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Esta edição traz a cobertura completa da inédita homenagem recebida pelo CRF/MG na Casa do Legislativo
estadual. O histórico acontecimento na Assembleia Legislativa de Minas Gerais ocorreu no momento em que
o Conselho, consciente da sua maturidade na defesa da profissão farmacêutica, avança no investimento de
novas tecnologias e parcerias em benefício dos profissionais.
Se o Conselho já vinha se empenhando em manter as portas abertas aos seus inscritos, na sede e nas seções,
esta aproximação ganhou um novo sentido com a inauguração do aplicativo para tablets e celulares. Agora, os
principais serviços oferecidos pela entidade estão na palma da mão.
É assim que o CRF/MG deve seguir: com os olhos atentos às necessidades de uma categoria plural, dinâmica e
moderna. Sejam nos campos políticos, técnicos ou tecnológicos, o Conselho não mede esforços para cumprir o
seu papel de grande defensor da profissão e dos farmacêuticos. Boa leitura!
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- Infraestrutura: (31) 3218-1008 / 3218-1027
email: infraestrutura@crfmg.org.br

CRF/MG lança aplicativo para
celulares e tablets

Regionais
Leste de Minas

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

Vale do Aço

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

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

www.crfmg.org.br

Zona da Mata

Av. Barão de Rio Branco, 2390 - Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36035-000
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Norte de Minas

Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center, n° 140 - Sala 309 - São José
Montes Claros/MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br

Sul de Minas

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

Triângulo Mineiro

Praça Senador Camilo Chaves, 164 - Tibery
Uberlândia/MG - CEP: 38405-038
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

Capa:
Homenagem inédita da
Assembleia Legislativa, por
ocasião do Dia Internacional
do Farmacêutico, reforça
o quanto o CRF/MG se
fortaleceu nos seus 54
anos de criação.
Fotos: Luiza Godoy e
Ana Luiza Borelli
Arte: Pedro Godoy
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O adeus a Lauro Mello Vieira
06/05/1949

† 10/10/2015

Conselho
na Mídia
Setembro
• Entrevista para a Rádio América sobre administração
de medicamentos em idosos, no dia 23;
• Entrevista para a rádio Itatiaia sobre o Dia
Internacional do Farmacêutico, no dia 26;
• Matéria no jornal Ponto Final, de Mariana, sobre
a importância do farmacêutico, no dia 25;
• Farmácia Popular do Brasil
-- Entrevista para o jornal
Hoje em Dia, no dia 29;
-- Entrevista para a rádio
Itatiaia, no dia 30.
• Homenagem na ALMG
-- Matéria no site da
Assifarma, no dia 19;
-- Matéria no site Correio
de Minas, no dia 22;
-- Matéria no site da
ALMG, no dia 25;
-- Matéria no site da Agência
Minas, no dia 25;
-- Matéria no site do deputado federal Odair Cunha, no dia 25;
-- Matéria no jornal Folha Marianense, no dia 26;
-- Matéria no site do deputado Ulysses Gomes, no dia 26;

Outubro
• Farmácia Popular do Brasil
-- Entrevista para a Rádio América, no dia 1º;
-- Entrevista para Rádio UFMG, no dia 13;
-- Entrevista para a Rádio América, no dia 14.

O ex-presidente do CRF/MG, farmacêutico
Lauro Mello Vieira, faleceu no dia 10 de
outubro, em Belo Horizonte, aos 68 anos. Ele
era professor aposentado do Departamento
de Análises Clínicas e Toxicológicas da
Faculdade de Farmácia da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG). O
farmacêutico também foi Diretor da
Faculdade de Farmácia de 2008 a 2012, após
ter deixado a presidência do CRF/MG, cargo
que ocupou de 1988 a 2007.
Mestre em Imunologia e doutor em Ciências
Farmacêuticas, Lauro Mello Vieira foi um
dos responsáveis pela formação de milhares
de profissionais nos seus mais de 40 anos
dedicados ao ensino farmacêu tico. Foi
orientador de dezenas de teses de mestrado
e doutorado, e autor de vários ar tigos
científicos e capítulos de livros.
Além da Faculdade de Farmácia da UFMG,
Lauro Mello Vieira também deu aulas na
tradicional Escola de Farmácia de Ouro Preto,
de 1971 a 1994. Entre os vários títulos e
homenagens recebidos, destaca-se a Medalha
da Inconfidência, outorgada a ele em 2011.
Lauro Mello V ieira f oi o presidente de
várias edições do Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais, hoje em sua 13ª
edição. O evento é promovido a cada dois anos
pelo CRF/MG e é considerado um dos mais
tradicionais do setor farmacêutico, no Brasil.

comunicados de ausência podem ser
feitos com 12 horas de antecedência
A redução do prazo mínimo para os comunicados de
ausência dos farmacêuticos nos estabelecimentos,
uma grande reivindicação da categoria, foi atendida
pelo Conselho Federal de Farmácia e pelo CRF/MG. O
CFF publicou, na edição do Diário Oficial da União do dia
10 de setembro, a Resolução 612/2015, que institui a
Declaração de Atividades Profissionais (DAP) e altera os
prazos para os comunicados de ausência em casos de
férias, licenças maternidade e paternidade, consultas
e cirurgias eletivas, casamentos, participação de
congressos e outras atividades profissionais previamente
agendadas. A Resolução determina que o comunicado
deve ser feito de acordo com as condições técnicas e
administrativas do CRF, além de deliberação específica.
Após a publicação da Resolução, o CRF/MG aprovou a
Deliberação 23/15, no dia 28 de setembro, para regulamentar o procedimento aos farmacêuticos mineiros.
Os profissionais já podem fazer seus comunicados de
ausência com o mínimo de 12 horas de antecedência,
desde que a declaração seja impressa e deixada no
estabelecimento para ser apresentada ao fiscal. O
comunicado continua sendo feito pela Área Restrita do
farmacêutico, no site do CRF/MG.
Antes, o tempo mínimo para informar a ausência era
de 48 horas. O prazo era bastante questionado pelos
farmacêuticos, que alegavam que nem sempre era
possível prever, com dois dias de antecedência, a
necessidade de uma falta eventual. Agora, com a redução
do prazo, o CFF e o CRF/MG esperam que haja uma
otimização da assistência farmacêutica integral, além do
fortalecimento da celeridade e eficiência administrativa.

setembro e já pode ser utilizado por todos”, anunciou
o vice-presidente Claudiney Ferreira, responsável por
coordenar as atividades de fiscalização do CRF/MG.

DAP
A Resolução 612/2015 também institui a Declaração de
Atividades Profissionais. Por meio desta declaração, a
empresa ou estabelecimento que necessitar de Responsabilidade Técnica (RT) de forma eventual ou por tempo
limitado, bem como para desenvolver atividades em
sistema de escalas, folgas, plantões ou outras necessidades de ausência, afastamento ou impedimento
temporário do farmacêutico RT por até 30 dias, poderá
disponibilizá-la pelo farmacêutico substituto.
Entretanto, a DAP só poderá ser utilizada em empresas
regulares e nas quais exista um farmacêutico com
responsabilidade técnica e horário anotado na condição
de responsável técnico, além dos demais farmacêuticos
necessários para atendimento a todo o horário de funcionamento do estabelecimento. O documento deverá ser
fornecido pelos conselhos regionais, sem custo.
O farmacêutico substituto que assumir a responsabilidade técnica não poderá possuir outra atividade,
declarada ou não ao CRF, em horário conflitante ao
pretendido ou que torne inviável a sua presença efetiva
no local onde se requer as suas atividades, sob pena de
infração ética-disciplinar. A DAP não poderá ser utilizada
nos casos de afastamentos do farmacêutico responsável
técnico por período superior a 30 dias. Nestes casos,
deverá ser requerida a responsabilidade técnica efetiva,
de acordo com a resolução vigente.

O comunicado de ausência é uma responsabilidade
exclusiva do profissional, conforme previsto no Código
de Ética da Profissão. “Como era um pedido recorrente
do farmacêutico, aceleramos ao máximo a mudança
nos sistemas de informação do Conselho para atender
à nova Resolução. O sistema entrou no ar no dia 28 de
| Setembro - Outubro 2015 |
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Confira as empresas parceiras do Profarminas

Dois anos de benefícios para você
O Profarminas comemora seu segundo aniversário somando muitas
conquistas. São mais de 40 empresas conveniadas oferecendo
descontos e vantagens exclusivas aos farmacêuticos mineiros

O que nasce como uma boa ideia, melhora com o
tempo. Há dois anos surgia o Programa de Benefícios
ao Farmacêutico de Minas Gerais (Profarminas), projeto
idealizado pelo CRF/MG. A partir de convênios firmados
com empresas, o programa garante que os farmacêuticos
regularmente inscritos na entidade paguem menos na
compra de produtos e serviços.
Hoje, o Profarminas conta com mais de 40 parceiros de
diversos segmentos, ampliando as vantagens para que o
farmacêutico possa investir na carreira, aprender novos
idiomas, viajar com a família ou até mesmo adquirir bens,
como eletrônicos, automóveis e imóveis.
O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, explicou a
amplitude do programa, que está em constante crescimento.
“Entendemos o quão importante é o conforto, a qualidade
de vida e os momentos de lazer com a família. Por isso,
desenvolvemos um programa de benefícios que vai além das
necessidades profissionais e acadêmicas dos farmacêuticos.
O Profarminas é hoje, sem dúvida, um dos principais projetos
de valorização do profissional mineiro, que deve aproveitar ao
máximo o grande leque de benefícios oferecido”, destacou.

Farmacêutico Bruno César de Albuquerque contratou o plano
de saúde da Unimed com valores diferenciados
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É o caso de Cristiane Gargano Eterovick, de Belo
Horizonte, que está sempre de olho nas ofertas do
programa. “Este ano, viajei com a minha família para
o Hotel Tauá Caeté utilizando os benefícios do Profarminas e tive direito a 15% de desconto na diária.
Agendando previamente o passeio, apenas apresentei
a carteira do CRF no momento do check in e obtive
a vantagem, sem mais burocracias. A estrutura do
hotel é ótima e a recreação para as crianças também.
Além de tudo, pagar menos é muito bom”, contou.
A farmacêutica aderiu ainda ao plano de saúde
pelo programa, pois o considerou vantajoso após
fazer uma pesquisa no mercado. “Recomendo aos
farmacêuticos que pesquisem no site e aproveitem os
tantos descontos oferecidos”, ressaltou.
A farmacêutica Vanes sa Magalhães, de Belo
Horizonte, também utilizou as vantagens do Profarminas para curtir momentos de lazer. Por meio
do programa, ela adquiriu o título da Bancorbrás
com desconto especial e já foi logo agendando sua
viagem para um resort em Santa Catarina. “Minha
experiência foi muito positiva devido à facilidade de
reserva do hotel, preço mais acessível e facilidade de
pagamento. Fiquei muito satisfeita!”, destacou.
Para Bruno César de Albuquerque Ugoline, de
Conselheiro Lafaiete, os descontos do programa são
diferenciados e vantajosos. “O Profarminas é uma
rede de benefícios ótima! Por meio dele contratei
meu plano de saúde. As diferenças para um plano
particular são significativas e isso demonstra o
empenho do Conselho em firmar parcerias em
benefício dos profissionais da classe. Espero
aproveitar mais benefícios em outros produtos e
serviços”, ressaltou o farmacêutico.

Farmacêutica Cristiane Gargano aproveitou
os descontos do Hotel Tauá Caeté

Um programa para você
Pensando em facilitar o acesso do
farmacêutico às novidades do Profarminas, o CRF/MG disponibiliza um hotsite
exclusivo (www.crfmg.org.br/profarminas)
com as informações sobre os parceiros,
contando a forma de concessão dos
benefícios e os contatos das empresas.
O profissional pode ainda se cadastrar
para receber a newsletter por email e
ficar sabendo mais sobre os descontos
oferecidos.
O Conselho busca constantemente novos
parceiros para o programa, que são
avaliados pelo departamento jurídico da
entidade antes da efetivação do convênio.
Qualquer farmacêutico pode sugerir um
novo parceiro, enviando um email para
profarminas@crfmg.org.br, informando o
nome e o ramo de atuação da empresa,
além do contato (telefone, email e pessoa
responsável). Se a empresa atender aos
critérios do programa, poderá ser incluída
como parceira e oferecer os benefícios
aos farmacêuticos.

