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Nesta edição da Farmácia Revista, o CRF-MG apresenta seu novo site e explica como acessá-lo. A página
eletrônica foi reformulada visando facilitar a navegação dos farmacêuticos e passa a oferecer uma variedade
de serviços. Moderno e objetivo, no novo site o profissional farmacêutico ganhou mais um canal direto e
exclusivo de comunicação com o Conselho no espaço “Área do Farmacêutico”, o que possibilita resolver vários
procedimentos sem a necessidade de se deslocar fisicamente.
Em mais uma medida adotada para a valorização da profissão farmacêutica, o CRF-MG instituiu as Comissões
Assessoras e cinco já estão em pleno funcionamento. Como diz o próprio nome, as Comissões, compostas por
farmacêuticos voluntários, têm o papel de assessorar a diretoria em temas específicos de sua área de atuação.
Outras Comissões estão previstas e, em breve, devem começar a trabalhar. Esse é mais um passo da atual
diretoria em benefício da categoria.
Boa leitura!
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Com a Palavra

O farmacêutico é o nosso cliente
Rigléia Maria Moreira Lucena
Diretora secretária-geral
Desde o meu primeiro mandato como Conselheira no
CRF-MG, tenho tentado contribuir com as atividades em
benefício da categoria.
Trouxe a experiência profissional de farmacêutica
hospitalar e gestora pública para somar com as iniciativas
que tantos resultados têm trazido para os Farmacêuticos.
Como diretora secretária-geral, regimentalmente
responsável pelos aspectos administrativos do nosso
Conselho, vim imbuída da visão de que o farmacêutico
é nosso cliente, que merece e precisa ser atendido com
qualidade, rapidez e encantamento.
Lancei-me à tarefa ampliando os treinamentos, palestras,
capacitando os nossos funcionários nos processos de
melhoria contínua.
Estamos estruturando o setor de Recursos Humanos,
inédito neste Conselho, para que o ser Humano como
recurso seja capaz de produzir os resultados esperados, com

qualidade de vida e um excelente
ambiente de trabalho. Fatores
que, c onsequentemente, se
refletem também no atendimento
ao colega farmacêutico.
Como toda mudança, o
abandono da zona de conforto
gera em algumas pes soas
ansiedade, alguns por enxergar
a melhoria conquistada, outras,
por características da própria
personalidade.
Os resultados já podem ser sentidos e o trabalho tem
sido mais bem distribuído, de maneira racional e com mais
eficiência.
Almejamos conciliar a excelência no atendimento com
a satisfação de quem presta os serviços, estimulando o
aperfeiçoamento e a melhoria contínua dos funcionários.

Conselho na Mídia
MAIO
- Entrevista para o jornal Diário do Rio Doce sobre o Projeto Capacifar
- Entrevista para o Notícias de Ponte Nova sobre o Capacifar naquela cidade
- Entrevista para a TV Minas de Teófilo Otoni sobre a importância da entrega de
carteiras e da ética no exercício profissional

JUNHO
- Entrevista para T V Universitária de Itajubá sobre Empreendedorismo
farmacêutico
- Entrevista para a Rádio do Canal Minas Saúde da SES-MG sobre Mistura de
perigosa de medicamentos
- Entrevista para a Rádio Educativa de Congonhas sobre o Conselho Presente em
Conselheiro Lafaiete
- Entrevista Rede Minas sobre o Prêmio Aluísio Pimenta
- Entrevista para a TV do Canal Minas Saúde (SES–MG) sobre o Prêmio Aluísio
Pimenta
- Entrevista para a Rádio do Canal Minas Saúde (SES-MG) sobre Mistura de
perigosa de medicamentos
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- Entrevista para a TV Paranaíba (afiliada da Record),
programa Paranaíba Cidade, sobre fiscalização
conjunta CRF e Visa em Uberlândia e atuação do
farmacêutico
- Entrevista para a Rede Minas, Programa Opinião
Minas, sobre prescrição farmacêutica e RDC 44

JULHO
- Entrevista para a Globominas – MGTV – sobre a
Consulta Pública 72
- Entrevista para a Rede Minas (Paracatu) sobre
o Projeto Conselho Presente e a atuação do
farmacêutico

AGOSTO
- Entrevista para a Rádio Terra, de Montes Claros,
sobre falsificação de medicamentos e RDC 44
- Entrevista para a InterTV (afiliada da Rede Globo)
sobre RDC 44, atuação do farmacêutico e falsificação de medicamentos

11º Congresso de Farmácia

e Bioquímica já tem data marcada
Em solenidade realizada em junho, a diretoria do
CRF-MG confirmou a data do 11º Congresso de Farmácia
e Bioquímica de Minas Gerais (CFBMG) para os dias
13, 14 e 15 de julho de 2011, no Minascentro, em
Belo Horizonte. Simultaneamente ao Congresso, será
realizada a 11ª Expofarma – Feira de feira de produtos e
serviços ligados à área farmacêutica.
Numa reunião com os expositores e representantes
de associações de farmacêuticos, o presidente em
exercício Luciano Martins Rena Silva prometeu empenho
para “fazer o próximo congresso ainda melhor do que as
edições anteriores”.
O presidente do CFBMG, professor Vanderlei Machado,
destacou a importância do evento, que tem contado
com a participação de palestrantes internacionais,
participantes e expositores de diversos estados do
país. O professor lembrou que no ano passado houve
participação de profissionais de 15 estados, tamanha
a importância do Congresso para os farmacêuticos
brasileiros.
Segundo ele, na abertura do evento está programada
uma confraternização, que pode ser um coquetel, e um
jantar de encerramento, no último dia. Mas, no dia 14
de julho, a data está reservada para os expositores que
quiserem fazer algum tipo de programação social nos
espaços oferecidos no Minascentro.

NEGÓCIOS
O coordenador da Comissão Organizadora e assessor
da diretoria, farmacêutico Alisson Brandão Ferreira,
destacou que, graças ao evento, em 2009 o volume
estimado de negócios girou em torno de R$ 10 milhões e,
no próximo, espera-se chegar aos R$ 15 milhões.

O número de visitantes do 11º CBFMG também deve
superar as cerca de 8 mil pessoas que passaram na
feira, durante os três dias do 10º CFBMG, e atingir a casa
de 10 mil.
Para atrair e estimular ainda mais os farmacêuticos,
os organizadores prometem temas científicos atuais e
pertinentes à área e trazer palestrantes renomados.
De acordo com o assessor, serão disponibilizados 71
estandes, sendo 34 unidades de 9m², 24 de estandes de
12m², e três unidades (estandes) institucionais. Nesses
espaços, os expositores podem montar os estandes e
divulgar as suas marcas e a dos parceiros.

PARTICIPANTES
Diversas empresas e representantes de entidades
dos farmacêuticos participaram do lançamento do
Congresso, entre eles, Analisa Diagnósticos, Drogarias
Araújo, Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais
– Regional Minas, Associação Mineira de Farmacêuticos
(AMF), Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária
(SBFC) – Regional Minas, Centerlab – Artigos para Laboratórios, Cristália, AVANÇO - Faculdades Oswaldo Cruz,
Secretaria de Estado da Saúde (SES-MG) e Grupo Aporte.
Vários parceiros de outras edições já pediram reserva de
seus estandes.

Informações sobre os estandes e material
sobre o 11º CFBMG podem ser obtidas
nos telefones (31) 3218-1008, com a Srtª.
Carolina, ou no (31) 3218-1026, com a
Srtª Rachel.
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Em destaque

Farmacêutica nota 10!
Vanessa Araújo, de Três Pontas, cria cosméticos à
base de café e recebe prêmio da ONU
Graduada em 1999 em Farmácia e Bioquímica pela Universidade de Cuiabá (UNIC), a
farmacêutica mineira Vanessa Vilela Araújo é uma empreendedora nota 10! Graças à linha
de cosméticos desenvolvida à base de café, ela foi a única brasileira escolhida pela Organização das Nações Unidas (ONU) para o Desenvolvimento do Comércio (Unctad) entre as 10
melhores empreendedoras do mundo, indicadas ao Empretec Women in Business Award
2010 (curso de empreendedorismo). A mineira concorreu com empreendedoras de 32 países.
Um dos pré-requisitos para concorrer ao prêmio é ter feito o Empretc, uma metodologia da
ONU, que tem como parceiro no Brasil o Sebrae. Sua indicação foi por meio do SEBRAE –
Sul de Minas, em agosto de 2009, e a conclusão/premiação ocorreu em abril deste ano
em Genebra, Suíça (sede da ONU), onde a farmacêutica foi receber o certificado Women in
Business Award.

Paixões
Residente em Três Pontas, Sul de Minas, ela estudou em Mato Grosso,
onde moram seus pais, mas retornou à terra natal e apostou nesse
produto abundante em sua região, uma das maiores produtoras de café
do Brasil. Conforme Vanessa, ela nunca teve dúvidas de que queria aliar a
Farmácia ao café, suas duas paixões.
“Desde cedo sabia que queria ser farmacêutica”, como enfatiza, mas
também era apaixonada pelo café (tão presente em sua vida) e pelos
cosméticos. Como numa poção, resolveu juntar aquilo de que gostava
muito: farmácia, café e cosmético e, assim, em 2007, nasceu a Kapeh,
que em dialeto Maia significa café.
A Farmácia lhe deu a base para desenvolver as formulações e se
tornar uma farmacêutica empresária. “Nunca tive dúvidas de qual
profissão seguir. Sempre quis fazer Farmácia, que me deu toda a base
para desenvolver esse projeto. A minha faculdade foi muito voltada para
o desenvolvimento de formulações, que sempre gostei muito, além da
gestão do negócio”.
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Aos 32 anos, Vanessa divide a sociedade da
farmácia de manipulação e drogaria com a prima
Denise Mesquita, também farmacêutica, e seus
produtos com a marca Kapeh já estão sendo
comercializados em 180 pontos de vendas de 15
estados brasileiros e exportados para a Holanda
e Portugal.
Ela assegura que as propriedades do café,
alimento tão conhecido e tão presente nos lares
brasileiros, “são extremamente ricas para a pele,
são antioxidantes, a cafeína estimula a queima de
gorduras, a redução de medidas e são usadas em
produtos contra a celulite. O café tem uma série
de benefícios”, arremata a farmacêutica.

“O café é um antioxidante benéfico à saúde e à pele. Isso já estava
comprovado em pesquisas muito sérias quando eu me enveredei por este
caminho de desenvolver uma linha de cosméticos que tivesse o café como
matéria-prima. Ou seja, não foi uma constatação minha. A inovação que criei
foi a de utilizar este poder benéfico do grão em produtos cosméticos e ter
uma linha com produtos padronizados”, relata Vanessa.

Foto: Arquivo Pessoal

À base do extrato de café e com o aroma da
flor, Vanessa já criou 33 produtos, que incluem a
linha de banho (sabonetes, xampus, hidratantes,
óleo), aromatizadores de ambientes, cosméticos,
e um dos mais recentes é uma colônia feita com
a flor do café.
Sua formação como farmacêutica foi
incrementada com o curso de fomento ao
empreendedorismo (Empretec). “Esse curso nos
dá uma vivência prática muito grande do que
é ser empresário, um empreendedor. É muito
válido”, ressalta. Mas, segundo ela, até chegar à
abertura da Kapeh Cosméticos em 2007 foram
três anos de pesquisa e desenvolvimento, até
desenvolver sua fórmula-base.

A farmacêutica Vanessa Araújo recebeu na Suíça prêmio da ONU por seu empreendedorismo

| Julho - Agosto 2010 |
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Veja as telas do novo site

Em destaque

Novo site do CRF-MG
otimiza tempo do farmacêutico
Moderna e reformulada, página eletrônica passa a oferecer uma variedade de serviços
Para facilitar a navegação e resposta ao farmacêutico,
o CRF-MG reformulou o seu site que passa a oferecer
uma variedade de serviços aos profissionais mineiros,
permitindo a otimização do tempo e redução de custos
para a autarquia federal.
Agora, o farmacêutico tem mais um canal direto de
comunicação com o Conselho, o espaço exclusivo (Área
do Farmacêutico) onde pode acessar e resolver vários
procedimentos sem ter que se deslocar.
A disponibilização dessa área permite ao farmacêutico
consultar protocolos de documentos, se informar sobre
sua situação perante o Conselho, renovar a Certidão
de Regularidade (desde que os dados não tenham sido
alterados), comunicar ausências do estabelecimento,
modificar seu endereço, se inscrever em eventos, entre
outros procedimentos.

