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Esta edição da Farmácia Revista traz uma cobertura completa sobre o maior evento do CRF/MG, o 13º
Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. São 11 páginas dedicadas à apresentação do que teve
de melhor no evento, que já entrou para a agenda nacional dos principais do setor farmacêutico.
A edição 49 também esclarece a recomendação do Ministério Público de desligamento dos funcionários do
CRF/MG contratados antes de 2001, sem concurso público. A medida, acatada pelo presidente a contragosto,
é resultado de uma série de denúncias anônimas feitas contra o Conselho depois que passou a ser rotina a
instauração de processos administrativos para apurar supostos comportamentos inadequados de empregados.
Apesar deste revés, é possível ver nas próximas páginas como a diretoria do CRF/MG seguiu adiante no seu
propósito de trabalhar firme na defesa da profissão e na busca por mais espaço para o farmacêutico.
Boa leitura!

onde encontrar

Farmª. Cleia Maria Almeida Prado

Farmª. Maria Alícia Ferrero
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CRF/MG lança ferramenta virtual de
cadastro de currículos e oportunidades
de emprego na área farmacêutica
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Atualize seu endereço pelo site do CRF/MG,
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Capa:
13°Congresso de Farmácia
e Bioquímica de Minas
Gerais realizado de
27 a 29 de agosto,
em Belo Horizonte, se
consolida como um
dos principais eventos
farmacêuticos do País.
Arte: Héllen Cota

30 - Entrevista
Presidente Vanderlei Machado analisa
os impactos do primeiro ano da Lei da
Farmácia

8 – CRF/MG retoma mobilização
para aprovação da Lei que obriga
a presença do farmacêutico no SUS
9 - Farmacêuticos pedem
ajuda do CRF/MG para cobrar
nomeações na SES/MG
10 – MPF determina desligamento
de funcionários aprovados
sem concurso público
14 – Lagoa Santa inaugura projeto
sobre cuidado farmacêutico no SUS
25 – Farmacêuticos se articulam
para criar cooperativa de crédito
32 – Conferências municipais
de saúde têm grande
participação de farmacêuticos

36 - Setor
Apoio da Polícia Militar garante
mais segurança nas visitas dos
farmacêuticos fiscais

39 – ANVISA publica nova
resolução para as Boas Práticas
de Fabricação de Medicamentos

Com a Palavra
• Matéria sobre a Teia no site
do Bibliofarma, no dia 20;
• Entrevista para BH News sobre o farmacêutico
e o combate ao tabagismo, no dia 28;

Conselho
na Mídia
Julho
• Entrevista para BH
News sobre doenças
do inverno, no dia 3;
• Entrevista para TV
Globo sobre riscos
da automedicação,
no dia 6;
• Entrevista para BH News sobre pílulas
anticoncepcionais, no dia 16;
• Entrevista para rádio Inconfidência sobre
medicamentos falsificados, no dia 23;
• Entrevista para BH News sobre novas
regras para anorexígenos, no dia 31.

Agosto
• Entrevista para BH News sobre segurança das
vacinas, no dia 14;

• 13º CFBMG
- Divulgação no site do Bibliofarma,
no dia 2 de julho;
- Divulgação no site do Conselho Regional
de Farmácia do Paraná, no dia 2 de julho;
- Divulgação no site do Conselho Regional de
Farmácia do Rio Grande do Sul, no dia 3 de julho;
- Divulgação no site do Conselho Regional de
Farmácia do Mato Grosso do Sul, no dia 6 de julho;
- Divulgação no portal Billet, no dia 10 de julho;
- Divulgação no site do Conselho Federal
de Farmácia, no dia 10 de julho;
- Divulgação no portal da Belotur,
no dia 13 de julho;
- Divulgação no site do Bibliofarma,
no dia 13 de julho;
- Divulgação no site do Conselho Regional de
Farmácia da Paraíba, no dia 13 de julho;
- Divulgação no site do Conselho Regional
de Farmácia do Ceará, no dia 15 de julho;
- Divulgação no site do Conselho Regional de
Farmácia de Santa Catarina, no dia 16 de julho;
- Divulgação no site da Prominas, no dia 17 de julho;
- Divulgação no portal Congresso Saúde
Estética, no dia 30 de julho;
- Divulgação no site do Bibliofarma,
no dia 11 de agosto.

Minuto do Farmacêutico
na Rádio Itatiaia
610AM ou 95,7FM

• Jornal da Itatiaia 1ª edição: entre 6h30 e 9h
• Chamada Geral: entre 13h e 14h
• Turma do Bate Bola: entre 18h05 e 18h55
Envie sugestões de temas para comunicacao@crfmg.org.br

Missão dada é missão cumprida
É sempre gratificante quando pessoas reconhecem e
valorizam o nosso trabalho. Um congresso científico é um
momento ímpar de enriquecimento pessoal e da sociedade,
não só pelo acesso aos avanços científicos quanto pela
oportunidade de troca de informações. Como presidente do
13º CFBMG, senti-me maravilhado ao observar o vigor e o
entusiasmo dos participantes traduzidos pelas salas cheias
e pelo intenso movimento de pessoas durante o Congresso,
que reﬂetem o dinamismo atual da nossa profissão.
Um evento deste porte não acontece como resultado do
trabalho isolado de um pequeno grupo, mas do somatório
dos esforços de várias pessoas. Assim, agradecemos aos
palestrantes que se preocuparam em preparar o que há
de mais atual e relevante nos temas sob sua responsabilidade, e também a todos os que contribuíram na execução
dos diversos trabalhos científicos apresentados neste
Congresso.

Estamos terminando uma gestão em que procuramos
honrar o nome do CRF/MG e a nossa profissão,
defendendo a sua missão científica e social, pautados
na união e harmonia. Agradeço aos colegas membros
da diretoria, colaboradores e assessores que tornaram
possível um trabalho de tamanha magnitude.
Desejo que a nova diretoria seja abençoada e tenha
muito sucesso neste biênio que se aproxima, e que
eventos dessa magnitude sejam continuados. Tenho
a certeza de que sempre é possível melhorar, mas o
apoio e a confiança em nós depositados nos dão o
respaldo para desejar ir mais além: inovar, ousar e
surpreender.

Claudiney Ferreira
Vice-presidente do CRF/MG

Um destaque especial foi a escolha do tema: os novos
caminhos para o farmacêutico. Os caminhos são muitos, é
preciso saber escolhê-los. Os obstáculos existem, é preciso
superá-los.
Como você pretende estar daqui a cinco anos? Quais
são seus objetivos? Onde gostaria de estar exercendo
suas atividades? Que farmacêutico você quer ser? O que
a sociedade espera de nós? Foi para responder a estas
perguntas que nos encontramos no Congresso. Tenho
plena certeza que muitos saíram de lá com propostas de
novos caminhos.
O futuro é construído no presente e a profis são
farmacêutica pede cada vez mais atualização e disposição
para quem quer se diferenciar nesse competitivo mercado.
É necessário manter-se a par das inovações, com atualização constante e sem perder o foco no paciente.
Nestes dois últimos congressos em que fui presidente,
buscamos o novo e conseguimos atingir o nosso objetivo:
satisfação, motivação, inovação, superação, e resultados
para a profissão e para a sociedade.
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Veja como é fácil se cadastrar

Uma rede de
possibilidades

1. Entre no site do CRF/MG:
www.crfmg.org.br e clique
na área de ACESSO RESTRITO.

2. Faça o login na área
de ACESSO RESTRITO.

CRF/MG inaugura a Teia, espaço virtual para oferta gratuita de
vagas de emprego para farmacêuticos e estudantes
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais lançou
uma importante ferramenta para aquecer o mercado
farmacêutico. Desde o dia 14 de agosto, as empresas
podem cadastrar, gratuitamente, vagas de trabalho e
estágio para farmacêuticos e estudantes de graduação.
O cadastro é fácil, prático e seguro, e vale para todos os
estabelecimentos e profissionais inscritos no CRF/MG,
além de acadêmicos de Farmácia de todo o Estado.
A rede “Teia”, como o projeto foi denominado, permite
também o cadastro do perfil profissional dos farmacêuticos, que poderão se candidatar às oportunidades de
trabalho disponíveis. Cabe à empresa entrar em contato
com o profissional para dar andamento à seleção.
O sistema foi desenvolvido pela gerência de Tecnologia
da Informação e pelo assessor de diretoria do CRF/MG,
Alisson Brandão. Segundo o gerente do TI, Décius Vinícius
Mota, foram observados todos os aspectos técnicos que
garantem a confiabilidade das informações e a segurança
do procedimento. “Tivemos o cuidado de amarrar todos
os dados para permitir uma busca completa e segura. E
o melhor, o registro das vagas só é autorizado mediante a
informação do salário disponibilizado. Se a remuneração
for incompatível com o piso salarial, o cadastro também
é rejeitado”, informou o gerente. O assessor Alisson
Brandão ressalta, entretanto, que se as informações
declaradas não forem verídicas, os farmacêuticos devem
denunciar o caso no próprio site do CRF/MG, no link
“Denúncias”. Os dados são repassados ao Sinfarmig para
que sejam tomadas as devidas providências.
O presidente Vanderlei Machado explicou que a Teia era
um projeto há muito tempo idealizado pela diretoria. “O
banco de empregos e currículos era um dos itens do
planejamento estratégico que fizemos no fim de 2014,
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depois de analisar os resultados da última pesquisa de
satisfação do farmacêutico. Apesar de ser uma questão
trabalhista, que foge da jurisprudência do Conselho,
percebemos que podíamos criar uma ferramenta para
facilitar o contato entre empregadores e farmacêuticos.
O que fizemos questão foi que todas as oportunidades
oferecessem pelo menos o piso salarial determinado
pela Convenção Coletiva de Trabalho, nas áreas onde ela
é estabelecida. Esta é mais uma maneira de garantir a
valorização do nosso profissional”. O presidente lembrou,
ainda, que a apresentação da carteira de trabalho do
farmacêutico com a informação do pagamento de pelo
menos o piso salarial correspondente à carga horária
do profissional é um dos documentos obrigatórios para
a liberação da Certidão de Regularidade das empresas,
todos os anos.

2

1

Grande procura
Na semana que antecedeu o lançamento, os estabelecimentos receberam cartas e emails informando sobre a
nova ferramenta. A iniciativa despertou interesse e, em
15 dias de operação, já foram cadastradas 20 oportunidades de trabalho em drogarias, farmácia magistral,
farmácia homeopática e consultoria farmacêutica. As
vagas ofertadas são nas cidades de Belo Horizonte,
Ibiá, Lambari, Januária, Cataguases, Pedro Leopoldo e
Angelândia.

20 vagas de trabalho já
foram disponibilizadas.
1.275 currículos de farmacêuticos
e estudantes estão cadastrados.

3

3. Na lateral esquerda, da Área
Restrita, acesse o menu Teia.
4. Na TEIA, você tem a possibilidade de encontrar
as melhores oportunidades de emprego em Minas
Gerais com comodidade, agilidade e segurança.

Faça parte desta Teia! Cadastre-se no www.crfmg.org.br > área restrita
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Por mais farmacêuticos no SUS
No mês de agosto, o CRF/MG deu sequência às ações
junto ao Legislativo em prol do Projeto de Lei 4135/2012,
em reuniões de sensibilização aos deputados federais.
O PL discute a alteração da Lei nº 8080, de 19 de
setembro de 1990, que “dispõe sobre as condições
para a promoção, proteção, e recuperação da saúde, a
organização e o funcionamento dos serviços correspondentes”. O objetivo é tornar obrigatória a presença de
farmacêutico no âmbito do Sistema Único de Saúde.
No dia 17, o assessor de diretoria Alisson Brandão
compareceu ao gabinete do deputado federal Marcelo
Aro, do PHS, integrante da Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania (CCJC), da qual o PL aguarda
deliberação. Apesar da ausência do deputado no dia,
o representante do CRF/MG foi recebido pela chefe de
gabinete, Helena Abreu, e o assessor jurídico, Guilherme
Barcelos.
No mesmo dia, o diretor Marcos Luiz de Carvalho e a
conselheira federal suplente por Minas, Maria Alícia
Ferrero, também se reuniram com o deputado federal
Marcus Pestana, do PSDB. O parlamentar, que já foi
Secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais, foi um
dos responsáveis pela implantação do Programa Rede
Farmácia de Minas. Ele se mostrou sensível à solicitação
do CRF/MG e se comprometeu a repassar a demanda
aos integrantes de sua bancada que fazem parte da

Alisson Brandão se reuniu com assessores do
deputado federal Marcelo Aro, no dia 17 de agosto
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CCJC. “Entrarei em contato com políticos que tenham
sensibilidade em relação às questões da saúde para que
se empenhem em agilizar o processo de deliberação”.

CRF/MG cobra celeridade na nomeação de
farmacêuticos concursados na SES-MG
“Ajudamos a cobrar as nomeações porque sabemos
que existem as vagas e a demanda de trabalho é
grande. Mas, apesar da necessidade, a nomeação
é uma decisão administrativa e não podemos fazer
mais do que conscientizá-los sobre a importância de
recompor os quadros”, ressaltou Vanderlei.

Na mesma semana, no dia 20, o assessor Alisson
Brandão se reuniu com Guilherme Daltro, chefe de
coordenação política do deputado federal Laudívio
Carvalho. Na ocasião, o assessor do deputado informou
que vai realizar mapeamento do trâmite político do PL,
buscando acelerar o processo na CCJC, da qual Laudívio
participa.

Sobre o PL 4135/2012
Apesar de existir exigência legal para a presença do
farmacêutico durante todo o período de funcionamento
em farmácias e drogarias, sem distinção entre a natureza
dos serviços, públicos ou privados, a inexistência de
previsão expressa para o setor público tem levado alguns
gestores a se aproveitarem dessa lacuna para abrir mão
do profissional farmacêutico.
Por isso, o PL busca alterar o texto da Lei nº 8080,
acrescentando o artigo 19-V: “Os serviços de saúde
do SUS que disponham de farmácia ou dispensário
de medicamentos são obrigatoriamente sujeitos
à as sistência técnica prestada por profis sional
farmacêutico inscrito no respectivo Conselho Regional de
Farmácia”.

No mesmo dia, Marcos Luiz de Carvalho e Maria Alícia
Ferrero pediram apoio ao deputado federal Marcus Pestana

No dia 20, o assessor do deputado federal Laudívio
Carvalho recebeu Alisson Brandão para tratar do projeto

Farmacêuticas reclamaram da demora nas nomeações e falta de informações do Governo

Os farmacêuticos aprovados no concurso público feito pela
Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), em dezembro
de 2014, pediram a ajuda do CRF/MG para pressionar o
Governo de Minas a acelerar as nomeações. Durante reunião
realizada no dia 3 de julho, as farmacêuticas Nayara Lacerda
da Silva e Fernanda Luiza de Melo, ambas aprovadas no
certame, denunciaram que, até o dia 9 de julho, apenas 18
dos 187 farmacêuticos aprovados tinham sido nomeados.
O presidente Vanderlei Machado demonstrou preocupação
com a baixa frequência das nomeações e se comprometeu
a interceder a favor dos farmacêuticos junto ao Governo
de Minas. No dia 13 de julho, ele protocolou ofício nas
secretarias de Governo e de Saúde solicitando providências
e informações a respeito do processo, ressaltando a
importância de preencher as vagas previstas no edital para
a efetiva qualidade da assistência farmacêutica no Estado.
A Secretaria de Estado de Saúde respondeu aos questionamentos do CRF/MG no dia 7 de agosto, também por meio
de ofício. Nele, o secretário Fausto Pereira dos Santos
informou que, nos dias 27 de junho e 11 de julho, ocorreram
as duas primeiras etapas de nomeação previstas, totalizando 36 candidatos com formação em Farmácia. Segundo
o documento, as demais nomeações ocorrerão em conformidade com a legislação vigente, levando em consideração
a validade do referido concurso, que é de dois anos.