~

Móveis Comerciais e Residenciais

Estética, Laser & Spa

cursos online
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O CRF/MG a um clique de você

aproveite todas as Funcionalidades do app

Já pensou ter acesso à casa do farmacêutico na palma da mão? Os farmacêuticos mineiros já podem contar com o aplicativo móvel (app) do CRF/MG para
utilizarem os principais serviços da entidade com agilidade e segurança.
Com um design moderno, o app foi desenvolvido para atender as demandas
do usuário, sendo de fácil navegabilidade e usabilidade. A ferramenta está
disponível para os sistemas Android (na PlayStore) e IOS (na App Store).
Entre suas principais funcionalidades, estão a possibilidade de o profissional realizar o comunicado de ausência, atualizar seus dados cadastrais
e consultar informações financeiras. O farmacêutico pode ainda acessar os
conteúdos informativos, como agenda de cursos e eventos, notícias, edições
da Farmácia Revista, além de conferir as novidades do Programa de Benefícios
ao Farmacêutico de Minas Gerais – Profarminas.
O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, explica que o aplicativo proporciona mais comodidade aos farmacêuticos para realizarem seus procedimentos
junto ao Conselho. “No contexto atual, em que estamos sempre atarefados
com o trabalho e as demandas pessoais, a tecnologia tem sido uma grande
aliada para que nos mantenhamos informados e em dia com os compromissos
profissionais. Por isso investimos nesse projeto, para que os farmacêuticos
possam contatar o CRF/MG a qualquer momento, de forma ágil e segura”,
ressalta.
O aplicativo conta ainda com serviços para a população, como a consulta
sobre profissionais regularmente inscritos no CRF/MG e a busca pelos estabelecimentos farmacêuticos geograficamente mais próximos do ponto onde a
pessoa estiver localizada, interagindo diretamente com a ferramenta Google
Maps.

vantagens do aplicativo móvel
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Comodidade

Mobilidade

Segurança

Facilidade

Praticidade
para realizar
comunicados
e atualização
de dados

Acesso aos
serviços a
qualquer
momento e em
qualquer lugar

Acesso para
farmacêuticos
autenticado por
login e senha

Aplicativo
de fácil
navegabilidade
e usabilidade
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Consultas
rápidas
Buscas de RT e
estabelecimentos
farmacêuticos

Consulta

Empresas

Denúncia

Busca por informações dos
farmacêuticos regularmente
inscritos no CRF/MG

Busca por
estabelecimentos nas
proximidades do usuário

Canal anônimo para
relato de condutas
antiéticas ou ilegais

Notícias

Revista

Agenda

Últimas informações
do CRF/MG

Últimas edições da
Farmácia Revista

Agenda de cursos
e eventos

Vídeos

Profarminas

Anuidade

Vídeos produzidos pelo
CRF/MG, armazenados
no YouTube

Clube de Benefícios
dos farmacêuticos

Informações sobre a
anuidade, emissão
de 2ª via de boletos

Meus dados

Ausência

Contato

Atualização de dados
cadastrais no CRF/MG

Área para realização do
comunicado de ausência
pelo farmacêutico

Formulário de
contato
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CRF/MG e Cosems estudam
criar parceria inédita
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e
o Conselho de Secretários Municipais de Saúde de
Minas Gerais (Cosems/MG) estão caminhando para
firmar uma parceria inédita a fim de incentivar a regularização da assistência farmacêutica nos municípios
mineiros. A meta é reduzir os autos de infração gerados
nas visitas fiscais às farmácias privativas e proporcionar, consequentemente, melhorias no atendimento
à população por meio da ampliação da presença do
farmacêutico nos estabelecimentos.
A reunião foi realizada na sede do CRF/MG, no dia 22
de outubro, e contou com a presença dos secretários
de Saúde de Padre Paraíso, Saulo Aparecido Pinto, e

Secretários de Saúde do Cosems manifestaram interesse
em ampliar o TOC para outros municípios

Primeira reunião do Cosems com o CRF/MG ocorreu no dia
8 de outubro, no projeto Fale com o Presidente
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de Engenheiros Caldas, Edson Alves de Oliveira, além da
assessora jurídica do Cosems, Cristiane Tavares. Representando o CRF/MG, participaram o diretor Marcos Luiz de
Carvalho, a gerente da Advocacia-Geral, Daniela Duarte, e a
gerente do setor de Fiscalização, Érika Nolli.
Na oportunidade, o secretário Saulo Aparecido, que é
membro do Conselho Fiscal do Cosems, relatou as dificuldades vivenciadas pelos municípios quando recebem um
auto de infração. “Na maioria das cidades, os servidores
desconhecem os prazos para justificativas e acabam não
recorrendo das autuações. Quando as multas chegam, nem
sempre elas vão para onde deviam ir e se juntam a outras
já existentes. Com isso, o município acaba se tornando
um devedor, com risco potencial de ser mandado para o
Cadin [Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de
Órgãos e Entidades Estaduais]”. Segundo o secretário, isso
traz uma série de problemas para as prefeituras, como o
impedimento da celebração de contratos que envolvam
o desembolso de recursos financeiros, repasses de
valores de convênios, concessão de auxílios e incentivos
financeiros, e liberação de créditos.
O diretor Marcos Luiz de Carvalho esclareceu que a inclusão
no Cadin é o último recurso utilizado pelo CRF/MG para
obter a regularização financeira por parte do município.
“Antes, enviamos várias notificações para as cidades e
propomos soluções de negociação do débito. Mas, nosso
principal investimento tem sido no Grupo Técnico de Apoio
aos Municípios Mineiros, criado em 2014 para dar suporte
às prefeituras na regularização do plano municipal de
Assistência Farmacêutica”, explicou.
Segundo o diretor, o grupo convida os representantes
das prefeituras que apresentam problemas na área
farmacêutica para participarem de reuniões em que são
discutidas as particularidades de cada cidade. Em conjunto,
são estudadas as melhores maneiras para a regularização

da situação, que vão desde a ampliação dos serviços
farmacêuticos até a renegociação das dívidas de
acordo com a necessidade dos municípios.
Após a negociação, é assinado um Termo de
Obrigações a Cumprir (TOC), por meio do qual a
prefeitura se compromete a adotar as medidas que
levarão à regularização da situação dentro do prazo
estabelecido no documento. Durante esse período, o
CRF/MG continua fiscalizando os estabelecimentos,
mas sem gerar novos autos de infração. A comissão
acompanha cada caso e dá todo o suporte que as
prefeituras necessitam para cumprir as determinações do Termo.
A iniciativa despertou o interesse dos secretários
de Saúde, que se comprometeram a debater
a ampliação da negociação na Comissão de
Assistência Farmacêutica do Cosems. “Vamos tentar
estender a proposta do TOC a todos os municípios
que estão em dificuldade. A Lei 13.021/14 é uma
realidade e os municípios terão que se adequar, mas
precisamos da ajuda do Conselho nesse processo
de transição”, ressaltou o secretário de Saúde
de Padre Paraíso, Saulo Aparecido. Segundo ele,
muitos municípios já estão se conscientizando da
importância das contratações de farmacêuticos. “Na
minha cidade, por exemplo, estamos contratando
mais dois farmacêuticos para trabalhar no Programa
de Saúde da Família. Temos a expectativa de que o
trabalho deles vai contribuir para a diminuição dos
gastos com medicamentos”, esclareceu.

apresentam irregularidades. Depois da análise do documento,
será assinado um Termo de Cooperação entre o Cosems e o
CRF/MG para tentar solucionar, isoladamente, cada um dos
casos. A previsão é que a parceria seja estabelecida ainda em
novembro.

Fiscalização educativa
O diretor Marcos Luiz de Carvalho ressaltou que não é
interesse do CRF/MG aplicar autos de infração de qualquer
natureza. “Apenas 3% do orçamento do CRF/MG vem das
multas. Nosso objetivo sempre foi garantir a devida assistência
farmacêutica à população”. Para tanto, segundo ele, o
Conselho investe na fiscalização educativa. Os farmacêuticos
fiscais recebem pelo menos três treinamentos todos os anos
para tornar a abordagem cada vez mais educativa, sanando
as dúvidas e esclarecendo os profissionais em suas necessidades cotidianas.
Para orientar o farmacêutico sobre como proceder em relação
à fiscalização, durante as visitas, os fiscais entregam folhetos
com todas as informações necessárias no caso de justificativas ou recursos. Os farmacêuticos também recebem um
relatório de visita, onde ficam registrados todos os apontamentos verificados pelos fiscais, a fim de que, na próxima
visita, as possíveis irregularidades tenham sido solucionadas.
De acordo com Marcos Luiz, o CRF/MG vai adaptar o folheto
entregue no momento da visita fiscal e encaminhá-lo também
aos gestores municipais, ampliando a informação a outras
instâncias do processo. Também sugeriu incluir as orientações
no curso “De Repente Gestor”, que o Cosems oferece aos
secretários de Saúde assim que eles iniciam seus mandatos.

O diretor Marcos Luiz de Cavalho parabenizou o
secretário pela iniciativa e reafirmou que a contratação de farmacêuticos não é gasto, é investimento.
“Quando os municípios entenderem que a presença
do farmacêutico qualifica o acesso da população
ao medicamento, representando mais saúde para
a população e menos gastos com o Sistema Único
de Saúde, haverá a contratação em massa desses
profissionais”, apostou.
Para oficializar a parceria, o CRF/MG vai realizar
um levantamento de todos os municípios que

Durante a visita, aos farmacêuticos, fiscais tiram todas as dúvidas
do profissional e entregam um folheto explicativo
| Setembro - Outubro 2015 |
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Sindecofe confirma:
Boatos sobre perseguição a funcionários têm cunho eleitoreiro
Após tomar conhecimento de supostas denúncias de assédio moral e perseguição
a funcionários, diretoria do CRF/MG agendou audiência com o Sindecofe para
esclarecer os fatos; presidente do Sindicato confirmou improcedência dos
boatos, que circularam pelas redes sociais durante o período eleitoral
O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, e o diretor-tesoureiro, Marcos Luiz de Carvalho, convidaram o
presidente do Sindicato dos Empregados de Conselhos e
Ordens de Fiscalização do Exercício Profissional do Estado
de Minas Gerais (Sindecofe), Wiliam Ferreira de Souza,
para uma reunião no dia 24 de setembro. Na oportunidade,
eles conversaram sobre supostas denúncias de assédio
moral contra funcionários do Conselho que estariam
sendo veiculadas em grupos de WhatsApp e redes sociais.
“Agendamos essa reunião porque ficamos bastante
preocupados com o teor das denúncias que estamos
vendo por aí. Elas acusam nossa administração de praticar
perseguição contra funcionários por meio de processos
administrativos, e alegam a existência de processos por
assédio moral e a retenção indevida de pagamento de
trabalhadores. Se esses fatos estivessem acontecendo,
teoricamente, o Sindicato seria o primeiro a ser acionado.
Como não tomamos conhecimento sobre nada disso,
quisemos esclarecer a questão de uma vez por todas com
a entidade que representa os trabalhadores”, explicou o
presidente Vanderlei Machado.

Presidente do Sindecofe (à direita) negou que haja
denúncias formais de assédio moral no CRF/MG
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O presidente do Sindecofe, que também afirmou não
ter conhecimento das denúncias, demonstrou preocupação com os boatos e os classificou como eleitoreiros.
“Se algum funcionário tivesse procurado o sindicato
para denunciar essas práticas, teríamos imediatamente
protocolado ofício pedindo esclarecimentos. Isso não
aconteceu. Tudo indica que, mais uma vez, trata-se de
um embate político com o objetivo de atacar a gestão.
Casos de assédio moral realmente já aconteceram no
passado e o Sindecofe tomou todas as providências
necessárias para banir essa prática do CRF/MG”,
afirmou Wiliam.
Wiliam Ferreira lembrou que o Acordo Coletivo de
Trabalho firmado com o CRF/MG contempla, há três
anos, uma cláusula em que a diretoria se compromete
a implementar política de combate permanente ao
assédio moral no ambiente de trabalho, além de
garantir que serão acolhidas e devidamente apuradas
quaisquer denúncias encaminhadas pelo Sindecofe
sobre o assunto. “Desde que incluímos esse item no
Acordo, nunca foi necessário protocolar denúncias
dessa natureza no CRF/MG, felizmente. Percebemos
que a gestão do Conselho repudia essas práticas e
toma todas as providências para resguardar o direito de
ampla defesa dos funcionários”, ressaltou o presidente
do Sindecofe.
O presidente Vanderlei Machado reforçou que a
instauração de processos administrativos é uma
ferramenta da Administração Pública para apurar
qualquer anormalidade relacionada a atos administrativos, abrangendo questões trabalhistas e comerciais.