Com layout moderno e objetivo, essa é mais uma
ferramenta que o Conselho passa a oferecer à categoria,
que poderá acessar os serviços e obter respostas em
menos tempo. A página eletrônica possui menu de
acesso rápido, mapa do site e nele estão perguntas e
respostas frequentes de cada serviço deste Conselho.
No ar desde o dia 5 de agosto, cerca de 800 farmacêuticos já utilizam o novo serviço, que possibilita também
maior interação com o CRF-MG. “Nosso objetivo é agilizar
o atendimento, possibilitar que o colega farmacêutico
acesse vários procedimentos e perca menos tempo, pois
não terá que se deslocar até o Conselho ou ao Correio
para fazer o envio de documentos”, enfatiza o presidente
em exercício Luciano Martins Rena Silva.

O presidente lembra que, ao navegar, o profissional
pode ficar tranquilo, pois o acesso à Área do Farmacêutico
só é permitido com a senha criada por ele. “O serviço tem
todas as características de segurança necessárias para
um acesso restrito”, ressalta Luciano.
Construído por profissionais da equipe do Serviço de
Tecnologia e Informação (TI), com o novo site o Conselho
de Minas dá mais um passo à frente em relação aos
outros Conselhos. “Embora não seja pioneiro ao disponibilizar esse tipo de serviço, o CRF-MG aperfeiçoou o
processo e passa a disponibilizar uma gama de serviços
que nenhum outro Conselho de Farmácia oferece”,
explica o gerente da TI, Décius Vinícius Mota Pereira.
A expectativa, segundo ele, é ampliar o número
de serviços à medida que os farmacêuticos forem
acessando e se cadastrando.

Funcionamento
Para acessar os novos serviços, o farmacêutico deve
clicar no link à direita da página principal “ainda não sou
cadastrado” ou no banner central “cadastre-se agora”,

2

preencher os dados da tela e criar a senha de acesso (1).
Para maior segurança do usuário, a senha será enviada
também para o e-mail informado, dessa forma, se ele se
esquecer poderá consultar sua caixa de mensagens.
Na Área do Farmacêutico (2), ao entrar no Menu
Principal, o profissional visualiza suas informações
cadastrais no CRF-MG (3), tais como endereço, email,
telefones de contato, documento de identificação e
dados da titulação. Desta forma, o farmacêutico pode
visualizar os seus dados e sempre que encontrar alguma
informação incorreta deve informar no Canal do CRF-MG.
Em Responsabilidades Técnicas (4) é possível
acompanhar o status ou a situação de responsabilidade
técnica atual do profissional junto ao Conselho, como em
que estabelecimento está atuando, horário de trabalho,
se está com a situação regular ou não. Também é
possível renovar a Certidão de Regularidade (CR), desde
que os dados de assistência não tenham sido alterados.
Caso contrário, deve-se adotar o procedimento padrão.

8
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Em destaque
No item Protocolos o farmacêutico consegue visualizar todos os
protocolos registrados, sejam telefônicos, de atendimento pessoal,
documental ou por email. Essa é mais uma garantia de que as suas
solicitações estão registradas.

4

No item Débitos (5) pode-se visualizar todos os débitos administrativos e judiciais, que porventura o profissional tenha e, havendo
débito da anuidade do ano vigente é possível emitir a segunda via ou
parcelar sua dívida.
Na opção Eventos o farmacêutico pode se inscrever em qualquer
evento promovido pelo CRF-MG e parceiros e acompanhar todas as
fases de sua participação.
O profissional pode comunicar também sua ausência do estabelecimento de trabalho acessando o menu Comunicados de Ausência,
opção “Incluir”. Ali, o farmacêutico relaciona os dias de ausência e
anexa comprovante ou atestado.

5

Fale Conosco (6): Esse campo está restrito somente à Área do
Farmacêutico. O profissional que desejar esclarecer dúvidas ou fazer
comunicados ao Conselho, deve acessar esse menu e, em seguida,
a opção “Incluir”.

Canal do CRF-MG (7): Nesse espaço, o Conselho responderá
às solicitações dos farmacêuticos feitas na Área do Farmacêutico.
Todas as suas solicitações serão respondidas pelo CRF-MG nessa
opção. Por este canal, o Conselho também pode enviar qualquer
comunicado que ele queira fazer ao profissional.

6

Para as Pessoas Jurídicas foi reservado o campo Certidões (8),
onde se pode visualizar o comprovante de Regularidade Técnica e
Certidão Negativa de Débito da empresa.
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Comissões
especializadas
assessoram o CRF-MG

Com objetivo de assessorar a diretoria em temas
específicos de sua área de atuação, com base no Artigo
40 do Regimento Interno, o CRF-MG criou as Comissões
Assessoras em diversos segmentos farmacêuticos.
Até 2008, os farmacêuticos não contavam com o trabalho dessas
Comissões. Por entender que elas são fundamentais para aumentar a
visibilidade e o raio de atuação das respectivas áreas farmacêuticas,
a diretoria já nomeou integrantes para cinco Comissões, que estão
funcionando plenamente, sendo a de Oncologia, Análises Clínicas,
Fitoterapia, Dispensação e Manipulação. Também já estão iniciando
os trabalhos as Comissões Assessoras de Saúde Pública e de
Farmácia Hospitalar. O Conselho pode instituir quantas Comissões
Assessoras forem necessárias.
“Percebemos que o trabalho das Comissões tem contribuído para
informar e promover atividades de interesse da categoria, em vários
setores. Nossa meta é ampliar esse trabalho, de modo a contemplar
o maior número de áreas e de farmacêuticos possível”, salienta
o presidente em exercício Luciano Martins Rena Silva. Ele ressalta
que todos os farmacêuticos integrantes das comissões trabalham
voluntariamente, sem receber salário, em prol dos colegas. As
Comissões são formadas por farmacêuticos com capacidade
profissional na área em que atua.

Nesta edição, a Farmácia Revista mostra um pouco do trabalho
desenvolvido pelas Comissões.

10
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Gestão

CAAC orienta analistas
clínicos da capital e do interior
A primeira Comissão Assessora a se organizar na nova gestão
do CRF-MG foi a de Análises Clínicas (CAAC). O grupo surgiu como
proposta de campanha da atual diretoria, reunindo-se desde fevereiro
de 2008, visando uma aproximação com os farmacêuticos atuantes
na área. Ela foi criada oficialmente em abril de 2008 e é composta por
sete profissionais experientes no setor e que conhecem as demandas
dos Analistas Clínicos, principalmente dos profissionais de pequenas
e médias cidades.
Auxiliando a diretoria, a Comissão Assessora de Análises Clínicas
se reúne mensalmente, desenvolvendo ações práticas para que os
farmacêuticos bioquímicos responsáveis por laboratórios possam
se atualizar tecnológica e cientificamente para crescer e resgatar a
imagem da clínica em que atuam.
Dentre as atividades já desempenhadas pelo grupo, destacam-se a
realização do CAPACIFAR Análises Clínicas, que teve início em outubro
de 2009 e já está no 8º módulo, e a participação nas quatro edições
do Fórum Ético e Legal, ajudando na preparação da 5ª edição,
realizada em agosto, na sede do CRF-MG. A CAAC já promoveu
também a Oficina terrestre de material do paciente entre o Posto
de Coleta, Empresa e Domicílio e o Laboratório; Fórum dos Preços
Éticos e Fiscalização; reunião com os farmacêuticos fiscais do CRF,
para discutir a melhor maneira de atuação dos mesmos; solicitação
ao CFF da retirada da determinação do Colesterol e Triglicérides na
Resolução 499, assinatura digital de laudos etc.
O grupo vem dando especial atenção à área de Citologia ou Citopatologia e Qualidade, atendendo as ações do mercado e mantendo
a educação continuada dos profissionais que trabalham nessa
especialidade.

Participam da CAAC os farmacêuticos:
»» Vanderlei Eustáquio Machado »» Ivonaldo Aristeu Gardingo
»» Antônio Pedro Soares
»» Maria Aparecida Silva Zampini
»» João Marcos de Miranda Júnior »» Saulo Marcos Ferreira
»» Humberto Marques Tibúrcio
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A Comis são busca, além de prestar
serviços e atender às demandas dos profissionais que a procuram, orientar a população
quanto às dúvidas relativas a laudos de
exames e de como deve ser o atendimento
dos laboratórios.
O profissional encarregado de coordenar
a Comissão é o farmacêutico Vanderlei
Machado, que é também Conselheiro
do CRF-MG. Segundo ele, o grupo vai
desenvolver projetos que atendam os
analistas clínicos do interior do estado.
“Estamos estudando a melhor localização
em Minas Gerais para realizarmos a segunda
turma do Capacifar de Análises Clínicas
ainda esse ano. Além disso, a Comissão
pretende realizar reuniões com os profissionais nas cidades interioranas, levando
melhorias e especializando os farmacêuticos
que atuam em laboratórios fora da capital”,
explica Vanderlei.
O grupo também se preocupa com as
inseguranças e dificuldades dos profissionais recém-formados. Para ajudar os
novos farmacêuticos, a CAAC quer implantar
o CRF Jovem, projeto que irá acolher estes
profissionais.
De acordo com Vanderlei, a Comissão
espera contar com maior participação dos
analistas clínicos nas atividades e reuniões.
O farmacêutico que quiser participar dos
encontros não precisa agendar presença,
devendo entrar em contato com o CRF-MG
para se informar sobre as datas das próximas
reuniões.

Comissão Assessora de
Manipulação e CRF-MG
elaboram curso de capacitação
A manipulação de medicamentos consiste na produção de uma droga de
forma particular. Dessa maneira, a fórmula e a forma farmacêutica de cada
medicamento podem ser adaptadas de acordo com a necessidade do paciente
Com o objetivo de assessorar a diretoria nas questões pertinentes a
esse setor e representar a categoria junto ao Conselho, foi criada em 9
de abril deste ano, a Comissão Assessora de Manipulação do CRF-MG.
Idealizado pelo presidente em exercício do Conselho, Luciano Martins
Rena, o projeto objetiva atualizar os farmacêuticos com informações
relativas à área.
A Comissão é composta por 10 integrantes que estão responsáveis
por criar medidas para aprimorar o conhecimento de profissionais
que atuam ou têm interesse em trabalhar na área magistral, além de
apresentar ao CRF-MG sugestões de temas para discussões, participações em congressos e pautas para seus veículos de comunicação. Os
encontros são bimestrais, quando o grupo aborda temas administrativos
ou técnicos que exijam estudos específicos sobre manipulação.
O presidente da Comissão Assessora de Manipulação e responsável
técnico de uma farmácia magistral na cidade de Piumhi, farmacêutico
Alessandro Rezende Santos (CRF-16219), conta que os participantes
buscam fortalecer a profissão. “Nós, da Comissão, estamos empenhados
em contribuir com a diretoria do CRF-MG no crescimento do segmento
magistral, auxiliando os profissionais que atuam na área, por meio de
capacitações, esclarecimento de dúvidas, orientações e soluções de
problemas na área da manipulação”, afirma.

Soraia Moura Tavares de Almeida (CRF7051), o grupo também pretende contribuir
com melhorias para a saúde da população
de Minas Gerais. “Vamos levar à população
a importância da manipulação como uma
alternativa de aquisição de medicamentos para
o tratamento de doenças,” diz a farmacêutica.
O farmacêutico que tiver interesse em
contribuir com a Comissão poderá enviar suas
sugestões, críticas e dúvidas em relação à área
magistral para o site do Conselho (www.crfmg.
org.br), pelo canal “Fale Conosco”. De acordo
com os integrantes da Comissão, é muito
importante essa participação para que sejam
levantadas as necessidades dos profissionais
que atuam na área de manipulação.

Presidente: Alessandro Rezende Santos
Secretária: Ângela Gonçalves do Amaral
Demais integrantes

O primeiro passo para a atualização dos profissionais magistrais
inscritos no CRF-MG já está em andamento, de acordo com Alessandro.
Trata-se do curso de capacitação gratuito - CAPACIFAR Manipulação que deve ter início neste segundo semestre. Os projetos serão sempre
divulgados nos veículos de Comunicação do Conselho.