Segundo a farmacêutica Nayara Melo, o grupo já
tinha tentado, sem sucesso, outros contatos com o
Governo de Minas para ter acesso ao cronograma
de nomeações. “Mas, a única informação que
conseguimos, até agora, veio do Portal da Transparência. Foi quando percebemos que só com uma
ajuda mais for te, como a do Conselho, é que
conseguiríamos alguma previsão. Estamos muito
preocupados, porque sabemos que há vagas, mas
nada de contratações”.
“Outro ponto que nos preocupa é o fato de existirem
profissionais farmacêuticos terceirizados exercendo
função equivalente às ofertadas no concurso. Não
entendemos o porquê de eles continuarem contratados, já que todos os concursados estão prontos
para a posse”, também questionou a farmacêutica
Fernanda de Melo.
Apesar do clima de preocupação pela demora nas
nomeações, o diretor Arthur Maia Amaral fez questão
de parabenizar as farmacêuticas pela aprovação e
reafirmar que a defesa dos profissionais será sempre
uma das bandeiras do CRF/MG. “Fazemos tudo o que
está ao nosso alcance para garantir mais espaço para
os nossos colegas. Podem contar conosco nessa
empreitada”, afirmou.
Além do presidente Vanderlei Machado e do diretor
Arthur Amaral, participaram da reunião com as
farmacêuticas o diretor Marcos Luiz de Carvalho e a
conselheira regional Andréa Reis Pereira, que também
foi aprovada no mesmo concurso.
| Julho - Agosto 2015 |
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Efeito
contrário

questionada, em 2014 a diretoria apresentou e aprovou um novo Regimento Interno junto ao plenário do CRF/MG e ao
Conselho Federal, inserindo um texto que incluía, nos quadros efetivos do CRF/MG, todos os funcionários que ingressaram na entidade até 2001 sem concurso público. Apesar de o objetivo da iniciativa ter sido resguardar o contrato
de trabalho desses colaboradores, já que as diretorias anteriores não tomaram nenhuma providência nesse sentido,
ela foi questionada pelo Procurador da República e entendida como medida protecionista do presidente do CRF/MG a
estes funcionários. A recomendação de desligamento veio sob pena de o presidente responder a ação civil pública por
improbidade administrativa caso a descumprisse.

Avalanche de denúncias infundadas contra
o CRF/MG, que pretendiam apontar suposta
perseguição a funcionários, resultou em
ordem do Ministério Público de dispensa de
colaboradores com mais de 15 anos de casa,
contratados, à época, sem concurso público

Demissões criam clima de comoção

O CRF/MG foi surpreendido, no dia 16 de julho,
por uma recomendação do Ministério Público
Federal (MPF) de desligamento de 21 funcionários contratados sem concurso público, antes
de 2001. Na Recomendação 31/2015, o MPF
concedeu um prazo de 60 dias para que fosse
apresentado um cronograma indicativo de
dispensa e substituição gradativa desses funcionários por pessoas devidamente aprovadas em
concurso público.

ampliasse os questionamentos sobre o quadro de funcionários
do CRF/MG, discussão que havia sido esgotada em 18 de maio
de 2001. Nesta data, 14 anos atrás, o Conselho Federal de
Farmácia firmou um Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com a
Procuradoria do Trabalho da 10ª Região, obrigando que a contratação de funcionários ocorra somente por concurso público,
estando resguardadas as contratações anteriores. Ou seja, uma
decisão que havia sido pacificada há cerca de 15 anos voltou à
tona graças às denúncias propagadas, irresponsavelmente, com o
claro objetivo de prejudicar o andamento dos trabalhos.

A ordem é um triste desfecho do processo
iniciado em 2014, com uma série de denúncias
anônimas feitas ao Ministério Público do
Trabalho contestando a relação de trabalho do
CRF/MG com os seus colaboradores. Entre os
questionamentos, estavam a contratação de
funcionários sem concurso público; a legalidade
dos cargos de livre nomeação e exoneração,
assim como das gerências; a concessão de
quinquênio aos colaboradores; a condução de
veículos para realização da atividade de fiscalização; e uma suposta perseguição do Conselho
aos farmacêuticos fiscais.

Tão logo as acusações surgiram, o CRF/MG imediatamente
forneceu todas as informações necessárias para esclarecê-las, demonstrando que, ao contrário do que foi denunciado,
nunca houve ilegalidade na relação com os seus colaboradores. Buscando defender-se e defender os seus funcionários, o
Conselho alegou que a natureza jurídica dos conselhos de classe
só foi definida efetivamente após o julgamento da Ação Direta
de Inconstitucionalidade (Adin) 1717, em 18 de maio de 2001,
data usada como referência, inclusive pelo Tribunal de Contas
da União, para que todas as contratações passassem a ocorrer
somente por concurso público. Foi o que aconteceu com todos
os empregados admitidos a partir desta data, exceto aqueles que
são de livre nomeação e exoneração.

Dado o volume e a insistência das denúncias, o
próprio Ministério do Trabalho encaminhou as
acusações, uma a uma, ao Ministério Público
Federal. Isso fez com que o MPF retomasse e

Estando resguardados pelo TAC, havia um consenso que
subentendia que a situação de trabalho dos colaboradores
que foram contratados antes desta data estava regularizada.
Mesmo assim, prevendo que esta situação poderia voltar a ser
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Tendo esgotadas todas as tentativas de reversão
da situação, não restou alternativa ao CRF/MG a
não ser obedecer à recomendação de demissão
destes 21 colaboradores, em cronograma
iniciado em julho. A determinação gerou um
clima de comoção, insegurança e insatisfação
entre os funcionários, inclusive os concursados, situação que tem sido cuidadosamente
trabalhada pela gerência de Recursos Humanos.
Do total de funcionários indicados, dez são
farmacêuticos fiscais. Destes, três já foram
desligados, três se encontram afastados por
problemas de saúde, um já havia aderido
recentemente ao Plano de Demissão Voluntária
e três estão trabalhando em razão de medida
liminar deferida por Mandado de Segurança.
Dos 11 funcionários restantes, todos administrativos, alguns apresentaram atestados
médicos visando adiar o desligamento e outros
entraram na Justiça contra o CRF/MG e União
Federal, pedindo que eles não cumprissem a
recomendação. Estes funcionários obtiveram
uma liminar garantindo a sua manutenção nos
cargos por 120 dias.

Ministério Público Federal. Acatei a ordem com profunda tristeza,
porque conheço e reconheço o trabalho de grande parte desses
colaboradores há décadas. Tenho plena convicção em afirmar
que muitos deles, sobretudo os administrativos, são os responsáveis por manter a engrenagem do Conselho funcionando cada
vez melhor. É uma pena que eles tenham sido prejudicados pela
mesquinhez de pessoas interessadas somente em promover a
desordem”, lamentou o presidente Vanderlei Machado.
Segundo o presidente, o CRF/MG continua defendendo, na
Justiça, que não há e nunca houve nada de errado em sua relação
de trabalho com os colaboradores. O Conselho prestou todos os
esclarecimentos e pediu que o Ministério Público Federal também
fosse incluído como parte no processo trabalhista. “Repudiamos
o gesto de quem causou todo esse estrago. Para mim, são
questões políticas que causam sérios prejuízos a todos: gestão,
funcionários e população, na medida em que prejudica a atividade
fim do Conselho, que é a fiscalização do exercício profissional”,
afirmou Vanderlei.

“Esta [a de demitir os funcionários] foi uma
das decisões mais amargas que tive que tomar
nesses quase quatro anos à frente da diretoria.
Durante esse período, herdamos diversos
processos e denúncias, às quais sempre
respondemos com ética e transparência. Como
presidente do Conselho, do qual respondo
também criminalmente pelos atos, coube-me
agora o cumprimento da determinação do
| Julho - Agosto 2015 |
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Denúncias teriam sido
motivadas por insatisfação com
processos administrativos
Um dos motivos que podem ter resultado na
avalanche de denúncias feitas em 2014 pode
ter sido o aumento do número de Processos
Administrativos (PA) instaurados para apurar
supostas anormalidades na conduta de alguns
colaboradores, sobretudo do corpo de fiscais.
Desde que foram instalados rastreadores nos
veículos oficiais do CRF/MG, o monitoramento do
deslocamento dos carros revelou informações
divergentes das apresentadas pelos relatórios
de visitas. Em alguns casos, foi constatado o
mau uso do veículo oficial, inclusive fora do
horário de trabalho, em rotas diferentes das
programadas pela gerência de Fiscalização,
sugerindo que o carro estava sendo usado para
fins particulares. Além de representar mau uso
do erário, esse comportamento provocou gastos
desnecessários com combustível e, em alguns
casos, diárias.
Como recomendado pelo Tribunal de Contas
da União, que desde 2014 audita as contas
do Conselho, as suspeitas foram apuradas
por um processo administrativo, instaurado
pelo presidente do CRF/MG com o objetivo de
esclarecer os fatos. Foi criada uma comissão
formada por funcionários concursados, de vários
setores, com a presença de representantes da
Advocacia-Geral, para garantir a ampla defesa
do empregado. Foram ouvidos os depoimentos
de todos os funcionários envolvidos e anexados
documentos que reconstituíram os fatos e
subsidiaram as decisões. No caso das suspeitas
procedentes, os colaboradores foram punidos
com base no previsto pelo Plano de Empregos,
Salários e Carreiras do CRF/MG. Na maior parte
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das vezes, as punições tiveram como consequência advertências
para que as mesmas ocorrências não voltassem a acontecer.
Mas, em outros casos, a infração era mais grave e pediu penas
mais severas, como suspensão e demissão por justa causa.
Reconhecendo a lisura deste processo de apuração, a diretoria
determinou que a instalação do PA passasse a ser regra em
toda e qualquer anormalidade verificada no âmbito corporativo.
Um cruzamento de dados da gerência Financeira identificou que
outros fiscais também estavam recebendo pagamento de diária
sem a devida prestação do trabalho. Um dos casos, apurado
também por meio de processo administrativo, chegou a resultar
na demissão por justa causa de uma fiscal que praticava estes
atos há meses.
Outro processo administrativo que resultou em desligamento
foi de uma fiscal que já havia aderido ao Plano de Demissão
Voluntária (PDV), em 2011, mas que depois recorreu à Justiça
para ser reconduzida ao cargo. O presidente em exercício da
época fez um acordo judicial devolvendo o emprego, mas não
cobrou a devolução dos benefícios adquiridos pelo PDV, mesmo
sabendo que, conforme determina o próprio documento, o pedido
de demissão voluntária é irrevogável e irretratável. Como se não
bastasse, a referida fiscal apresentou vários atestados médicos
desde que foi recontratada, deixando de cumprir, efetivamente,
suas obrigações como fiscal. Um novo processo administrativo foi
instaurado para apurar essa situação. A funcionária foi chamada
várias vezes pela comissão para prestar esclarecimentos, mas
não compareceu a nenhuma das convocações. O processo foi
concluído e também encaminhado ao Ministério Público pedindo
providências. Mas, neste período, a própria fiscal pediu demissão.
Todos os processos estão no Portal da Transparência, no site do
CRF/MG.
De acordo com o secretário-geral Arthur Maia Amaral, responsável
por coordenar o expediente administrativo interno do CRF/MG, a
instauração dos processos administrativos não tem por finalidade

somente apurar a culpabilidade do funcionário acusado de infração, mas, oferecer a ele a oportunidade de esclarecer os
fatos e provar a sua inocência. “O CRF/MG, como entidade pública que busca defender e servir a profissão farmacêutica,
tem como valores fundamentais a ética, a imparcialidade, a inovação, a justiça e a transparência. Desde que assumimos
a gestão, buscamos seguir a missão, visão e valores que a regem, fazendo cumprir a legislação em todos os âmbitos”,
reforçou.
Para Arthur Amaral, foi a abertura desses processos administrativos que levou às denúncias anônimas ao Ministério
do Trabalho. “Nas denúncias apresentadas, e foram várias, é claro o objetivo de denegrir a imagem e tumultuar as
atividades do Conselho. Mas o efeito foi contrário. Uma delas acabou resultando na recomendação de demissão de
mais de 20 pessoas, a maioria delas sem nenhum envolvimento com processos administrativos, prejudicando severamente essas pessoas e suas famílias. Além do próprio trabalho do CRF/MG, é claro”, lamentou.
O diretor reitera que o Conselho vai continuar cumprindo os princípios da Administração Pública, de Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. “A limpeza incomoda. Quem está errado começa a procurar
subterfúgios para desviar a atenção. Mas, quem está correto aproveita a ferramenta do processo administrativo
para se defender e se respaldar de possíveis punições injustas. Vamos continuar trabalhando para manter a casa do
farmacêutico limpa, saudável e aberta”, reforçou Arthur.