Para tanto, uma comissão formada por
funcionários efetivos de vários setores,
incluindo a Advocacia-Geral, realiza a
reconstituição dos fatos sob análise,
ouve os depoimentos dos funcio nários envolvidos, anexa documentos
que comprovam ou não as práticas
apontadas e sugere as providências a
serem tomadas pela diretoria. “Tudo é
feito dentro da maior lisura, obedecendo
o princípio da ampla defesa, e
disponibilizado no espaço de Transparência Pública, no site do Conselho,
para que todos tenham acesso aos
procedimentos”.
De acordo com Wiliam Ferreira, as
denúncias não c orre sp ondem às
práticas de diálogo e transparência que
têm sido adotadas pelas últimas gestões
do CRF/MG. “Houve um tempo em que
as assembléias de trabalhadores eram
vigiadas pela diretoria. Os empregados
não tinham liberdade de se manifestar
e realmente temiam serem perseguidos
ou punidos por qualquer motivo. Hoje, as
portas do Conselho estão abertas para
o sindicato e podemos trabalhar com
tranquilidade”, destacou o presidente
do Sindecofe.
P ar a o s i n di c ali s t a , o C o n s e lh o
d e Far m ác i a d e Min a s G e r ai s é
considerado um dos melhores para
se trabalhar, atualmente. “Não só
pelos benefícios trabalhistas, mas por
ser o único conselho de classe que
se preocupou em manter, em suas
instalações, uma área de acolhimento
para os funcionários. A realidade é que
outros conselhos de classe que têm
arrecadação muito maior que o CRF/MG
investem bem menos no bem-estar dos
funcionários”, destacou Wiliam.

III Congresso Mineiro de
Farmácia em Juiz de Fora
O presidente do CRF/MG, Vanderlei Machado, e o diretor da Faculdade
de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), José
Otávio Corrêa, assinaram, no dia 3 de outubro, carta de intenções para
a realização do III Congresso Mineiro de Farmácia. O evento deverá ser
promovido entre outubro e novembro de 2016, na cidade.
Durante a assinatura, o presidente Vanderlei Machado esclareceu que,
a partir do ano que vem, a administração do Conselho será conduzida
por outra diretoria. Mas sinalizou o interesse da instituição em manter
o projeto criado há quatro anos para descentralizar as capacitações de
grande porte, antes realizadas somente em Belo Horizonte. “Sabemos
que a continuidade desse Congresso depende dos interesses da nova
diretoria. Entretanto, por se tratar de uma iniciativa extremamente positiva
para os farmacêuticos do interior, sobretudo os que não podem ficar se
deslocando para participar do Congresso em Belo Horizonte [Congresso
de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais, realizado nos anos ímpares],
decidimos criar esse evento regionalizado”, lembrou o presidente.
O diretor da Faculdade de Farmácia da
UFJF, José Otávio Corrêa, agradeceu
a escolha da cidade como sede da
terceira edição do projeto e colocou a
estrutura da instituição à disposição
para a realização do evento. A carta
de intenções assinada no dia 3 de
outubro sinaliza que os detalhes serão
acertados no ano que vem, já com a
próxima diretoria.

José Otávio Corrêa e Vanderlei Machado
durante a assinatura do documento

Congresso Mineiro de Farmácia
O Congresso Mineiro de Farmácia foi criado em 2011, pelo CRF/MG,
com o objetivo de democratizar o acesso dos farmacêuticos de todo o
Estado às capacitações de grande porte. A primeira edição foi realizada
em Montes Claros, no Norte de Minas, com o apoio da Faculdades
Santo Agostinho. Com o tema “O Cuidado Farmacêutico: um caminho
para a saúde pública”, o evento contou com a participação de 711
pessoas, de 117 cidades. Já em 2013, foi a vez de Alfenas, no Sul de
Minas, receber a segunda edição do Congresso. Promovido em parceria
com as universidades Unifal e Unifenas, o evento teve 429 inscritos*,
de 161 cidades diferentes, debatendo o tema central: “Da produção à
atuação clínica farmacêutica.
* Capacidade máxima de participação

| Setembro - Outubro 2015 |

13

Gestão

Prêmio Professor
Lúcio Guedes Barra

Foto: Liderança Rocha Reportagens Fotográficas

Universidade Federal
de Juiz de Fora

•

No dia 4 de setembro, a graduanda em Farmácia pela
Universidade Federal de Juiz de Fora, Maria Fernanda
Fernandes, recebeu o Prêmio Professor Lúcio Guedes
Barra pela dedicação à carreira acadêmica e à profissão
que vai seguir. A medalha foi entregue pela assessora
técnica do CRF/MG, Cynthia Dela Cruz de Freitas.

IC

O

•
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Q U E AC A D Ê
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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

Fale com o presidente
Quem quiser um contato direto
com o presidente do CRF/MG pode
agendar a sua audiência.
O momento “Fale com o Presidente” ocorre nos
dias de reunião de diretoria, na sede do CRF/MG.

Agende previamente pelo email
sta.assessoria@crfmg.org.br
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TRF mantém autuação
do CRF/MG contra posto
de medicamento
A desembargadora Federal Ângela Catão, do Tribunal Regional
Federal (TRF) da 1ª Região, negou o pedido de embargo de
execução proposto por um posto de medicamento autuado pelo
CRF/MG por praticar atividades típicas de drogaria, mas sem a
presença de farmacêutico responsável técnico. No relatório,
a desembargadora afirma que o posto é “comércio varejista de
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas, assim,
configurando atividade própria de drogaria, situação que a
submete à fiscalização do CRF/MG”.
A desembargadora afirma, ainda, que o posto não comprovou
a ausência de farmácia ou drogaria na localidade onde está
instalado. E que a atividade comercial de produtos farmacêuticos
e a presença de drogaria na região desautorizam a existência do
estabelecimento na condição de posto de medicamento.
O Artigo 17 do Decreto Federal 74.170/74 estabelece que, para
que seja classificado como posto de medicamentos, o estabelecimento deve estar situado em zona suburbana ou rural onde,
em um raio de mais de três quilômetros, não haja farmácia ou
drogaria licenciada. Deste modo, a magistrada confirma a legitimidade de autuação fiscal por parte do CRF/MG quando há
desvios nas atividades desenvolvidas por postos de medicamentos. “Ficou evidente nos autos que a recorrente exerce
atividades típicas de drogarias, e não de posto de medicamentos.
A partir disso, torna-se inafastável a exigência de profissional
técnico responsável, na forma expressa do art. 15 da Lei n.
5.991/73”, declarou.
Com isso, a autuação aplicada contra o referido posto de medicamento está mantida. Mas o mais significativo, segundo o presidente
Vanderlei Machado, é o precedente que a decisão da desembargadora gera em relação ao julgamento do mérito. “Consideramos
esta decisão mais uma vitória, porque, com base nela, temos a
jurisprudência necessária para continuar fiscalizando e autuando
os postos de medicamentos que agem como se fossem drogarias.
Vamos continuar vigilantes a essa questão e intolerantes com
todos os desvios da legislação”, afirmou o presidente.

Ciclo de debates discute
a judicialização da saúde
A judicialização da saúde foi tema de ciclo
de debates promovido pela Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG), nos
dias 14 e 15 de setembro. Na oportunidade,
autoridades e especialistas discutiram as
causas, o impacto no orçamento público e
também as possíveis soluções para reduzir o
número de processos judiciais.
A nter ior mente ao C ic lo de D eb ate s ,
a ALMG realizou diver sas audiências
públicas preparatórias para amadurecer
as discussões dessa semana. Uma delas,
realizada em maio, contou com a participação do CRF/MG.
Na abertura do evento, o secretário de
Estado de Saúde, Fausto Pereira do Santos,
mostrou-se favorável à judicialização com
qualidade e eficácia. “O acesso da população

à alternativa da judicialização é um avanço da cidadania. É um
fenômeno irreversível, mas que sem dúvida deve ser encarado em
um novo parâmetro. Agora, devemos procurar soluções e alternativas para qualificar essa questão, de maneira que sejam tomadas as
melhores decisões para o paciente”.
No primeiro dia, foi apresentado o cenário atual da judicialização da
saúde, as causas, os efeitos e o perfil das demandas. A análise dos
impactos da judicialização na gestão e no orçamento, assim como
as perspectivas e possíveis soluções para o excesso de demandas
judiciais em saúde, foram os temas das discussões do segundo dia.
Ao todo, o evento contou com 17 exposições de especialistas no
assunto.
Representando o CRF/MG, parceiro do evento, participaram o diretor-tesoureiro, Marcos Luiz de Carvalho, e o assessor de diretoria,
Alisson Brandão. Eles defenderam o fortalecimento e reestruturação
da Comissão Estadual de Farmácia e Terapêutica. “A comissão avalia
as ações judiciais recorrentes no Estado, contando, se necessário,
com a elaboração de protocolos, viabilizando o acesso e minimizando
as demandas judiciais”, enfatizou Marcos Luiz de Carvalho. O diretor
também disponibilizou o Conselho Regional de Farmácia para ajudar
a Secretaria de Estado de Saúde e a Comissão de Saúde a implementarem a proposta.

Dados sobre a judicialização*

Evento reuniu lideranças e profissionais da saúde e do judiciário

Diretor Marcos Luiz defendeu o fortalecimento da
Comissão Estadual de Farmácia e Terapêutica

De acordo com levantamento realizado pelo Tribunal de Contas do
Estado, Minas Gerais tem registrado contínuo avanço nos gastos
com o cumprimento de sentenças judiciais. Enquanto em 2009 o
valor gasto era de R$ 34,45 milhões, em 2013 alcançou a cifra de
aproximadamente R$ 292 milhões, o que representa um aumento de
746,7%. Descontando a inflação do período, de acordo com o IPCA,
o crescimento é de 610%. Em 2014, pela primeira vez, o número
apresentou uma redução de R$ 221,93 milhões.
Até o final de junho deste ano, de acordo com dados do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais, já eram 38.845 ações judiciais em saúde,
no Estado.
*Com informações da Assembleia Legislativa de Minas Gerais
| Setembro - Outubro 2015 |
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CRF/MG recebe
homenagem inédita da
Assembleia Legislativa

Em destaque
Em nome dos farmacêuticos, presidente Vanderlei Machado recebeu
placa do Legislativo Estadual em reconhecimento à importância
do profissional para a promoção do bem-estar da população
“A homenagem reflete o
quanto a nossa profissão
amadureceu e o quanto
o CRF/MG se fortaleceu,
transformando-se em
uma das entidades
mais sólidas do País.”
Presidente Vanderlei
Machado

O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais e os
farmacêuticos mineiros viveram um momento único na
noite do dia 24 de setembro. A Assembleia Legislativa
de Minas Gerais (ALMG) promoveu uma reunião especial
para homenagear o CRF/MG pelos seus 54 anos de
existência e os profissionais mineiros pelo Dia Internacional do Farmacêutico, data comemorada em 25 de
setembro. Os deputados Ulysses Gomes, autor do requerimento da homenagem, e Ricardo Faria, representando o
presidente da ALMG, Adalclever Lopes, entregaram uma
placa comemorativa ao presidente Vanderlei Machado.

A homenagem ocorreu no Plenário da Assembleia Legislativa, que estava lotado de farmacêuticos, familiares
e colaboradores do CRF/MG. Em seu discurso, o presidente Vanderlei Machado afirmou que a homenagem é um
reconhecimento do trabalho que o CRF/MG vem desenvolvendo ao longo das décadas. “É a primeira vez que o
Legislativo Estadual reconhece a importância do nosso Conselho e do farmacêutico como agente de promoção e
recuperação da saúde, indispensável ao bem-estar social. Isso reflete o quanto a nossa profissão amadureceu e o
quanto o CRF/MG se fortaleceu, transformando-se em uma das entidades mais sólidas do País”.
Ao parabenizar a categoria pelo Dia Internacional do Farmacêutico, o deputado Ulysses Gomes explicou o motivo da
indicação. “É de Minas Gerais a primeira Escola de Farmácia da América Latina, na UFOP. Foram os farmacêuticos
mineiros que conseguiram convencer o presidente Juscelino Kubitschek, também mineiro, a regulamentar a profissão
no País. Foi a valiosa contribuição da diretoria do CRF/MG na mobilização de parlamentares que ajudou a garantir
a aprovação da Lei 13.021, que fez com que as farmácias deixassem de ser meros estabelecimentos comerciais
e se transformassem em estabelecimentos de saúde. Foi a mineira Dilma Rousseff que sancionou essa Lei, que é
um marco para a saúde da população. Não resta dúvidas da importância de Minas Gerais e seus cidadãos para a
profissão farmacêutica no Brasil. Por isso, tenho a honra e a alegria de ser o autor dessa homenagem”. O deputado
finalizou o seu discurso afirmando que “ser farmacêutico é mais do que uma profissão, é uma escolha de vida”.
Representando o presidente da ALMG, deputado Adalclever
Lopes, o deputado Ricardo Faria lamentou o fato de os profissionais da área ainda serem subutilizados no Sistema Único de
Saúde. “É um profissional dotado de capacidade, conhecimento
de bioquímica, de farmacocinética, das interações medicamentosas e ainda é muito utilizado em questões burocráticas. Além
disso, tem um perfil assistencial valoroso. Nós, do Legislativo,
temos que olhar com mais atenção para isso. É preciso ampliar
a participação do farmacêutico no SUS”, cobrou o deputado, que
já foi secretário Municipal de Saúde de Contagem.
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“Ser farmacêutico
é mais do que uma
profissão, é uma
escolha de vida”
Deputado
Ulysses Gomes
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Outorga da Comenda do Mérito
Farmacêutico 2015 é marcada pela emoção

Farmacêuticos e autoridades que se
destacaram por prestar relevantes
contribuições à profissão farmacêutica
receberam, na noite de 24 de setembro,
a Comenda do Mérito Farmacêutico de
2015. A solenidade foi realizada no
Salão Nobre da Assembleia Legislativa
de Minas Gerais, momentos antes da
homenagem especial prestada pela
ALMG aos farmacêuticos e ao CRF/MG.