»» Domitilla de Souza Carrilho

Para a presidente da Associação Nacional de Farmacêuticos Magistrais
de Minas Gerais (Anfarmag-MG) e uma das integrantes da Comissão,

»» Soraia Moura Tavares de Almeida

»» Jeanderson Batista de Souza
»» Marcelo Reis da Costa
»» Maria Alícia Ferrero
»» Ricardo Luiz Portilho

| Julho - Agosto 2010 |
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Comissão Assessora em Oncologia
define papel do farmacêutico nessa área
Preocupado com as questões relativas ao profissional farmacêutico inserido
na Equipe Multidisciplinar em Oncologia, o CRF-MG criou em fevereiro deste
ano a Comissão Assessora em Oncologia, com objetivo de estudar e opinar
sobre assuntos específicos da área. Por ser uma área nova de atuação para
os farmacêuticos, cabe a ele apontar os riscos e as necessidades do seu
trabalho, conforme explica Nelma Lagares Pinto, uma dos seis farmacêuticos
que compõem a Comissão.
Ela explica que há cerca de 100 anos, tratar
o câncer com o uso de substâncias químicas
era apenas um conceito que se formava. Ao
definir o conceito de “quimioterapia”, Paul
Ehrlich também definiu o conceito da “bala
mágica”, o agente químico ideal e eficaz
contra a doença e que não produziria efeitos
em órgãos ou tecidos sadios.
Decorridos 100 anos, muito se avançou no
campo da quimioterapia. Como modalidade
de tratamento de pacientes com tumores
metastáticos, a quimioterapia já é realidade
há pelo menos 50 anos. Entre suas histórias
de sucesso estão a cura
de diversos tipos de
tumores pediátricos e
“O farmacêutico é o profissional
do câncer de testículo.
responsável pela mani pulação de
Além disso, a quimioquimioterápicos, com a adequação
terapia é muito eficaz
de suas atividades e o espaço físico
contra células tumorais
conforme as portarias vigentes”
que se de sprendem
do tumor primário e
migram pelo corpo, instalando-se em locais
distantes sob a forma de micrometástases.
Por ser um tratamento sistêmico, a quimio-
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terapia age contra essas micrometástases,
podendo, assim, de maneira adjuvante,
complementar o tratamento local do tumor
com cirurgia e radioterapia, aumentando a
chance de cura ou prolongando o tempo de
vida dos pacientes.
De acordo com Nelma Lagares, a quimioterapia, entretanto, ainda não se assemelha à
“bala mágica” descrita por Ehrlich, devido ao
seu mecanismo de ação citotóxico, os agentes
quimioterápicos produzem efeitos nocivos
em células tumorais e também em células
sadias com elevada taxa de proliferação.
Esta, segundo a farmacêutica, é a explicação
para a maioria dos efeitos adversos que os
pacientes enfrentam durante o tratamento.
Além disso, os efeitos tóxicos desses agentes
podem não se restringir aos pacientes em
terapia, mas atingir também os profissionais
da equipe de saúde que, inadvertidamente,
entrem em contato com esses medicamentos
durante sua preparação ou manuseio. Esta
é a caracterização do risco ocupacional
das atividades profissionais com agentes
citotóxicos.

O segmento farmacêutico voltado à oncologia cresceu desde que o Conselho Federal de
Farmácia editou a Resolução 288, de 1996, que estabelece como atribuição exclusiva do
farmacêutico a manipulação de quimioterápicos ou citotóxicos.
A atuação do farmacêutico na Equipe Multidisciplinar está bem definida de
acordo com a Resolução 220/02 da ANVISA, que descreve a Equipe Multidisciplinar em Terapia Antineoplásica (EMTA). E, de acordo com a resolução, o
farmacêutico é o profissional responsável pela manipulação de quimioterápicos, com a adequação de suas atividades e o espaço físico conforme
A Comissão Assessora de
as portarias vigentes. Deve participar do Plano de Gerenciamento de
Resíduos, na qualificação de fornecedores e na gestão de estoque
Oncologia do CRF-MG é
dos medicamentos e correlatos, desenvolvendo trabalhos cientícomposta pelos farmacêuticos:
ficos, acompanhando prescrições e queixas técnicas, devendo ter
conhecimento dos fármacos e buscando novas informações sobre
- Flávia da Costa Ferreira
reações adversas, tempo de infusão e armazenamento, enfatiza
Nelma. Ela explica que na realização de suas atividades, há também
- Alessandro Rodrigues de Souza
uma importante preocupação com a sua segurança, de acordo
- Tacila Márcia Caldeira Pereira Paulo
com Resolução NR 32, que dispõe sobre segurança no manuseio
- Tatiana Torres Lisboa de Andrade
de antineoplásicos. “Por isso, deve-se fazer uso dos Equipamentos
- Tiago Viterbo de Faria
de Proteção Coletiva (EPC`s) e Equipamento de Proteção Individual
(EPI`s)”, recomenda.
- Nelma Lagares Pinto

Interação
Na avaliação da Comissão do CRF-MG, é muito importante que
haja interação entre o farmacêutico e os demais profissionais
que atuam na oncologia, como o cirurgião, o médico radioterapeuta, o oncologista, o psicólogo, as enfermeiras, o serviço social,
entre outros. A multidisciplinaridade da oncologia, associada às
crescentes inovações, exige de cada profissional postura interdisciplinar, uma vez que o paciente não pode ser atendido como a soma
de suas partes, e sim dentro de uma visão integral.
Para alcançar o sucesso do tratamento em oncologia, o objetivo deve ser
o paciente, com a contribuição de cada profissional através de estratégias
elaboradas em equipe, principalmente com relação à prescrição, em que
o farmacêutico tem importante função checando as doses de quimioterápicos e
fazendo avaliação dos componentes quanto à quantidade e compatibilidade dos medicamentos. “Cabe ainda ao farmacêutico oncológico dar suporte aos pacientes em tratamento,
orientando quanto aos cuidados para evitar efeitos colaterais e também como conservar os
medicamentos orais, podendo ser feito através de aulas temáticas para melhor orientá-los”,
enfatiza a farmacêutica Nelma Lagares.
Hoje, segundo ela, o farmacêutico inserido na Equipe Multidisciplinar em Oncologia é um
elo entre o médico e o paciente, pois cabe a ele saber e esclarecer dúvidas sobre solubilidade, estabilidade e os principais efeitos colaterais. “E, juntamente com o médico, temos
que tentar evitar esses efeitos para que o paciente tenha melhor qualidade de vida, e com
isso, tenhamos sucesso em seu tratamento”, diz a farmacêutica.

| Julho - Agosto 2010 |
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Comissão prepara

II Seminário de Fitoterapia
para outubro

A Fitoterapia é um tratamento caracterizado pelo uso de plantas medicinais
em suas diferentes formas farmacêuticas. De acordo com a legislação
brasileira, o produto fitoterápico é “todo medicamento manufaturado obtido
exclusivamente de matérias-primas ativas vegetais, com a finalidade de
interagir com meios biológicos, a fim de diagnosticar, suprimir, reduzir ou
prevenir estados e manifestações patológicas, com benefício para o usuário”.

Tendo consciência da importância do
profissional farmacêutico no trabalho com
plantas medicinais e fitoterápicos, o CRF-MG
criou, em 12 de dezembro de 2008, a
Comissão Assessora de Fitoterapia (CA-Fito),
conforme portaria assinada pelo presidente
licenciado do Conselho, Benício Machado.
Regulamentada pelas normas e legislações
do CRF-MG e do CFF, a CA-Fito tem como
objetivo atualizar os profissionais que atuam
no setor, por meio da promoção de cursos,
debates, desenvolvimento de material
didático-científico e respondendo a consultas
técnicas relativas às dúvidas de profissionais
e da população que usam a Fitoterapia.
É também papel da Comissão de Fitoterapia assessorar a diretoria do CRF-MG nas
questões relacionadas a plantas medicinais
e medicamentos fitoterápicos, além de
apoiar as atividades na área.
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Os 10 integrantes atuais da Comissão, nomeados pelo CRF-MG
em 31 de dezembro de 2009, se reúnem mensalmente na sede do
Conselho, e contam com a presença de profissionais convidados
para discutir atualidades e perspectivas convenientes aos profissionais farmacêuticos que atuam no âmbito fitoterápico. Os temas
são sempre pautados na Resolução do CFF nº 477 de 28 de maio de
2008, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na cadeia
produtiva de plantas medicinais e fitoterápicos.

A CA - Fito realiza atividades que
contribuem com melhorias para a atuação
do farmacêutico na área fitoterápica, atualizando os profissionais para exercer melhor o
seu trabalho e defendendo seus interesses
junto aos órgãos de saúde do país.
O s f armac êu t ic o s de s s a C omi s s ão
participam de congressos e simpósios em
todo o Brasil, além de organizar eventos
relativos ao âmbito da fitoterapia. As
atividades vão desde encontros entre profissionais da área até debates e contribuições à
Anvisa sobre temas referentes ao setor.
V is ando aprimorar o c onhecimento
daqueles que exercem atividades relacionadas à produção e utilização de plantas
medicinais, a CA-Fito realizou em junho do
ano passado o I Seminário de Fitoterapia
do CRF-MG. O evento teve cerca de 80
profissionais inscritos entre farmacêuticos,
médicos, terapeutas, biólogos e agrônomos.
Este ano, a segunda edição do seminário já
está sendo preparada e com previsão de ser
realizada no mês de outubro.

Dentre as realizações da CA-Fito destacam-se:
• Discussão e Contribuição com a ANVISA referente a Consulta Pública
nº 3, de 13 de janeiro de 2009, que dispõe sobre as Boas Práticas de
Fabricação de Medicamentos e que dispõe do Anexo IV referente BPFM
Fitoterápicos em abril/2009
• Painel de Seleção de Plantas medicinais do Componente Verde do
Programa Farmácia de Minas, com 80 convidados, em parceria com a
SES-MG
• II Simpósio de Assistência Farmacêutica em Plantas Medicinais e
Fitoterápicos no Sistema Público de Saúde- CFF, realizado em paralelo
ao X Congresso de Farmácia de Minas Gerais
• Participação em eventos:
1) I Simpósio Brasileiro de Fitoterapia, realizado entre 30/06 a
03/07/09 - Rio de Janeiro
2) Simpósio de Farmacognosia
3) Congresso de Olericultura (Secção de plantas medicinais)
4) Encontro Regional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos – UFF em
Santa Luzia
5) I Encontro sobre Plantas Medicinais, Farmácia Viva e Homeopatia,
realizado pela EMATER, UFOP e UFV em 25/03/2010 em Sete
Lagoas
6) Workshop de Fitoterápicos promovido pela ANVISA em 31/05 e
01/06/10
• Apoio à fundação da AMIPLANTA – Associação dos Profissionais de
Minas Gerais que atuam em Plantas Medicinais
• Participação na reunião da posse da diretoria da AMIPLANTA, em julho

Compõem a CA-Fito os farmacêuticos:
»» Ana Maria Dantas

»» Júlio Wallwitz

»» Cristina Calixto

»» Rigléia Mª Moreira Lucena

»» Domitila Gonçalves

»» Rosana Gonçalves

»» Gizele Souza

»» Rosane de Xavier Machado

»» Jaqueline Guimarães

»» Sérgio Cardoso

»» José Geraldo Martins

Atividades previstas
»» II Seminário de Fitoterapia do CRF-MG, em outubro de 2010;
»» Encontro dos professores de Farmacognosia da região Sudeste, outubro de 2010;
»» Elaboração de Cartilha de Esclarecimentos para a população sobre o uso racional de
plantas medicinais e fitoterápicos.

| Julho - Agosto 2010 |
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CRF-MG e SES-MG
capacitam farmacêuticos da

Rede Farmácia de Minas
MARCO

Visando melhorar a qualidade e o atendimento na Rede Farmácia de Minas além
de possibilitar a troca de experiências e o aprimoramento do cuidado farmacêutico,
o CRF-MG e a SES-MG, por meio da Superintendência de Assistência Farmacêutica,
realizaram de 16 a 18 de junho, o II Seminário Rede Farmácia de Minas, em Belo
Horizonte, com a participação de, aproximadamente, 430 municípios.