Fim da verba de representação
Com o objetivo de seguir com o processo de moralização no CRF/MG, o presidente Vanderlei Machado
publicou, no dia 9 de julho, a Portaria 51/2015, que acaba com as verbas de representação para diretores
da entidade. O texto proíbe que sejam indenizados os gastos com aluguéis de carros, despesas postais
e serviços gráficos, e indumentárias e utensílios, valores que podiam variar de R$ 3 mil a R$ 6 mil,
acumuláveis por até três meses.
O presidente Vanderlei Machado reforçou que nenhum diretor, desde que ele assumiu a presidência
do CRF/MG, há quatro anos, fez uso dessa verba de representação. Mas, segundo ele, para que isso
não volte a acontecer como acontecia no passado, ele decidiu
se antecipar e acabar com essa previsão no orçamento
financeiro do Conselho. “Considerando a realidade da profissão
farmacêutica e dos colegas que sofrem com os baixos salários
praticados no mercado, não podia continuar concordando com
a possibilidade de diretores receberem extras para exercer um
cargo que é honorífico. Isso não é moral. Nenhum colega meu de
diretoria fez uso dessa verba, como está demonstrado no Portal
da Transparência. Mas, outros, no passado, já abusaram desse
benefício, trazendo prejuízos para uma classe inteira. Agora, isso
é passado no CRF/MG”.
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Lagoa Santa terá projeto sobre
cuidado farmacêutico no SUS
Em agosto, a prefeitura de Lagoa Santa lançou o projeto
“Cuidado Farmacêutico”, desenvolvido pelo Ministério da
Saúde (MS), com o apoio do CRF/MG e da Secretaria de
Estado de Saúde. O projeto pretende capacitar, de forma
técnica e pedagógica, profissionais farmacêuticos da
Atenção Básica e do Núcleo de Apoio à Saúde da Família
à integração dos serviços em todo o município, inserindo
a Assistência Farmacêutica nas práticas clínicas. Com
isso, a prefeitura espera ampliar os resultados das ações
em saúde, otimizar os benefícios e minimizar os riscos
relacionados à farmacoterapia, garantindo que, além
de acesso aos medicamentos, os pacientes tenham
resultados favoráveis à saúde.
A escolha de Lagoa Santa como participante do projeto
foi consequência do trabalho feito com o incentivo
do CRF/MG para a reestruturação dos serviços de
Assistência Farmacêutica do município. No ano passado,
os gestores municipais procuraram o Grupo Técnico de
Apoio aos Municípios (GTAM), criado pelo CRF/MG para
oferecer suporte técnico e jurídico às prefeituras interessadas em regularizar os serviços prestados nas cidades.
Eles apresentaram um planejamento de inserção de
farmacêuticos clínicos gradativamente, que resultou em
um Termo de Obrigações a Cumprir. Foram os resultados
positivos desse trabalho que contribuíram para que a
cidade fosse escolhida pelo MS. O Ministério também

Assessor de diretoria, Alisson Brandão, falou sobre a
importância do cuidado farmacêutico no SUS
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está implantando o trabalho em outros dois municípios
brasileiros.
De acordo com a coordenadora Clínica da Assistência
Farmacêutica da cidade, Grazielle Cristina Batista, o
projeto vai fortalecer o modelo aplicado no município. “A
ideia é expandir o serviço clínico do farmacêutico aqui,
para que o município e o projeto abram as portas para
o País. Temos que aproveitar essa oportunidade para
mostrar a habilidade dos profissionais farmacêuticos no
cuidado com o paciente”, contou. Ela ressaltou que todo o
trabalho de implantação será feito de forma colaborativa,
em parceria com a prefeitura, a Secretaria de Saúde e a
Coordenação da Assistência Farmacêutica.
O assessor de diretoria e coordenador do Grupo Técnico
de Apoio aos Municípios do CRF/MG, Alisson Brandão,
esteve presente ao lançamento. Ele acredita que
propostas como essa são inovadoras e humanizam o
atendimento, possibilitando que os pacientes tenham
um acompanhamento ideal também do farmacêutico,
que passará a fazer parte de uma equipe integrada.
“Estamos muito honrados em participar dessa iniciativa
aqui em Minas, e nos colocamos à disposição para dar
o suporte necessário para que projetos como esse se
desenvolvam da melhor forma e se estendam por todo o
País”, garantiu.

Evento em Lagoa Santa reuniu dezenas de profissionais
da saúde para apresentação do projeto

CRF/MG: Conselho do
presente, passado e futuro
O Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais completou, no dia 23 de agosto, 54
anos de atividade. A data, mais do que uma
comemoração mineira, foi exaltada em todo
o Brasil, dada a sua importância para o
contexto histórico da profissão. Foi de Minas
Gerais que saiu o movimento que resultou na
regulamentação da Farmácia, no País. Foram
os ousados farmacêuticos da Associação
Mineira que, no final da década de 1950,
conseguiram convencer o pre sidente
Juscelino Kubitscheck da necessidade de
regulamentar a profissão.

ramos um ano de aprovação da
lei que transforma as farmácias
em estabelecimentos de saúde e
determina que o farmacêutico deve
estar presente durante todo o seu
horário de funcionamento. Essa lei
está abrindo passagem para outras
e, em breve, espero que estejamos
comemorando a lei que obriga a
presença de farmacêutico também
nas unidades do SUS.

O desafio, na época, era preser var a
população da ação de leigos. Havia muitos
práticos exercendo a profissão de maneira
inadequada e era urgente a criação de um
órgão regulamentador para coibir essas
ações. Quando nasceram, os conselhos
de Farmácia tomaram para si a importante
missão de zelar pela fiel observância dos
princípios da ética e da disciplina dos que
praticam atividades farmacêuticas. É o que
tem sido feito desde então.

Foi do legado deixado pelos nossos
precursores, em Minas Gerais, que
retiramos o combustível necessário
para inﬂamar essa luta. A categoria
se uniu. As diferentes entidades
profissionais finalmente abraçaram
a mesma causa. Nós, os representantes escolhidos para encabeçar
essa batalha, promovemos uma
verdadeira revolução em Brasília.
Não descansamos, um só dia, até
que o resultado fosse o melhor para
a população.

O tempo passou, a profissão se transformou
e a entidade amadurec eu. V imo s o s
farmacêuticos crescerem em número e
responsabilidade. Por outro lado, assistimos
uma concorrência desleal de um mercado
que passou a priorizar o lucro em detrimento
da saúde. Farmácias passaram a funcionar
como meros estabelecimentos comerciais e
os farmacêuticos se deixaram intimidar pelos
fortes interesses das grandes empresas.

Nesses 54 anos, temos muito a
comemorar. Estamos, enfim, recuperando o prestígio e a valorização que
a nossa profissão merece. Melhor
ainda é saber que esse caminho não
tem volta. Independente da vontade
de grupos isolados, a profissão
farmacêutica, hoje, é soberana e
está conquistando o seu lugar na
promoção e recuperação da saúde.

Foi preciso fazer aﬂorar a mesma coragem
do início da nossa história para encarar, mais
uma vez, as necessidades de mudanças.
Depois de uma labuta de 20 anos no
Congresso Nacional, finalmente comemo-
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Vanderlei Eustáquio Machado
Presidente do CRF/MG
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Prêmio Professor

Lúcio Guedes Barra

Foto: Ascom Faculdade Suprema

Faculdade Suprema
Juiz de Fora
No dia 17 de julho, o formando da
faculdade Suprema de Juiz de Fora,
Giovanni Montesano Schettino, recebeu
a medalha Professor Lúcio Guedes Barra
das mãos do integrante da Comissão
Assessora de Drogaria e Dispensação
do CRF/MG, Fernando Amaral de Calais

Uso racional de medicamentos é tema
de fórum no Conselho de Odontologia
O CRF/MG participou, no dia
28 de agosto, do “Fórum
sobre uso racional de
medicamentos em Odontologia”. O evento foi uma
re aliz aç ão d o C o n s e lh o
Regional de Odontologia de
Minas Gerais (CRO/MG) e
Claudiney ministrou palestra para odontólogos
teve o objetivo de esclarecer
enfatizando a importância do farmacêutico para
a dispensação correta de medicamentos
os critérios para uma boa
dispensação dos medicamentos prescritos pelos cirurgiões-dentistas,
abordando os direitos e deveres do prescritor, uso de analgésicos, antiinﬂamatórios e antibióticos na Odontologia.
O vice-presidente do CRF/MG, Claudiney Ferreira, representou os farmacêuticos na mesa de abertura do fórum, ao lado do presidente do CRO/MG,
Luciano Elói Santos; do presidente da Associação Brasileira de Odontologia – Regional Minas Gerais, Carlos Augusto Jayme Machado; presidente
do CRO/RN, Gláucio de Morais e Silva; diretor do Sinfarmig, Sebastião
Fortunato; e vereador de Belo Horizonte, Bruno Miranda.
Na ocasião, o presidente do CRO/MG enfatizou a importância do comparecimento de representantes da categoria farmacêutica no evento. “Nós
queremos abrir as portas para uniformizar as ações para que não existam
mais conflitos entre classes. Vamos avançar em um atendimento de
qualidade através da conciliação de ideias e a união entre os profissionais”.

Faculdade de
Farmácia - UFOP

•D

ES

•

A jovem farmacêutica Jéssica Rosa Vieira
também recebeu a homenagem, no
dia 14 de agosto, por ter se destacado
durante a graduação. Jéssica se formou
na Faculdade de Farmácia da UFOP e
recebeu a homenagem das mãos do
presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado

TA
Q
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O

O Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra
é outorgado aos acadêmicos que se
destacam durante a graduação. As
inscrições das instituições interessadas
em participar devem ser feitas pelo
coordenador do curso de Farmácia, pela
área “Instituição de Ensino”,
no site www.crfmg.org.br
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Em sua palestra, Claudiney listou as ações realizadas pelo CRF/MG para
conscientizar a população sobre o uso racional de medicamentos, ressaltando a ação homônima que acontece em maio. “É importante mostrar à
população a importância de procurar os profissionais de saúde antes de
administrar qualquer tipo de medicamento”, disse.
Claudiney também ministrou palestra sobre avaliação da prescrição e
dispensação de medicamentos. Ele reforçou a importância do farmacêutico
nas equipes de saúde. “O farmacêutico garante o cumprimento da
prescrição por meio do fornecimento do fármaco correto e em quantidade
adequada, contribui para a adesão ao tratamento, minimiza erros de
prescrição e informa ao paciente como usar o medicamento corretamente. Ele finalizou a palestra apresentando prescrições inadequadas de
odontólogos, problemas que podem ser minimizados pelo estreitamento de
farmacêuticos e dentistas no dia a dia profissional.

XIII Encontro Nacional de Fiscalização

Foto: Yosikazu Maeda

O CRF/MG participou, em julho, do XIII Encontro
Nacional de Fiscalização, promovido pelo Conselho
Federal de Farmácia, em Brasília. Com o tema “Aprimorando e Compartilhando a Fiscalização”, o evento,
que teve início no dia 23, contou com debates para
promover avanços na atividade. Para o vice-presidente
Claudiney Ferreira, que foi moderador em um dos
quatro grupos de discussão, “a fiscalização orientativa
é o melhor caminho para garantir mais qualidade na
assistência farmacêutica à população.”

Ciclo de debates em vigilância sanitária
O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado,
também representando o presidente do Conselho
Federal de Farmácia, Walter Jorge João, participou
da abertura do Ciclo de Debates em Vigilância
Sanitária - Região Sudeste, no dia 21 de julho, em
Belo Horizonte. O evento, que foi até o dia 23, teve
o objetivo de mobilizar os profissionais de Vigilância
Sanitária e a sociedade para o fortalecimento do
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, em busca
da melhoria da efetividade e de sua contribuição
no desenvolvimento sanitário e socioeconômico do
País. Na foto, Vanderlei Machado está ao lado do
secretário de Estado de Saúde de Minas Gerais,
Fausto Pereira dos Santos.

Debate sobre a política de
medicamentos de alto custo
No dia 11 de agosto, o diretor-tesoureiro do
CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, participou
de debate no Ministério da Saúde, em Belo
Horizonte, sobre a política de medicamentos
e assistência farmacêutica em Minas Gerais e
os atrasos e desabastecimentos na entrega de
medicamentos de alto custo. “É um grande passo
esse encontro, pois mostra a preocupação com o
paciente, o nosso foco principal. Eu, como profissional de saúde que atua na área, se não tiver
o usuário para atender, não tenho utilidade no
sistema”. Em sua fala, Marcos também defendeu
a garantia do acesso ao tratamento medicamentoso na saúde.
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Em destaque
muitos outros projetos conjuntos na nova gestão da
SES”, afirmou Homero.

Os novos caminhos para o farmacêutico
O 13º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais superou, mais uma
vez, todas as expectativas de público. Em 2015, o evento alcançou a marca recorde
de 2.617 congressistas inscritos. Foram três dias de intensa troca de experiência,
atualização proﬁssional e descoberta de novas potencialidades. Pelos corredores
e auditórios lotados, o reencontro de amigos reforçou a importância do Congresso,
que já se consolidou como um dos principais do Brasil, no setor farmacêutico.
Que farmacêutico quero ser daqui a cinco ou dez anos? O
que preciso mudar para atender as novas exigências do
mercado? Foi em busca de respostas para essas perguntas
que milhares de profissionais e acadêmicos se encontraram
no 13º Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais
(13º CFBMG). Promovido pelo CRF/MG, de 27 a 29 de agosto,
em Belo Horizonte, o evento contou com mais de 55 cursos,
mini-cursos, palestras e mesas redondas, todas focadas na
descoberta dos novos caminhos para o farmacêutico nas
principais áreas de atuação profissional.
Auditório principal do Minascentro, com capacidade para
1.700 pessoas, ficou lotado na maior parte do evento

Congresso contou com participação de farmacêuticos
e estudantes de vários lugares do País
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O presidente do 13º CFBMG e vice-presidente do CRF/MG,
Claudiney Ferreira, explicou os motivos que levaram à escolha
do tema. “São inúmeras as transformações que a profissão
farmacêutica vem passando. Nos últimos dois anos, conquistamos o direito de prescrever medicamentos, atualizamos
nosso Código de Ética, conseguimos a aprovação da Lei
13.021/14, garantindo a farmácia como estabelecimento de
saúde e a presença do farmacêutico durante todo o horário de
funcionamento do local. Ainda temos a eminente aprovação
da lei que obriga a presença do farmacêutico nas unidades
do SUS, comprovando que muitos avanços estão por vir.
Nesse novo cenário, precisamos nos preparar para cumprir,
com eficiência, o papel de promotores da saúde”, ressaltou
Claudiney Ferreira.

Mesa de abertura reuniu as principais lideranças farmacêuticas do Estado

O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, que tem
mais de 40 anos de atuação na área de Análises Clínicas,
confirmou a importância da reflexão sobre os novos
caminhos para o farmacêutico. “No Congresso estavam
reunidos farmacêuticos de várias gerações. Quantos de
nós sonhamos com o dia em que poderíamos prescrever
medicamentos sob amparo de uma resolução normativa?
Quantos sonhamos com o dia em que a farmácia clínica
viria a se tornar uma das mais promissoras áreas de
atuação da nossa profissão? Pois esses dias chegaram.
A conquista de uma vitória atrás da outra aumenta
ainda mais a nossa responsabilidade. Temos que estar
preparados para os novos tempos”, destacou Vanderlei
Machado.

Satisfeito com os resultados do evento, Claudiney Ferreira
agradeceu a presença dos congressistas, conferencistas, representantes de entidades farmacêuticas e
conselheiros de todo o País. “Quero agradecer a cada
um que contribuiu para o sucesso desse grande evento.
E, especialmente, quero agradecer a todos os congressistas, sem o qual não seria possível alcançar o nosso
principal objetivo: agregar conhecimento e valorizar a
profissão farmacêutica”.
Para o vice -presidente do 13º CFBMG e diretor-tesoureiro do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, esta
edição superou as expectativas dos organizadores. “A
cada ano, batemos os nossos próprios recordes tanto
em qualidade dos debates, quanto na quantidade de
participantes. Ficamos extremamente realizados ao
perceber a categoria se apropriando destas e de outras
oportunidades que o Conselho tem preparado com
tanto cuidado. Encerramos os trabalhos já começando,
animados, os preparativos da 14º edição”, concluiu.