O deputado Renato Faria leu uma car ta do
presidente da Casa, Adalclever Lopes. Ele
lembrou que o papel do farmacêutico, segundo
a Organização Mundial da Saúde, é o de um
líder e comunicador, um educador e um gerente,
permanentemente atualizado e capaz de tomar
decisões. “O farmacêutico é o órgão de ligação
entre a medicina e a humanidade sofredora. O
profissional é o grande responsável pelo conhecimento do uso dos medicamentos, tanto nas
práticas voltadas à saúde individual quanto
coletiva. Por este histórico de inegável sucesso,
saudamos na pessoa do presidente Vanderlei
Machado, todos os cidadãos que, em Minas
Gerais, praticam as atividades farmacêuticas com
ética, zelo e respeito à nossa população”.
Durante a solenidade que marcou o Dia Internacional do Farmacêutico 2015, foi exibido um vídeo
produzido pelo CRF/MG apresentando os avanços
da categoria ao longo dos 54 anos de história do
Conselho de Farmácia de Minas Gerais.
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Neste ano, as homenagens foram para
o secretário de Estado de Governo de
Minas Gerais, Odair José da Cunha,
e os farmacêuticos Djenane Oliveira,
Alisson Brandão e Nadilson da Silva
Cunha (em memória). “Os profissionais
Homenageados de 2015 foram escolhidos por terem se destacado na defesa da profissão farmacêutica, nos últimos anos
que homenageamos são o espelho
de uma categoria séria, engajada
e comprometida com a sua importante tarefa social. É por eles e por todos os mais de 20 mil farmacêuticos em
atividade em Minas Gerais que trabalhamos com tanto afinco para transformar o Conselho de Farmácia na fortaleza
que ele é hoje”, afirmou o presidente Vanderlei Machado.

Plenário de ALMG ficou lotado de farmacêuticos,
familiares e colaboradores do CRF/MG

Dia Internacional
do Farmacêutico

O Conselho da Federação Internacional
Farmacêutica (FIP) instituiu, em votação realizada
em 2010, o dia 25 de setembro como o Dia
Internacional do Farmacêutico. O objetivo é dar
uma unidade entre a categoria em todo o mundo.

Segundo o presidente, o CRF/MG vai continuar cuidando para que a categoria siga cumprindo, cada vez melhor, seu
papel de promotora de saúde. “Nossa missão é zelar pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina de
quem exerce atividades farmacêuticas em Minas Gerais. E como os conselhos de Farmácia fazem isso? Fiscalizando.
Em Minas, nossos fiscais estão cada dia mais próximos dos farmacêuticos, prontos a orientar e esclarecer os colegas.
É com a fiscalização que garantimos emprego de dezenas de milhares de profissionais. É com ela que garantimos uma
assistência farmacêutica de excelência para a população”, destacou.

Comenda
Constituída por medalha e diploma, a Comenda do Mérito Farmacêutico representa a maior honraria concedida no setor
farmacêutico brasileiro. Criada em 1998 por meio de resolução do Conselho Federal de Farmácia, a Comenda é outorgada
a autoridades e farmacêuticos que se destacaram pelos relevantes serviços prestados à profissão farmacêutica.
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Homenageados 2015

Odair José da Cunha

Formado em Direito, Odair Cunha é deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores
e atual secretário de Governo do Estado de Minas Gerais. Iniciou sua militância em
1999 e desde então se dedica a trabalhar pelo desenvolvimento de Minas Gerais e
pela redução das desigualdades sociais. Teve papel relevante na análise e aprovação
da medida provisória 651/14, que depois foi convertida na Lei 13.043, de novembro
de 2014. Essa Lei extinguiu a obrigatoriedade da Autorização de Funcionamento de
farmácias, drogarias, indústrias de medicamentos e outras empresas do setor. A pedido
do CRF/MG, a intercessão do deputado visou desonerar os pequenos e médios estabelecimentos farmacêuticos, que eram penalizados com o pagamento da mesma taxa
cobrada das grandes empresas. A Lei beneficiou não só esse segmento do mercado,
mas vários outros que também sofriam com as altas taxas cobradas pela Vigilância
Sanitária.

“É um imenso orgulho receber essa homenagem de um Conselho tão importante e que tanto admiro. Como deputado federal, tive a satisfação de atuar na
análise e aprovação da Medida Provisória (MP) 651/2014, que mais tarde seria convertida na Lei 13.043/2014, extinguindo a obrigatoriedade da renovação
da autorização de funcionamento de farmácias, drogarias, indústrias de medicamentos, distribuidoras e empresas do setor. Medida que desonerou os
pequenos e médios estabelecimentos farmacêuticos, que sofriam com as altas taxas cobradas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).
Se abracei as causas do setor farmacêutico e atuei em sua defesa, é porque compreendo a importância do profissional para o serviço público de saúde no
Brasil – uma área essencial para a sociedade. Nos últimos anos, conseguimos um grande avanço nas conquistas da categoria, mas ainda temos muito a
caminhar. Agora, como secretário de Governo de Minas Gerais, quero ratificar o meu compromisso e responsabilidade com todos os profissionais da área”.

Alisson Brandão Ferreira
Graduado pela Faculdade de Farmácia da UFMG, Alisson Brandão é consultor
farmacêutico com mestrado em Biomedicina, pós graduação em Farmacologia
e Nutrição Clínica. É professor da Faculdade Pitágoras de Betim e em cursos de
pós-graduação. Foi conselheiro do CRF/MG de 2003 a 2007. Em 2008, começou a
idealizar importantes projetos de valorização profissional. Um deles foi o Capacifar, que
percorreu Minas Gerais para levar novos conhecimentos a mais de 10 mil farmacêuticos.
Em 2009, Alisson Brandão passou a assessorar a diretoria da instituição, coordenando
as principais iniciativas de fortalecimento da categoria e as ações de política institucional. As mais recentes, sob sua responsabilidade, são o portal da transparência, que
disponibiliza todas as informações patrimoniais e financeiras da entidade; o projeto Teia,
que oferece, gratuitamente, um banco de currículos farmacêuticos e oportunidades de
emprego na área; e o projeto de Educação a Distância, que já proporcionou quase 30 mil
vagas de capacitação, gratuitas, para os farmacêuticos de todo o Estado.

“Cresci tendo meu pai, policial militar e professor, e minha mãe, professora, como verdadeiros heróis, cada um salvando o mundo da sua forma. Dedicando
suas vidas em prol dos outros. Sempre quis dar esse exemplo para meus filhos. Na faculdade, a chama de ajudar as pessoas com atos e palavras ficou mais
intensa. Lá, encontrei minha esposa, também farmacêutica. Desde então, muito trabalho, noites sem dormir, projetos construídos e trilhas percorridas
por onde ninguém queria passar. Divido esta homenagem com muitos, família, amigos, professores, colegas, time CRF/MG. Fizeram e fazem parte desta
conquista, pois juntos, transformamos sonhos em realidade. Ana Claudia Brandão, minha amada, sem você nada disso seria possível, e, portanto, essa
homenagem é sua, pois tudo de bom que tenha feito para merecer esta honraria tem você junto. Aos meus filhos, Júlia e Diogo, todo amor que houver nesta
vida. Agradeço ao CRIADOR por permitir tudo isso”.
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Djenane Ramalho de Oliveira
Djenane é farmacêutica clínica, educadora e pesquisadora, tendo ampla experiência
com o ensino, implementação, gestão e investigação em atenção farmacêutica e
serviços de gerenciamento da terapia medicamentosa. Tem mestrado em Ciências
Biológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais e é PhD em Farmácia Social
e Administrativa – com ênfase em atenção farmacêutica pela Universidade de
Minnessota. De 2008 a 2012, Djenane trabalhou como gestora de um dos programas
de gerenciamento de terapia medicamentosa da Fairview Health Services, de Minneapolis, Minnesota, um dos mais reconhecidos e organizados do mundo. Tem três livros,
vários capítulos e inúmeros artigos publicados na área. A farmacêutica é professora de
atenção farmacêutica no Departamento de Farmácia Social da UFMG, onde é docente
desde 1995. Também é coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Medicamentos e Assistência Farmacêutica da Faculdade de Farmácia da UFMG e orienta
mestrandos e doutorandos na área de educação farmacêutica.

“Foi com grande alegria e espanto que recebi a notícia que eu fui indicada para receber a Comenda do Mérito Farmacêutico do Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais em 2015. É fácil compreender o sentimento de alegria. Afinal, estou envolvida com a profissão de Farmácia há quase 30 anos,
sendo que 20 desses como docente na UFMG. E acredito que, como todo ser humano, é gostoso ser reconhecido pelo trabalho que desempenhamos todos os
dias com amor. Mas, quero falar sobre o sentimento de espanto. De onde ele veio? Ele provavelmente veio de um lugar que venho ocupando na profissão há
aproximadamente 18 anos. Um lugar “disruptivo” - tentando usar o termo amplamente utilizado na atualidade que se refere a uma inovação tecnológica
de caráter revolucionário que apresenta características bem melhores que os produtos já estabelecidos no mercado. Este lugar foi ocupado como resultado
de muita reflexão sobre essa profissão e o seu papel potencial na sociedade. Naquela época já estava muito claro que estávamos fazendo muito pouco com
o conhecimento que tínhamos! Descobria então as atividades clínicas do farmacêutico. O trabalho direto com o paciente para influenciar os resultados da
sua farmacoterapia deveria ser a razão de ser do profissional farmacêutico. Mas, como esperado, essa notícia foi considerada absurda por muitos. O trabalho
direto com o paciente era uma ideia estrangeira, que não se aplicava à realidade do Brasil. O momento era de organizar as farmácias e garantir o acesso a
medicamentos de qualidade. Não “comprei” essa ideia! Três anos depois pipocavam na literatura artigos descrevendo uma nova prática denominada atenção
farmacêutica. Aí tudo fez mais sentido ainda! Essa prática apresentava à profissão uma descrição clara das nossas responsabilidades profissionais como
cuidadores diretos das pessoas e uma metodologia de trabalho que poderíamos utilizar em cada encontro com qualquer paciente, independentemente do
medicamento utilizado e do seu problema de saúde. Foi como se um ciclo tivesse sido fechado na minha busca angustiada por uma missão significativa
para o farmacêutico que se considera profissional da saúde. Porém, o lugar continuava “disruptivo” na perspectiva de muitos dos meus interlocutores. Como
sabemos, mudar é desconfortável e difícil. Ademais, as grandes mudanças, inovações ou revoluções não emergem de consensos! E essa tem sido mais ou
menos minha trajetória... Aí então retorno ao meu sentimento de espanto. O órgão de representação máxima dos farmacêuticos do Estado de Minas Gerais
compreende a necessidade de mudança, ou melhor de uma grande mudança na profissão de Farmácia. Essa notícia me dá muita alegria e também me causa
espanto. Espanto feliz, motivador e cheio de esperança por um futuro em que o farmacêutico assumirá um papel central, “disruptor”, na equipe de saúde e nas
vidas das pessoas que utilizam medicamentos.
Agradeço imensamente ao CRF/MG e dedico esta comenda aos farmacêuticos que estão fazendo e farão essa tão esperada revolução.”

Nadilson da Silva Cunha (em memória)
Graduado em Farmácia e Bioquímica pela Universidade Federal do Rio
de Janeiro, Nadilson da Silva Cunha era especialista em Análises Clínicas
e uma das personalidades mais respeitadas do setor. Atuou como
docente em cursos de pós-graduação de universidades e instituições
de prestígio em várias regiões do Brasil. Foi coordenador de cursos de
vários congressos científicos, em especial nos da Sociedade Brasileira
de Análises Clínicas, onde também atuava como assessor científico.
Nadilson foi o idealizador, formador e coordenador pedagógico do
Centro de Pós-Graduação da Sbac. Em Minas Gerais, foi um importante
palestrante dos cursos e eventos de capacitação profissional promovidos
pelo CRF/MG, dos quais ele sempre fez questão de contribuir com seu
inestimável conhecimento. Seu lema era: “onde alguém quiser aprender,
eu estarei presente”. Nadilson da Silva Cunha faleceu em 2014, deixando
um legado de luta e esperança por mais valorização da profissão
farmacêutica, sobretudo na área de Análises Clínicas.