Os profissionais farmacêuticos participaram em Belo Horizonte de palestras,
oficinas e debates, quando tiveram também
a opor tunidade de trocar experiências
com outros colegas. Pela primeira vez, um
programa estadual contempla os profissionais da Farmácia com capacitação para a
realização dos cuidados farmacêuticos. Fato
que surpreendeu os participantes, que não
escondiam a satisfação pela oportunidade
que lhes foi dada, como muitos relataram.
Além de possibilitar o aprimoramento
do conhecimento, a SES-MG e o CRF-MG
premiaram trabalhos que se destacaram na
assistência farmacêutica. O prêmio recebeu o
nome de Aluísio Pimenta, numa homenagem
a esse ícone da profissão farmacêutica,
o idealizador da Lei 3.820/60, que cria
os Conselhos Regionais de Farmácia, em
pedido feito diretamente ao então presidente
Juscelino Kubitschek.
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Na abertura dos trabalhos, compuseram a mesa o superintendente
de Assistência Farmacêutica da SES-MG, Augusto Guerra Júnior, o
presidente em exercício do CRF-MG, Luciano Martins Rena Silva, o
médico e deputado estadual (PTB) Arlen Santiago, o farmacêutico e
secretário de Saúde de Guanhães, representando o Colegiado dos
Secretários Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems), Moacir
Teixeira Rosa, e o gerente de Medicamentos Básicos da SES-MG,
Homero Souza Filho.

Para o superintendente de Assistência
Farmacêutica da SES-MG, Augusto Guerra,
a concretização do seminário - numa ação
conjunta com o CRF-MG - explicita uma articulação entre o estado, municípios e o Conselho
Regional de Farmácia, nunca antes vista.
“Normalmente não se tem um alinhamento
estratégico entre SUS/estado e CRF como o
que ocorre agora”, disse o superintendente.
Ele destacou que a implantação das farmácias
em municípios pequenos é um ganho para
a sociedade e para o cidadão, que passam a
ter acesso à assistência farmacêutica e aos
medicamentos.
Para o gerente de Medicamentos Básicos
da SES-MG, farmacêutico Homero Filho, o
seminário é um marco fundamental e um
pontapé inicial de um processo de educação

permanente dos farmacêuticos do programa Rede Farmácia de Minas.
Os farmacêuticos, lembrou, acompanham desde o início da concepção
do projeto ao funcionamento da unidade na qual vão trabalhar.
Em seus pronunciamentos, o superintendente Augusto Guerra, o
deputado Arlen Santiago e o presidente do CRF-MG, Luciano Rena,
agradeceram a presença do presidente licenciado e Conselheiro Benício
Machado e ressaltaram que essa parceria exitosa teve início com ele,
quando foi realizado o I Simpósio Internacional de Farmacoeconomia, em
maio de 2009.
O farmacêutico Sebastião Barreto Neto (CRF 11672), Diretor Técnico
da unidade de Arceburgo, a primeira a ser inaugurada, ressalta que a
obra física, com o espaço e estruturação que possui hoje, possibilita
oferecer melhor assistência aos pacientes. Ele destacou ainda a
importância do seminário para os farmacêuticos que trabalham na Rede.
“A realização desse evento é importante para estreitar os laços entre
a Secretaria de Saúde e os municípios. Nós, farmacêuticos, tivemos a
oportunidade de conhecermos melhor os profissionais que atuam na
SES/MG e aprendemos com a programação do seminário”, disse.

“O diferencial deste programa mineiro é a presença de um profissional farmacêutico na unidade e um espaço confortável onde o
cidadão pode encontrar medicamentos e apoio humanizado”, destaca
Luciano Rena Silva, presidente do Conselho Regional de Farmácia.
Já o deputado estadual Arlen Santiago, ressaltou a evolução da
assistência farmacêutica em Minas, formada por bons profissionais
e uma gestão que administra adequadamente a dispensação dos
medicamentos.

“O Seminário é importante para a valorização profissional. É preciso
mostrar o quanto a farmácia é fundamental para a saúde pública.”
Farmacêutico Marcelo Souza Xavier - DT unidade Pedra Azul

Foto: André Brant
Acima, o professor Aluísio Pimenta (e) durante solenidade de entrega
do prêmio que leva seu nome. Ao lado, da esquerda para a direita, o
secretário de Saúde de Guanhães, Moacir Rosa, o presidente do CRF-MG,
Luciano Rena, o superintendente da SAF-SES-MG, Augusto Guerra,
o deputado Arlen Santiago e o gerente de Medicamentos Básicos da
SES-MG, Homero Filho
| Julho - Agosto 2010 |
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Prêmio Aluísio Pimenta

encerra Seminário Rede Farmácia de Minas

“Tenho certeza de que vamos sair daqui mais
capacitados, princi palmente em relação ao
SIGAF, que é um sistema de que necessito
para trabalhar. É importante perceber que a
Rede Farmácia cresce cada dia mais”

“O seminário é muito importante, pois nos
orienta de como podemos fazer o melhor
trabalho possível no município. É também uma
oportunidade de interagir com profissionais de
outras cidades”

Farmacêutica Vanessa de Souza Lacerda
RT unidade em Leandro Ferreira - Centro Oeste

Farmacêutico Guilherme Cabral, 23 anos
DT unidade de Aracitaba – Zona da Mata

O ponto alto do encerramento do II Seminário Rede Farmácia de Minas, em 18 de junho, foi a entrega do Prêmio de
Assistência Farmacêutica do SUS/MG – Prêmio Aluísio Pimenta, que leva o nome de um dos profissionais de farmácia
mais renomados e expressivos no país. A premiação visa estimular as boas práticas em assistência farmacêutica e no
atendimento aos pacientes, além da promoção do uso racional de medicamentos no âmbito SUS.

Numa reverência ao mestre Aluísio Pimenta, os
farmacêuticos aplaudiram-no de pé quando o seu
nome foi anunciado para fazer o pronunciamento.

O superintendente Augusto
Guerra (SES-MG) com alguns
dos farmacêuticos premiados

Em seu pronunciamento, o professor lembrou
que o avanço da ciência e tecnologia permitiram
otimizar os poderes da natureza (referindo-se
ao emprego da Fitoterapia nos primórdios da
humanidade (tema de um de seus trabalhos).
“Fico muito feliz de servir como exemplo para essa
geração de farmacêuticos, que, sei, têm conhecimento e competência para exercer essa profissão
maravilhosa. O Programa Farmácia de Minas nos
dá a oportunidade de prestarmos um serviço à
população e é também uma forma de valorizar a

Foto: André Brant
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profissão. Vamos fazer da farmácia um grande
instrumento da saúde pública”, disse Pimenta.
Representando o CRF-MG, o Conselheiro
Benício Machado destacou a dedicação de
todos que ajudaram na realização do evento.
Emocionado, disse que fica feliz em ver que
o projeto, fruto de uma grande parceria com
a SES-MG, iniciada em 2009, tenha obtido
tamanho êxito. “Esperamos que esse projeto
sirva de exemplo para os demais estados do
país, de maneira a melhorar, no âmbito do
SUS, a assistência farmacêutica para toda a
população brasileira”, enfatiza.
O vice-presidente do CFF, Walter Jorge,
parabenizou o pioneirismo de Minas Gerais
em um projeto que humaniza os serviços
farmacêuticos e reconheceu também o
empenho dos profissionais que trabalham na
Rede Farmácia de Minas. “Essa proposta é
um marco referencial na saúde e exigiu uma
árdua luta e dedicação dos colegas farmacêuticos. Espero que os demais estados tenham
a coragem e determinação para implantar
projetos semelhantes”, enfatiza.
Ao encerrar o evento, o superintendente
Augusto Guerra agradeceu “o professor Aluísio
Pimenta por ter emprestado o seu nome
para incentivar os farmacêuticos a desenvolverem trabalhos tão importantes” e ressaltou
a importância de todos da comissão organizadora para o sucesso do evento.

Trabalhos premiados (Primeiros Lugares):
Foram entregues os prêmios em dinheiro aos vencedores das seis categorias da premiação.

Categoria I Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS
• “Humanização do Atendimento”: Regiane Cristina dos Santos Moreira Borges, André Aparecido Borges, Luciene
Alves Moreira Marques
• “Sistemas de Gerenciamento de Dados”: Felipe Ferre, Luciene Alves Moreira Marques, Eliseu César Miguel
• “Prescrições de Qualidade”: Grazielle Christine Valamiel Silva Formiga, Andrea Grabe Guimarães
• “Serviços de Homeopatia e Antroposofia”: Elizabeth Guilhon de Castro Gomes, Walcymar Leonel Estrela
• “Serviços de Fitoterapia”: Jaqueline Guimarães de Carvalho, Júnia Célia de Medeiros, Lidiane Andrade Vieira
• “Farmácia Hospitalar”: Josiane Moreira da Costa, Cristiane Moraes Santos

Categoria II “Experiências Exitosas” - Uso racional de medicamentos
• Ações voltadas para nível superior – Simone Alves do Vale, Patrícia de Magalhães Abrantes, Vicencina Maria da
Costa Val, Bianca Guimarães Veloso, Maria Judith Rios, Max André dos Santos
• Ações voltadas para nível médio: Gláucia Silveira Carvalho, Luciana Moraes Rocha
• Ações voltadas para a comunidade: Josiane Moreira da Costa, Betânia Maia Pontelo, Bruna Gomes Malagoli

Categoria III “Educação Farmacêutica promovendo a inserção de graduandos de farmácia nas ações
de Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS”: Daniela Santos Angonesi Mendes e Elias Borges Júnior

Categoria IV Utilização do SIGAF: Município de Bonfinópolis de Minas
Categoria V CAP: Leila Bastos Gomes
Categoria VI “Construção de Unidade da Rede Farmácia de Minas com elevado padrão de qualidade e
em conformidade com o projeto e o memorial descritivo”
• Municípios: Arceburgo, Araçuaí, Cachoeira Dourada, Caiana, Congonhas do Norte, Delfim Moreira, Fortuna de
Minas, Itutinga, São José da Barra, Santa Rita de Caldas
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Capacitação profissional

Gestão de Assistência

Farmacêutica no Âmbito do SUS
O profissional que atua na Assistência Farmacêutica, além da gama
de atividades desenvolvidas, pode e deve participar como gestores da
assistência.
Para qualificar e atualizar de forma abrangente os farmacêuticos que
atendem nessa área, o CRF-MG firmou parceria com o IPOG (Instituto de
Pós-Graduação) para oferecer o curso de MBA em Gestão de Assistência
Farmacêutica no Âmbito do SUS.
Iniciado em maio, o curso é uma oportunidade de capacitação para os
farmacêuticos de diversas regiões do estado, que já se inscreveram. As
aulas são realizadas nos finais de semana, sendo oferecido um módulo
por mês, com duração de 24 horas, somando 20 módulos até o fim do
curso.
Um dos coordenadores, o farmacêutico Luiz Marinho destaca que
o MBA em Gestão de Assistência Farmacêutica no Âmbito do SUS
surgiu de uma necessidade tanto dos profissionais quanto do mercado
farmacêutico público do estado de terem acesso a um curso com grade
curricular inovadora. “A Assistência Farmacêutica tem adquirido, cada
vez mais, um grau de complexidade que exige do profissional um perfil
de gestor e negociador constante”, afirma o coordenador, que é mestre
em Política de Medicamentos, Consultor RO Programa Farmácia de
Minas da SES-MG, membro da Comissão de Assistência Farmacêutica
do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde.

De forma moderna, a metodologia de ensinoaprendizagem definida para o curso não divide
os conteúdos em disciplinas. Isso, de acordo
com a coordenadora Verlanda Bontempo,
tem como objetivo estimular a interdisciplinaridade, pois os conteúdos são abordados de
maneira integrada e orientados para a gestão
de Assistência Farmacêutica na rede pública
de saúde. As aulas valorizam os trabalhos
em grupos, oficinas e exercícios, e procuram
estimular a participação dos alunos.
Verlanda é farmacêutica graduada na
UFMG, Especialista em Saúde Pública (UFMG),
mestre em Ciências Farmacêuticas (UFMG),
coordenadora do curso Gestão em Assistência
Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde da
Escola de Saúde Pública de Minas Gerais,
diretora da Gerência de Medicamentos
Básicos da Superintendência de Assistência
Farmacêutica da Secretaria de Estado da
Saúde.
O também coordenador Luiz Marinho destaca
que essa especialização é uma grande chance
para os profissionais do estado que atuam há
vários anos no SUS e necessitam se qualificar,
e também para os recém-formados, que terão
muitas oportunidades devido à expansão da
Rede Farmácia de Minas. Ele lembra que esse
curso não é exclusividade de farmacêuticos,
sendo aberto aos profissionais de nível superior
que atuam no mercado público farmacêutico.
Para fortalecer a assistência farmacêutica
no SUS, o CRF-MG criou em agosto a Comissão
Assessora de Saúde Pública.
Os interessados em obter mais informações sobre o
MBA devem entrar em contato com o IPOG:

Farmacêuticos têm oportunidade de se especializarem em módulos ministrados uma vez por mês
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Tels: (31) 3261-6122 | 3889-5885 | 9159-3996
Email: bH@ipoggo.com.br
Site: www.ipog.edu.br

Capacifis tem
reconhecimento
em Brasília
O CRF-MG foi convidado a apresentar em
Brasília o Projeto Capacifis durante Encontro
Nacional de Fiscalização, realizado pelo
Conselho Federal de Farmácia (CFF), no período
de 26 a 29 de julho.

