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Com a Palavra
Band Cidade Uberlândia
11 de agosto de 2016
Prescrifar

Bom Dia Minas / TV Globo
18 de agosto de 2016
Analgésicos

Aquele se propõe a trabalhar em prol da coletividade
precisa, antes de tudo, ter a consciência que o melhor
para a maioria nem sempre é exatamente aquilo que
se pensa para seu caminhar profissional individual. É
preciso ter racionalidade, bom senso, informação e
estar aberto a escutar mais, para agir melhor.

Conselho
na Mídia
Maio
▪ Matéria nos sites Aconteceu no Vale,
Carta de Notícias e da Universidade Federal
de Juiz de Fora, sobre a Campanha pelo
Uso Racional de Medicamentos, no dia 3;

▪ Entrevistas para TVE de Juiz de Fora;
Jornal Diário Regional de Juiz de Fora e
TV Câmara, sobre a Campanha pelo Uso
Racional de Medicamentos, no dia 4;

▪ Entrevistas para a Rádio América
e CBN, sobre a Campanha pelo Uso
Racional de Medicamentos, no dia 3;

▪ Matéria nos sites da UFJF; Ubá Notícias;
MGTV; Bom Dia Minas; Sinfarmig e Blog
do PCO, sobre a Campanha pelo Uso
Racional de Medicamentos, no dia 5;

▪ Entrevista para a Inter TV de Ipatinga,
sobre Prescrição farmacêutica, no dia 3;
▪ Matéria nos sites News JF, G1 Zona da
Mata, Notícias de Minas; TV Integração;
UFMG; O Debate; Viver Bem Saúde;
Jornal Floripa; Agência Minas Gerais e
Codemig, sobre a Campanha pelo Uso
Racional de Medicamentos, no dia 4;

▪ Entrevistas para TV Universitária de
Uberlândia; TVE de Juiz de Fora; Bom Dia
Minas; Rádio Globo Minas; MG TV 1ª edição;
Band News; TV Câmara; Rádio Itatiaia;
Rádio CBN; TV Integração de Uberlândia;
TV Alterosa; TV Record de Ipatinga; TV
Integração de Juiz de Fora; TV Cultura de
Ipatinga; TV Uni de Ipatinga; Inter TV e

Junho
▪ Entrevista para o Bom Dia Minas, sobre
o uso correto de antibióticos, no dia 15;

▪ Entrevista para Inter TV, sobre
prescrição farmacêutica, no dia 18.

Julho

▪ Entrevista para a TV Cultura Vale
do Aço, sobre a Ritalina, no dia 11;
▪ Entrevista para a TV Cultura
Vale do Aço, sobre o descarte
correto de resíduos, no dia 11;
▪ Matéria no Jornal Tribuna do
Mucuri, sobre o Prescrifar em
Teófilo Otoni, no dia 12;
▪ Entrevista para a Rádio Imigrantes,
sobre prescrição farmacêutica, no dia 15;
▪ Entrevista para a TV Bandeirantes,
sobre anabolizantes, no dia 18;
▪ Matéria para o jornal O Norte, sobre
o papel do farmacêutico, no dia 18;
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Rádio Itatiaia, sobre a Campanha pelo Uso
Racional de Medicamentos, no dia 5;
▪ Matéria no site da Unitri, sobre
a Campanha pelo Uso Racional
de Medicamentos, no dia 6;
▪ Matéria no site Em Cima da Notícia,
sobre a Campanha pelo Uso Racional
de Medicamentos, no dia 10;
▪ Nota no site do Estado de Minas, sobre
a morte do fundador do CRF/MG, Aluísio
Pimenta, no dia 10;
▪ Entrevista para o Jornal Gazeta
Norte Mineira, sobre a Campanha
pelo Uso Racional de Medicamentos
em Montes Claros, no dia 14.

Agosto

▪ Entrevista para TV Geraes, sobre
prescrição farmacêutica, no dia 17;

▪ Entrevista para a TV Cultura
Vale do Aço, sobre aumento da
venda de genéricos, no dia 11;

Arrumando a Casa

▪ Entrevista para TV Globo, sobre
uso de analgésicos, no dia 20;
▪ Entrevista para Inter TV, sobre aumento
do uso de genéricos, no dia 20;
▪ Entrevista para Rádio América
sobre medicamentos manipulados
x industrializados, no dia 22;
▪ Entrevista para TV Alterosa, sobre
o Fórum do Ato Médico, no dia 30;
▪ Entrevista para Rádio Itatiaia, sobre
o Fórum do Ato médico, no dia 30;
▪ Entrevista para Rede Minas, sobre
o Fórum do Ato médico, no dia 30;
▪ Entrevista para o jornal O Tempo, sobre
o Fórum do Ato médico, no dia 30.