A homenagem foi recebida pela filha de
Nadilson, também farmacêutica, Simone Coulaud

| Setembro - Outubro 2015 |

21

Capacitação profissional

Farmacêuticos em alerta
CRF/MG percorre o Estado para orientar os profissionais sobre a
responsabilidade civil, ética e criminal que envolve a venda de medicamento

do debate. “O profissional precisa ter consciência das responsabilidades que envolvem a dispensação de medicamentos. A Lei
13.021/14 instituiu a responsabilidade solidária entre farmacêuticos e proprietários. Isso significa que, se um proprietário insistir na
venda de produtos de origem duvidosa, o farmacêutico é cúmplice
dessa prática e também poderá ser responsabilizado por ela”,
alertou o presidente.
Segundo o delegado Adilson Batista, o flagrante da venda de medicamentos falsificados ou impróprios para o consumo pode resultar na
prisão do responsável técnico do estabelecimento, interdição do
local e aplicação de multa que varia de R$ 2 mil a R$1,5 milhão. O
RT pode responder pelos crimes de tráfico de drogas, falsificação e
adulteração de medicamentos, penas que variam de dois a 15 anos
de prisão.

Em Betim, o curso aconteceu no dia 19 de setembro,
com a presença de 70 profissionais e alunos

Passos foi a primeira cidade a receber o curso, no dia 17 de setembro

Em Ubá, 90 profissionais e alunos participaram
da capacitação, no dia 2 de outubro

No dia 18 de setembro, a palestra contou com a
participação de 150 pessoas, em Divinópolis

A prisão de quatro pessoas em Nova Serrana, Centro-Oeste do
Estado, reascendeu a discussão sobre o comércio de medicamentos
falsificados em Minas Gerais. A operação que culminou na detenção
dos suspeitos, entre eles o proprietário e a farmacêutica responsável
técnica de uma drogaria da cidade, foi divulgada pela TV Alterosa no
dia 24 de setembro.

palestra apresenta as ações de combate à
pirataria de produtos submetidos à Vigilância
Sanitária e o comércio clandestino de
produtos controlados pela Portaria 344/98
e pela RDC 20/2011. Uma dessas capacitações ocorreu em Divinópolis, município
vizinho de Nova Serrana, em 18 de setembro,
cinco dias antes da operação da Polícia Civil.
A mesma palestra foi ministrada em Passos,
Betim, Ubá, Itabira e Unaí.

De acordo com a reportagem, a Polícia Civil investigava o caso desde
2011, quando a Agência Nacional de Vigilância Sanitária recebeu
denúncias anônimas da ocorrência de comércio clandestino no
local. A investigação policial constatou o controle e armazenamento
de medicamentos de maneira inadequada, além do comércio de
produtos falsificados e de venda proibida no Brasil. A suspeita é que
parte dos medicamentos tenha vindo do Paraguai.
Para alertar sobre a responsabilidade civil, ética e criminal do
farmacêutico na venda de medicamentos, o CRF/MG voltou a
oferecer palestras de orientação aos profissionais em todo o Estado.
Ministrada pelo delegado da Polícia Federal, Adilson Batista Júnior, a
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Além dos farmacêuticos, os cursos também
são voltados para acadêmicos de Farmácia,
fiscais sanitários e gestores de saúde. O
CRF/MG calcula que cerca de 360 pessoas
tenham par ticipado dos seis eventos
promovidos em setembro e outubro. O
presidente Vanderlei Machado participou
de vários deles e ressaltou a importância

Em Unaí, a palestra ocorreu no dia 29 de outubro

No dia 3 de outubro, foi vez de a capacitação ocorrer em Itabira

Re c e

O que diz a lei

Prisão de envolvidos e fechamento de drogaria de Nova Serrana foi tema
de reportagem da TV Alterosa, no dia 24 de setembro

it uári

o

Código Penal
Capítulo III

Lei n 11.343/06

Lei 8.1377/90

Crimes contra a Saúde Pública
Art. 273: falsificar, corromper,
adulterar ou alterar
produto destinado a fins
terapêuticos ou medicinais.
Pena: 10 a 15 anos
de prisão e multa

Crime de tráfico de drogas
Armazenar, vender ou
comprar medicamento
controlado sem
autorização da ANVISA
Pena: 5 a 15 anos
de prisão

Lei de Relações de
Consumo
Vender ou expor à venda
medicamentos vencidos ou
em condições impróprias
ao consumo.
Pena: 2 a 5 anos de prisão
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Para evitar falsificações,
verifique na embalagem
do medicamento:

Se não há rasgos,
rasuras, ou alguma
informação que tenha
sido apagada ou
raspada

Se o nome do
medicamento está
bem impresso e pode
ser lido facilmente

Brasil na rota de
medicamentos falsificados*
Relatório divulgado recentemente pela Organização Mundial da Saúde
(OMS) revelou que 19% dos medicamentos comercializados no Brasil
são ilegais. A estimativa é que se vendam 20 medicamentos falsos em
cada lote de 100. Eles são oferecidos em feiras, bancas de ambulantes,
pela internet e, inclusive, nas farmácias, segundo denunciou reportagem
da IstoÉ, divulgada no dia 7 de outubro. Esses medicamentos viriam do
Paraguai, China e Índia, prontos para o consumo ou ainda na matéria-prima, que é manipulada em estabelecimentos clandestinos.
De acordo com o documento da OMS, existem cerca de 500 versões
de medicamentos piratas em circulação. Entre os principais produtos
falsificados vendidos no País, segundo a ANVISA, estão os hormônios
anabolizantes, os medicamentos para disfunção erétil e os para
emagrecer. Mas também circulam fármacos falsos para o coração,
hipertensão e antibióticos.

Luz no fim do túnel

Se consta o
número do registro do
medicamento no
Ministério da Saúde

Se consta o nome do farmacêutico responsável pela fabricação e o
número de sua inscrição no Conselho Regional de Farmácia.
O registro do farmacêutico deve ser do mesmo estado em que a
fábrica do medicamento está instalada

Se consta a data de
validade do medicamento

Se o número do lote, que vem
impresso na parte de fora, é igual ao que
vem impresso no frasco ou na cartela interna

Giro de
Capacitações

A primeira etapa da RDC 54/13, que trata da implantação do Sistema
Nacional de Controle de Medicamentos e os procedimentos para o
rastreamento dos medicamentos deverá ser implantada até dezembro
de 2015. A legislação estabelece que as empresas detentoras de
registro junto à ANVISA serão responsáveis pela formação, geração
e aposição do Identificador Único de Medicamentos (IUM) nas
embalagens de todos os medicamentos comercializados e distribuídos
no País. O IUM tem que conter o número do registro do medicamento
na ANVISA, com 13 dígitos; o número serial; a data de validade no
formato MM/AA; e o número do lote. As embalagens secundárias de
todos os medicamentos, incluindo as múltiplas hospitalares, também
devem conter os mesmos mecanismos de identificação que possibilitem o rastreamento do produto desde a fabricação até a sua entrada
no estabelecimento em que realiza a dispensação.
Em dezembro de 2016, os prestadores de serviço, sejam eles
fabricantes, importadores, distribuidores, varejistas e transportadores,
além das unidades públicas e privadas de saúde, também serão identificados através do registro das movimentações ao longo da cadeia,
por meio do CNPJ. A regra valerá para todos os medicamentos sujeitos
a registro na ANVISA, inclusive as amostras grátis. Com as regras
de rastreamento em vigor, a expectativa é que o controle à pirataria
aumente significativamente.

Práticas Integrativas em Uberlândia
Em Uberlândia, no dia 19 de setembro, foi
realizada capacitação em Práticas Integrativas
e Complementares. A aula, ministrada por Jean
Luis de Souza, teve como tema a Acupuntura e a
Auriculopuntura.

VIII Fórum de Educação
Farmacêutica em
Belo Horizonte

Gestão Farmacêutica em Curvelo

No dia 19 de setembro, em Belo Horizonte, a
Comissão Assessora de Ensino do
CRF/MG realizou o VIII Fórum de Educação
Farmacêutica de Minas Gerais, que discutiu
as propostas de novas diretrizes curriculares
dos cursos de Farmácia. Na ocasião, o
coordenador da comissão, Waldemar de Paula
Júnior, conduziu os trabalhos.

Em parceria com a Farmelhor, o CRF/MG realizou
capacitação em Gestão Farmacêutica, com o tema
“Pensamento Estratégico como Competência na
Profissão Farmacêutica”, no dia 19 de setembro, em
Curvelo. A aula foi ministrada pelo gerente de RH do
CRF/MG e psicólogo, Bedsen Rocha.

Farmácia Clínica em
Belo Horizonte

Farmácia Comunitária
em Belo Horizonte

Cosmetologia em
Belo Horizonte

A sede do CRF/MG, em Belo Horizonte,
sediou, no dia 21 de setembro, capacitação
na área de Farmácia Clínica. A palestra,
que discutiu o gerenciamento da terapia
medicamentosa em pacientes com diabetes
mellitus tipo 2, foi ministrada por Gabriela
Brum.

No dia 23 de setembro, a capital mineira
recebeu curso na área de Farmácia
Comunitária. A palestra, que teve
como tema o manejo do tratamento de
pacientes hipertensos, foi ministrada pela
farmacêutica Cynthia Dela Cruz.

Também no dia 23 de setembro, em Belo
Horizonte, a farmacêutica Flaviana Ribeiro
ministrou capacitação em Cosmetologia,
discutindo a análise de mercado e tendências
na área.

* Com informações da revista IstoÉ.
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Giro de
Capacitações

Farmácia Clínica em Juiz de Fora
O CRF/MG, em parceria com a Faculdade
de Farmácia da Universidade Federal de
Juiz de Fora, realizou, no dia 3 de outubro,
capacitação em Farmácia Clínica. O curso de
tema “Raciocínio clínico e tomada de decisão
em farmacoterapia: atuação do farmacêutico
no cuidado ao paciente”, foi ministrado pelas
farmacêuticas Annaline Stiegert Cid e Isabela
Viana Oliveira.

IV Oficina dos Contratos em Belo Horizonte
No dia 25 de setembro, o CRF/MG, em parceria com o SindLab, realizou a IV Oficina de Contratos. O
evento teve como tema central a discussão do Fator Qualidade em Análises Clínicas. Também abordou
a criação da cooperativa de crédito do setor farmacêutico.

Sistemas Nanoestruturados
em Poços de Caldas
Empreendedorismo Farmacêutico
em Belo Horizonte
No dia 17 de outubro, a sede do CRF/MG
recebeu a capacitação de tema “Aumente seu
Faturamento Fidelizando o Paciente Diabético”.
A palestra foi ministrada pela farmacêutica
Mônica Lenzi.

Workshop de Oncologia
em Belo Horizonte

O CRF/MG realizou no dia 17 de outubro,
em parceria com o curso de Farmácia
da Faculdade Pitágoras de Poços de
Caldas, capacitação sobre “Sistemas
nanoestruturados e sua aplicação na área
de saúde”. O curso foi ministrado por
Flaviana Fernandes.

No dia 26 de setembro, aconteceram aulas
sobre Oncologia na sede do CRF/MG,
em Belo Horizonte. Na parte da manhã,
a farmacêutica Cláudia Lara Fonseca
ministrou palestra sobre o tema “Atuação do
Farmacêutico nos Serviços de Oncologia”.
Logo após, Carolina Bicalho Santos de Paula
falou sobre biossegurança aplicada na área.

Farmácia Clínica em
Montes Claros
Segurança do Paciente
em Uberlândia
O CRF/MG realizou, no dia 26 de setembro,
capacitação em Farmácia Hospitalar na
cidade de Uberlândia. De tema “Segurança do
paciente: qualificação do cuidado em saúde”,
a palestra foi ministrada por Elaine Cristina
de Oliveira.

No dia 26 de setembro, foi realizada
capacitação em Farmácia Clínica na cidade
de Montes Claros. O curso, ministrado por
Georgiane de Castro Oliveira, desenvolveu
habilidades para o gerenciamento da terapia
medicamentosa no cuidado farmacêutico.