O projeto que trata da capacitação de
farmacêuticos fiscais e farmacêuticos que
compõem o quadro de funcionários do CRF-MG
teve sua relevância afirmada pelos demais
Conselhos do país. A diretoria do CFF elogiou a
iniciativa do Conselho de Minas pela assertiva
preocupação com a fiscalização orientativa,
instruções que têm sido repassadas aos fiscais
farmacêuticos durante o curso de capacitação.
O Capacifis tem como pilares trabalhar as
competências desses farmacêuticos no que
tange à Gestão de Pessoas, Conhecimento
Técnico, Legal e Administrativo.

Baseado no projeto de reestruturação do Serviço de Fiscalização do
CRF-MG, o Capacifis, que teve seu início em maio de 2009, foi elaborado
pelos farmacêuticos fiscais Cláudia Leite de Araújo e Fernando Antônio
Souza e Silva e pelo assessor da diretoria farmacêutico Alisson Brandão.
Para ministrar o curso de capacitação têm sido convidados vários
profissionais que obtiveram êxito em suas áreas de atuação.
Com as orientações já passadas para os farmacêuticos fiscais,
percebe-se a redução da resistência à presença da Fiscalização no
estabelecimento,aumento de solicitação de esclarecimentos por parte
dos farmacêuticos durante as inspeções e por meio de emails, pedido
para a realização de reuniões e ações conjuntas com as Vigilâncias
Sanitárias regionais, maior procura das Faculdades de Farmácia por
palestras sobre Ética e Legislação.
Após a apresentação em Brasília, alguns Conselhos manifestaram
interesse em conhecer mais profundamente o projeto.

”O Projeto CAPACIFIS é de extrema importância para o fiscal,
na medida em que o municia de informações que poderão ser
repassadas aos farmacêuticos, no que se refereao acesso aos
medicamentos que fazem parte dos Componentes da Assistência
Farmacêutica (Básico, Estratégico, Alto Custo/Especializado)”

Marcos Luiz Carvalho - Farmacêutico da GRS
Ponte Nova e Secretaria Municipal de Ponte Nova

“Considero todo este projeto de capacitação do
CRF-MG, incluindo o CAPACIFIS, um marco na história da
nossa profissão, e percebo que o grande favorecido é o
consumidor mineiro que passa a contar com profissionais
de saúde mais qualificados, comprometidos e éticos.
Senti-me honrado em colaborar um pouco para este
importante processo”

Marcos Antônio Oliveira - Diretor da Anfarmag Nacional
Esses profissionais deram seus depoimentos, após
ministrarem palestras nos módulos do Capacifis.

“O projeto é ótimo, porque trabalha o fiscal como um indivíduo que pode nivelar por cima tanto os profissionais quanto
as instituições. O fiscal passa por diversos lugares, podendo funcionar como uma atualização móvel. Ele pode utilizar-se de
experiências que deram certo em um lugar e sugerir a outro. Ele pode transmitir melhorias baseadas em experiências que já deram
certo.
É preciso que o fiscal pare de ser visto como um bicho-papão e atue na orientação das pessoas. Eles devem ter uma postura
altamente profissional para ajudar a todos os laboratórios e farmácias a atingirem um patamar melhor. Que os profissionais possam
esperar o fiscal pensando ser um privilégio receber uma auditoria gratuita antes que os problemas que o lugar apresenta causem
danos maiores.
O fiscal deve treinar não apenas para verificar irregularidades, mas para ser um multiplicador de boas ideias”

Humberto Abrão - Farmacêutico Analista Clínico
| Julho - Agosto 2010 |

23

Capacitação profissional

CRF trabalhando

Pra Valer!

Capacifar e Conselho Presente se espalham por Minas

Itaobim
Montes Claros

Paracatu

“O Projeto Capacifar, além de aprimorar
conhecimentos, tem como objetivo incentivar
os farmacêuticos a serem empreendedores e
agirem no seu dia a dia de forma inovadora
e criativa”, ressalta o presidente em exercício
do CRF-MG, Luciano Martins Rena Silva.

Nanuque
Teófilo Otoni

Patos de Minas

Araguari

Além de levar o Capacifar para 10 cidades
(totalizando 12 turmas até o momento),
a diretoria também tem ido ao encontro
dos farmacêuticos com o Projeto Conselho
Presente e já se reuniu com farmacêuticos
de mais de 40 cidades mineiras. Em
algumas, a diretoria já esteve presente mais
de duas vezes.
Inovações
O s f ar m ac êu t i c o s f i s c ai s d o C RF - M G
Wellington Milhorato, Fernando Silva, Carlos
César Silva, Bruno Mendonça participaram do 1º
módulo do Capacifar em Divinópolis, ministrando
palestra sobre Legislação Farmacêutica. Essa
participação reforça a ideia da atual diretoria em
transformar o fiscal em consultor.
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Curvelo

Governador Valadares

Uberlândia

Sete Lagoas

Dores do Indaiá

Ipatinga
Itabira

Contagem

Bom Despacho
Itaúna
Divinópolis

Belo Horizonte, Divinópolis, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz
de Fora, Montes Claros, Muriaé, Patos de Minas, Ponte Nova,
Pouso Alegre e Uberlândia

Betim

Ouro Preto

Ponte Nova

Conselheiro Lafaiete

Passos

São João del-Rei
Arceburgo

CRF esteve presente
Alfenas, Araguari, Arceburgo, Barbacena, Belo Horizonte, Betim,
Bom Despacho, Caratinga, Cataguases, Conselheiro Lafaiete,
Contagem, Coronel Fabriciano, Curvelo, Divinópolis, Dores do
Indaiá, Governador Valadares, Ipatinga, Itabira, Itajubá, Itaobim,
Itaúna, Juiz de Fora, Lavras, Manhuaçu, Montes Claros, Muriaé,
Nanuque, Ouro Preto, Paracatu, Passos, Patos de Minas, Ponte
Nova, Pouso Alegre, São João del-Rei, São Lourenço, Sete
Lagoas, Teófilo Otoni, Ubá e Uberlândia

Caratinga

Belo Horizonte

Manhuaçu

Legenda
Capacifar

Coronel Fabriciano

Ubá

Muriaé

Barbacena

Lavras
Alfenas

Cataguases
Juiz de Fora

São Lourenço
Pouso Alegre
Itajubá
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canal aberto

Entrevista

Conselheira do CRF-MG
é a nova secretária de Saúde de Itaúna
A Secretaria Municipal de Saúde de Itaúna
agora está sob nova gestão. Desde o início
de junho, a Conselheira deste CRF-MG,
farmacêutica Ângela Gonçalves do Amaral
assumiu o cargo.

A Conselheira Ângela Gonçalves do Amaral recebe o apoio de seus colegas durante Plenária no CRF-MG

“Para nós,é uma honra termos uma de nossas colegas representando
a categoria numa Secretaria de Saúde, pois sabemos que ela
certamente vai prestar a devida assistência à pouplação”, diz o
presidente em exercício Luciano Rena.

METAS
De acordo com a secretária, a população está muito carente em relação à Saúde, em todo o país.
Especificamente em Itaúna, segundo ela, era necessária uma postura mais técnica e menos política para
possibilitar o desenvolvimento de ações em promoção da saúde, dentro da realidade que o quadro político
permite.
Ângela Amaral é a primeira mulher e também a primeira farmacêutica a assumir esse cargo em sua
cidade. Entre as suas metas à frente da pasta, é prioridade a humanização do serviço de saúde, o fortalecimento da Atenção Primária e das equipes de Saúde da Família, melhoria no atendimento de urgência e
emergência, além do desenvolvimento de campanhas preventivas. Outro objetivo é a implantação do NASF
(Núcleos de Apoio à Saúde da Família) no município.
Como farmacêutica e promotora da saúde, a secretária revela que “esse cargo é uma responsabilidade
muito grande, mas é também um reconhecimento por parte da Prefeitura à profissão farmacêutica”.
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Especialista alerta para a necessidade de reduzir os erros de
medicação que causam sérios danos aos pacientes

A entrevista desta edição é com o Dr. Mário
Borges Rosa, especialista em Farmácia
Hospitalar e em erros de medicação, que
atribui ao farmacêutico relevante papel para
na prevenção desses eventos nas unidades
de saúde.

Ângela Amaral é graduada pela Universidade
Federal de Minas Gerais, especialista em
Manipulação Magistral Alopata, professora
da Universidade de Itaúna, ex-integrante do
Conselho Municipal de Saúde, Conselheira
do Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais e diretora da rede Farmais, em Itaúna.
A itaunense também atua em projetos
sociais no município, com apoio ao Centro
de Referência de Assistência Social (CRAS)
e às escolas públicas e particulares. É ainda
colaboradora da Coordenadoria de Políticas
Públicas para as Mulheres.

Dr. Mário Borges

Segundo disse, em países desenvolvidos, os eventos adversos relacionados
aos medicamentos são considerados
importantes problemas de saúde pública,
acarretando em mortes, incapacidades
temporárias ou permanentes e geram
vultosos custos para o sistema de saúde.
Em países pobres, ou em desenvolvimento,
a consciência da necessidade de mudanças
profundas, no sentido de prevenir esses
eventos, começa a ser despertada.

Graduado em Farmácia em 1982 na Universidade Federal de Ouro
Preto (UFOP), Dr. Mário Borges trabalhou como Oficial Farmacêutico
da Aeronáutica e desde cedo se interessou pela área de Farmácia
Hospitalar, em que se especializou, por meio de vários cursos fora do
país. Influenciado pelo farmacêutico norte-americano Michael Cohen,
o profissional mais conhecido do mundo nessa área, desde 1999
começou a estudar erros de medicação.
Mestre pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ele
fez sua dissertação sobre “Erros de medicação em um hospital de
referência de Minas Gerais”. Nessa pesquisa, segundo ele, foram
utilizadas prescrições que continham medicamentos potencialmente
perigosos, tendo sido avaliadas: forma farmacêutica, concentração,
intervalo, taxa de infusão, legibilidade, nome do paciente, data da
prescrição, identificação do prescritor, uso de abreviaturas (especialmente UI ou U para unidades), pontos, zeros e decimais e presença
de interações medicamentosas.
Atualmente está na reta final do doutorado na Faculdade de
Medicina da UFMG e continua trabalhando com erros de prescrição.
Seu currículo é extenso e inclui, entre outras especializações,
doutorado sanduíche na School of Pharmacy da University of London,
Inglaterra, em Segurança no Uso de Medicamentos e faz doutorado
em Infectologia e Medicina Tropical pela Faculdade de Medicina
da UFMG. Mário Borges é farmacêutico da Fundação Hospitalar do
Estado de Minas Gerais (Fhemig), desde 1990, é líder de grupo de
pesquisa em Farmacovigilância do CNPQ/Fhemig e integrante do
Grupo de Pesquisa em Farmacoepidemiologia do CNPQ/Faculdade
de Farmácia da UFMG. Ele já publicou livro e vários capítulos de
livros científicos sobre Assistência Farmacêutica. Representante do
Brasil na International Network of Safe Medication Practice Centres,
o especialista também criou em 2009 o Instituto para Práticas
Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP Brasil), visando desenvolver
trabalhos mais abrangentes sobre erros de prescrição, dispensação
e administração.
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“As pesquisas mostram que a princi pal causa dos erros é o conhecimento insuficiente sobre medicamentos
por
Entrevista
parte da equi pe de saúde,durante o processo da prescrição,dispensação,transcrição e administração”

Entrevista
Farmácia Revista (FR) - Quais são as principais
causas dos erros de medicação? Por que eles
ocorrem?
Dr. Mário Borges - Errar é inerente ao ser humano
e, assim, os profissionais de saúde também
erram. O que temos que perseguir é errar o
menos possível e procurar reduzir a zero os erros
que provocam danos sérios nos pacientes.