▪ Entrevista para Rádio Itatiaia,
sobre pesquisa do ICTQ sobre
automedicação, no dia 1°;
▪ Entrevista para TV Horizonte,
sobre pesquisa do ICTQ sobre
automedicação, no dia 2;
▪ Entrevista para TV Globo,
sobre programa de benefícios de
medicamentos (PBM), no dia 3;
▪ Entrevista para Rádio CBN,
sobre MIP’s, no dia 5;
▪ Nota no site Agito BH, sobre início do
Prescrifar em Uberlândia, no dia 5;
▪ Nota no site Nizzino, sobre início do
Prescrifar em Uberlândia, no dia 5;
▪ Entrevista para a Rádio Itatiaia, sobre
automedicação com antigripais, no dia 9;
▪ Entrevista para o Bom Dia Minas, da
TV Globo, sobre os MIP’s, no dia 9;
▪ Entrevista para o Bom Dia Minas, da
TV Globo, sobre analgésicos, no dia 18;
▪ Entrevista para Band Cidade
Uberlândia, sobre o Prescrifar
em Uberlândia, no dia 11;
▪ Entrevista para a Revista Encontro
Online, sobre a diferença entre meio
comprimido e meia dose, no dia 22.

Como secretária-geral do CRF/MG, está entre as
minhas atribuições coordenar os serviços administrativos internos. Para realizar esta tarefa com a
eficiência que ela pede, busco associar a experiência
de quem vive diariamente os problemas enfrentados
pelos farmacêuticos com a responsabilidade que se
espera de um diretor de uma autarquia federal, como
o CRF/MG. Sempre mantendo as portas abertas para
ouvir aqueles que têm algo a contribuir.
Um dos grandes desafios tem sido buscar soluções
para promover a excelência na gestão interna. Entre
as ações realizadas para suprir esta necessidade
está a parceria já firmada com o Conselho Federal de
Farmácia (CFF) que, em outubro, começa a implantar
no CRF/MG o Proad - Projeto de Cooperação Administrativa do Conselho Federal de Farmácia (CFF) para os
Conselhos Regionais (CRFs), quando serão diagnosticadas as dificuldades, planejada as estratégias de
ação e estabelecidas metas.
Os gestores do CRF/MG também têm trabalhado
com afinco para otimizar os processos internos. Um
deles, o PGMI (Programa de Gestão de Melhoramentos Internos), apresentado pela Gerência de
Infraestrutura, visa conscientizar os funcionários
do Conselho, na sede e nas seis seções, sobre
a importância de usar com responsabilidade os
recursos, como a água, energia elétrica, papel,
ar-condicionado, elevador, entre outros. Um vasto
material está sendo desenvolvido pelo setor de
Comunicação para informar e conscientizar os funcionários sobre o assunto. A expectativa é diminuir em
até 30% este tipo de custo.

O Conselho também tem ganhado em eficiência em diversos
setores. O Recursos Humanos, por exemplo, agora conta com
uma gerente especialista em gestão de pessoas. O objetivo
é dar melhores condições de trabalho aos funcionários do
CRF/MG, promovendo a humanização nas relações.
Os processos licitatórios também têm passado por uma
revisão. Foi nomeada uma nova comissão de licitação
que, semanalmente, se reúne para avaliar o trabalho que
está sendo realizado, além de dar prosseguimento a novos
processos.
A casa tem sido organizada e o intuito é valorizar, não
somente o profissional farmacêutico, mas o dinheiro que ele
investe nesta autarquia por meio da sua anuidade. Vamos
seguir trabalhando em prol de toda a classe, sempre de
portas abertas para ouvir as críticas e sugestões de todos
os que fazem deste Conselho a Casa do Farmacêutico em
Minas Gerais!
Um abraço!

Júnia Célia de Medeiros
Secretária-Geral

Gestão

Gestão

Direito assegurado

Seção do Triângulo Mineiro
tem novo endereço
Inauguração reuniu farmacêuticos da região, no dia 5 de agosto
Está em Uberlândia a Seção do CRF/MG, no Triângulo Mineiro. Com
o intuito de atender a todos os públicos de maneira igualitária e
eficiente, foi inaugurada, no dia 5 de agosto, a nova casa do Conselho
na região. O presidente, Luciano Rena, esteve presente na solenidade
de abertura, que contou com a presença de farmacêuticos da cidade.
Com 60 metros quadrados de área construída, o espaço é totalmente
acessível, contando com rampa de acesso e banheiros adaptados
para pessoas com necessidades especiais.
A localização também é privilegiada: à Av. Anselmo Alves dos Santos,
nº 40, Bairro Santa Maria, próximo à Prefeitura e das esquinas das
avenidas Rondon Pacheco com a Anselmo Alves dos Santos.