Saúde Coletiva em Uberaba
Em Uberaba, o diretor-tesoureiro do CRF/MG,
Marcos Luiz de Carvalho, foi o palestrante da
capacitação em Saúde Coletiva, de tema “O
Componente Especializado da Assistência
Farmacêutica e a Atividade Clínica enquanto
Atribuição do Farmacêutico”.
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Farmácia Magistral
em Belo Horizonte
No mesmo dia 26 de setembro, houve
aula sobre novos os excipientes e não
conformidades em Farmácia Magistral. A
capacitação foi ministrada pelo farmacêutico
Marcelo Reis da Costa, integrante da
Comissão Assessora de Farmácia Magistral.

Workshop “Farmacêutico
Empreendedor” em Belo Horizonte

Farmácia Clínica
em Uberlândia

Nos dias 19 e 21 de outubro, o CRF/MG realizou
workshops de tema “Sua farmácia no Dia Mundial
do Diabetes: uma oportunidade para se tornar
referência”. No primeiro dia, 19, foram realizadas
discussões sobre farmácia como estabelecimento
de promoção à saúde, o cliente com Diabetes
e suas principais demandas e as oportunidades
para a farmácia e desenvolvimento de estratégias
para o Dia Mundial do Diabetes na farmácia. No
segundo dia, 21, foram realizadas as conclusões
relacionadas ao primeiro momento, com
apresentação e discussão de propostas de ações
para o Dia Mundial do Diabetes, comemorado no
dia 14 de novembro.

No dia 23 de outubro, a assessora técnica
do CRF/MG, Cynthia Dela Cruz, ministrou
capacitação de tema o “Protocolo Clínico
e Cuidado Farmacêutico no Tratamento
da Infertilidade” em Uberlândia, com
objetivo de elucidar os mecanismos
dos medicamentos utilizados para
tratamento da infertilidade conjugal e
metodologia de aplicação, segundo o
Protocolo Clínico.

O papel do farmacêutico
no cuidado dos pacientes
hipertensos em Uberlândia
No mesmo dia 23 de outubro, em
Uberlândia, Cynthia Dela Cruz também
ministrou palestra sobre o papel do
farmacêutico no cuidado dos pacientes
hipertensos, com o objetivo de capacitar os
farmacêuticos a terem uma visão integral
do paciente, prover cuidados em saúde
adequados às suas necessidades e discutir
as atuais condutas dos farmacêuticos no
cuidado com esses pacientes.

Farmácia Clínica em Uberaba
O CRF/MG, em parceria com o colégio Rubem Alves, realizou, no dia 24 de outubro, capacitação sobre “o papel do farmacêutico no manejo do tratamento e
cuidado de pacientes hipertensos”. O curso foi ministrado pela farmacêutica Cynthia Dela Cruz de Freitas.
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Responsabilidade Social

S lidariedade n sangue
3ª edição da campanha “Farmacêutico Sangue Bom” mobiliza
profissionais para doação de sangue e captação de novos doadores

A solidariedade é uma marca do farmacêutico mineiro, que tem se mostrado cada vez mais
disponível a ajudar o próximo. Em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico,
Sangue Bom”. De 21 a 25 de setembro, profissionais e estudantes se mobilizaram para
doar e captar novos doadores com o objetivo de aumentar os estoques dos bancos de
sangue do Hemominas.
O diretor-tesoureiro do CRF/MG, Marcos Luiz de Carvalho, participa ativamente da campanha
desde a primeira edição. Segundo ele, a iniciativa é fundamental para promover a captação
de novos doadores. “Sentir-se parte de um projeto é um grande estímulo. Há muitas
mais para cumprir a ação. Com as campanhas, os farmacêuticos se inspiram em colegas

A farmacêutica Bárbara Lima, de BH,
realiza doações regularmente

que estão se mobilizando pelo mesmo objetivo: o de melhorar a vida do próximo”.
A doação de sangue pôde ser feita em todos os hemocentros, hemonúcleos e postos de
coleta do Hemominas no Estado, a partir de um agendamento prévio junto à instituição.
Os profissionais também foram incentivados a divulgar as fotos da campanha nas redes

As campanhas são realizadas uma vez por semestre, mas os farmacêuticos podem doar a
qualquer momento. Antes da ação, é importante verificar todas as condições necessárias,
disponíveis no site do Hemominas (www.hemominas.mg.gov.br/doacao). Para maior
(www.hemominas.mg.gov.br) ou pelo telefone 155, opção 8.

Em dez dias de divulgação do projeto “Outubro Rosa no Baleia” pelo
site e redes sociais, o Conselho arrecadou 100 lenços, que foram
destinados à instituição. Ao fim da campanha, que contou ainda com
outros apoiadores na capital mineira, o Hospital da Baleia promoveu
uma tarde cheia de atividades para a entrega dos adereços às
pacientes em tratamento oncológico, incluindo uma oficina para
amarração dos lenços e dicas de maquiagem.

Lenços arrecadados na sede do CRF/MG foram
distribuídos às pacientes do Hospital da Baleia

O diretor Marcos Luiz de Carvalho entregou os adereços ao
superintendente de gestão hospitalar, Éder Lúcio de Souza

Para o diretor tesoureiro Marcos Luiz de Carvalho, “além de promover
a saúde da população em seu trabalho diário, característica
inerente à profissão, o farmacêutico mineiro mostrou novamente
sua capacidade de mobilização para proporcionar mais alegria e
bem-estar ao próximo.”

sociais por meio da hashtag #farmacêuticosanguebom.

comodidade, o agendamento do horário e local pode ser feito junto ao Hemominas pelo site

CRF/MG participa da campanha “Outubro Rosa
no Baleia” e arrecada lenços para as pacientes
em tratamento oncológico do hospital
O movimento popular conhecido como Outubro Rosa é comemorado
em todo o mundo simbolizando a luta contra o câncer de mama. Além
de alertar as mulheres sobre a importância do diagnóstico precoce
da doença, o CRF/MG se mobilizou no mês de outubro para arrecadação de lenços de cabelo para as pacientes em tratamento do
Hospital da Baleia.

celebrado em 25 de setembro, o CRF/MG promoveu a 3ª edição da campanha “Farmacêutico

pessoas com o desejo e as condições para doar, mas que precisam de uma motivação a

Cores na luta
contra o câncer

O farmacêutico Gerson Moreira Barbosa
participa sempre da campanha

De acordo com os dados do Instituto Nacional de Câncer (INCA), o
câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre as mulheres
no mundo, respondendo por cerca de 25% dos novos casos a cada
ano. As chances de cura podem chegar a 90% quando detectado em
estágio inicial, por isso é tão importante que as mulheres realizem o
autoexame periodicamente e façam acompanhamento médico.

Especialistas de moda promoveram uma oficina
de amarração de lenços no hospital

Hospital da Baleia
O diretor Marcos Luiz de Carvalho
participa
da campanha desde a 1a edição

O farmacêutico Carlos Guiduci Filho
mostrou sua solidariedade

O profissional Diego Lucas também se mobilizou
para o “Farmacêutico Sangue Bom”

nte a semana da campanha
ra
du
ais
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iss
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los
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MG
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As fotos foram enviadas ao CR
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O Hospital da Baleia é referência mineira em tratamento oncológico por
meio de radioterapia e quimioterapia, e possui exames específicos para
a saúde da mulher, como a mamografia. A instituição tem certificado
de filantropia e presta assistência médica de qualidade e humanizada,
oferecendo 25 especialidades médicas, atendendo adultos e crianças.
Por ano, são realizados cerca de 500 mil procedimentos, a maioria
deles, cerca de 90%, via Sistema Único de Saúde (SUS).

Profissionais de beleza deram dicas de
maquiagem às pacientes oncológicas
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Demonstrativos Contábeis CRF/MG

Farmácia em debate

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 3º TRIMESTRE 2015
30/09/2015

30/09/2014

AH

16.841.051,10
11.894.540,06
71.152,10
11.823.387,96

14.132.327,51
9.916.127,49
35.014,55
9.881.112,94

19%
20%
103%
20%

4.474.015,74
4.474.015,74

3.903.362,64
3.903.362,64

15%
15%

Demais Créditos a Curto Prazo
Adiantamentos Concedido a Pessoal e Tereceiros
Outros Valores a Receber

255.134,91
186.927,67
68.207,24

109.535,91
25.812,11
83.723,80

133%
624%
-19%

Estoques
Almoxarifado

217.360,39
217.360,39

203.301,47
203.301,47

7%
7%

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

26.064.410,34
14.170.434,65
4.321.980,49
9.721.581,72
126.872,44

19.219.621,99
14.723.178,81
5.328.079,71
9.309.034,98
86.064,12

36%
-4%
-19%
4%
47%

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

4.496.443,18
1.953.595,53
1.508.194,52
1.034.653,13

165%
11%
437%
57%

Variação Patrimonial Diminutiva

16.365.110,77

16.467.299,14

TOTAL

59.270.572,21

49.819.248,64

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira
Créditos a Curto Prazo
Créditos a Receber Empresas e Profissionais

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

Previsão

Receitas de Capital

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

-

AH

3.736.622,30
512.016,98
512.016,98

60%
-78%
-78%

Obrigações a Curto Prazo
Fornecedores
Consignações

256.156,51
153.862,99
102.293,52

280.833,35
247.082,93
33.750,42

-9%
-38%
203%

Demais Obrigações a Curto Prazo
Transferências correntes
Outras obrigações

298.909,01
122.655,33
176.253,68

172.939,08
153.248,44
19.690,64

73%
-20%
-

5.326.613,93
1.078.366,49
2.537.212,90
1.144.559,56
566.474,98

2.770.832,89
1.123.070,82
875.435,09
772.326,98

92%
-27%

Patrimônio Líquido
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultados Acumulados

23.275.260,92
27.104,66
23.248.156,26

22.005.856,88
27.104,66
21.978.752,22

6%
6%

-1%

Variação Patrimonial Aumentativa

29.999.516,78

24.076.769,46

25%

19%

TOTAL

59.270.572,21

49.819.248,64

19%

COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Execução
21.792.643,15
15.330.061,37
2.479.620,15
736.387,94
2.066.831,40
1.179.742,29

30/09/2014

5.995.794,51
114.115,06
114.115,06

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/09/15
Receitas Correntes
Receitas de Contribuições
Receitas de Serviços
Receitas de Dívida Ativa
Receitas Financeira
Outras Receitas Correntes

30/09/2015

97%
87%
113%
168%
176%
104%

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

0%

Receitas de Capital

30/09/2015

30/09/2014

AH

21.792.643,15
15.330.061,37
2.479.620,15
736.387,94
2.066.831,40
1.179.742,29

19.585.613,74
14.056.568,16
2.523.389,77
620.333,85
1.474.187,20
911.134,76

11%
9%
-2%
19%
40%
29%

-

-

Subtotal

23.523.657,81

21.792.643,15

93%

Subtotal

21.792.643,15

19.585.613,74

11%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

22.581.657,81
16.850.522,48
5.731.135,33

16.101.184,16
10.859.395,41
5.241.788,75

71%
64%
91%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

16.101.184,16
10.859.395,41
5.241.788,75

13.745.618,52
8.955.362,12
4.790.256,40

17%
21%
9%

942.000,00
942.000,00

343.650,00
343.650,00

36%
36%

Despesas de Capital
Investimentos

343.650,00
343.650,00

442.536,90
442.536,90

-22%
-22%

Subtotal

23.523.657,81

16.444.834,16

70%

Subtotal

16.444.834,16

14.188.155,42

16%

Superávit Apurado

xxxxxxxxxxx

5.347.808,99

5.347.808,99

5.397.458,32

-1%

Despesas de Capital
Investimentos

VANDERLEI
EUSTÁQUIO
MACHADO
- Presidente
- CRFMG 2.883
VANDERLEI
EUSTÁQUIO
MACHADO
- Presidente
- CRFMG 2.883
MARCOS
LUIZ
DE CARVALHO
- Diretor- Diretor
Tesoureiro
- CRFMG 12.851
MARCOS
LUIZ
DE CARVALHO
Tesoureiro
- CRFMG 12.851
BRIGIDA
SILVA
MOTA
- Gerente
de Orçamento,
Finanças Finanças
e Contabilidade
- CRCMG 93.880/O
BRÍGIDA
SILVA
MOTA
- Gerente
de Orçamento,
e Contabilidade
- CRCMG 93.880/O

Superávit Apurado

Juiz indefere pedido
do CFM contra as
atribuições clínicas
do farmacêutico*
O juiz Federal substituto, Rodrigo Parente
Paiva Bentemuller, da 6ª Vara Federal,
indeferiu, no dia 25 de setembro, o pedido de
antecipação dos efeitos da tutela pleiteado
pelo Conselho Federal de Medicina (CFM)
para suspender os efeitos da Resolução
583/13. A Resolução regulamenta as
atribuições clínicas do farmacêutico, que,
após a decisão da Justiça Federal, continua
em vigor.
“E s s a de ci s ão é um pre s ente ne s te
dia tão especial [o Dia Internacional do
Farmacêutico]. Ela reitera o valor e a
importância do farmacêutico como profissional da saúde e reafirma o nosso lugar
nas equipes de saúde, como parceiros
dos pacientes e dos demais profissionais,
pelo bem estar e a qualidade de vida da
população. Manifestamos nosso contentamento pela sensibilidade do nobre juiz em
compreender que a assistência à saúde pode
ter melhores resultados com a participação
ativa do farmacêutico”, comemorou Walter
da Silva Jorge João, que anunciou mais esta
conquista durante a 435º Reunião Plenária
do CFF, durante a tarde, em Brasília.
Esta não é a primeira vitória do CFF contra
as investiduras do CFM em desfavor das
normativas que dispõem sobre Farmácia
Clínica. Em relação a esta mesma Resolução,
o CFF foi bem sucedido em outro processo,
em maio de 2015. Um pouco antes, em
março, a Justiça extinguiu processo que
pretendia anular a Resolução nº 586/13, que
regula a prescrição farmacêutica.

Distribuidora de
medicamento tem que
ter farmacêutico*
Distribuidoras de medicamentos estão obrigadas a dispor de
um farmacêutico responsável técnico durante todo o seu horário
de funcionamento, conforme preconiza a Medida Provisória nº
2.190-34. Essa é a decisão da ministra Regina Helena Costa, do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), publicada no dia 1º de setembro.
Trata-se do Recurso Especial nº 1.435.489/DF, referente ao
processo de autoria da Associação Brasileira de Distribuidores
de Laboratórios Nacionais (Abradilan), em desfavor da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária(Anvisa). A decisão reforma outra,
do Tribunal Regional Federal da 1ª Região.
A ministra se baseou na jurisprudência consolidada do próprio
STJ. “O acórdão recorrido está em confronto com orientação
desta Corte, segundo a qual, após a edição da Medida Provisória
nº 2.190-34/01, tornou-se obrigatória a presença de profissional farmacêutico nas empresas distribuidoras (atacadistas) de
medicamentos”, escreveu a ministra, em sua decisão.
“A decisão, que obriga a Abradilan a manter um profissional
farmacêutico em seu estabelecimento comercial durante todo o
período de funcionamento, é mais uma vitória para a categoria
e um reconhecimento da importância do farmacêutico em todas
as etapas da comercialização do medicamento”, comemorou o
presidente do Conselho Federal de Farmácia, Walter Jorge João.
* Com informações do CFF
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Farmacêuticos
*
de Minas debatem o SUS
Foto: SES-MG

Evento reuniu cerca de duas mil pessoas no Expominas, em Belo Horizonte

O CRF/MG e farmacêuticos atuantes na saúde pública
de Minas Gerais marcaram presença na 8ª Conferência
Estadual de Saúde de Minas Gerais. Realizado de 1 a 4
de setembro, no Expominas, em Belo Horizonte, o evento
reuniu cerca de duas mil pessoas para deliberar sobre o
futuro do SUS nos próximos anos.
A conselheira regional do CRF/MG e conselheira do
Conselho de Saúde de Minas Gerais, Rigleia Lucena, foi
uma das delegadas da Conferência Estadual de Saúde.
Ela defendeu a representação dos conselhos regionais no
segmento do trabalhador e também a participação dos
profissionais nas conferências. “A Conferência Estadual de
Saúde deve ter a representatividade de todas as classes,
inclusive a farmacêutica. Assim, conseguimos chegar
ao ideal de saúde integral à população, construindo
propostas com os pés no chão, que sejam boas, éticas e
plausíveis para todos os segmentos da saúde”, destacou.
A 8ª Conferência Estadual de Saúde debateu os eixos
temáticos propostos pelo Ministério da Saúde e votou as
diretrizes para políticas públicas do Estado e da União,
encaminhadas nas etapas municipais. As propostas
aprovadas na etapa estadual vão compor o relatório
final, que será enviado à comissão organizadora da 15ª
Conferência Nacional de Saúde (CNS). A Conferência de
Minas também elegeu delegados mineiros que participarão da 15ª CNS, de 1 a 4 de dezembro, em Brasília.

32

| Farmácia Revista |

Presente na abertura e no encerramento da Conferência
estadual, o secretário de Estado de Saúde defendeu a
efetividade das propostas elencadas em Minas Gerais.
“Elas vão orientar as políticas. São quase 500 propostas
que devem dar diretrizes para os planos estaduais de
saúde nos próximos três anos”, afirmou Fausto Pereira
dos Santos.

Ato Público contra a mercantilização do SUS
Para marcar o início da 8ª Conferência Estadual de Saúde, servidores
da saúde de todo o Estado se reuniram na manhã do dia 1º de
setembro para uma manifestação contra a mercantilização do SUS.
Segundo informações do Conselho Municipal de Saúde, mais de duas
mil pessoas participaram do protesto, que começou na Praça da
Estação e terminou na Praça Sete, no centro de Belo Horizonte.

Manifestação percorreu ruas do centro de Belo
Horizonte antes do início da Conferência

Das propostas aprovadas em Minas Gerais, que serão
encaminhadas à Conferência Nacional, pelo menos duas
contemplam diretamente a assistência farmacêutica.
Uma exige cumprimento rigoroso da Política Nacional
de Assistência Farmacêutica (PNAF) e a atualização da
lista de medicamentos especializados. Outra propõe
o fortalecimento da assistência farmacêutica plena e
pública com a responsabilidade e estruturação pelas
três esferas de governo.
Convocadas a cada quatro anos, as conferências
funcionam como espaços abertos para acolher as
demandas e necessidades de saúde das populações. O
tema desta edição é “Saúde pública de qualidade para
cuidar bem das pessoas: direito do povo brasileiro”.
Só em Minas Gerais, as conferências municipais de
Saúde mobilizaram mais de 16 mil pessoas, em 550
municípios, segundos dados da Secretaria de Estado de
Saúde. Para a etapa nacional, é esperada a participação
de mais de quatro mil pessoas.

Farmacêuticos também participaram do protesto com apitos e faixas

O assessor de diretoria do CRF/MG, Alisson Brandão, compareceu à
manifestação e apoiou a causa. “Os profissionais de saúde devem se
unir para lutar por seus ideais. Esse ato é a prova de que as classes
estão juntas por um só bem: um sistema público de qualidade para a
população”, reforçou Alisson Brandão.
Também presente na manifestação, a farmacêutica e conselheira
Municipal de Saúde de Uberaba, Marieta Brabalho, ressaltou a
importância do profissional de Farmácia para a saúde pública.
“O farmacêutico trabalha para que não faltem medicamentos e
para que a população tenha a assistência farmacêutica garantida.
Com o cuidado farmacêutico, existe a garantia de maior adesão do
paciente ao tratamento, o que reduz a sobrecarga do sistema público
de saúde”. Marieta Barbalho também foi uma das farmacêuticas
delegadas da 8ª Conferência Estadual de Saúde.
* Com informações da SES-MG e Sinfarmig

Novo presidente da CNS é farmacêutico**
A eleição do novo presidente da Conferência Nacional de Saúde, para o triênio 2016/2018, ocorreu no dia 1º de outubro,
na sede da CNS, em Brasília. O nome mais votado foi o do farmacêutico Tércio Egon Paulo Kasten, atual presidente da
Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado de Santa Catarina (Fehoesc). Ele entrará
em exercício como novo presidente da CNS a partir de 1º de janeiro de 2016.
Tércio Egon Paulo Kasten é ativista de movimentos associativos e sindicais há 30 anos. A CNS, com entidade sindical
de grau superior, constituída por oito federações patronais e mais de uma centena de sindicatos, representa a
totalidade dos hospitais, clínicas, laboratórios e demais estabelecimentos de saúde brasileiros, que constituem um
contingente de mais de 230 mil estabelecimentos.
O farmacêutico se mostrou emocionado com a indicação. “Para mim é uma grande alegria, satisfação e um grande
desafio. É um trabalho muito diferente do que presidir uma federação, o nível é outro, mas os desafios são bons para
quem os enfrenta”, afirmou.
Sobre os projetos que tem em mente, Tércio Kasten destacou a importância de uma gestão descentralizada e
compartilhada, com maior protagonismo e participação dos vice-presidentes, tanto na parte executiva como na esfera
estratégica.
** Com informações da Conferência Nacional de Saúde

Farmacêuticosa deram importantes contribuições durante
a 8 Conferência Estadual de Saúde
| Setembro - Outubro 2015 |
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Fique de Olho

Anvisa publica nota
técnica sobre o canabidiol
A ANVISA divulgou nota técnica com orientações
para a aquisição intermediada de produtos à base
de canabidiol, substância derivada da maconha.
O documento, de número 93/2015, foi publicado
no dia 19 de outubro. Os procedimentos para a
importação são os mesmos definidos pela a RDC
17/2015. Segundo a Resolução, “a aquisição do
produto poderá ser intermediada por entidade
hospitalar, unidade governamental ligada à
área da saúde, operadora de plano de saúde
ou entidade civil representativa de pacientes
legalmente constituída, para pacientes previamente cadastrados na ANVISA”.
A importação do produto é responsabilidade da
Secretaria de Estado de Saúde. Para tanto, o
paciente precisa se cadastrar no site da Agência.
Lá, ele deve preencher um formulário, anexar um
laudo de um profissional habilitado com a descrição
do caso, a prescrição do produto e preencher uma
Declaração de Responsabilidade e Esclarecimento
para uso excepcional do produto.
A Agência adverte que a receita médica tem que
conter, necessariamente, o nome comercial do
produto e não a substância ativa em sua denominação genérica. Segundo a ANVISA, há vários
fabricantes comercializando medicamentos
com concentração, dose e forma farmacêutica
diferentes. Após a aprovação do cadastro, a
Agência emite uma autorização contendo a
quantidade de produto que o paciente poderá
impor tar, suficiente para o tratamento pelo
período de um ano.
Com esse novo procedimento, os pacientes não
vão precisar mais enviar as prescrições médicas
para a Coordenação de Produtos Controlados,
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em Brasília, antes do embarque do produto.
A prescrição médica atualizada e com o
quantitativo condizente ao importado deverá
ser apresentada diretamente à ANVISA no
local de desembarque. Para evitar a falta do
produto, a Agência solicita que a renovação
da autorização seja solicitada com três
meses de antecedência da data de expiração.
A comercialização do canabidiol no Brasil
continua proibida, não sendo possível cotar
preços em importadoras, distribuidoras,
farmácias e drogarias nacionais.
O canabidiol é um dos 480 compostos da
maconha. Extraído do caule e das folhas
da planta, a substância não é psicoativa,
nem tóxica. De acordo com a ANVISA, o que
promove o efeito alucinógeno é o tetraidrocanabiol (THC), substrato da resina e da flor
da Cannabis sativa. É ele o responsável pela
alteração de raciocínio, lapsos de memória,
perda cognitiva e dependência.

Atualizada a lista das Denominações Comuns Brasileiras*
Foi publicada no Diário Oficial da União, do dia 27 de agosto, a RDC 38 da ANVISA, que inclui 27 novas nomenclaturas na
Lista de Denominações Comuns Brasileiras (DCB) contidas na RDC 64, de 2012. Além disso, também houve a atualização
do número de identificação internacional de duas substâncias: a Mirtazapina e a Cefalaxina monohidratada.
A DCB é a nomenclatura genérica a ser utilizada no País para insumos farmacêuticos, soros hiperimunes, vacinas,
radiofármacos, plantas medicinais e substâncias homeopáticas e biológicas. A denominação é empregada nos
processos de registro, rotulagens, bulas, licitação, importação, exportação, comercialização, propaganda, publicidade,
informação prescrição, dispensação e em materiais de divulgação didático, técnico e científico. A lista completa das
Denominações Comuns Brasileiras tem 11.300 nomenclaturas. Ela está disponível no site da Farmacopeia Brasileira:
http://www.anvisa.gov.br/hotsite/farmacopeiabrasileira.

Novo medicamento biológico para tratar hemofilia A*
A ANVISA aprovou o registro do medicamento alfamoroctocogue, que aumenta os níveis sanguíneos de atividade de
fator VIII e pode corrigir temporariamente o defeito de coagulação em pacientes portadores de hemofilia A.
O medicamento é indicado para controle e prevenção de hemorragia em pacientes com hemofilia A e no tratamento
pré-operatório de pacientes com a doença. O alfamorococtocogue é um fator VIII de coagulação recombinante, que tem
características comparáveis aos produzidos pelo próprio organismo.
A aprovação do uso do medicamento foi publicada pela ANVISA no Diário Oficial da União do dia 8 de setembro. O
produto foi registrado como produto biológico novo, de acordo com a RDC 55, de 2010.