Causas multifatoriais acarret am erros de
medicação dentro de um sistema intrincado
que envolve várias etapas e ações de diversos
profissionais com um objetivo único: a saúde
do paciente. O que leva aos erros atualmente
nas unidades de saúde é que a assistência é
complexa e os processos de trabalho, na maioria
das vezes, não estão desenhados para lidar com
essa alta complexidade.
As pesquisas mostram que a principal causa dos
erros é o conhecimento insuficiente sobre medicamentos por parte da equipe de saúde, durante o
processo da prescrição, dispensação, transcrição
e administração.

FR – Como se pode classificar os erros de
medicação?
Dr. Mário Borges - Usamos as causas dos erros para

classificá-los em grandes categorias: falhas de
comunicação entre a equipe de saúde, sistemas
de dispensação de medicamentos inseguros
e inadequados, erros nos cálculos das doses,
problemas relacionados aos medicamentos
(rótulos, embalagens, nomes parecidos no som
e na escrita), erros de prescrição e administração e falta de informação do paciente sobre o
seu tratamento. Outras causas que consideram
os fatores sistêmicos e contribuem para a
ocorrência dos erros também podem ser citadas:
intensidade da luz no ambiente de trabalho, nível
de ruído, frequência de interrupções e distrações,
treinamento do pessoal, qualificação dos funcionários do setor, indisponibilidade de assistência
de profissional da área de saúde, existência
de pessoal inexperiente trabalhando no setor,
presença de estoques nos setores, colocando
os medicamentos facilmente disponíveis,
inexistência de programas educativos para os
pacientes e a falta de prescrições eletrônicas.

FR - Quais são as medidas principais a serem
tomadas para diminuir os erros de medicação?

Dr. Mário Borges - Uma das principais medidas

de prevenção dos erros de medicação é romper
o silêncio que envolve esta questão, adotando
uma abordagem sistêmica, com foco nas falhas
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dos processos de trabalho e não nas pessoas, uma abordagem que permita
à discussão e prevenção dos erros, centrada no aperfeiçoamento dos
sistemas e na criação de uma cultura de segurança dirigida para a melhoria
do sistema nas instituições de saúde e não em punição de pessoas, a
exemplo do que atualmente é feito na aviação, na indústria e na área da
anestesia.
A visão sistêmica dos erros considera que os homens são falíveis e que
todas as organizações, incluindo aquelas de excelência em segurança, irão
conviver com uma certa taxa de erros e, portanto, é preciso trabalhar com
essa realidade e atuar nos processos para torná-los mais seguros e menos
suscetíveis a falhas.

FR - O senhor acha que o profissional de saúde está preparado para lidar com
os erros?

Dr. Mário Borges - O profissional de saúde geralmente não está preparado
para lidar com os erros, pois estes estão associados à vergonha, ao medo e
às punições. Esse tipo de abordagem, individualista e centrada na busca de
culpados, cria um ambiente hostil para a discussão do problema. Quando o
erro ocorre, a tendência é ocultá-lo, perdendo-se importante oportunidade
de aprendizado e conhecimento, e dificultando a implementação de medidas
adequadas para a prevenção e redução de erros.
Conforme o Institute of Medicine dos EUA, em publicação de 2006, que
analisa especificamente erros de medicação, foi verificado que existem
quatro medidas com evidência científica que podem evitar erros de
medicação, sendo:
- Incorporação de farmacêutico clínico nas corridas/visitas clínicas;
- Manutenção de farmacêutico durante 24 horas para a provisão de
informação ou resolução de problemas relacionados a medicamentos;
- Utilização da prescrição eletrônica;
- Controle diferenciado da prescrição, dispensação, administração e
armazenamento de medicamentos potencialmente perigosos.
Embora a realidade no Brasil seja diferente, temos aí uma direção a ser
seguida, guardadas as devidas proporções.

FR - Como o farmacêutico pode contribuir para aumentar a segurança do
paciente no uso de medicamentos?

Dr. Mário Borges - Tendo em conta que a maior causa dos erros de medicação

é a falta de informação sobre medicamentos por parte da equipe de saúde,
essa é uma grande oportunidade para o farmacêutico, pois ele é o “profissional do medicamento”. O farmacêutico deve se integrar à equipe de saúde
e contribuir na prevenção e redução dos erros de medicação nas instituições
de saúde, provendo adequada e oportuna informação sobre medicamentos,
atuando em: atenção farmacêutica, orientação, farmacoterapêutica,
farmácia clínica, farmacovigilância, gerenciamento de riscos e, acima de
tudo, procurando tornar os processos de trabalho dentro das farmácias mais
seguros para os pacientes e profissionais de saúde.
As quatro medidas propostas pelo Institute of Medicine dos EUA citadas
anteriormente colocam o farmacêutico em um papel central, sendo ele
indispensável para a redução dos erros de medicamentos.

FR - Quais as classes de medicamentos trazem maior risco para os usuários,
e como estes podem ser minimizados?

Dr. Mário Borges - Existem problemas com todas

as classes de medicamentos e cada unidade
de saúde deve procurar ter conhecimento da
sua própria realidade para tomar as medidas
necessárias à diminuição dos eventos adversos
relacionados a medicamentos.
Entretanto, existem os chamados medicamentos
potencialmente perigosos que é uma quantidade
relativamente pequena de fármacos com inerente
risco de lesar o paciente quando existe falha na
utilização. Os erros com esses medicamentos não
são os mais rotineiros, mas possuem severidade
alta e podem levar a lesões permanentes ou
serem fatais. A lista dos MPP pode ser acessada
no site do ISMP Brasil www.ismp-brasil.org.
Uma proposta inicial de trabalho seria adotar
medidas de controle especial dos MPP. Podem
ser citados como exemplos de MPP os seguintes
medicamentos: anticoagulantes, citostáticos,
hipoglicemiantes, opiáceos, eletrólitos concentrados (cloreto de potássio e outros) e outros.

FR - A Anvisa pretende aumentar o controle sobre a

venda de antibióticos. Que impactos esta medida
vai causar no uso seguro de medicamentos?

Dr. Mário Borges - O histórico de uso irracional de

antimicrobianos já é conhecido e a modificação
desse quadro é importante para diminuir as
falhas terapêuticas por prescrição inadequada e/
ou resistência bacteriana e reduzir custos. Dessa
forma, o controle sobre a venda e utilização
correta de antimicrobianos é importante e devem
ser incentivados.

FR - O que é o Instituto para Práticas Seguras nos
Uso de Medicamentos e qual a sua missão?

Dr. Mário Borges - O ISMP Brasil é uma organi-

zação não governamental sem fins lucrativos,
tendo sido resultado de iniciativa voluntária de
profissionais preocupados com a segurança
dos pacientes, principalmente em relação à
utilização de medicamentos nos diferentes níveis
de assistência à saúde. A idéia surgiu em março
de 2006, durante o I Fórum Internacional sobre
Segurança do Paciente, em Belo Horizonte/MG, e
se concretizou em março de 2009, por meio de
seu registro formal.
A missão do ISMP Brasil é promover a segurança
e a melhoria da qualidade na utilização dos
medicamentos, com foco nas instituições, profissionais da saúde e na sociedade.

FR – Como será o III Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros
de Medicação?
Dr. Mário Borges - O III Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros

de Medicação será realizado em Ouro Preto, nos dias 24 e 25 de setembro
de 2010, e conta com parceria com a Reitoria da Universidade Federal de
Ouro Preto - UFOP, com efetiva participação das Faculdades de Farmácia e
de Medicina. Por sua relevância, este evento também será incluído na pauta
de festividades dos 171 anos da Faculdade de Farmácia da UFOP. Todas as
informações sobre o evento poderão ser obtidas no site do ISMP Brasil: www.
ismp-brasil.org
Estarão reunidos em Ouro Preto os maiores especialistas do mundo em erros
de medicação e cerca de mil participantes para o debate e a busca de novos
caminhos na implantação de práticas seguras no uso de medicamentos.
Serão abordados durante o evento tópicos relacionados à integração
de ações em prol de práticas seguras no uso de medicamentos, além de
estratégias políticas e educativas sobre o uso seguro de medicamentos,
suas repercussões na prática profissional em saúde, desafios e aspectos
éticos, interface entre saúde e direito e acreditação de instituições de saúde.

FR - Como são as estatísticas sobre erros de medicação?
Dr. Mário Borges - Os erros de medicação ocorrem em número expressivo,

são um grave problema de saúde pública mundial, com mortes em números
significativos, impacto financeiro considerável e um custo humano incalculável. As pesquisas sobre erros de medicação, nacionais ou em outros
países, geralmente mostram que a ocorrência desses eventos é muito maior
do que a esperada ou imaginada.
Os profissionais de saúde sabem que os erros acontecem, mas geralmente
não têm a consciência da dimensão do problema. Em recente estudo
multicêntrico realizado em vários países em desenvolvimento, divulgado
pela Organização Mundial da Saúde, o Brasil aparece com taxas altas de
erros de medicação, sendo estes os erros mais frequentemente observados
na assistência ao paciente.
Em publicação do Institute of Medicine dos EUA de 2006, foi declarado que
cada paciente internado em hospitais da América do Norte tem, em média,
um erro de medicação por dia de internação.

FR - Os erros são mais comuns nos hospitais ou no uso direto pelo paciente
(quando ele compra na farmácia e toma em casa)?

Dr. Mário Borges - A maioria das pesquisas é realizada em ambiente hospitalar.
Por ser um ambiente restrito facilita a operacionalização das investigações
e a coleta de dados, entretanto, as pesquisas realizadas em ambiente
ambulatorial têm mostrado que o problema pode ser ainda maior. Em estudo
realizado em 2009, em clínicas para idosos na Inglaterra, foi verificado
um número bastante alto e inesperado de erros de medicação. Quando
analisamos os erros nos ambulatórios e farmácias comunitárias temos que
considerar a automedicação, que pode agravar ainda mais a situação e levar
a um aumento dos eventos adversos relacionados a medicamentos.
Diante dos resultados verificados nos diversos níveis de assistência,
verifica-se que as medidas de prevenção devem ser implantadas em todos
os níveis de assistência, sendo hospitalar ou ambulatorial.
| Julho - Agosto 2010 |
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Artigo técnico

DISLIPIDEMIA: UM FATOR DE RISCO
MODIFICÁVEL NA PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE

As dislipidemias são alterações metabólicas lipídicas decorrentes de distúrbios em
qualquer fase do metabolismo lipídico, que ocasionem repercussão nos níveis séricos
das lipoproteínas (MANO, 2005). As dislipidemias, também chamada de hiperlipoproteinemias, apresentam todo esse interesse clínico decorrente do fato de que
as concentrações elevadas de lipoproteínas podem acelerar o desenvolvimento da
aterosclerose, com sua dupla seqüela de trombose e infarto (BROWN; GOLDSTEIN,
1990).
As doenças cardiovasculares são as principais causas de mortalidade em todo o
mundo, principalmente as doenças coronarianas. A aterosclerose ou doença aterosclerótica atinge vasos sanguíneos periféricos e centrais, podendo ser considerada um
estado inflamatório ativo, e é caracterizada por alterações em marcadores inflamatórios e em fatores de risco (KRAUSE et al., 2007). Segundo Boyle et al. (1997) dentre
os vários fatores de risco para o desenvolvimento aterogênico, podemos citar o perfil
lipídico, que tem sido amplamente estudado pela sua elevada associação com a
aterogênese.
A aterosclerose é doença multifatorial na qual as dislipidemias são um fator de risco
modificável. A diminuição do LDL-colesterol (LDL-C) em indivíduos sob risco diminui a
morbi-mortalidade relacionada à aterosclerose coronariana (SBC, 2001). De acordo
com Penalva et al. (2008) a concentração plasmática elevada da lipoproteína de
baixa densidade (LDL-C) tem relação direta com o desenvolvimento de doença arterial
coronariana, e a baixa concentração plasmática da lipoproteína de alta densidade
(HDL-C) tem sido apontada como um dos mais fortes fatores de risco independentes
para a doença aterosclerótica coronariana. Cabe destacar ainda que evidências
recentes apontam que modestos aumentos nos triglicérides eleva o risco de eventos
coronarianos, progressão da doença arterial coronariana e também formação de
novas lesões (PENALVA et al, 2008).

CLASSIFICAÇÃO LABORATORIAL DAS DISLIPIDEMIAS
De acordo com o resumo das III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias e Diretriz
de Prevenção da Aterosclerose (2001) as dislipidemias podem ser classificadas em:
• Hipercolesterolemia isolada (aumento do colesterol total-CT e ou LDL-C);
• Hipertrigliceridemia isolada (aumento dos triglicérides-TG);
• Hiperlipidemia Mista (aumento do CT e dos TG);
• Diminuição isolada do HDL-colesterol (HDL-C) ou associada a aumento dos TG
ou LDL-C.
Cabe ainda destacar que os valores de referência para o diagnóstico das dislipidemias, segundo a diretriz supracitada, em adultos > de 20 anos encontram-se no
(QUADRO 1).
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transpor te utiliza-se de uma molécula de gordura e proteína
Lipoprotein), ou seja, lipoproteína de baixa densidade também
conhecida como colesterol ruim. Esta lipoproteína tem como função
basicamente transportar o colesterol do fígado para o sangue e para
lipoproteína de alta densidade, conhecido como colesterol bom, o
devolve ao fígado. Portanto, valores elevados de LDL estão associados

QUADRO 1 - Valores de referência dos
lípides para indivíduos > 20 anos de idade
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As lipoproteínas são representadas por quatro grandes classes e
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Fonte: Resumo das III Diretrizes Brasileiras sobre Dislipidemias
e Diretriz de Prevenção da Aterosclerose do Departamento de
Aterosclerose da Sociedade Brasileira de Cardiologia, 2001
Quando as hiperlipoproteinemias são resultado de
ações medicamentosas ou conseqüência de alguma
doença de base é chamada de secundária. Por
exclusão todas as outras formas são consideradas
primárias (MANO, 2005). Conforme a SBC (2001);
Moriguchi (2007), as dislipidemias primárias, podem
ser de origem genética: hipercolesterolemia familiar,
dislipidemia familiar combinada, hipercolesterolemia
poligênica, hipertrigliceridemia familiar, síndrome da
quilomicronemia ou por influência ambiental devido
à dieta inadequada e/ou sedentarismo. Quanto às
dislipidemias secundárias, são conseqüências de
alguma doença de base como hipotireoidismo, diabetes
mellitus, síndrome nefrótica, insuficiência renal crônica,
obesidade, alcoolismo. É impor tante ressaltar a
participação de alguns medicamentos levando à dislipidemia secundária como os diuréticos em doses altas,
betabloqueadores, corticosteróides, anabolizantes,
amiodarona, ciclosporina, estrógenos (SBC, 2001;
MANO 2005; MORIGUCHI, 2007).

QUADRO 2 - Doses (mg) da estatina necessárias para atingir várias
reduções do colesterol da lipoproteína (LDL) a partir da linha basal.
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os tecidos. A outra, HDL-colesterol (High Density Lipoprotein), ou seja,
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Sabe-se que o colesterol é insolúvel em água, logo, para a o seu

maiores, tendo os quilomícrons como representantes e de origem
intestinal e pelas lipoproteínas de densidade muito baixa ou “Very
são as ricas em colesterol e de densidade baixa (LDL) e de densidade
alta (HDL). E finalmente existe ainda uma classe conhecida como de
densidade intermediária ou” Intermediary Density Lipoprotein “(IDL)
e a lipoproteína Lp(a) cuja função fisiológica ainda não e conhecida,
e progressão da placa aterosclerótica (IV DIRETRIZ SOBRE DISLIPIO perfil lipídico é definido pelas determinações bioquímicas do
CT, colesterol ligado à HDL ou HDL-colesterol (HDL-C), TG e do
colesterol ligado à LDL ou LDL-colesterol (LDL-C) após jejum
de 12 a 14 horas. O LDL-C pode ser calculado pela equação de
Friedewald (LDL-C = CT - HDL-C - TG/5), onde TG/5 representa
o colesterol ligado à VLDL ou VLDLcolesterol (VLDL-C),
ou diretamente mensurado no plasma. Em pacientes com
hipertrigliceridemia (TG>400mg/dL), hepatopatia colestática
crônica, diabete melito ou síndrome nefrótica, a equação é
imprecisa (IV DIRETRIZ BRASILEIRA SOBRE DISLIPIDEMIA E
PREVENÇÃO DA ATEROSCLEROSE, 2007).

TRATAMENTO
Vários trabalhos científicos descrevem que uma dieta constituída de
muita gordura, colesterol, excesso de calorias e poucas fibras é o que
mais eleva os lípides em uma população, portanto, a terapia primária
para dislipidemia é dietética. A redução do consumo de colesterol e
de gordura saturada é parte de uma modificação no estilo de vida que
inclui perda de peso, quando necessário e atividades físicas. Essas
mudanças de estilo de vida possuem efeitos sinérgicos na redução
da doença coronária não apenas por melhorar o perfil lipídico, mas
também por favorecer a redução da pressão arterial e da tolerância à
glicose (MANO, 2005; MORIGUCHI, 2007; IV DIRETRIZES BRASILEIRAS
SOBRE DISLIPIDEMIAS E PREVENÇÃO DE ATEROSCLEROSE, 2007).

20%

26%

31%

36%

41%

51%

25%

30%

35%

40%

50%

55%

Atorvastatina

-

-

10

20

40

80

Fluvastatina

20

40

80

-

-

-

Lovastatina

10

20

40

80

-

-

Pravastatina

10

20

40

-

-

-

Rosuvastatina

-

-

-

5

10

20,
40

Sinvastatina

-

10

20

40

80

-

Fármaco

a

a

a

Fonte: MAHLEY; BERSOT, 2007

a

a

a

Adaptado por Hairton Ayres A. Guimarães

Conclui-se, portanto, que o LDL–C é considerado fator causal e independente de aterosclerose e sobre o qual devemos agir para diminuir a
morbimortalidade. Cabe reiterar ainda a importância segundo Mahley;
Bersot (2007) da necessidade de se escolher as doses de estatinas
de forma racional, baseado no (QUADRO-2), para reduzir o colesterol
da lipoproteína de baixa densidade (LDL –C) a partir da linha basal.
Por fim é essencial destacar que para todo e qualquer tratamento a
ser escolhido é essencial as mudanças de estilo de vida como base de
todo o processo farmacoterapêutico.
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Ainda com relação ao tratamento, como advoga Mahley et al. (2007),
é extremamente importante que o médico conheça como escolher de
forma racional as doses em miligramas das estatinas para atingir as
várias reduções necessárias do colesterol da lipoproteína (QUADRO2).
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Âmbito Profissional

Reconhecimento com
as Análises Clínicas
Humberto Abrão relata que qualidade e respeito
são fundamentais para alcançar o sucesso

Graduado em farmácia pela UFMG em 1977, Humberto Abrão e a esposa participaram da primeira turma de
pós-graduação em Análises Clínicas da mesma universidade. Ele afirma que tinha certeza de qual área queria seguir
desde o início da faculdade.
Hoje, Abrão acha que o farmacêutico tem um bom nível de formação acadêmica, mas ainda há certo grau de
submissão dentro da área de análises clínicas, o que não deveria ocorrer, pois, como diz, este é o profissional mais
capacitado para explicar os resultados dos exames. “Talvez não entendamos de clínica, mas somos os profissionais
com o conhecimento e preparo para ajudar na interpretação dos resultados”, afirma.
“Para obter reconhecimento pelo trabalho desenvolvido é preciso ter conhecimento, estudar, pesquisar e se
aprofundar naquilo que nos dispomos a fazer”, ensina o farmacêutico, que não faz parte de qualquer entidade
representativa de sua categoria, mas garante que a imagem que o seu laboratório conquistou e a respeitabilidade no
mercado são fatores que valorizam a profissão farmacêutica.

PESQUISA
Bem-sucedido, o farmacêutico-bioquímico Humberto Abrão (CRF 3845)
atribui o seu sucesso profissional ao que projetou para si há mais de 30
anos, quando iniciou nesse segmento: qualidade e respeito. “Respeito por si
mesmo, respeito pela vida do outro e pela sua, respeito à clientela”, ressalta.
Pautado nessa conduta ele resume sua trajetória de sucesso.
Hoje, o laboratório que leva o seu nome
conta com três unidades (Lourdes, São Lucas
e Cidade Nova), todas em sede própria, e
uma nova unidade será inaugurada ainda
este ano na região Oeste da capital. A ideia
de respeito para Humberto Abrão começa
antes de se realizar o exame.
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Ele conta que faz questão de receber os
clientes todos os dias, às 6h30, na porta da
unidade do bairro São Lucas, atitude que,
para ele, tranquiliza os pacientes. O laboratório conta com 125 funcionários, sendo
12 farmacêuticos, inclusive uma filha, que
seguiu o exemplo dos pais.

Ele e a esposa, a farmacêutica-bioquímica
Margarida Campolina de Oliveira Abrão,
decidiram que deveriam se pautar em alguns
critérios ou não sobreviveriam à concorrência,
pois, na época já havia em Belo Horizonte
laboratório de Análises Clínicas com 40
anos de mercado. “Sabíamos que tínhamos
que sair da linha já existente. Tínhamos que
fazer a diferença na maneira de atender,
na utilização de técnicas novas, no contato
com o público, no controle de qualidade,
na interpretação e disponibilização dos
exames para os médicos, enfim, fazer mais e
bem-feito para conquistarmos a credibilidade
e o respeito da nossa clientela”, relata.

Segundo Abrão, quando começou há 32
anos numa pequena sala de 28 m², na Rua
Aimorés com Rio Grande do Sul, sabia que
queria fazer a diferença para conquistar o
mercado e seu espaço nesse setor.

Segundo ele, inicialmente não foi nada fácil.
Para ajudar no orçamento e manutenção do
laboratório recém-inaugurado, sua esposa
deu aulas durante 12 anos da Universidade
Federal de Minas Gerais (UFMG).

E para estar em evidência no mercado
é preciso investir em pesquisa e trabalho,
de acordo com Abrão. Segundo ele, não
se passa um ano sem que o laboratório
apresente uma novidade, uma técnica nova,
como a pesquisa de Clamídia, a de HPV e o
plasma rico em plaquetas - um bioproduto
que é preparado com o próprio sangue
do paciente, fazendo um concentrado de
plaquetas para ser usado na reconstituição
óssea. Baseado na literatura, essa técnica
foi pesquisada e desenvolvida pelo laboratório há seis anos e, recentemente (há cerca
de seis meses), tem sido recomendada por
médicos também como tratamento estético
para rejuvenescimento facial. Esses estudos,
de acordo com o farmacêutico, fazem a
diferença no mercado.
Segundo ele, o laboratório tem clientes de
vários outros estados que viajam até Belo
Horizonte para fazer seus exames em uma
das unidades.
Membro da Associação Americana de
Química Clínica, dos Estados Unidos,
Humberto relata que o laboratório seleciona
os convênios que quer trabalhar. “Nosso
negócio não é volume, mas serviço bem
feito para os que querem reconhecer isso”,
enfatiza.

Ele se orgulha em dizer que o laboratório tem o certificado
ISO 9001 e o certificado BSI, que é um selo inglês de qualidade,
altamente rigoroso. No Brasill, foi o primeiro laboratório a conseguir a
acreditação pela Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina
Laboratorial.
Para os que querem ingressar nessa área recomenda: “Esse
campo é imenso, cheio de novidades, mas é preciso se especializar,
ter certeza do que se quer fazer, para fazer bem”.
Não se deve esquecer, de acordo com o farmacêutico, que o dono
de um laboratório de análises clínicas trabalha para o cliente, que se
submete aos exames, e para o médico, que recebe o resultado. Essa
relação tem que ser harmônica: O cliente tem que ser bem-atendido
para voltar, e o resultado tem que ser satisfatório, para que o médico
indique o laboratório em uma próxima ocasião.
| Julho - Agosto 2010 |
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Farmácia aplicada na

Terapia Floral
Na Farmácia são mais de 70 áreas de atuação. Muitas pouco convencionais e
ainda desconhecidas e exploradas pelos próprios farmacêuticos, principalmente
em relação ao exercício profissional na prática, no dia a dia. É o caso da terapia
floral, considerada pela Organização Mundial de Saúde (OMS) uma medicina
complementar, inclusive pela Anvisa que, embora ainda não tenha regulamentado
esse setor, a trata como Floralterapia.
A terapia instituída pelo médico inglês dr. Bach foi disseminada para
vários países do mundo e acabou chegando em Itaúna, Centro-Oeste
de Minas. Nesse município, o doutor em química Breno Marques da
Silva e a psicopedagoga Ednamara Batista Vasconcelos e Marques
são estudiosos e pesquisadores dos florais há mais de 20 anos. Por
meio de pesquisas, eles adaptaram o sistema dos florais de Bach,
criando um novo sistema floral, baseado em plantas da flora nacional,
mais especificamente da flora mineira, o que consolidou no mercado
a indústria que fabrica essências florais, dirigida por eles.
Funcionário dessa indústria mineira desde 2003, o farmacêutico
Isaac de Freitas Corradi garante que faltam profissionais farmacêuticos especializados nessa área. Isaac trabalha no controle de
qualidade, de insumos e de produtos terminados. Nesse segmento,
segundo ele, o farmacêutico pode ainda atuar diretamente na
produção de essências florais, com cálculos de diluição, acerto de
concentração, posologia e no processo de dinamização (semelhante
ao usado na homeopatia).
Segundo Isaac, o fundamento da terapia floral visa ao equilíbrio
comportamental e emocional do paciente, refletindo no sistema
orgânico do indivíduo. “O objetivo não é tratar a doença, mas
equilibrar o lado emocional e comportamental do paciente, o que,
muitas vezes, resulta na cura do mal”, explica o farmacêutico.
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ESTÍMULO

Foto: Arquivo Pessoal

Antes dos florais, Isaac, que se graduou em
Farmácia na UFMG em 2001, trabalhou por
dois anos em outra indústria com pesquisa
e desenvolvimento, tratamento de água e
tratamento de efluentes industriais.
“Acho de suma importância que todos
os profissionais farmacêuticos, desde sua
formação acadêmica, tenham a curiosidade
de saber, ou sejam levados a conhecer,
os diversos campos de atuação da nossa
profissão tão fascinante, para que possamos
vislumbrar, descobrir e ou desvendar novos
caminhos profissionais a seguir, caminhos
estes nem sempre tidos como convencionais. Creio que dentre os muitos campos
de atuação farmacêutica existentes, alguns
ainda são pouco conhecidos (como os florais)
e explorados pela maioria dos farmacêuticos, os quais podem encontrar aí grandes
oportunidades de exercício profissional que
poderão trazer ao mesmo tempo prazer pelo
que se faz e, por consequência, sucesso e
realização em suas carreiras”, explica Isaac.

O farmacêutico Isaac Corrad trabalha no controle de qualidade, de insumos e de produtos terminados

“O objetivo não é tratar
a doença, mas equilibrar
o lado emocional e
comportamental do
paciente,o que,muitas vezes,
resulta na cura do mal”

“Como estímulo aos colegas que ainda não se
decidiram em que campo atuar, o farmacêutico ressalta
que a Floralterapia é uma ótima opção, segmento que
tem conquistado credibilidade desde 2006 com a
implantação da Política Nacional de Práticas Integrativas
e Complementares do SUS (PNPIC), que tem incentivado
ainda o uso de fitoterápicos e medicinas alternativas.
Aos 34 anos, professor desde de 2006 de Tecnologia
Farmacêutica e Controle e Garantia da Qualidade na
Faculdade de Farmácia da Universidade de Itaúna,
Isaac também aprimora seus conhecimentos fazendo
mestrado em Química Orgânica da UFMG. “Sinto-me
realizado e apaixonado pela profissão farmacêutica e
pelos campos de atuação que ela oferece. Gostaria de
chamar a atenção dos colegas que há muitas áreas
ainda pouco exploradas onde o farmacêutico tem papel
essencial”, diz.
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Meu nome é Edmar de Oliveira Azevedo,
CRFMG 7379, me graduei em Farmácia, com
especialização em Análises Clínicas pela
Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP),
turma de 1988.
Sou Farmacêutico com muito orgulho e um
eterno apaixonado pela profissão. Visto meu
jaleco, coloco meu crachá de Farmacêutico
e faço questão que todos me identifiquem e
respeitem a minha profissão. Sou proprietário
do Laboratório de Análises Clínicas Labcenter
e da Drogaria Santa Rita, em Nova Era.
Coloquei um painel eletrônico em frente à
minha drogaria que anuncia a minha presença
(Farmacêutico Edmar está presente; procure
o seu Farmacêutico Edmar).
Sou pós-graduado em Farmácia Clínica
e foi por meio deste curso que implantei na
drogaria o serviço de Atenção Farmacêutica.

Estamos vivendo em um mundo consumista
onde o verbo ter já superou o ser. A vida
deve prosseguir e a economia também.
Não podemos nos esquecer que antes de
consumidores somos pessoas que temos
sentimentos.
Não impor ta o saldo de nossa conta
bancária ou nossos imóveis, carros, joias etc.
Devemos nos preocupar com as conquistas
pessoais, que determinam a grandeza de um
ser humano.
O fundamental é ser alguém que faz
diferença para a nossa passagem nesta vida.
Lembremos sempre que o melhor do que TER
é SER. Por continuar acreditando nisso, e
mesmo sem apoio, o meu trabalho tem dado
resultados positivos.

E para coroar esse trabalho, agora estou apresentando um
programa na Rádio Comunitária de Nova Era (Rádio FM Filhos da
Terra, frequência 87.9). É um programa semanal, que vai ao ar toda
quinta feira, das 15h às 16h.

Contatos
Dr. Edmar de Oliveira Azevedo - CRF 7379
Tel (31) 3861-2481
Email: labcente@robynet.com.br

O programa é ao vivo e os ouvintes podem participar fazendo
perguntas ou tirar dúvidas sobre o tema abordado. Elaboro o
programa, falo sobre uma determinada doença, seu conceito,
sintomas clássicos ou gerais, suas causas e complicações,
importância do seu controle, realidade e estatísticas no Brasil de
acordo com a OMS, diagnóstico, medidas associativas e tratamento.
Dois quadros compõem o programa: Mitos e verdades e Dicas
de saúde. E como não pode faltar, em todo programa abordo a
importância do profissional farmacêutico no dia a dia de todos nós.
Falo sempre sobre a atenção farmacêutica que realizo na Drogaria
Santa Rita, sua importância e seus objetivos.
Esclareço como utilizar e conservar corretamente os medicamentos. Nas dicas de saúde, sempre abordo o modo de usar os
medicamentos, entre eles, os comprimidos, drágeas, cápsulas,
suspensões, xaropes, colírios, pomadas oftálmicas, otológicos,
supositórios. E sempre deixo um alerta sobre os cuidados que
devemos ter com os medicamentos.

Faço acompanhamento farmacoterapêutico
dos pacientes hipertensos e diabéticos.
Ministro palestras educativas na área da
saúde na própria drogaria (temos espaço para
20 pacientes confortavelmente sentados),
nas escolas e comunidades carentes, todas
gratuitas. Os temas abordados são: câncer
de mama, câncer de próstata, hipertensão
ar terial, diabete s, depre s s ão, Mal de
Alzheimer, sedentarismo e DST.
Todas as palestras que promovo, faço com
recursos próprios, sem apoio de nenhum
laboratório ou indústria farmacêutica. Lutei,
lutei, para fazer uma parceria e a resposta era
sempre a mesma: NÃO.

Como professor de Química, desenvolvi a capacidade de expressar
e levar informação às pessoas de uma forma simples e objetiva. E
informação na área da saúde é tudo. A desinformação e a falta de
conscientização do paciente é a origem de complicações médicas e
psicossociais da doença, reduzindo a qualidade de vida do paciente
assim como o aumento da resistência aos medicamentos. Pacientes
bem informados e que participam de um programa de atenção
farmacêutica cumprem adequadamente o tratamento prescrito pelo
médico.

No final do programa, sempre deixo uma mensagem de paz e
alegria para os ouvintes e os convido para o próximo programa já
anunciando o tema que será abordado.

“Eu sou Farmacêutico.
Faço com orgulho, porque
gosto do que faço.”
Foto: Arquivo Pessoal
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Espaço do leitor
canal aberto

CAPACIFAR

II SEF

“Ao Conselho de Farmácia e aos colegas de Capacifar ,
Meus agradecimentos pelos pacotes de fraldas doados
para a creche de Rio Casca. Obrigado a todos”

“Brandão!
Gostaria de agradecer sua disponibilidade e do CRF-MG
de participarem conosco da II SEF. A palestra foi um
sucesso e de grande valia para o crescimento acadêmico
de todos os participantes! Parabéns pela qualidade do
curso! Foi muito elogiado! Foi um prazer para nós da
Ecofarma recebermos vocês na SEF! Muito obrigada pela
constante atenção e dedicação!”

Vicente Gomes Pinto Coelho
CRF 3054

“José Geraldo,
Sua palestra foi muito bem aceita pelos alunos e
bastante comentada. Parabéns”

Prof. Herbert Cristian de Souza

Simone Fajardo Vale
Diretora Presidente - Ecofarma Consultoria Junior

Coordenador Curso de Farmácia - UNIPAC Campus Araguari

Seminário Farmácia de Minas
“Brandão,
Gostaria de dizer que o Capacifar foi um curso muito
bom, trouxe assuntos importantes e nos ensinou e
incentivou. Moro a 350 quilômetros de Uberlândia
e distante de outros lugares onde possa buscar me
aperfeiçoar. Quando você me deu a oportunidade de
cursar o Capacifar pude aprender e relembrar bastante
coisa. Espero que vocês continuem a nos dar oportunidades como essa”

Cristiane Maria Pichioni Ferrari
CRF 15701

“Essa é uma ótima oportunidade. Deveria acontecer mais
vezes, assim poderíamos aprimorar nossos conhecimentos e trocar experiências com outros profissionais”

Farmacêutico Pablo Ulissys Marcelino
DT da unidade de Carrancas – Sul de Minas
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várias notícias de nosso interesse”

Eliana Almeida
CRF 12034

Edição e Redação: Margarida Oliveira (DRT 5016/MG)
Projeto Gráfico: Philipe Viana | Héllen Cota
Estagiária de Jornalismo: Samara Avelar
Revisão de artigos: Prof. Gerson Pianetti (CRFMG 3155)

Impressão: CGB Artes Gráficas LTDA
Tiragem: 17.000 exemplares

Comissão Editorial: Alisson Brandão Ferreira (CRFMG 13134)
José Geraldo Martins (CRFMG 13138)
Júnia Célia de Medeiros (CRFMG 7759)

Agradecemos a todos que, com a sua colaboração, tornaram
possível esta edição.
Os artigos assinados não retratam o ponto de vista do CRF-MG,
sendo de total responsabilidade de seus autores.

Luciano Martins Rena Silva (CRFMG 11850)
Margarida Oliveira (DRT 5016/MG)
Rigléia Maria Moreira Lucena (CRFMG 5101)
Vanderlei Machado (CRFMG 2883)

Impresso Especial
Contrato Nº
9912166828
ECT/DR/MG
CRF-MG
Fechamento autorizado. Pode ser aberto pela ECT.

Ouro Preto. O cenário dos debates
sobre os novos rumos da saúde no mundo.
Em meio às montanhas, à tradição e as muitas histórias que cercam as Minas Gerais, acontecerá, nos dias 24 e 25 de setembro, o
III Fórum Internacional Sobre Segurança do Paciente: Erros de Medicação. Uma excelente oportunidade para o debate, a troca de
experiências e a formulação de novas propostas para a melhoria da segurança na utilização de medicamentos. E mais, aprofundar
conhecimentos, renovar o intercâmbio com pessoas de diversas partes do mundo e conhecer de perto as riquezas e os encantos
de Ouro Preto.

Público-alvo
Médicos, farmacêuticos, enfermeiros, acadêmicos, gestores,
certificadores de instituições de saúde, indústria farmacêutica.

Cursos dias 24 e 25 de setembro de 2010
1º Erros de prescrição, dispensação e administração de medicamentos
2º Gerenciamento de Risco: interfaces com a Gestão da Qualidade
3º Ferramentas e Metodologias para prevenção e avaliação
dos Erros de Medicação
4º Segurança no uso de medicamentos parenterais

Conferências, palestras e mesas redondas com participação de palestrantes
nacionais e internacionais das diversas áreas da saúde.

Acesse o site para fazer sua inscrição e conferir a programação completa.
Realização

Apoio

Realização

Parceria

jota campelo

www.ismp-brasil.org/forum2010
Parceria

Patrocínio

Remetente: Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
Rua Sergipe, 28 - Funcionários, Belo Horizonte - CEP 30.130-170

Patrocínio