A sessão vai atender às demandas de quase
mil farmacêuticos do Triângulo Mineiro,
que contarão com atendimento presencial,
estrutura disponível para que possam usar
computadores, com acesso à internet e
impressora, e auditório para cerca de 20
pessoas (ainda em montagem).
O objetivo do CRF/MG é que, até o fim deste
ano, todas as Seções do Estado também
ofereçam estrutura que contemplem as
pessoas com necessidades especiais e
acesso à internet.

Farmacêuticos mineiros serão incluídos no calendário de
vacinação contra o H1N1 a partir de 2017
A partir do próximo ano, os farmacêuticos serão incluídos no calendário de vacinação do Governo de Minas para
serem imunizados contra o vírus H1N1.
Após solicitações da diretoria do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais, por meio de ofícios e pessoalmente,
a Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES-MG) atendeu ao pedido e confirmou a inserção dos farmacêuticos como profissionais da saúde também com direito à vacinação.
Em ofício com data de 1º de junho de 2016, encaminhado ao presidente do CRF/MG Luciano Rena, a coordenadora de Imunização da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, Tatiane Bettoni, e o superintendente de
Vigilância Epidemiológica Ambiental e Saúde do Trabalhador, Rodrigo Fabiano do Carmo Said, reconhecem o direito do
farmacêutico de ser imunizado contra o vírus, a exemplo de outros profissionais de saúde.
O documento da SES-MG enviado ao CRF/MG ressalta que “[...] O respaldo para inserção dos farmacêuticos como
profissionais de saúde, com direito à inclusão no grupo com indicação para receber a vacina contra Inﬂuenza está
resguardado [...]”.

Na linha de frente
Antes do início da campanha deste ano, o
CRF/MG solicitou à SES-MG a disponibilização da vacina para os farmacêuticos nos
postos de saúde.

A Seção possui banheiros adaptados...

Solenidade de inauguração da nova Seção do CRF/MG no Triângulo
Mineiro contou com a presença de diversos farmacêuticos
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... e uma área de convivência

Por entender que o farmacêutico atua
na linha de frente e se expõe aos riscos
de contaminação no exercício das suas
atividades diárias, o CRF/MG também pediu
a inclusão definitiva desses profissionais no
calendário de vacinação.
“Esse é um direito dos farmacêuticos
que não deveria ter necessidade de ser
pleiteado. Nós somos profissionais da
saúde, como os de outras profissões,
portanto, temos os mesmos direitos. Como
ele não nos foi assegurado, tivemos que
insistir e documentar nossa reivindicação,
que, finalmente, foi atendida. Essa é uma
conquista da categoria. Afinal, somos mais
de 22 mil profissionais no estado”, ressalta o
presidente do Conselho.

| Maio a Agosto 2016 |
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CRF/MG faz campanha
de conscientização
sobre os riscos da
automedicação
Desde outubro de 2015 Minas Gerais tem instituída, pela
Lei Estadual 21.782, a “Semana de Conscientização e
Combate a Automedicação”, definia para ser realizada
anualmente na quarta semana de junho. Para alertar a
população sobre os perigos que a prática da automedicação pode trazer e valorizar a competência técnica do
profissional farmacêutico no dispensação dos medicamentos, o Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais realizou uma campanha de conscientização, do
dia 20 a 30 de junho.
As peças foram veiculadas no Facebook do Conselho
(facebook.com/crfminas/) e destacaram a importância
de só ingerir medicamentos com a orientação de um
profissional da área da saúde; os riscos da automedic aç ão, como a intoxic aç ão; interaçõe s entre
medicamentos, álcool e tabaco; tomar o medicamento
exatamente como foi prescrito; não tomar medicamento
prescrito para outra pessoa e nunca utilizar o medica-
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Entidades retomam fórum pelo
fortalecimento da categoria

mento após o prazo de validade ou usar a receita antiga
para novos tratamentos.
“Queremos mais uma vez reforçar para a população
que os medicamentos foram feitos para tratar doenças.
Porém, se utilizados de forma inadequada e sem
orientação, podem ser prejudiciais à saúde e levar até
a morte. No ato da dispensação, seja nas farmácias
privadas ou nos postos de saúde, o farmacêutico é
o profissional capacitado para tirar dúvidas sobre o
princípio ativo do produto, possíveis interações com
outros medicamentos e alimentos, horários em que
deve ser ingerido, além das orientações sobre como
utilizá-los e guardá-los”, alerta Luciano Rena, presidente
do CRF/MG.
Está em votação um inciso para a Lei Estadual 21.782,
no site da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que
reforça a atuação do farmacêutico como promotor da
saúde. Saiba mais na matéria da página 10.