Tratamento para hepatite C é ampliado no SUS
A partir do início de novembro, o sofosbuvir e decltasvir começam a ser distribuídos na rede pública de saúde. De acordo
com o Ministério da Saúde, a nova terapia aumenta as chances de cura e diminui o tempo de tratamento da doença. A
previsão é que os dois medicamentos atendam cerca de 80% dos pacientes que farão uso da nova terapia, composta
também pelo simeprevir, com distribuição prevista para dezembro.
Os novos medicamentos vão beneficiar pacientes que não podiam receber os tratamentos oferecidos anteriormente,
entre eles as pessoas com HIV, cirrose descompensada, em situação de pré e pós transplante e pacientes com má
resposta à terapia com interferon.

Histórico
Após muita polêmica, no dia 14 de janeiro, a
ANVISA decidiu excluir o canabidiol da lista
de substâncias proibidas e passou para a
categoria C1, de uso terapêutico permitido,
mas de controle especial. A liberação
do composto era uma reivindicação de
familiares de crianças e adolescentes que
têm crises repetidas de convulsão. Quando
a substância era proibida pela ANVISA, quem
desejava importar medicamentos contendo o
composto precisava recorrer à Justiça e fazer
um pedido especial à Agência, desde que
apresentasse a prescrição médica.

Aprovado o primeiro produto biossimilar fabricado no Brasil*
O filgratsim foi aprovado para redução da duração da neutropenia e incidência da neutropenia febril em pacientes com
neoplasias não-mielóides tratados com quimioterapia citotóxica estabelecida e para redução da duração da neutropenia
e suas sequelas clínicas em pacientes submetidos à terapia mieloablativa seguida de transplante de medula óssea. O
registro foi publicado no Diário Oficial da União, no dia 20 de outubro.
O medicamento é um correspondente recombinante da molécula de G-CSF (fator estimulador de colônias granulócitos)
natural humana. A substância apresenta a mesma função e o mesmo mecanismo de ação, que é o de se ligar ao seu
receptor em células precursoras da medula óssea, estimulando a produção de neutrófilos. O produto foi registrado pela
via de desenvolvimento por comparabilidade, de acordo com a RDC 55/2010.
Segundo a ANVISA, foram mantidas todas as etapas para o registro de produtos biológicos no País, como análise da
tecnologia farmacêutica, além da eficácia e segurança. Além disso, o exercício de comparabilidade foi avaliado para
demonstração da similaridade entre o Fiprima e o Produto Biológico Comparador, o Granulokine.
* Com informações da ANVISA
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Medicamento contra diabetes
reduz risco de morte cardiovascular

Fonte: Veja Online

Um novo estudo mostrou que a empagliflozina, medicamento utilizado para o tratamento de diabetes
tipo 2, reduz em 38% a probabilidade de morte por eventos cardiovasculares e em 32% por qualquer
causa em pacientes com alto risco de complicações cardíacas. Os dados foram apresentados durante o
Encontro Anual da Associação Europeia para o Estudo de Diabetes, realizado em Estolcomo, e publicados simultaneamente na revista científica New England Journal of Medicine.

Reduzir medicamento pode aumentar longevidade
Fonte: Correio Braziliense

Diminuir em 75% o medicamento para viver mais. A recomendação vem de um grupo de pesquisadores norte-americanos e tem como alvo quem sobreviveu a um ataque cardíaco. Segundo o
estudo, divulgado na semana do dia 24 de setembro, na revista American College of Cardiology,
as pessoas que ingerem apenas um quarto da dose de betabloqueadores usualmente prescrita são
beneficiadas por um aumento da longevidade.
Os pesquisadores chegaram à conclusão após analisar 6.682 pacientes, cujas taxas de sobrevivência
após um ataque cardíaco foram relacionadas à quantidade de betabloqueadores ingeridos. Esses
medicamentos ajudam a prevenir a falha cardíaca ao deterem o efeito da adrenalina no coração,
evitando, assim, a arritmia. A substância é prescrita a quase todas as vítimas de um ataque cardíaco.

O estudo descobriu que as hospitalizações por insuficiência cardíaca crônica caíram em 35%. Após três
anos de acompanhamento, 10,05% dos participantes no grupo de medicamentos sofreram um infarto,
AVC ou morreram por outras causas cardiovasculares, em comparação com 12,1% dos pacientes que
tomaram placebo. Sabe-se que a redução do açúcar no sangue (efeito dos medicamentos antidiabéticos) já tende a reduzir o risco cardiovascular. Entretanto, os autores do estudo acreditam que o benefício do medicamento na redução destes eventos esteja relacionada com outros efeitos do medicamento, como a capacidade em reduzir a pressão sanguínea, o peso e a rigidez arterial.

Conforme o resultado, os pacientes que tomam 25% da dose recomendada têm 20% a 25% a mais de possibilidades de sobreviver
em comparação àqueles que ingerem a regular. Pela pesquisa, 14,7% dos que receberam a dose completa morreram ao longo
de dois anos. Em contrapartida, 12,9% dos que ingeriram meia dose morreram no mesmo período, assim como 9,5% dos que
tomaram um quarto da dose.

Alzheimer pode ser tratado com composto encontrado no vinho

Fonte: Portal Exame

Risco cardíaco maior para as diabéticas

Pesquisadores da Universidade de Georgetown, nos EUA, descobriram que o resveratrol, um composto
encontrado no chocolate amargo e no vinho, pode interromper o avanço do mal de Alzheimer. O estudo
analisou 119 participantes divididos em dois grupos. O primeiro recebeu doses da substância em seu
estado puro e o segundo tomou placebo. Todas as pessoas que fizeram parte da pesquisa têm graus
leves ou moderados de demência devido ao Alzheimer.

Fonte: Correio Braziliense

Mulheres com diabetes devem ficar ainda mais atentas às complicações cardíacas desencadeadas pela
doença metabólica. Uma revisão de estudos conduzido no Hospital of Southeast University, na China,
com dados de 11 milhões de pessoas, indica que elas são em torno de 40% mais propensas a sofrerem
de síndromes coronárias agudas, como ataque cardíaco ou angina, do que os homens diabéticos.

Cientistas acreditam que a diminuição na quantidade de proteínas amiloides pode ser uma das causas
principais do desenvolvimento do Alzheimer. Geralmente, quando os níveis de amiloide-beta 40 diminuem, a doença se agrava.

Essa diferença conforme o gênero do paciente ainda não havia sido mensurada cientificamente. O
estudo inédito foi apresentado no dia 17 de setembro, no encontro anual da Associação Europeia
para o Estudo da Diabetes (EASD), em Estolcomo. Ao analisar os dados, concluíram que o risco relativo de complicação cardíaca era de 2,46 para mulheres com diabetes e 1,68 para homens na mesma
condição. Há um risco aumentando, portanto, de 38% para elas.

Após um ano tomando o resveratrol, o primeiro grupo mostrou pouca ou nenhuma mudança nos níveis
de amiloide-beta 40. Já o segundo grupo mostrou uma diminuição no composto. Assim, o fato de eles
não mudarem após o uso do reveratrol indica que os cientistas podem ter encontrado uma forma de
frear o Alzheimer.

A constatação deve servir de base para o desenvolvimento de ações mais individualizadas de combate a ambas as complicações. A
abordagem focada em gênero é importante porque o diabetes costuma acometer mais as mulheres. Segundo a Pesquisa Nacional
de Saúde, nove milhões de brasileiros têm a doença metabólica, sendo que 5,4 milhões são mulheres.

Proteína é usada para regenerar tecido cardíaco após infarto

Fonte: O Globo

Cientistas da Escola de Medicina da Universidade de Stanford, nos EUA, conseguiram regenerar tecidos cardíacos danificados em
ratos e porcos que haviam sofrido infarto. O feito foi alcançado por meio da introdução de uma espécie de curativo de colágeno
“colado” no órgão, a partir de técnicas de bioengenharia. A experiência chama atenção porque, até hoje, nenhum procedimento
médico foi capaz de restaurar cicatrizes em tecidos cardíacos de mamíferos adultos.
Esta descoberta abre as portas para um tratamento revolucionário, segundo afirma a pesquisa,
publicada no dia 17 de setembro, na revista “Nature’. Em um ataque de coração, as células do
músculo cardíaco, chamadas de cardiomiócitos, morrem devido à falta de fluxo sanguíneo. Substituir essas células é vital para que o órgão se recupere totalmente. E é isso o que faz a proteína
Fstl1, recém-descoberta pelos estudiosos americanos. Secretada pelo próprio epicárdio – a camada
externa do coração -, a substância ajuda no crescimento dos cardiomiócitos.
A próxima etapa do estudo é iniciar os testes para verificar a segurança do procedimento em seres
humanos. Ataques cardíacos causam milhões de mortes por ano em todo o mundo. Apenas no Brasil,
ocorrem em torno de 150 mil infartos a cada ano, dos quais entre 5% e 15% resultem em morte. Já
nos EUA, são 735 mil casos por ano, e a expectativa é de que este número triplique até 2030.
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Cientistas criam exame de sangue que determina idade biológica
Fonte: O Globo

Um grupo de cientistas da Universidade de King’s College, em Londres, desenvolveu um
exame de sangue que pode estimar com mais precisão o envelhecimento de cada pessoa.
A equipe acredita que o teste possa ser usado para determinar a idade biológica dos órgãos
destinados a transplantes, evitando possíveis falhas. Outro uso importante seria o de prever o
risco de alguém desenvolver doenças associadas à velhice, como o mal de Alzheimer.
A pesquisa, publicada na semana do dia 10 de setembro na revista on-line “Genome Biology”,
analisou os níveis de atividade de geneschave de indivíduos saudáveis de 65 anos, medindo
no sangue deles os níveis de ácido ribonucléico (RNA), responsável pela síntese de proteína
na célula. Os pesquisadores descobriram que a alta atividade dos genes está associada a uma
melhor saúde cognitiva e melhor função renal, em um período de 12 anos.
De acordo com o estudo britânico, o mesmo conjunto de moléculas é regulado tanto no sangue quanto nas regiões do cérebro
associadas à demência. Isso permite, segundo a equipe de pesquisa, uma maneira mais rápida e fácil de, ao analisar uma amostra
de sangue, conseguir diagnosticar o mal de Alzheimer precocemente. Como o teste mede a vitalidade de certos genes, pode verificar, a partir das idades biológicas dos órgãos, qual é o risco de eles falharem depois de serem transplantados.
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Espaço do leitor
Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
Capacitação

Parabéns pelo trabalho excelente. É certo que vou participar
sempre que puder. E a doação pra participar do evento é
uma ideia genial. Além de adquirirmos conhecimentos, ainda
ajudamos quem precisa. Ótimo trabalho.

Queila Rodrigues Cardoso (via Fale Conosco)
Agradeço pela oportunidade, pois foi possível agregar conhecimentos imprescindíveis.

Mário Tavares Júnior (via Fale Conosco)
São sempre muito proveitosos os cursos oferecidos pelo CRF,
espero logo participar de mais.

Karina Luciana Ramos (via Fale Conosco)
Quero agradecer imensamente ao Conselho em nos proporcionar essa e outras capacitações que já participei. Em
um momento de mudanças e obrigações do profissional
farmacêutico, que a cada dia está sendo reconhecido e mais
atuante, temos o Conselho ao nosso lado, comprometido em
nos preparar em executar o melhor da nossa profissão.

Letícia Sartori Marçal (via Facebook)

Concurso SES-MG
Recebi a nova edição da Farmácia Revista
e, como sempre, está muito bem elaborada.
As matérias são excelentes, os textos são
relevantes e o layout é atrativo, parabéns!
Uma matéria em especial chamou minha
a tenç ão, a qu e s t ão d o c o nc ur s o d a
SES - MG/2014. Também fui aprovada
neste concurso, mas, até então ninguém
foi chamado para o cargo pleiteado aqui
em Montes Claros. Assim como no caso
das colegas, na sede de Montes Claros
também existem profissionais contratados
ocupando as vagas que seriam destinadas
aos aprovados neste concurso, e infelizmente, não temos nenhum parecer quanto
a nomeação. Agradeço ao CRF por lutar pela
classe farmacêutica, buscar nossos direitos
e divulgar a situação. Talvez com este apoio
tenhamos uma resposta mais satisfatória.

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:

Ávila Lopes Martins (via Fale Conosco)

Cadastro de
currículos

Errata

Na edição 48, na página 37, na resposta sobre a prescrição de medicamentos, o CRF/MG esclarece que o ato de prescrever exige alguns
requisitos: reconhecimento de título de especialista, diagnóstico prévio e previsão em programas e protocolos no âmbito de instituições.
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