OS NÚMEROS DO

Um dos destaques da programação científica foi o
Seminário Estadual de Assistência Farmacêutica, que
reuniu quase 800 profissionais nos três dias de capacitação. Realizado em parceria com a Secretaria de Estado
de Saúde, o evento promoveu debates estratégicos
sobre o cuidado farmacêutico no contexto da assistência
farmacêutica de Minas Gerais, a política estadual de
assistência farmacêutica e a judicialização da saúde. Os
participantes eram, em sua maioria, integrantes da Rede
Farmácia de Minas.
O superintendente de Assistência Farmacêutica, Homero
Souza Filho, agradeceu o CRF/MG pela oportunidade
da parceria. “Este evento vem coroar a nova fase da
Secretaria de Estado de Saúde, pautada na construção
coletiva. O CRF/MG é um parceiro importante neste
processo, e tenho certeza que este será o primeiro de
| Julho - Agosto 2015 |
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Inovação: a chave para o sucesso

Salas lotadas nos três dias de evento

Por que as empresas fracassam? Por que
marcas líderes de mercado simplesmente
deixam de existir? Com estas perguntas, o
professor mais votado no Best Professor of the
Year, promovido pelo The Economist, Rivadávia
Drummond, abriu a palestra magna da abertura
do 13º CFBMG, na manhã do dia 27 de agosto.
Ele falou para um auditório lotado de farmacêuticos interessados nos novos caminhos da
profissão. Segundo Rivadávia, inovação é a
palavra chave para garantir o sucesso dos
empreendimentos. “Não tem nenhum setor da
economia imune à inovação. A Kodak, que foi
líder na venda de filmes fotográficos, desapareceu. A Mesbla, loja de conveniência mais
popular nos anos 80 e 90, também fechou. O
que elas têm de comum? Deixaram de investir
em inovação. A regra é simples. Se você não
fizer, alguém vai fazer por você”, alertou.
D e ac ordo c om o adminis tr ador, que é
pós-doutor em Ciência da Informação e autor
do livro “Gestão do Conhecimento em Organizações”, o segredo do sucesso está na resposta
ao seguinte questionamento: como o meu
produto pode atender à necessidade do meu

Rivadávia Drummond estimulou a reflexão dos congressistas
durante a palestra magna da solenidade de abertura

cliente? “Não adianta ter uma farmácia e vender air bag. Pessoas
vão à farmácia em busca de saúde. Na farmácia, o farmacêutico
deve sempre se perguntar se está correspondendo às expectativas do cliente. Se a resposta for negativa, dificilmente o negócio
será bem sucedido”.
Ao defender a inovação em saúde como fonte de geração de valor
e crescimento sustentável, Rivadávia Drummond afirmou que nem
sempre são necessários grandes investimentos em tecnologia
para garantir a conquista de um espaço diferenciado no mercado.
“A competência de inovar é, na verdade, a capacidade de liderar
corretamente. É preciso descobrir como a inovação pode entrar no
negócio, como executá-la, quais as ferramentas são necessárias
para isso e como medir os resultados que levam a ela. Uma dica
para inovar: erre. Erre muito. Mas erre rápido. Quanto mais rápido
vêm os erros, mais tempo temos para corrigi-los”, aconselhou.

A palavra é sua
“Tenho 16 anos de
formado e nunca
perdi uma edição
do Congresso.
Essa é a melhor
chance que temos
para nos atualizar,
trocar experiências.
Reencontrei amigos
da época de faculdade e conheci novos colegas.
É muita gente nova todos os anos. Se a gente
não vem, fica por fora das novidades. “

Fabiana Silveira

Jorge Luiz Pereira

Farmacêutica de Betim

Farmacêutico de Guarani/MG
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“É a segunda vez que
venho ao Congresso, e
novamente está sendo
ótimo. Participei da
grade de Farmácia
Clínica, pois tenho
projetos para implantála em minha drogaria.
É um sonho que,
agora com os conhecimentos que adquiri nas
palestras e cursos, vai ser concretizado em breve.”

“Tenho uma amiga
farmacêutica que
reside aqui em Minas
Gerais e ela me contou
sobre o 13° Congresso,
daí eu vim para BH
para participar. Estou
gostando muito
desse Congresso, é
uma riqueza de histórias, de conhecimentos.
Eu, particularmente, considero inadmissível que
um estudante ou até mesmo um profissional
perca essa oportunidade. Não só o evento, mas
a estrutura e organização estão excelentes.
Depois dessa edição, pretendo vir sempre.”
Márcia Betânia de Vasconcelos Oliveira
Farmacêutica de Água Doce
do Norte / Espírito Santo

“Saí cedo da minha
cidade, viajei 5 horas na
estrada para não perder
essa oportunidade
que é o 13° Congresso
de Farmácia e
Bioquímica de Minas
Gerais. É a primeira
vez que participo,
mas estou gostando bastante e pretendo vir
nos próximos. Acabei de assistir um curso
da área de Gestão e Empreendedorismo,
sinto que precisava ouvir aquelas palavras.
Já está valendo muito o sacrifício!”
André Oliveira Costa
Estudante do 8° período – FUPAC, de Ubá/MG

“Sou recém-formada

e é a primeira vez que
participo do Congresso.
Quando entrei na
faculdade, há cinco
anos, não quis participar
do 11º CFBMG porque
era nova na profissão.
No 12º, não consegui
vir porque estava em semana de prova. Nesse,
eu fiz questão. Foi excelente para eu ter uma
noção maior da área que pretendo seguir. “
Ana Carolina Ribeiro
Farmacêutica de Belo Horizonte

“ É a 3° edição do Congresso
que eu participo, e cada
uma consegue ser única e
ao mesmo tempo superar
a outra. Minha área é
saúde coletiva, e durante
os congressos, adquiro
muitos conhecimentos
com as palestras, cursos e
debates. Essa 13ª edição está bem aconchegante, mais
próxima dos farmacêuticos. Além disso, os próprios
profissionais estão se conhecendo mais e melhor,
trocando experiências e conteúdo. Em Varginha, onde
moro, sempre participo das ações do CRF/MG, então
eu já esperava um Congresso de sucesso como esse!”
Stael Costa
Farmacêutica, mestre em
microbiologia, de Varginha
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O fim do desabastecimento
SAF anuncia regionalização da aquisição de medicamentos durante o 13º CFBMG
Os municípios mineiros vão passar a contar com mais
uma opção para aquisição de medicamentos. O anúncio
foi feito pelo superintendente de Assistência Farmacêutica
da Secretaria de Estado de Saúde, Homero Souza Filho,
durante a programação de Saúde Coletiva do 13º CFBMG.
Segundo o superintendente, a nova forma de pactuação do
Componente Básico do Bloco de Assistência Farmacêutica
foi aprovada no dia 19 de agosto, na reunião da Comissão
Integestores Bipartite (CIB-SUS) de Minas Gerais.
Na prática, a mudança permite que os municípios possam
gerir seus recursos e adquirir medicamentos de acordo
com as suas necessidades. “Percebemos que o modelo
que estava estabelecido favorecia o desabastecimento,
excessivamente centralizado e de alto custo. Ao mesmo
tempo, esse modelo fechava os olhos para a realidade
dos municípios, porque além do que o Estado comprava
e mandava para eles, os municípios ainda tinham que
comprar uma outra quantidade gigantesca de medicamentos”, analisou o superintendente.
Segundo Homero Filho, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar as atas de registro de preço para as prefeituras
aderirem. “Todo aquele processo licitatório necessário
para adquirir medicamentos do SUS não será mais
necessário. Com a regionalização, as cidades vão poder
aderir à ata de registro de preço com entrega direta do
fornecedor. Isso vai permitir a ampliação do elenco de

Superintendente Homero Souza Filho explicou a proposta
de regionalização do Governo de Minas
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medicamentos, um investimento financeiro com mais
qualidade, além do preço baixo, porque a compra vai
ser feita por escala”, explicou.
O superintendente afirmou que muitos municípios já
demonstraram interesse de pactuação. “A SAF fez uma
pesquisa no começo do ano, que indicou que 90% dos
municípios fazem algum tipo de compra de medicamento além do que é fornecido pelo Governo do Estado.
Muitas dessas cidades já sinalizaram interesse em
aderir às nossas atas de registro de preço, processo
que vamos tentar implantar até o início do ano que
vem”.
Até lá, de acordo com Homero, a Secretaria de Saúde
vai continuar investindo na solução dos problemas
de aquisição e de distribuição dos medicamentos.
“Corremos atrás das novas licitações e começamos a
fazer a distribuição pelos Correios. Esse esforço todo já
conseguiu reduzir o número de medicamentos faltantes
de 165, quando nós assumimos, para 60, atualmente.
Nossa expectativa é que, para a próxima distribuição,
consigamos diminuir ainda mais esse número”, concluiu.
O superintendente participou ativamente dos três
dias de programação da área de Saúde Coletiva, que
contou com mais de 800 farmacêuticos que atuam
nas unidades da Farmácia de Minas e das farmácias
municipais.

Farmacêuticos do Núcleo de Assistência Farmacêutica das
regionais de Saúde fizeram reunião de alinhamento

Farmacêuticos comemoram abertura do diálogo com a SAF
A programação de Saúde Coletiva foi aberta pela farmacêutica e conselheira regional Andréa Reis Pereira, que
apresentou o histórico do Programa Rede Farmácia de Minas. Representando a Associação dos Farmacêuticos do
Programa (AFARF), Andréa falou sobre as expectativas iniciais dos profissionais que atuavam na Rede e os ganhos que
eles tiveram ao longo desses sete anos de existência da iniciativa.
“Eu fui a segunda farmacêutica a entrar no Programa. Acompanhei de perto todos os desafios e conquistas alcançadas
nesses anos todos. Sou uma entusiasta do Farmácia de Minas e acho que muito já melhorou de lá para cá. Mas o que
me deixa mais satisfeita é perceber que, finalmente, estamos sendo ouvidos
pela SAF”.
Segundo ela, nos outros seminários realizados pelo Governo, não havia
espaço para a manifestação dos farmacêuticos. “Nunca tínhamos
conseguido falar e ser ouvidos. Estamos na linha de frente e temos muito a
contribuir para o fortalecimento do programa”, desabafou. De acordo com a
farmacêutica, o fato de a Superintendência de Assistência Farmacêutica ter
aberto a programação científica da área de Saúde Coletiva com uma palestra
da Associação indica o quanto a nova gestão está disposta a dialogar.

Andréa Reis Pereira foi a segunda farmacêutica
contratada pelo programa, no Estado

Cuidado farmacêutico é objetivo do Governo
Tirar o foco do medicamento e centrar a
atenção no paciente. Esta deverá ser a nova
meta dos farmacêuticos que atuam na Rede
Farmácia de Minas, segundo a Superintendência de Assistência Farmacêutica. Uma
das palestras apresentadas no 13º CFBMG
foi sobre o Cuidado Farmacêutico no contexto
da Assistência Farmacêutica de Minas
Gerais. Ministrada pela farmacêutica clínica
Djenane Ramalho de Oliveira, referência
internacional no assunto, a palestra chegou
a motivar farmacêuticos que trabalham em
outras áreas da profissão.

todas as doenças crônicas controladas. E nós sabemos bem que não
é isso que acontece”, afirmou Djenane, que é educadora e pesquisadora da área.

“Finalmente os gestores estão percebendo
que não dá só para comprar e fornecer
o medicamento. Isso não tem nenhum
valor se não houver uma efetiva Política de
Assistência Farmacêutica que acompanhe
quais são os resultados clínicos daquela
terapia. Pelo tanto que os governos gastam
com medicamento, era para que tivéssemos

A farmacêutica também questionou a formação do profissional
durante a graduação. “Estou nas salas de aula há 18 anos e percebo
que o cuidado farmacêutico ao paciente ainda não encontrou a
atenção que merece nas grades curriculares. Sem debater isso
amplamente nas instituições de ensino, ficará difícil encontrar esse
novo profissional nos diversos cenários de prática. Precisamos
assumir essa responsabilidade e concretizar a grande revolução
paradigmática que vimos prometendo há quase três décadas”.

Ela chamou a atenção dos farmacêuticos para a importância de
efetivação do cuidado farmacêutico nas unidades de saúde. “O
gerenciamento da terapia medicamentosa não é uma atividade
privativa dos farmacêuticos. Outros profissionais da saúde que
identificarem essa demanda também poderão se apresentar para
o trabalho. A hora de nos apropriarmos desse papel é agora. O
farmacêutico tem plenas condições de desempenhar essa atividade,
mas precisa querer, antes de tudo. Se não fizermos, alguém
certamente vai fazer, porque esse é um caminho sem volta”, alertou.
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Oficina de Educadores discute a
formação em Farmácia Clínica

Um grupo formado por 50 empresários participou, no dia 29
de agosto, de um encontro de empreendedores para discutir
a criação de uma Cooperativa Financeira para Farmacêuticos.
O evento, realizado durante a programação do 13º CFBMG, foi
organizado pelo Sindicato dos Laboratórios de Minas Gerais
(SindLab) e o CRF/MG.

A formação do farmacêutico na Farmácia Clínica, uma
das áreas mais promissoras da profissão, foi tema de
debate da Oficina de Educadores durante o segundo
dia do 13º CFBMG. Na oportunidade, professores com
experiências exitosas expuseram as práticas pedagógicas utilizadas em seus cursos, mostrando que
novas metodologias são fundamentais no preparo dos
farmacêuticos para os atuais desafios da profissão.
No mini-curso, moderado pela Dra. Angelita Cristine de
Melo, o professor Patrick Cruz de Souza apresentou
a simulação realística como diferencial no ensino da
clínica no curso de especialização no Centro Universitário do Pará (Cesupa). “Não há como aprender clínica
somente com a teoria. Por outro lado, a prática pode
expor um paciente a erros que agravem ainda mais
seu quadro. Assim, a maneira que encontramos de
preparar os alunos para o atendimento ao paciente foi
reproduzir, por meio de atores treinados previamente,
todos os aspectos essenciais do cenário clínico”.
Segundo ele, a metodologia inovadora desenvolve a
percepção, a reação, a habilidade de comunicação
e a capacidade afetiva do farmacêutico em diversas
situações, que vão de simulações de atendimento a
pacientes a de discussões em ambientes multiprofissionais. “O farmacêutico deve estar seguro para
se posicionar e tomar decisões perante o paciente
e perante outros profissionais. Todo o atendimento
simulado é gravado para que possamos avaliar o
desempenho do aluno”, explicou.
A professora Heloiza Maria Siqueira Renno, vice-diretora
do campus Dona Lindu, que abriga os cursos de saúde
da Universidade Federal de São João del-Rei, em
Divinópolis, relatou os desafios para a implementação
de práticas que formam alunos com uma visão mais

Empresários debatem criação de Cooperativa
Financeira para o setor farmacêutico

Coordenador da Comissão de Ensino, Waldemar de Paula Júnior, apresentou
os resultados do Fórum de Educação Farmacêutica, realizado em abril

Na oportunidade, o consultor empresarial Stélio Durães
apresentou as vantagens de promover o associativismo
por meio de uma Cooperativa Financeira. ”Na cooperativa,
os donos são os associados. É um círculo virtuoso dos
recursos. Além de oferecer os mesmos serviços dos bancos, a
cooperativa trabalha para promover a distribuição dos lucros
entre os próprios associados”, destacou.

social e humana. “A Farmácia nasceu como profissão
próxima do paciente, se dispersou com o surgimento dos
grandes laboratórios e indústrias farmacêuticas, e agora
busca retomar o seu contato com a população. Uma coisa
precisamos ter em mente e repassar aos alunos: todo o
conhecimento deve levar em conta o contexto em que
o paciente vive, suas necessidades e sua autonomia no
momento de optar pelo tratamento”, ressaltou.