As reuniões, com a participação de várias entidades, foram retomadas em maio, na sede do CRF/MG

Minas Gerais é um dos poucos estados no país que
agrega as entidades em favor da pauta de reivindicações
da categoria. Por iniciativa do CRF/MG, foram retomadas,
em maio, as reuniões do Fórum Estadual Permanente de
Luta pela Valorização da Profissão, que têm acontecido
na segunda quinta-feira de cada mês.
Em consenso, as entidades que participam do fórum
aceitaram a sugestão da diretora do CRF/MG Gizele
Leal, que estava na coordenação do mesmo, e elegeram
a diretora do Sinfarmig Júnia Dark Lelis como a coordenadora das reuniões.

Gerais, Homero Cláudio Rocha Souza Filho, que fez um
balanço dos avanços e dos desafios da Assistência
Farmacêutica no Estado.
O Fórum também está na luta junto com a Frente Mineira
em Defesa da Saúde no combate ao Ato Médico. O Projeto
de Lei do Ato Médico PL 6.126/2013 está tramitando na
Câmara já em proposição sujeita à apreciação conclusiva
pelas Comissões.

Na opinião da coordenadora, é fundamental a união
das entidades para levantar propostas, discutir ações
que busquem fortalecer a categoria farmacêutica e a
construção de uma agenda conjunta de atividades.

O Fórum Estadual está alinhado ao Fórum Nacional
Permanente de Luta pela Valorização da Profissão
acompanhando todos os projetos de interesse da
categoria que estão tramitando no Congresso Nacional.
Por exemplo: PL 5359/2009 – Piso Nacional; PL
135/2012 – Farmacêuticos no SUS; PLS 513/2015 – 30
Horas; PL 668/2011 – Auxiliar / Técnico em Farmácia.

Ela lembra que uma das primeiras ações planejadas e
acordadas pelas entidades representativas da categoria
foi o trabalho de conscientização dos gestores municipais
sobre a importância do farmacêutico como profissional
relevante na promoção da saúde pública.

Participam do Fórum o CRF/MG, o Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig), Associação
Mineira de Farmacêuticos (AMF), Associação Mineira de
Farmacêuticos Homeopatas (AMFH), Federação Interestadual de Farmacêuticos (FEIFAR), entre outras.

As entidades que compõe o Fórum já se reuniram com o
Superintendente de Assistência Farmacêutica de Minas

A agenda do Fórum é permanente e as reuniões
acontecem toda segunda quinta-feira do mês.
| Maio a Agosto 2016 |
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Projetos de lei pedem a regulamentação
da prescrição farmacêutica
Defender e servir a profissão farmacêutica,
a fim de promover a sua valorização perante
a sociedade, garantindo benefícios à saúde
pública, é missão dos Conselhos Regionais
de Farmácia. Frente a isto, o CRF/MG
apresentou ao deputado Paulo Lamac dois
Projetos de Lei (PL), que, encaminhados por
ele, estão em votação no site da Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG).

Prescrição farmacêutica
O primeiro PL é o de número 3.685/2016.
O intuito é regulamentar a prescrição
farmacêutica no estado. Entre outros
pontos, o Artigo 2º prevê que o farmacêutico
poderá prescrever medicamentos e outros
produtos com finalidade terapêutica, cuja
dispensação não exija prescrição médica,
incluindo medicamentos industrializados
e preparações magistrais – alopáticos ou
dinamizados –, plantas medicinais, drogas
vegetais e outras categorias ou relações de
medicamentos que venham a ser aprovadas
pelo órgão sanitário federal para prescrição
do farmacêutico.
“É a consulta farmacêutica que possibilita a
prescrição por parte desse profissional. Por
meio do atendimento clínico, o farmacêutico
contribui com a população, prestando-lhes orientação de como e quando usar
os medicamentos. Na consulta é possível
detectar precocemente problemas de saúde
e encaminhar este paciente ao médico.
A nossa atuação contribui também para
desafogar o Sistema Único de Saúde”,
ressalta o presidente do CRF/MG, Luciano
Rena.
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Semana de Conscientização e
Combate à Automedicação
Também de autoria do deputado Paulo Lamac, desde 1º de outubro de
2015 está em vigor a Lei 21782 que instituiu a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação, comemorada na quarta semana
de junho.
Em junho deste ano o parlamentar apresentou o PL 3671/2016,
que acrescenta dispositivo à lei e, com isso, reforça a atuação do
farmacêutico como promotor da saúde. Por meio de incisos na lei, o
deputado pede que a população seja informada sobre a competência
técnica do profissional farmacêutico de prescrever medicamentos
isentos de prescrição médica, conforme disposto nas Resoluções
585 e 586, do Conselho Federal de Farmácia.
O projeto de lei prevê ainda que seja divulgada a lista de medicamentos de venda sob responsabilidade do farmacêutico, sem
retenção de receita, para facilitar o acesso da população aos medicamentos e evitar a automedicação.

SAIBA COMO VOTAR
PL 3.685/2016
Regulamenta a prescrição farmacêutica e dá outras providências.
Acesse e vote a favor:
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/inte
rna.html?t=PL&n=3685&a=2016&aba=js_tabVisao
PL 3671/2016
Acrescenta dispositivo à Lei 21782, de 1º de outubro de 2015, que
institui a Semana de Conscientização e Combate à Automedicação.
Acesse e vote a favor:
http://www.almg.gov.br/atividade_parlamentar/tramitacao_projetos/inte
rna.html?a=2016&n=3671&t=PL

Farmacêutico, agora é a sua vez
de entrar em ação! Para que
os dois projetos tornem-se leis
é preciso votar, clicando em
“SOU A FAVOR”

DÊ SUA OPINIÃO SOBRE OS PROJETOS
PL 3685 E 3671 DE 2016

Sou a favor

Sou contra

Ações na Justiça reafirmam a autoridade
técnica do farmacêutico
Não restam dúvidas de que a publicação da Lei
13.021/2014 é um divisor de águas com avanços
que protegem e marcam a profissão farmacêutica.
Após sua publicação, ficou reafirmada a presença
obrigatória do profissional nos estabelecimentos
farmacêuticos. Essa legislação atendeu a antigas
reivindicações da categoria, por exemplo, que a
responsabilidade técnica seja exercida somente
por farmacêuticos. Dessa forma, ficou evidente
que o oficial de farmácia e técnico de farmácia não
podem desempenhar a função do farmacêutico.
Há muito tempo o Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais (CRF/MG) tem buscado amparo
na Justiça para assegurar o lugar do farmacêutico,
que, em muitas situações, tem sido ocupado por
outros profissionais.
O CRF/MG também tem recorrido aos meios
jurídicos para que os municípios mantenham
farmacêuticos nas farmácias públicas e seja
prestada a devida assistência à população.
Com o empenho do Conselho, a categoria mineira
já tem o que comemorar. Um exemplo vem de
Carmo da Mata. O CRF/MG conseguiu na justiça
que a cidade tenha farmacêutico responsável

técnico em sua farmácia pública. O município alegou que
mantinha somente um dispensário de medicamentos e não
havia necessidade do profissional farmacêutico.
No início de junho, o juiz federal da Subseção Judiciária de
Divinópolis entendeu ser necessário ter um farmacêutico no
local para a dispensação correta dos medicamentos.
“Uma vitória da nossa categoria, pois a jurisprudência pacífica no
STJ (Superior Tribunal de Justiça) afirma que municípios possuem
apenas dispensários de medicamentos, não havendo necessidade
de ter farmacêutico responsável técnico. E nós sabemos que não é
bem assim”, enfatizou o presidente Luciano Rena.

“Práticos”
Já foi muito comum práticos e técnicos fazendo a “dispensação
e consultas” nas farmácias e drogarias, ocupando o lugar do
farmacêutico. Até mesmo o STJ entendia que esses profissionais
podiam assumir a responsabilidade técnica nos estabelecimentos de saúde.
Por sua vez, os “práticos” se sentiam no direito de requerer sua
inscrição junto aos Conselhos de Farmácia. Vários desses profissionais têm recorrido ao CRF/MG para requerer sua inscrição,
que tem sido negada. Muitos vão à Justiça.
Embora seja um processo moroso, este ano o CRF/MG
conseguiu pelo menos quatro sentenças favoráveis, nas quais a
Justiça Federal do Estado de Minas Gerais nega essa condição
a um técnico ou a um oficial de farmácia, alterando-se uma
jurisprudência de mais de 20 anos.
“Em todos os processos julgados até 2014, os técnicos de
farmácia normalmente ganhavam, pois a jurisprudência do STJ
era pacífica, sem discussão, e baseada em recurso representativo de controvérsia, que impedia outras decisões contrárias.
Com a publicação da Lei 13.021/2014, nos novos processos o
entendimento é outro, inclusive o STJ publicou a Súmula 561,
dizendo que somente o farmacêutico pode ser responsável
técnico. A súmula é formada por reiteradas decisões no mesmo
sentido. Portanto, é mais uma vitória dos farmacêuticos”,
ressalta a advoga gerente da Advocacia-Geral do CRF/MG,
Daniela Duarte.
| Maio a Agosto 2016 |

11

Gestão

A palavra é sua

Treinamento e capacitação
para farmacêuticos fiscais
A assessora da presidência do Conselho
Federal de Farmácia, Josélia Frade, foi uma das
palestrantes que ministrou o tema “Prescrição
farmacêutica e serviços clínicos”. A “Atuação
do farmacêutico na indústria farmacêutica e
as novas resoluções e diretrizes profissionais”,
foram temas das palestras ministradas pelo
gerente Luciano Alves e a assessora técnica
Danyella Domingues.

“O treinamento foi enriquecedor e as
palestras muito importantes para o
nosso dia a dia, como multiplicadores das
informações. Tenho gostado muito e essa
diretoria está bem próxima dos fiscais. A
Elaine é muito participativa. É importante
estreitar os laços e as experiências.”
Marcela Ataíde Brant

Há 9 anos no CRF/MG e sempre
trabalhou em Montes Claros e região

A vice-presidente Elaine Baptista abriu o encontro
informando sobre as condutas de atuação

Interação

Satisfação e descontração resumem o final da capacitação dos fiscais no CRF/MG

Investir em capacitação e preparar os fiscais do Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) para o exercício
das atividades diárias é meta que essa diretoria vem cumprindo
desde que assumiu, pois acredita em uma fiscalização mais
orientativa.
Responsável pelo Serviço de Fiscalização, a vice-presidente Elaine
Baptista tem trabalhado para unificar as condutas e colocar em
campo um farmacêutico fiscal mais atualizado tecnicamente,
levando-se em consideração as novas legislações que regem a
profissão.
Em seis meses de gestão, os farmacêuticos fiscais do Conselho
passaram por dois treinamentos técnicos, sendo o último no final
de junho. Foram três dias de capacitação, que incluiu palestras e
minicurso.
A vice-presidente e o gerente do Serviço de Fiscalização,
Luciano Alves, prepararam a grade que contemplou temas como
Farmácia Clínica/Hospitalar; Indústria Farmacêutica; Prescrição
farmacêutica e Serviços Clínicos; apresentação de novas
resoluções do CFF: Ensino, Prescrição Farmacêutica, Estética,
Oncologia, Florais, Perfusão Sanguínea e a palestra “Como se
comunicar de forma eficiente para alcançar resultados eficazes”.
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Além de promover a atualização dos profissionais, a capacitação permitiu a troca de
experiências. Os fiscais também puderam
apresentar diretamente à diretoria do CRF/MG
suas principais demandas.
A vice-presidente falou sobre o projeto do
CRF/MG de oferecer treinamento aos fiscais
e de inseri-los num programa de capacitação
para que possam ministrar cursos e palestras
ao s farmacêutico s e nas faculdade s de
Farmácia. “Nosso objetivo é ter profissionais
satisfeitos e capacitados para exercerem
suas atividades. O projeto do Conselho visa a
aproximação dos fiscais com os farmacêuticos
e estudantes. Acreditamos que a interação da
categoria é importante e beneficia a todos”,
ressalta Elaine Baptista.
A satisfação dos profissionais com a nova
postura adotada nessa gestão ficou evidente.
A farmacêutica fiscal Aline Facheti foi uma das
que fez questão de emitir sua opinião. “Quero
parabenizar a essa diretoria pela abertura que
ela tem nos dado, em ouvir nossas demandas,
e pela autonomia que ela tem possibilitado ao
gerente Luciano de realizar o seu trabalho. Estão
de parabéns!”

“Tecnicamente, esse treinamento foi
muito importante para o nosso trabalho.
Por meio dele, poderemos oferecer ainda
mais orientações aos nossos colegas
farmacêuticos. O Conselho está padronizando
os procedimentos, as condutas de trabalho,
para que todos nós possamos atuar
da mesma forma, independentemente
da região em que estamos.
O treinamento foi muito bom. Tem
sido muito bom também o relacionamento com a diretoria.”

Andreza Kelly Sanches

Há quase 8 anos no CRF/MG e há um ano e meio
farmacêutica fiscal na região de Divinópolis

O gerente Luciano Alves ponderou sobre a
atuação do farmacêutico na indústria

“O treinamento oferecido pelo Conselho é um
rico momento profissional, pois visa alinhar os
procedimentos, padronizando as atividades.
Também propicia a troca de experiências
com os fiscais de outras regiões e aprimora
a qualidade técnica do quadro de fiscais
para execução das atividades. A presença da
Elaine, a vice-presidente e responsável pelo
Serviço de Fiscalização, é muito importante,
pois cria vínculos e ela nos deu abertura para
ouvir as nossas dificuldades, procurando solucioná-las e nos apoiar.”

Lucas Medeiros

No CRF/MG desde janeiro/2015 e trabalha em Alfenas e região

A assessora da Presidência do CFF, Josélia Frade, falou aos fiscais
sobre a prescrição farmacêutica e serviços clínicos

“Os treinamentos têm nos preparado
para ministrar palestras em faculdades
sobre o papel da instituição CRF/MG e
sobre ética farmacêutica. Neles têm sido
ressaltada a importância da valorização
da profissão. Também tivemos palestra
sobre a prescrição farmacêutica e a
importância de nós, fiscais, incentivarmos
a sua prática, com qualidade. Recebemos
ainda orientações sobre o TOC (Termo de
Obrigações a Cumprir) e como devemos repassar as informações aos
hospitais e serviços públicos para que se adequem à Lei 13.021/2014.
O treinamento foi muito bom. De todos esses anos em que participei
dos treinamentos, considero que esse foi um dos mais proveitosos.”

Antônio Carlos Nogueira da Cunha

22 anos de CRF/MG, atua na Região Metropolitana de Belo Horizonte

| Maio a Agosto 2016 |
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Maio 2016
02

• Reunião com o Sindecofe

03

• Participação no Workshop em Divinópolis
sobre Prescrição farmacêutica

05

• Participação na Campanha do Uso
Racional de Medicamentos
• Encontro Multidisciplinar em Homeopatia em Florianópolis

06

07
11

12

13

Junho 2016

•
•
•
•

Reunião Copagress
Fórum SOBRAFO
Reunião de Diretoria
Encontro Multidisciplinar em Homeopatia em Florianópolis

• Prescrifar em Belo Horizonte e Ipatinga
• Campanha Uso Racional de Medicamentos em Betim

03

Reunião de Diretoria
Reunião Copagress
Fórum na UFMG
Reunião Comissão editorial

04

• Abertura do curso de estética no CRF/MG
• Reunião com representante do CFF
• Prescrifar Ipatinga

09

• 2° Reunião do Fórum estadual pela
Luta da Valorização Profissional

10

• Reunião de Diretoria

11

• Módulo II do Curso de estética em Belo Horizonte

14

• Fórum Valorização Profissional no CFF

01

• Reunião de Diretoria
• Reunião Copagress
• Reunião Comissão Assessora de Oncologia

02

• Prescrifar em Montes claros
• Fórum “Direitos e deveres do trabalhador
farmacêutico na Farmácia Hospitalar” na SBRAFH

04

• Audiência Trabalhista

07

• Reunião Extraordinária de Diretoria

08

•
•
•
•

09

• Prescrifar Montes Claros
• Reunião ABRAFARMA
• Reunião Comissão Assessora de Análises Clínicas

• Fórum Valorização Profissional no CFF
• Audiência trabalhista

11

• Audiência Trabalhista

13

• Reunião de Diretoria

16

• Reunião Plenária no CFF
• Reunião Fundo Assistencial Profissional

14

17

• Reunião Plenária no CFF
• Reunião de Diretoria

• Reunião Plenária do CFF
• Reunião interna
• Fórum Estadual da Luta pela Valorização da
Profissão Farmacêutica no Sinfarmig

• Capacifar Universitário – Pitágoras
•
•
•
•
•
•
•

Reunião com a FEAM
Reunião com o Sindlab
Reunião Câmara Técnica de Fiscalização
Reunião com CFF
Reunião com ABRAFARMA
Fórum Estadual da Luta pela Valorização da Profissão
Campanha pelo Uso Racional de
Medicamentos em Teófilo Otoni

• Reunião de Diretoria
• Reunião Plenária
• Curso “Excelência Farmacêutica em Uberlândia

14

• Curso “Excelência Farmacêutica em Uberlândia
• Prescrifar em Belo Horizonte

17

• Palestra sobre dinâmica do CRF/MG em Alfenas

18

• Reunião de Diretoria
• Projeto Fale com a Diretoria

19

• Plenária do CFF

20

• Plenária do CFF
• Palestra sobre Prescrição Farmacêutica em Itajubá
• Curso “Excelência Farmacêutica” em Belo Horizonte
Curso em Governador Valadares
Projeto Fale com a Diretoria
Curso “Excelência Farmacêutica” em Belo Horizonte
Prescrifar em Belo Horizonte e Ipatinga

15

• Reunião Plenária do CFF

18

• Encerramento Prescrifar em Ipatinga
• Prescrifar em Montes Claros

16

• Prescrifar em Teófilo Otoni
• Projeto Fale com a Diretoria
• Prescrifar em Montes Claros

21

• Fórum Nacional para o Desenvolvimento do Setor
Farmacêutico e Cosmético em São Paulo

19

• Visita da Comissão Organizadora do
14° CFBMG ao Minascentro

21

• Encontro Regional de Fiscalização Sul-Sudeste
e Centro-Oeste em Vitória/ES
• Reunião com a Seguradora Aliança sobre o Profarminas
• Reunião Comissão Assessora de Resíduos
• Reunião Câmara Técnica Tomada de Contas
• Reunião Câmara Técnica do Fundo de Assistência
• Minicurso de estética

23

21

23

• Palestra sobre Prescrição Farmacêutica
em Conselheiro Lafaiete
• Reunião com o Conselho Estadual de Saúde

25

24

• Reunião com o CRO
• Fórum nota consenso
• Reunião de Diretoria Extraordinária

28

25

• Reunião de Diretoria

30

• Reunião em Juiz de Fora sobre o 3°
Congresso Mineiro de Farmácia
• Reunião Extraordinária no CFF

Reunião de Diretoria
Fórum ABRAFARMA
Reunião com Anfarmag
Reunião Plenária Extraordinária

15

•
•
•
•

31

•
•
•
•

Julho 2016

24

• Reunião Câmara Técnica de Fiscalização
• Reunião Câmara Técnica Tomada de Contas
• Reunião da Comissão Assessora de Análises Clínicas
• Reunião de Diretoria
• Reunião Plenária Ordinária

Agosto 2016
01

• Reunião de Diretoria
• Reunião Câmara Técnica de Fiscalização

04

• Reunião da Comissão Assessora do 3°
Congresso Mineiro de Farmácia
• Reunião da Frente em Defesa da Saúde

05

•
•
•
•

06

• Prescrifar em Uberlândia
• Capacifar Interativo em Divinóopolis

09

• Reunião com Geolab

10

• Solenidade de entrega de placas para
experiências exitosas do SUS no CRF/MG

11

• Reunião da Comissão Assessora do 3°
Congresso Mineiro de Farmácia
• Reunião da Comissão Especial de
Resíduos de Saúde em São Paulo

12

• Reunião de Diretoria
• Reunião Plenária Ordinária no CRF/MG

13

• Prescrifar em Teófilo Otoni

16

• Reunião no CFF
• Visita técnica do setor de Tecnologia
da Informação ao CRF/RS

18

• Reunião Plenária no CFF
• Reunião de Diretoria

19

• Minicurso de Prescrição farmacêutica em Alfenas

20

•
•
•
•

22

• zXV Simpósio Acadêmico de Estudos Farmacêuticos da UFMG

23

• Homenagem ao presidente do CRF/MG pela
Academia Nacional de Farmácia

24

• Reunião Conad

25

• Reunião Câmara Técnica de Fiscalização
• Fórum SBRAFH - Atividade do farmacêutico hospitalar

26

• Reunião de Diretoria

27

• Encontro dos Fiscais – ABRAFF
• Prescrifar em Uberlândia

Reunião Copagress
Fórum de Qualidade Magistral em Juiz de Fora
Reunião da Comissão Assessora de Saúde Coletiva
Inauguração nova sede da seção do CRF/MG em Uberlândia

Prescrifar em Teófilo Otoni
Capacifar em Alfenas
Capacifar em Poços de Caldas
Fórum sobre Diabetes no CREA-BH

22

• Reunião de Diretoria
• Reunião Plenária Ordinária

23

• Prescrifar em em Montes Claros

• Capacitação dos fiscais
• Reunião sobre o 3° Congresso Mineiro

28

• Reunião com a Comissão Editorial da Farmácia Revista

• Capacifar Universitário em Uberlândia

• Capacitação dos fiscais

29

• Reunião de Diretoria
• Reunião Comissão Assessora de Estética
• Fórum do Ato Médico

29

29

30

• Capacifar Universitário em Viçosa
• Reunião da Frente Mineira em Defesa da Saúde

30

• Capacitação dos fiscais
• