terça): Carnaval

• 15/11 (Sexta): Proclamação da República

• 29/03 (Sexta): Sexta-Feira da Paixão

• 25/12 (Quarta): Natal

• 01/05 (Quarta): Dia do Trabalho

Recessos

Efigênia Pittarello Torres (por carta)

Não haverá atendimento ao público na Sede e nas Seções
Em tempo
A farmacêutica Margareth Gualberto Ribeiro também foi eleita vereadora na cidade de Ribeirão Vermelho. O nome dela não foi citado na
matéria “Pela porta da frente”, da edição 31 da Farmácia Revista.
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• 16/08 (Sexta): Recesso

• 13/02 (Quarta) – Quarta-feira de cinzas

• 24/12 (Terça) – Véspera de feriado

• 31/05 (Sexta) – Recesso Corpus Christi

• 31/12 (Terça) – Véspera de feriado

Feriados Municipais

Apenas na cidade indicada não haverá funcionamento

• 30/01 (Quarta) – Aniversário de Governador Valadares

Estagiária de Design Gráfico: Maíra dos Anjos

• 13/06 (Quinta) – Dia de Santo Antônio, padroeiro de Governador Valadares e de Juiz de Fora

Fotos: Assessoria de Comunicação

• 03/07 (Quarta) – Aniversário de Montes Claros

Comissão Editorial: Alessandra Campos (CRFMG 12093)

• 06/08 (Terça) – Dia de Bom Jesus, padroeiro de Pouso Alegre

Alisson Brandão Ferreira (CRFMG 13134)
Agradecemos a todos que, com a sua colaboração, tornaram
possível esta edição.

• 11/02 (Segunda) – Recesso de Carnaval

Claudiney Luís Ferreira (CRFMG 12067)
Rigleia Maria Moreira Lucena (CRFMG 5101)
Vanderlei Machado (CRFMG 2883)

• 15/08 (Quinta) – Feriado Municipal em Belo Horizonte, Ipatinga e Uberlândia
– Dia de Assunção de Nossa Senhora e de Nossa Senhora da Abadia
• 20/11 (Quarta) – Dia da Consciência Negra, feriado municipal em Montes Claros
• 29/04 (Segunda): Emancipação de Ipatinga

Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
Rua Sergipe, 28 - Funcionários, Belo Horizonte - CEP 30.130-170 | www.crfmg.org.br
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