Segundo o consultor, a cooperativa é válida para pessoas
físicas e jurídicas, sendo plenamente viável no setor
farmacêutico. “Minas Gerais tem mais de 22 mil farmacêuticos e 11 mil estabelecimentos. É um público em potencial,
que pode se beneficiar de condições diferenciadas do
mercado. Onde existe cooperativa, tem regulação do
mercado e redução de taxas. Há isonomia no tratamento,
beneficiando a coletividade. Todos têm os mesmos direitos e
obrigações”, ressaltou.

Na segunda etapa da Oficina, o professor Waldemar de
Paula Júnior expôs suas experiências na implantação
da metodologia ativa de ensino nas Faculdades Santo
Agostinho, em Montes Claros, onde coordena o curso de
Farmácia. “Para que a mudança aconteça, é preciso contar
com o envolvimento de todo o corpo docente e estar atento
às sugestões dos alunos para melhorias”, destacou.
O educador detalhou, ainda, as propostas levantadas em
Minas Gerais durante o Fórum de Educação Farmacêutica,
realizado em abril, que foram posteriormente apresentadas ao CFF como contribuição à elaboração da Nova
Diretriz Curricular do Curso de Farmácia.

“Participei no ano
passado do II Congresso
Mineiro de Farmácia
em Alfenas, e adquiri
bastante conhecimento
e contatos. Não pude
deixar de participar
desse Congresso, que
é maior ainda. Hoje
ainda é o primeiro dia e já me sinto atualizada
e informada. Estou gostando bastante de
tudo que estou vendo e aprendendo aqui.”
Estudante do 4° período da
Faculdade Pitágoras de Betim
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No encontro, ficou decidido que os empresários vão
continuar a mobilização em busca de adeptos e,
no dia 25 de setembro, decidirão, em assembléia,
se a Cooperativa será criada. De acordo com o
presidente do SindLab, Humberto Tibúrcio, outros
estados já manifestaram interesse em aderir à
iniciativa mineira, caso ela seja aprovada.

Outras informações sobre a
Cooperativa podem ser obtidas pelo
email: cooperativa@sindlab.org.br

A palavra é sua

Amanda Santos
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Consultor empresarial Stélio Durães apresentou as
vantagens de uma cooperativa financeira

“Participei da grade de
Saúde Pública e só tenho
elogios sobre o 13º
CFBMG. Assim como nos
outros anos, o Congresso
está muito bom e
muito bem organizado.
Percebi a adesão de
muitos farmacêuticos,
principalmente recém-formados, o que é
ótimo para a profissão, porque vejo um
futuro brilhante para a categoria que se
preocupa em estar sempre capacitada.”
Giovana Gonçalves
Farmacêutica de Pirapora

“ É a primeira vez
que eu participo do
Congresso de Farmácia
e Bioquímica. Estou
participando da área
de saúde coletiva, que
é onde eu pretendo
atuar quando me
formar, mas considero
todas as áreas importantes. A ideia de se ter
um Congresso como esse é muito interessante,
porque não é somente os cursos e palestras que
vamos participar aqui, é a fonte de contatos e
oportunidades que eu, como estudante, terei aqui.”
Ludimar Ramos Ribeiro
Estudante do 9° período da Faculdade
Pitágoras de Contagem
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Estande do CRF/MG foi ponto de encontro de congressistas

Quando não estavam nos auditórios, os congressistas se reuniam no estande do CRF/MG, uma área de 177 m²
estrategicamente criada para acolher os profissionais e acadêmicos farmacêuticos. O local tinha várias mesas e
cadeiras à disposição, além de tomadas para carregar baterias de equipamentos eletrônicos. Funcionários do CRF/MG
também esclareceram dúvidas dos participantes sobre os serviços e atividades prestados pelo Conselho.
A participação dos congressistas também pôde ser registrada gratuitamente na cabine de fotografia montada no
local. Ao todo, mais de duas mil fotos foram tiradas nos três dias de evento. Os congressistas já saíram do local com
as fotos impressas, como recordação do evento.

Trabalhos científicos são premiados na área de Tema Livre
O último dia do 13º CFBMG foi
especial para os farmacêuticos
e estudantes que apresentaram
trabalhos científicos na área
de Tema Livre. No intervalo do
almoço, foi feita a premiação dos
primeiros, segundo e terceiro
lugares. Ao todo, seis pessoas
receberam diplomas em reconhecimento à qualidade do trabalho
apresentado. A entrega foi feita
p elo s dire tore s do C RF/M G ,
Vanderlei Machado, Claudiney
Ferreira e Marcos Luiz de Carvalho,
no estande do Conselho.

Melhores trabalhos receberam certificados
das mãos dos diretores do CRF/MG

Durante os três dias de Congresso, mais de 70 trabalhos ficaram expostos nas galerias do Minascentro. A Comissão de
Tema Livre levou em consideração os seguintes critérios no momento da avaliação: originalidade, relevância científica;
interpretação de dados; coerência, contribuição para melhoria da prática do trabalho do profissional farmacêutico;
clareza; aspecto formal; e adequação à área escolhida.

Expofarma apresenta as novidades do setor

Trabalhos Premiados

Nos intervalos das atividades do 13º CFBMG, os congres-

• Análise Fitoquímica e Microbiológica da Planta Gallesia integrifólia frente às Cepas Staphylococcus
aureus e Escherichia coli: Bruna Maria Magro Pereira/Faminas Muriaé

sistas puderam conhecer as novidades do setor farmacêutico
na 13ª Expofarma. A exposição, constituída por empresas que

• Perfil Microbiológico de Patógenos Isolados de Espécimes Respiratórios de Pacientes Fibrocísticos:
Débora Martins Coelho/Hospital Universitário da Universidade Federal de Juiz de Fora

atendem as diversas áreas da Farmácia, foi uma excelente
oportunidade de fazer negócios e contatos.

Trabalhos foram avaliados pelos integrantes
da Comissão de Tema Livre

1º LUGAR:

Marília Mol, consultora farmacêutica do Grupo Buzatto’s,
empresa participante da Expofarma e patrocinadora do

• Estudo Etnobotânico de Plantas Medicinais Empregadas pela Comunidade do Distrito de Sant’ana
do Campestre: Thainá de Melo Carlos Dias/Faculdade Presidente Antônio Carlos – Ubá
• Avaliação da Viabilidade de Células Mononucleares do Sangue Periférico Humano Tratados com
a Fração Hex do Extrato Etanólico de Foolhas de Pseudobrickellia brasiliensis: Débora Cristina
Aquino/Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri

13º CFBMG, confirmou os bons resultados da participação
no evento. “A parceria com o Congresso é sempre positiva.
Estivemos presentes também na última edição e conseguimos
muitos contatos com farmacêuticos de drogaria, hospitais,
laboratórios e farmácias de manipulação. Seguindo a tendência
atual, que mostra que o número de farmacêuticos-proprietários
está crescendo cada vez mais, esses resultados só tendem a
melhorar. Com certeza vamos marcar presença no 14º CFBMG
também”, disse.
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2º LUGAR:

• Potencial antibacteriano de fitoterápicos de uso tradicional: Flávio Júnior Barbosa Figueiredo/
Faculdades Santo Agostinho e Faculdades Unidas do Norte de Minas

3º LUGAR:

• Atividade Ansiolítica do Extrato Bruto da kielmeyera rubriﬂora em camundongos: Amine Becheleni
Pimenta/UFVJM
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Capacitação profissional

A palavra é sua
“Achei o conteúdo do
Congresso excelente e
os palestrantes bem
preparados. Trabalho
em Farmácia Hospitalar,
mas a palestra que
eu mais gostei foi
sobre o cuidado
farmacêutico, na
área de Saúde Coletiva. Apesar de não ter
conhecimento profissional na área, a fala da
professora Djenane foi de encher os olhos.”

“Esse é o primeiro
Congresso que participo.
Vim a convite de uma
amiga, porque nos
formamos há uma
semana. Aprendi
muita coisa nova
e saio com mais
conhecimento. Também
achei a organização muito boa e certamente
vou participar dos próximos. “
Iara Gandini

Cristiane Gargano

Farmacêutica de Contagem

Farmacêutica de Belo Horizonte

“ Lá na faculdade,
nós temos uma linha
de pesquisa sobre o
pequi, e já tínhamos a
vontade de participar
do 13° Congresso,
então resolvemos
montar uma caravana
com o pessoal da
faculdade de diversos períodos que participa
dessa pesquisa também para vir apresentar
esse trabalho nos temas livres, além de vir
prestigiar esse evento, que é um sucesso!”
Rodrigo Feliciano Fernandes
Professor do curso de Farmácia da Faculdade
Santo Agostinho, de Montes Claros

“Trabalhei cinco anos
na Secretaria de Estado
de Saúde do Espírito
Santo e dois anos no
Departamento de
Assistência Farmacêutica
do Ministério da Saúde.
Estou em Minas Gerais
há nove meses e foi
ótimo ter participado do Congresso. Dele eu levo
as experiências das pessoas, como elas manejam
as dificuldades. Muitas vezes, são as mesmas
que eu enfrento. Isso é muito enriquecedor.”

“ Em 2013, participei
da 12° edição do
CFBMG, tirei muito
proveito e adquiri
muito conhecimento
e contatos, mas eu
ainda estava no inicio
do curso, ainda estava
muito crua. Voltei
esse ano para ter novos aprendizados, novos
contatos e me atualizar mais ainda. E esta
edição está conseguindo ser melhor ainda!”
Suzane Leão da Silva

Mariana Baliana

Estudante do 8° período da FUPAC de Ubá/MG

No dia 4 de julho, o CRF/MG, em parceria com o curso
de Farmácia da Faculdade Santo Agostinho, realizou
a capacitação em Farmácia Hospitalar na cidade de
Montes Claros, ministrada pela Dra. Elaine Cristina
de Oliveira.

Ciclo de capacitações
proﬁssionais em Belo Horizonte
Também no dia 4 de julho, foi realizado em
Belo Horizonte, um ciclo de capacitações
proﬁssionais. O ciclo contou com dois
mini-cursos com o tema “Qualiﬁcação do
cuidado em saúde”, que foram ministrados
pelo Prof. Msc. Waldemar de Paula Júnior e
pelo Prof. Msc. Marcelo Reis da Costa.

Caroline Dias

Oﬁcina Fator de Qualidade
em Belo Horizonte
O CRF/MG, em Belo Horizonte, sediou, no dia
24 de julho, a Oﬁcina “Fator de Qualidade”.
O evento aconteceu em parceria com o
SindLab e foi uma continuidade aos trabalhos
para os contratos de prestação de serviços
laboratoriais com as operadoras de convênio.

Estudante de Farmácia de Mineiros/Goiás

IV Seminário de Farmácia Hospitalar de Minas Gerais

“Gostei muito da
diversidade dos temas.
Assisti os cursos nas
áreas de Farmácia
Hospitalar e Farmácia
Clínica. Mas o ponto
forte, para mim, foi a
discussão sobre o direito
à saúde, principalmente
na parte de judicialização. Essa interação entre
diferentes profissionais é muito importante.
Não adianta eu ser uma boa farmacêutica se
eu não entender um pouco das necessidades
dos profissionais de outras áreas da saúde.”

“ É o 1° Congresso
que eu participo, e
para mim está sendo
ótimo. Acredito que
participando desse
Congresso, já saio
da faculdade com
a bagagem rica.
Tenho interesse na
área de Farmácia Clínica, e percebo que para
a minha área, pelo menos, está sendo muito
bom e enriquecedor. Está agregando muito
conhecimento ao que já tenho. Como estudante,
posso afirmar que está sendo incrível!”

Veigna Maria Carvalho

Amanda Mesquita

Farmacêutica de Divinópolis

Estudante do 8° período da
FAMINAS de Contagem
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“Segurança do paciente:
qualiﬁcação do cuidado em
saúde” em Montes Claros

“Fiquei sabendo do
13º Congresso de
Farmácia e Bioquímica
de Minas Gerais e
resolvi aproveitar essa
oportunidade. Meu
objetivo era fechar
a graduação com
chave de ouro e estou
conseguindo, através desse excelente evento.”

Farmacêutica do Espírito Santo
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Giro de
Capacitações

“Estou participando
da área de Saúde
Coletiva, pois integro
o Farmácia de Minas.
Acredito que não só
para mim, mas para
todo mundo que está
participando do evento,
está sendo muito válido.
Na minha área, sinto que as palestras e os cursos,
abrem caminhos para que nós desenvolvamos
melhorias para os usuários do SUS.”
Myrzia Sarah de Oliveira Melo
Farmacêutica bioquímica de Jaboticatubas/MG

Uberlândia recebeu, no dia 29 de julho, o IV Seminário de Farmácia Hospitalar de Minas
Gerais, em Uberlândia. O evento foi realizado em parceria com a Comissão Assessora
de Farmácia Hospitalar e teve como tema “Lei 13.021/2014 – Responsabilidade Técnica
e Atuação Proﬁssional”. A palestra foi ministrada pelo assessor de diretoria do CRF/MG,
Alisson Brandão.

Workshop de Farmácia
Magistral em Montes Claros
No dia 1° de agosto, foi realizado, em
parceria com o Curso de farmácia das
Faculdades Santo Agostinho, o workshop
de Farmácia Magistral, em Montes Claros.
Ministrado pelo Prof. Msc. Marcelo Reis
da Costa, a capacitação teve como tema
a “Garantia da Qualidade: Interpretação
e análise dos laudos de laboratórios de
terceirização para tratamento de não
conformidades na Farmácia Magistral”.

Workshop de Farmácia
Magistral em Varginha
No dia 18 de agosto, foi a vez de Varginha
sediar o workshop de Farmácia Magistral.
Ministrada pela Profª. Zélia de Oliveira, a
capacitação teve como tema “Workshop
Liderança e Gerenciamento de Equipes para
Resultados” e contou com a parceria da
Anfarmag.

| Julho - Agosto 2015 |
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Um ano da Lei da Farmácia
No dia 8 de agosto de 2014, as farmácias e drogarias deixaram de ser vistas somente como estabelecimentos
comerciais e passaram a ser legalmente compreendidas como estabelecimentos de saúde. O que parece ser apenas
uma questão de terminologia revela mudanças radicais no dia a dia das empresas. Há um ano, desde que a Lei
13.021/2014 foi aprovada, o farmacêutico se transformou no protagonista do atendimento ao usuário nos estabelecimentos farmacêuticos. O presidente Vanderlei Machado, que foi testemunha ocular desse momento histórico da
profissão, avalia quais foram os impactos da Lei no dia a dia de farmacêuticos e população.
1) Nesse primeiro ano, o que mudou com a aprovação da
Lei?
Essa Lei mudou para melhor a realidade da assistência
farmacêutica no País. Desde que passou a afirmar que a
farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada
a oferecer assistência farmacêutica, assistência à saúde e
orientação sanitária individual e coletiva, a qual necessita,
obrigatoriamente, da presença de farmacêutico durante todo
o horário de funcionamento, os profi ssionais encontraram o
respaldo legal para se apresentarem como protagonistas do
cuidado farmacêutico.
2) De que maneira a Lei pode beneﬁciar a população?
A partir do momento que as pessoas passam a perceber o
engajamento do farmacêutico, elas passam a procurá-lo no
estabelecimento. Ele é o profissional de referência. Se ele está
presente, não é necessário tentar adivinhar o mecanismo de
ação dos medicamentos. As pessoas poderão descobrir as
interações daquele medicamento com outros que porventura já
utilizam, as associações perigosas com alimentos, a maneira
correta de ingeri-los, entre tantas outras orientações que o
farmacêutico pode oferecer.
3) Como você avalia a mobilização farmacêutica que
culminou na aprovação da Lei?
Aquele foi um momento histórico, do qual ainda fico
emocionado ao lembrar. Perdi as contas de quantos deputados
visitei, pessoalmente, em Brasília e em Minas Gerais. Foram
meses de intensa mobilização social e política. Nos meus mais
de 40 anos de profissão, nunca tinha visto uma coisa daquela.
As entidades representativas da Farmácia construíram uma
agenda positiva e não descansamos enquanto não percebemos
que os interesses da população iriam, finalmente, se sobrepor
aos interesses econômicos. Foi uma batalha árdua, que
muitas vezes pareceu perdida. Mas a categoria atendeu o
nosso chamado e ajudou a exercer a pressão necessária para
garantir a aprovação. Hoje, todos nos beneficiamos dessa Lei.
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4) Agora que o farmacêutico é protagonista na farmácia, o
que o CRF/MG espera da conduta proﬁssional dele?
Com esse novo conceito de estabelecimento de saúde, a
presença obrigatória do farmacêutico ganha ainda mais
importância. Uma vez que a população está reivindicando o
seu direito à saúde, dentro das farmácias, a responsabilidade
do farmacêutico aumenta consideravelmente. Ele tem que
sair de trás do balcão e se apresentar como agente promotor
de saúde. Isso vai muito além da dispensação de medicamentos. Às vezes, a pessoa chega na farmácia para comprar
um medicamento. Mas, com o atendimento do farmacêutico,
pode descobrir uma alteração na pressão, por exemplo. O
mesmo acontece com o diabetes. Um exame de glicemia feito
pelo farmacêutico pode demonstrar valores acima do normal,
indicando que aquela pessoa é um diabético em potencial.
Esses são casos clássicos de doenças silenciosas que só
se manifestam quando estão agravadas. Quanto desdobramento negativo pode ser evitado com a simples intervenção
do farmacêutico? Daí a importância de os profissionais se
prepararem, estudando e procurando se qualificar cada vez
mais para essa importante tarefa.

Vanderlei Machado
Presidente do CRF/MG

Dose concentrada de
cuidado farmacêutico
A aprovação da Lei 13.021/2014 abriu caminho para que os
farmacêuticos se apropriassem da condição de promotores da
saúde dentro dos estabelecimentos. No último ano, vários profissionais abriram seus próprios consultórios e estão prestando
Atenção Farmacêutica individualizada aos seus clientes. Uma
delas é Cristiane Aparecida Coelho, proprietária de uma drogaria
em Barbacena, na região Central do Estado. Depois de identificar a demanda e se preparar para a nova tarefa, ela inaugurou
um consultório para melhor orientar os pacientes no início de
2015.
A farmacêutica Cristiane adaptou uma sala na sua

“Muitas pessoas me procuravam no balcão pedindo explicações
drogaria para melhor orientar os clientes
sobre os medicamentos em uso ou prescritos recentemente.
Percebi que essa prática não poderia ser feita diante de outros clientes, pois muitos me questionavam sobre atraso
menstrual, anticoncepcionais e outros assuntos que os deixavam constrangidos de se expor na frente dos outros”. Ela
adequou uma sala da drogaria com móveis de escritório e computador. Os atendimentos, que começaram com alguns
clientes específicos, rapidamente foram ampliados para todos os interessados mediante marcação prévia.
Segundo a farmacêutica, na consulta é feita uma anamnese do paciente. Depois, ela afere a pressão e faz o teste de
glicemia, quando necessário. “O paciente sai com um cartão de controle e a próxima consulta já agendada. É muito
prazeroso quando ele volta e diz que o tratamento deu certo. A maioria mantém a pressão arterial controlada, assim
como o diabetes e o colesterol”, conta Cristiane, orgulhosa.
Para ter condições de atender em consultório, a farmacêutica afirma que foi preciso muito preparo profissional.
“Busquei muita bagagem antes de começar. Estudei a Lei 13.021/14, a Resolução 586/2013, a Resolução 585/2013,
a RDC 44 e, é claro, fui tirando várias dúvidas com o CRF/MG. Hoje, curso pós-graduação em Farmácia Clínica e
Prescrição Farmacêutica”. Por ser uma atividade nova, Cristiane optou por não cobrar pelos atendimentos. Mas ela
garante que o retorno financeiro da iniciativa é positivo. “Atrás de um atendimento sempre vem uma receita a ser
aviada”, garante.
Cristiane afirma que mantém boa relação não só com os clientes, mas também com os prescritores. “Os pacientes
levam para os médicos as minhas orientações e eles decidem qual a melhor conduta a tomar. Em muitos casos,
principalmente quando o cliente é idoso, faço no meu receituário um relato de todas as queixas dele, medicamentos
utilizados e, quando possível, um comparativo de terapia e resultados laboratoriais. Esse trabalho tem dado resultados
fantásticos. Inclusive já recebi um ‘parabéns pela iniciativa’ de um dos médicos”.
Ela incentiva os profissionais farmacêuticos a seguirem o mesmo caminho. “Vivenciamos um momento em que a
farmácia não é mais só um comércio. Eu prezo o contato direto com o paciente, alguns minutinhos de conversa, tirar
dúvidas e dar as orientações necessárias. Já deixamos de ser simplesmente farmacêuticos para sermos orientadores
e praticarmos a Atenção e Assistência Farmacêutica de modo individualizado”.
| Julho - Agosto 2015 |
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Fazendo a diferença
Após participarem das conferências municipais de saúde, farmacêuticos
se preparam para as etapas estaduais e nacionais da 15ª CNS
Os farmacêuticos mineiros estão dando uma importante contribuição ao processo de fortalecimento do controle social
do Sistema Único de Saúde. Muitos deles participaram ativamente das conferências municipais de saúde, realizadas
de abril a julho, levando adiante as propostas de consolidação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica
(PNAF) e de maior inserção do profissional farmacêutico no SUS. Agora, chegou a hora da Conferência Estadual de
Minas Gerais, que poderá definir as políticas públicas de saúde para o Estado nos próximos quatro anos. O Governo
de Minas, um dos realizadores do evento, calcula que cerca de três mil pessoas participem das discussões, de 1 a 4
de setembro, em Belo Horizonte.
É na Conferência Estadual que ocorre o diálogo entre profissionais, da saúde e de outras áreas, gestores, e usuários
do SUS. Cabe aos farmacêuticos que foram eleitos delegados nas conferências municipais a missão de deliberar
as políticas públicas a serem avaliadas nacionalmente, em dezembro, durante a Conferência Nacional. Esta será,
também, mais uma oportunidade para divulgar os impactos da Lei 13.021/14, que acaba de completar um ano, para
a transformação do conceito das farmácias públicas e privadas como estabelecimentos de saúde.
A 8ª Conferência Estadual de Saúde vai avaliar a situação da saúde em Minas Gerais com base nas prioridades e
propostas provenientes das etapas municipais. Após serem apresentadas e debatidas, as propostas escolhidas pelos
votos dos delegados vão compor o relatório final que será encaminhado à comissão organizadora da 15ª Conferência
Nacional de Saúde, até o dia 31 de outubro.
A 15ª Conferência Nacional de Saúde será realizada de 1 a 4 de dezembro, em Brasília. Promovido a cada quatro anos,
o evento tem como tema a “Saúde Pública de Qualidade para Cuidar Bem das Pessoas – Direito do Povo Brasileiro”.

01 A 04 DE
DEZEMBRO

32

| Farmácia Revista |

Farmácia em debate

Unidos pela profissão
Interessado em saber como foi o engajamento dos farmacêuticos mineiros nas etapas municipais, o CRF/MG pediu, por
meio das redes sociais, relatos de proﬁssionais que participaram voluntariamente das conferências. Os comentários
foram enviados por email para a Assessoria de Comunicação, nos meses de julho e agosto, e surpreenderam
tanto na quantidade como na qualidade. Isso comprova que o farmacêutico está cada vez mais consciente do seu
papel de promotor da saúde e decidiu, deﬁnitivamente, se apropriar da condição de indispensável à saúde.

A participação da classe farmacêutica na
Conferência de Uberaba foi muito enriquecedora.
Foram levantadas várias propostas que
precisam ser olhadas com seriedade e boa
vontade política por parte dos gestores. Metas
essenciais para uma Secretaria de Saúde
funcionar com responsabilidade para o melhor
andamento e segurança da população. É
muito importante a presença do profissional
farmacêutico nos conselhos municipais de
Saúde, onde temos direito a voz e voto para defender uma assistência
farmacêutica de qualidade para cada município por meio do controle social.

Sou farmacêutico há seis anos. Participei
como conselheiro municipal de saúde pelo
seguimento governo durante 2011 e 2012, onde
pude entender melhor como funciona a saúde
pública e seus inúmeros desafios. Nos anos de
2013, 2014 e 2015, deixei de ser conselheiro,
mas continuei sempre participando das
reuniões do Conselho Municipal de Saúde, que
acontecem mensalmente, levando as pautas da
assistência farmacêutica municipal. Considero
de suma importância a participação dos farmacêuticos nos
conselhos de saúde, pois estes são a instância máxima no SUS.

Marieta Barbalho
Farmacêutica e conselheira de saúde de Uberaba

Wallace Victor do Nascimento Frizoni
Farmacêutico da cidade de Antônio Carlos

Sabemos que o controle social no SUS é de grande
importância e é garantido constitucionalmente
desde 1988. Esse direito é reforçado nas leis
orgânicas da saúde, por meio da criação
dos conselhos e conferencias de saúde. Um
CMS atuante participa na formulação de
estratégias de operacionalização das políticas
de saúde e no controle social da execução
dessas políticas. O Conselho Municipal de
Saúde de São Domingos do Prata representa
um espaço participativo onde os membros discorrem, objetam e negociam
a favor da melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Sinto muito
orgulho de fazer parte do Conselho da minha cidade, representando
não apenas os farmacêuticos, mas todos os trabalhadores da saúde!

Para o Sindicato dos Farmacêuticos do Estado
de Minas Gerais (Sinfarmig), as etapas que
antecedem a Conferência Nacional de Saúde
são consideradas da maior importância porque
empoderam os trabalhadores e cidadãos,
viabilizando suas ideias e propostas. É nas
conferências que tudo acontece. A participação
do Sinfarmig está em cada uma das etapas
preparatórias - já asseguramos participação na
Conferência Estadual e queremos estar na Nacional.
O Sinfarmig considera, para além das propostas de melhoria da
Assistência Farmacêutica no Brasil, que a expansão e melhoria de todas
as políticas públicas de saúde encontrem forte apoio no maior evento do
País na área da Saúde, que é a 15ª Conferência Nacional de Saúde.

Stella Carneiro
Farmacêutica de São Domingos do Prata

Júnia Dark Vieira Lelis
Diretora do Sinfarmig e da Fenafar

Fui conselheiro Municipal de Saúde por dois
mandatos. Acho importantíssima a nossa
participação nas reuniões do CMS e nas
conferências de Saúde. Elas são o ápice do
cotrole social, pois das conferências emanam o
desejo coletivo de construir e melhorar o SUS!
Esse ano, fique muito feliz por estar prestente,
como palestrante, nas conferências de Teixeiras,
Cajuri, Pedro Anta, Guaraciaba, Oratórios e Sem
Peixe, auxiliando e instigando os delegados
presentes a pensar e repensar o SUS que queremos e precisamos!

Sou conselheira de saúde há cinco anos,
representando os trabalhadores do SUS. Faço
parte da comissão de orçamento e finanças
que avalia contratos, subvenções e gastos em
saúde. Participei como delegada na última
Conferência Estadual, contribuindo para a
avaliação de propostas. A minha experiência
na conferência municipal foi muito produtiva,
pois conseguimos apresentar muitas propostas
importantes na área de medicamentos e atuação
do farmacêutico na Atenção Básica que precisam ser reformuladas.

Marcos Luiz de Carvalho
Farmacêutico de Ponte Nova e diretor do CRF/MG

Maria Cristina Santos
Farmacêutica de Lagoa da Prata e Santo Antônio do Monte
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Sou conselheira Municipal de Saúde de Lagoa da
Prata, de onde também fui vice-presidente na
última gestão.Participo de todas as reuniões, sou
atuante, e represento o prestador de serviço. Fui
presidente da Comissão de Ética neste período. O
conselho constitui uma importante ferramenta
pública onde qualquer cidadão pode oferecer
participação contribuindo para transparência e
fiscalização do dinheiro público investido em saúde.
O Conselho de Saúde Municipal não somente
controla através da Comissão de Orçamento e Finanças, mas acompanha
mensalmente, fiscaliza in loco, por intermédio da Comissão de Visita, e
quando não há cumprimento de metas propõe alternativas em plenária
para negociação conforme a necessidade da população das instituições
subvencionadas. Portanto, o trabalho do Conselheiro de Saúde não é questão
de status, mas sim de interesse público de quem se preocupa com a maioria.
Ângela Helena Miranda
Farmacêutica de Lagoa da Prata

Faço parte do Conselho Municipal de Saúde
do município de Três Pontas. Faço questão de
participar para me manter atualizada e informada
a respeito das demandas e dos acontecimentos
da saúde pública municipal. Além disso, estou
em contato direto com outros conselheiros, o
que me possibilita ser conhecida pela minha
sociedade, facilitando o reconhecimento dos
profissionais farmacêuticos no SUS. Como me
graduei numa universidade federal, sinto o
compromisso de retribuir para a sociedade o benefício e privilégio que tive.
Capacitei-me em gestão pública e acredito que, com isto, tenho grande
condição de agregar valores nas decisões do Conselho Municipal de Saúde.
O Conselho Municipal de Saúde de Três Pontas é bastante articulado e
comprometido com a saúde pública dos cidadãos trespontanos.
Maria Flávia Menegatto
Farmacêutica de Três Pontas

Demonstrativos Contábeis CRF/MG
Sou conselheiro de saúde e Primeiro Secretario
do Conselho na cidade de Itabirito. Participei
da IX Conferência Municipal de Saúde,
realizada dias 26 e 27 de junho. Na ocasião,
propusemos a implantação da Farmácia
Verde como componente da fitoterapia, e a
criação de uma lei para a regularização das
PIC’s no município, dentre outras propostas.
Luís Fernando Gurgel
Farmacêutico de Itabirito

Este ano, tive a oportunidade de participar como
delegada da Conferência Municipal de Betim,
cidade onde resido. Meu contato com o Conselho
Municipal foi bastante interessante e esclarecedor.
Participei da plenária municipal e, com base nessa
experiência, decidi me tornar uma profissional
ativa e participante nas decisões a serem tomadas
e implantadas no SUS. Pretendo participar das
próximas conferências e me tornar membro do
Conselho Municipal de Saúde, com toda certeza.
Daniela Santana Portes
Acadêmica do 7º período de Farmácia da UFMG

Desde agosto de 2011, sou o Diretor Técnico
da Unidade da Rede Farmácia de Minas de
Serranópolis de Minas. Neste mesmo ano, fui
convidado a fazer parte do Conselho Municipal
de Saúde representando os trabalhadores
de saúde. Depois, fui eleito secretário, vicepresidente e hoje sou o atual presidente
do Conselho de Saúde. Fizemos a nossa 3º
Conferência Municipal de Saúde nos dia 23 e 24
de julho. Como farmacêutico, pude contribuir
na discussão e elaboração de propostas para a etapa estadual. Além disso,
ajudei a gerar questionamentos na área farmacêutica da saúde pública.
Paulo Fernando Costa Faria
Farmacêutico de Serranópolis de Minas

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 2º TRIMESTRE 2015
30/06/2015

30/06/2014

AH

19.841.514,85
14.547.765,41
502.996,35
14.044.769,06

16.813.809,94
12.227.111,14
77.519,26
12.149.591,88

18%
19%
549%
16%

4.923.832,41
4.923.832,41

4.313.039,00
4.313.039,00

14%
14%

79.701,38
40.562,17
39.139,21

65.733,57
34.858,48
30.875,09

21%
16%
27%

290.215,65
290.215,65

207.926,23
207.926,23

40%
40%

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Divida Ativa
Dívia Ativa Executada
Depositos Judiciais

26.309.378,24
14.415.402,55
4.496.986,79
9.800.329,15
118.086,61

18.859.787,48
14.537.820,50
5.376.693,95
9.082.120,54
79.006,01

39%
-1%
-16%
8%
49%

Provisões de Curto Prazo
Provisões Trabalhistas
Provisões para Risco Trabalhistas e Cíveis
Provisão Cota-Parte
Provisão Fundo de Assistência Profissional

Investimentos, Imobilizado e Intagível
Bens Móveis
Bens Imóveis
Intangível

11.893.975,69
2.165.113,53
8.104.786,53
1.624.075,63

4.321.966,98
1.807.216,33
1.508.194,52
1.006.556,13

175%
20%
437%
61%

Patrimônio Líquido
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultados Acumulados

23.275.260,92
27.104,66
23.248.156,26

22.005.856,88
22.005.856,88

6%
6%

Variação Patrimonial Diminutiva

11.920.378,28

10.773.063,88

11%

Variação Patrimonial Aumentativa

28.335.652,12

22.457.536,98

26%

TOTAL

58.071.271,37

46.446.661,30

25%

TOTAL

58.071.271,37

46.446.661,30

25%

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira
Créditos a Curto Prazo
Créditos a Receber Empresas e Profissionais
Demais Créditos a Curto Prazo
Adiantamentos Concedido a Pessoal e Tereceiros
Outros Valores a Receber
Estoques
Almoxarifado

Previsão

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida Ativa
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes

Laíz Cristina Oliveira Mendes
Farmacêutica de Raul Soares
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Desde 2013, participo como Conselheira do
Conselho Municipal da cidade Chalé, onde tenho
tido a oportunidade de participar de decisões
importantes a respeito da saúde do município.
Como sou também Referência Técnica Municipal de
alguns programas, sempre preciso levar projetos
para serem aprovados pelo Conselho e, por eu ser
uma profissional participativa, tenho tido dos
demais conselheiros credibilidade no que precisa
ser aprovado. Tem sido uma experiência muito boa
como profissional e cidadã, pois hoje quase toda parte de financiamentos,
projetos, passam pela aprovação do conselho como relatório anual de gestão.
Ariane Siqueira de Souza
Farmacêutica do município de Chalé

22.514.657,81
17.568.214,82
2.196.633,23
439.445,20
1.172.160,13
1.138.204,44
1.009.000,00

-

86%
85%
93%
121%
124%
44%

30/06/2014

AH

1.983.267,44 226%
122.195,98 100%
122.195,98 100%

Obrigações a Curto Prazo
Fornecedores
Consignações

292.639,39
199.038,64
93.600,75

512.122,23 -43%
432.520,73 -54%
79.601,50 18%

Demais Obrigações a Curto Prazo
Transferências correntes
Outras obrigações

509.344,17
326.484,69
182.859,48

522.322,25
522.322,25
-

5.414.570,79
1.040.739,66
2.537.212,90
1.224.439,25
612.178,98

Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida Ativa
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes

0%

Receitas de Capital

-2%
-37%
-

826.626,98 555%
826.626,98 -26%

COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Execução
19.418.870,48
14.885.634,63
2.050.918,74
532.435,57
1.448.580,75
501.300,79

30/06/2015
6.460.358,33
243.803,98
243.803,98

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/06/15

Receitas de Capital

Participo do Conselho Municipal de Saúde de
Raul Soares e vou representar o meu município
na etapa estadual. Na etapa municipal, tive o
papel de delegada, podendo propor melhorias
para o município, defender a importância do
farmacêutico na saúde publica e demonstrar
a necessidade de manter o farmacêutico nos
quadros de pessoal. Mostrei que a sua participação
efetiva na equipe multidisciplinar é de suma
importância, uma vez que ele é o único profissional
realmente preparado para avaliar interações medicamentosas, dar suporte à
prescrição e dispensação, visando o cuidado ao usuário, considerando o uso
do medicamento, contribuindo, assim, para a efetividade do tratamento.

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Pessoal e Encargos Sociais a Pagar

30/06/2015

30/06/2014

AH

19.418.870,48
14.885.634,63
2.050.918,74
532.435,57
1.448.580,75
501.300,79

17.754.763,64
13.646.013,29
2.098.841,23
443.055,31
1.016.502,66
550.351,15

9%
9%
-2%
20%
43%
-9%

-

-

Subtotal

23.523.657,81

19.418.870,48

83%

Subtotal

19.418.870,48

17.754.763,64

9%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

22.581.657,81
16.850.522,48
5.731.135,33

11.275.536,57
6.510.618,55
4.764.918,02

50%
39%
83%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

11.275.536,57
6.510.618,55
4.764.918,02

10.543.668,64
6.110.925,17
4.432.743,47

7%
7%
7%

942.000,00
942.000,00

343.650,00
343.650,00

36%
36%

Despesas de Capital
Investimentos

343.650,00
343.650,00

275.739,90
275.739,90

25%
25%

Subtotal

23.523.657,81

11.619.186,57

49%

Subtotal

11.619.186,57

10.819.408,54

7%

Superávit Apurado

xxxxxxxxxxx

7.799.683,91

7.799.683,91

6.935.355,10

12%

Despesas de Capital
Investimentos

Superávit Apurado

VANDERLEI
Presidente--CRFMG
CRFMG2.883
2.883
VANDERLEIEUSTÁQUIO
EUSTÁQUIO MACHADO - Presidente
MARCOS
Tesoureiro-- CRFMG
CRFMG12.851
12.851
MARCOSLUIZ
LUIZDE
DECARVALHO
CARVALHO -- Diretor
Diretor Tesoureiro
BRIGIDA
Contabilidade - CRCMG 93.880/O
BRIGIDASILVA
SILVAMOTA
MOTA--Gerente
Gerente de
de Orçamento,
ContabilidadeFinanças
- CRCMGe93.880/O
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Fiscalizaçao

Mais segurança na fiscalização
A fi scalização do exercício profi ssional é a principal atribuição do
CRF/MG. Apesar disso, os fiscais ainda encontram resistência por
parte de alguns proprietários de estabelecimentos farmacêuticos.
Para facilitar o acesso deles, a diretoria do CRF/MG solicitou ao
comando da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) um suporte
especial nas visitas aos locais mais críticos. O pedido ocorreu no
dia 3 de junho, quando os diretores Vanderlei Machado e Marcos
Luiz de Carvalho relataram as dificuldades vivenciadas pela fiscalização ao Chefe do Estado Maior da PMMG, Marco Antônio Bicalho.
O pedido foi acolhido pelo comando da corporação, que encaminhou
um memorando a todas as unidades da Polícia Militar no Estado,
recomendando o apoio aos fiscais sempre que solicitado pelo CRF/MG.
O documento afirma que “a solicitação carece de atenção por parte da
PMMG, considerando a importância da atividade para a sociedade e o
fato de que a cobertura policial a fim de assegurar o poder de polícia
dos fiscais do CRF/MG constitui uma das atribuições da PMMG”.
De acordo com a gerente de Fiscalização, Érika Nolli, a ajuda é
necessária em situações específicas, quando o proprietário impede a
ação de fiscalização ou quando ameaça, de alguma forma, a integridade
do farmacêutico fiscal. “Nós passamos a ter contato direto com todas
as unidades da Polícia Militar, do Estado. Quando necessário, fazemos
a solicitação de apoio por ofício e programamos uma visita conjunta,
ou simplesmente acionamos as guarnições por telefone, caso a recusa
esteja acontecendo naquele momento”, explicou Érika Nolli.
Segundo ela, já foi necessário o acompanhamento de policiais em
algumas vezes desde que o suporte foi formalizado. Uma delas
ocorreu durante a fiscalização de um drogaria do Triângulo Mineiro,
cujo proprietário impediu a entrada do fiscal Alexandre Leal no
estabelecimento. Neste caso, de acordo com a gerente, o próprio
fiscal telefonou para a polícia local, que já informada sobre a autorização de apoio, rapidamente chegou ao estabelecimento e liberou o
acesso. Durante a fiscalização, foi constatado que o local funcionava
sem registro no CRF/MG e sem farmacêutico responsável técnico.
“Com o memorando que veio de Belo Horizonte, passei a ter fácil acesso
à PM, que frequentemente tem me dado apoio nas visitas a alguns
estabelecimentos que impedem a minha entrada para a fiscalização. Já
teve um caso específico em que a minha integridade física foi ameaçada,
assim como a da minha família. Portanto, esse apoio é de extrema
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importância para que possamos realizar um
trabalho eficaz”, afirmou o fiscal Alexandre Leal.
Outro caso de fiscalização conjunta ocorreu
em hospital do Leste de Minas. Após duas
recusas de entrada da fiscalização, o CRF/MG
enviou ofício ao comando da PM da região e
solicitou o acompanhamento dos policiais.
A visita foi reagendada e o hospital teve que
receber o fiscal. No local, a farmácia hospitalar
também funcionava sem farmacêutico, o que
resultou na autuação do estabelecimento.
De acordo com o vice-presidente Claudiney
Ferreira, responsável por coordenar as
atividades de fiscalização, o apoio é
necessário para preservar a população e a
própria profissão farmacêutica. “Já sabemos
que, nos locais onde a entrada da fiscalização
é dificultada, provavelmente há alguma irregularidade. Antes, tínhamos que recuar e tentar
novamente em outra oportunidade. Agora,
com o apoio da Polícia, podemos solucionar
este problema na hora. A fiscalização profissional é atividade fim do CRF/MG e existe
para garantir que a população terá garantido
o seu direito à assistência farmacêutica, e
para que o farmacêutico tenha o seu espaço
preservado no mercado de trabalho”, reforçou
o vice-presidente.

Chefe do Estado Maior da PMMG, Marcos Antônio Bicalho
(à esquerda), recebeu os farmacêuticos em seu gabinete

Rastreadores ajudam a
recuperar veículos roubados
A segurança dos fiscais
é uma das prioridades
do C RF/MG . A f im de
acompanhar o deslocamento dos veículos
usados na fiscalização,
o CRF/MG instalou, em
2014, rastreadores em
todos os carros oficiais.
Toda a frota de veículos do CRF/MG é
A medida foi adotada por
monitorada durante 24 horas por dia
questões de segurança
em casos de acidentes, roubos ou sequestros-relâmpago. Desde que
os rastreadores foram instalados, já houve duas ocorrências de furto
dos veículos, em Betim e em Belo Horizonte. Em ambos os casos, os
fiscais estavam fora dos carros fazendo visitas aos estabelecimentos
próximos ao local do roubo.
“Nesses dois casos, os próprios fiscais entraram em contato conosco
para relatar o furto. Imediatamente recorremos ao sistema de
rastreamento e, em uma hora, conseguimos visualizar o local para
onde o carro foi levado. Com base nessas informações, acionamos a
Polícia, que imediatamente tomou as providências para recuperar o
veículo”, contou a gerente Érika Nolli.
Além do sistema de monitoramento, os fi scais usufruem de frota
terceirizada, cujos veículos são trocados anualmente. Os carros
possuem todos os itens de segurança, como air bag, freios ABS,
além do conforto proporcionado pelo ar condicionado e direção
hidráulica. Os veículos são vistoriados a cada cinco mil quilômetros
nas concessionárias autorizadas, garantindo plenas condições
de circulação. Os itens de segurança foram determinantes para
preservar a integridade física dos fiscais em pelo menos dois
acidentes ocorridos desde a terceirização da frota, um dos quais
envolvendo vítima fatal em outro veículo.
“Não economizamos quando o assunto é segurança. Antes de
serem fiscais, eles são farmacêuticos e precisam de todo o suporte
necessário para desempenhar o seu trabalho. Eles viajam por todo
o Estado, visitando os mais de 11 mil estabelecimentos farmacêuticos registrados no CRF/MG. Oferecer condições adequadas de
transporte é um cuidado que fazemos questão de ter”, concluiu o
vice-presidente Claudiney Ferreira.

Em dia com a

FISCALIZAÇÃO
O CRF/MG publica, a cada edição
da Farmácia Revista, respostas
para as principais dúvidas dos
farmacêuticos relacionadas à
Fiscalização. As orientações
vêm diretamente dos ﬁscais que
acompanham o dia a dia dos
proﬁssionais e se baseiam nas leis
e resoluções que regulamentam a
proﬁssão farmacêutica.
O que é avaliado pela ﬁscalização e
ética proﬁssional quando o farmacêutico
prescreve medicamentos?
O ato da prescrição farmacêutica constitui
prerrogativa do farmacêutico legalmente
habilitado e registrado no Conselho Regional
de Farmácia de sua jurisdição. No ato da
prescrição farmacêutica, alguns requisitos
mínimos deverão ser seguidos e serão verifi cados pela fiscalização, como identificação do
estabelecimento farmacêutico ou serviço de
saúde; nome completo do paciente; descrição
terapia farmacológica e não farmacológica;
nome, assinatura e número de registro do
profissional farmacêutico; local e data.
O farmacêutico deve seguir fielmente a
Resolução 586/13, do Conselho Federal
de Farmácia, e somente está autorizado a
prescrever medicamentos que não exijam
prescrição médica. Para tanto, será exigido
pelo CRF/MG o reconhecimento de título
de especialista ou de especialista profissional farmacêutico na área clínica, com
comprovação de formação que inclua conhecimentos e habilidades em boas práticas de
prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação interpessoal, farmacologia clínica e
terapêutica.
| Julho - Agosto 2015 |
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Mais genéricos no mercado*

Anvisa libera registro de
novos medicamentos de
combate ao câncer*

Em julho e agosto, a ANVISA concedeu o registro de novos genéricos cujas substâncias associadas em um mesmo
medicamento ainda não tinham concorrente no mercado. Desde o início de 2015, já são 25 novos genéricos
aprovados, aumentando a opção terapêutica para médicos e pacientes. Os novos registros são:
LEVETIRACETAM
Anticonvulsivante que se apresenta sob a forma de comprimido revestido nas concentrações de 250 mg e 750
mg e de solução oral na concentração de 10mg/mL. A formulação é indicada para o tratamento da epilepsia.
COLISTIMETATO DE SÓDIO
Indicado para o tratamento de infecções bacterianas agudas ou crônicas. O medicamento foi autorizado na
forma de pó estéril, que pode ser utilizado como solução injetável e para nebulização.
VALSARTANA + HIDROCLOROTIAZIDA + BESILATO DE ANLODIPINO
Indicado para tratamento da hipertensão em pacientes cuja pressão arterial não foi adequadamente controlada
com outras associações.

A Anvisa concedeu o registro para o medicamento Xofigo® [cloreto
de rádio (223 Ra)], classificado como um radiofármaco novo
pronto para o uso, de acordo com a RDC 64/2009. A publicação
desse registro representa mais um passo para adequação dos
radiofármacos às normativas sanitárias vigentes.
Xofigo® é um medicamento terapêutico emissor de partículas
alfa com efeito antitumoral direcionado à metástase óssea. As
partículas alfa são um tipo de radiação ionizante para terapia com
Radiofármacos.
Segundo a ANVISA, a parte ativa do produto é o isótopo de
rádio-223, que mimetiza o cálcio e se direciona seletivamente
aos ossos, especificamente às áreas de metástase óssea. A alta
energia linear transferida dos emissores alfa provoca quebras
da fita dupla de DNA em células adjacentes, resultando no seu
efeito antitumoral.
O medicamento Xofigo® possui indicação terapêutica para o
tratamento de pacientes com câncer de próstata resistente à
castração (CPRC) com metástases ósseas sintomáticas e sem
metástases viscerais conhecidas.
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Antineoplásico
No dia 27 de julho, foi publicado o registro
do medic amento Imbruvic a (ibrutinib e),
um antineoplásico sob a forma de cápsula
gelatinosa dura indicado para o tratamento de
pacientes que apresentam Leucemia Linfocítica
crônica ou Linfoma Linfocítico de pequenas
células (LLC/LLPC) tratados com no mínimo um
tratamento anterior. De acordo com a ANVISA,
trata-se de um medicamento novo, ainda não
existente no País.
A expectativa da Agência é que o novo medicamento melhore a rotina de tratamento dos
pacientes, já que pode ser administrado por
via oral, uma vez ao dia, diferente de outros
tratamentos feitos por via intravenosa. Outra
vantagem é que o medicamento oral permite
o tratamento domiciliar, já que não requer
a presença de um profissional para fazer a
aplicação.

Nova resolução para as Boas Práticas
de Fabricação de medicamentos*
A ANVISA publicou no Diário Oficial da União, de 4 de
agosto, a RDC 33, que altera o artigo 252, da RDC 17, e
dispõe sobre as Boas Práticas na Fabricação de medicamentos. Confira:
Art. 252: Os produtos não farmacêuticos e os não
sujeitos à vigilância sanitária não devem ser fabricados
em áreas ou com equipamentos destinados à fabricação
de medicamentos. Excetuam-se do disposto no caput os
produtos veterinários, que contenham exclusivamente
insumos cuja segurança para uso humano já tenha
sido demonstrada e aprovada, os quais devem cumprir
os requisitos de BPF desta Resolução. Excetuam-se do
disposto no caput a fabricação de produção para saúde,
produtos de higiene, cosméticos e/ou alimentos em área
e/ou equipamentos compartilhados com a fabricação
de medicamentos se houver comprovação técnica de
que os materiais empregados possuem especificações
de qualidade compatíveis ou superiores aos demais
materiais usados na fabricação de medicamentos e se
forem cumpridas as seguintes exigências:

• A fabricação de tais produtos deve ser realizada de
acordo com todos os requisitos de BPF referentes a
instalações, equipamentos, sistemas, utilidades, pessoal
e materiais previstos nesta Resolução;
• A fabricação de tais produtos deve ser precedida de
uma análise de risco contemplando a identificação,
análise e avaliação dos riscos, a sua mitigação e a decisão
quanto à aceitabilidade dos riscos remanescentes.
* Com informações da ANVISA.
| Julho - Agosto 2015 |
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Novas armas contra hepatite C

Fonte: O Globo

Uma nova geração de drogas mais potentes e caras será incorporada ao SUS, anunciou o Ministério da
Saúde, no dia 27 de julho. As drogas sofosbuvir, simeprevir e declatasvir, fabricadas por três laboratórios, oferecem 90% de chances de cura e reduzem o tempo de tratamento.

Novas substâncias sugerem que há uma forma de conter o Alzheimer
Fonte: Folha de S.Paulo

Nos últimos anos, pesquisadores e indústria farmacêutica têm buscado uma alternativa para tratar
a doença de Alzheimer, ou mesmo retardar seu aparecimento, sem quase nenhum sucesso. Resultados preliminares da ação de dois novos medicamentos, porém, sugerem que existe uma forma de
impedir a formação das placas de proteína no cérebro que levam à perda da memória.

Os custos, entretanto, são altos. Em média, chega a R$300 mil o tratamento completo. Por isso,
desde o ano passado, os medicamentos vinham sendo aguardados com expectativas por médicos e
pacientes. Ainda não há uma data exata, mas, segundo o Ministério, estarão disponíveis a partir de
dezembro.

É a primeira vez que os pesquisadores apresentam substâncias com o potencial de atrasar o desenvolvimento da doença, em vez de apenas aliviar seus sintomas. Um dos produtos é o solanezumabe.
O outro é o aducanumabe. Ambos são anticorpos monoclonais – proteínas produzidas naturalmente
pelo corpo humano, mas alteradas e replicadas em escala pelos pesquisadores.

Atualmente, são notiﬁcados dez mil casos da doença por ano no Brasil. Segundo o Ministério da
Saúde, entre 350 mil e 700 mil pessoas morrem em todo mundo em decorrência da hepatite C. O órgão
reforça que nem todas as pessoas que contraem o vírus precisam das novas medicações, que serão
distribuídas para até 30 mil pessoas – o dobro das 15.821 que são tratadas anualmente no Brasil.

O aducanumabe se mostrou seguro e eﬁciente contra as placas de proteína em cérebros de camundongos, mas os resultados em humanos não foram tão animadores, especialmente porque os pesquisadores enfrentam o desaﬁo de encontrar as doses corretas a serem aplicadas.

Estudo indica que dieta com ômega 3 pode reduzir risco de transtornos psiquiátricos

Anticorpo ataca vírus do tipo 2 da dengue e evita doença em roedores

Fonte: O Globo

Fonte: Folha de S.Paulo

Conhecida por sua importância para aqueles que precisam reduzir os seus níveis de triglicérides e
colesterol, a substância orgânica ômega 3, encontrada em alimentos como peixe e frango, também
pode ser eﬁcaz na prevenção de transtornos psicóticos e psiquiátricos entre jovens. É o que indica
um estudo publicado no periódico cientíﬁco “Nature Communications”, no dia 11 de agosto.

Cientistas de Singapura e dos EUA conseguiram mostrar que um anticorpo, chamado 2D22, é
capaz de combater o vírus tipo 2 (DENV2) da dengue e sua aplicação pode até mesmo tratar (em
roedores) a doença, que até hoje não tem cura (por isso os mosquitos que transmitem a dengue
são combatidos).

Há cerca de dez anos, cientistas australianos e austríacos, da Universidade de Melbourne, implementaram, por 12 semanas, uma dieta de suplementos alimentares com ômega 3 em 41 indivíduos
entre 13 e 25 anos de idade com elevada propensão a desenvolver esquizofrenia. Paralelamente,
um grupo com características semelhantes recebeu suplementos de placebo.

O trabalho cientíﬁco foi publicado no dia 2 de julho, na revista cientíﬁca “Science”. Há quatro
tipos de vírus da dengue – DENV1, DENV2, DENV3, DENV4 – e o 2D22 combate eﬁcientemente
apenas o DENV2. O grande desaﬁo que os pesquisadores enfrentaram foi compreender a estrutura do DENV2 – peculiar em comparação aos outros tipos – e descobrir como ocorre a ligação
do anticorpo 2D22 a ele.

Os pesquisadores observaram que apenas 9,8% daqueles que receberam ômega 3 desenvolveram
algum tipo de esquizofrenia, em comparação com 40% do grupo do placebo. Além disso, a doença
apareceu mais cedo neste grupo, que apresentou ainda um número maior de outras doenças
mentais durante o período do estudo. Pesquisas anteriores já haviam mostrado que pacientes com
distúrbios psiquiátricos apresentam níveis reduzidos de ácidos graxos – especialmente o ômega 3 e
o ômega 6 – em suas membranas celulares.

Em cada temperatura, a organização geométrica do vírus muda, expondo ou não seu calcanhar-de-Aquiles. O anticorpo é capaz de se ligar bem ao vírus em todas essas situações e consegue
tanto neutralizá-lo após a infecção quanto evitar a doença se administrado anteriormente.

Câncer detectado na saliva e no sangue

Fonte: Estado de Minas
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Novo teste pode antecipar diagnóstico de câncer do pâncreas
Fonte: O Globo

Pesquisadores desenvolveram exame capaz de identiﬁcar tumores de cabeça e pescoço em amostras dos ﬂuidos corporais. Testada com bons resultados em um grupo reduzido de pacientes, a
técnica aponta a possibilidade de que, daqui a alguns anos, exista um exame eﬁcaz que dispense
procedimentos mais complexos.

Conhecido por tirar rapidamente a vida de personalidades como o fundador da Apple, Steve Jobs e o
ator americano Patrick Swayze, o câncer do pâncreas preocupa especialistas por ser uma das formas
mais letais de tumor maligno. Na tentativa de frear a taxa de mortalidade da doença, cientistas
desenvolveram um teste de urina que pode antecipar seu diagnóstico.

O teste criado pelos americanos, apresentado na revista Science Translational Medicine, é um
sequenciamento capaz de identiﬁcar no material colhido dos pacientes mutações genéticas relacionadas a essas enfermidades, incluindo o HPV, vírus que é uma das maiores causas dos males,
ao lado do consumo de álcool e do tabagismo. A técnica é derivada de estudos anteriores que
identiﬁcaram marcadores genéticos desses tipos de câncer.

Em estudo publicado no dia 4 de agosto, na revista cientíﬁca “Clinical Cancer Research”, a equipe
identiﬁca três proteínas que se apresentam em níveis mais elevados nas pessoas com a enfermidade. Enquanto atualmente o diagnóstico é feito por imagem radiológica, por um marcador no
sangue que pode estar presente ou não e por uma biópsia, a novidade traria uma abordagem de
mais baixo custo e não invasiva.

Segundo os pesquisadores, a ideia surgiu a partir da especiﬁcidade de alterações genéticas que
caracterizam e são a marca de células cancerosas. Apenas essas substâncias contém essas mutações. Assim, sua detecção em ﬂuidos corporais, para os cientistas, era uma expectativa razoável.
Com base nessas células, os cientistas passaram a buscar formas de detectar as mutações em
ﬂuidos corporais, como saliva, sangue e urina.

É um ﬂuido inerte e muito menos complexo do que o sangue e pode ser testado várias vezes. É
um painel de biomarcador com boa especiﬁcidade e sensibilidade, e pode estar em uso clínico nos
próximos anos, segundo a publicação. O próximo passo é tentar reproduzir em larga escala, ou seja,
validar em uma população não selecionada e em número maior.
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Diagramando: Pedro

Espaço do leitor
Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
13º CFBMG

Conferência de Saúde

Muito bom esse Congresso, cheio de
novidades bacanas para a nossa profissão.
Todas as palestras e mini-cursos foram
sensacionais. Estou ansiosa para o próximo
em 2017.

Parabenizo a iniciativa do CRF/MG em realizar a pesquisa
sobre a participação dos farmacêuticos nas conferências
municipais de saúde e espero que outros farmacêuticos
sintam-se estimulados a também participar dos conselhos
de seus municípios.

Rosilda Alcântara Souza (via Facebook)
Gostaria de agradecer pela palestra
ministrada pelo psicólogo Bedsen Rocha.
Posso afirmar, com toda certeza, que foi
uma das melhores palestras que eu já
estive. No mínimo inspiradora. Seus ensinamentos possuem uma riqueza de conteúdo
capaz de motivar até os mais pessimistas.

Patrícia Lima Carvalho dos Santos (via email)
Em nome da Farmácia Júnior, agradeço a
oportunidade que nos foi dada para expor
nossos serviços na Expofarma. Os saldos
para nossa empresa foram muito positivos
e isso só foi possível graças ao CRF/MG.

Túlio Tadeu Rocha (via email)

Maria Flávia de Morais Menegatto (via email)
Segurança do Paciente - Qualiﬁcação
do Cuidado em Saúde

São mais de 40 empresas conveniadas
oferecendo descontos e vantagens
exclusivas aos farmacêuticos mineiros.

O treinamento foi de grande aproveitamento e passou muito
conhecimento a cerca da área de farmácia hospitalar.

Darci Helder Nunes Souza (Via Fale Conosco)
Garantia da Qualidade - Interpretação
e análise dos laudos de laboratórios de
terceirização para tratamento de não
conformidades na Farmácia Magistral
Palestra maravilhosa! O palestrante tem alto nível de conhecimento, parabéns! Deveríamos ter mais oportunidades assim.

Pâmela Karine Figueiredo (Via Fale Conosco)
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A Teia é uma ferramenta online gratuita desenvolvida pelo
CRF/MG com o objetivo de tecer uma rede de possibilidades
de crescimento para farmacêuticos e empresas. Agora, você
pode encontrar as melhores oportunidades de emprego
em Minas Gerais com comodidade, agilidade e segurança.

A Teia traz pra você:
Contato
online rápido
e seguro entre
profissional
e empresa

Cadastro de
currículos
Ofertas de
emprego
e estágio

Busca de
vagas por
área de
interesse

Fique atento às novidades e amplie seu
relacionamento com o mercado de trabalho!
Acesse:
www.crfmg.org.br > Área restrita > Teia
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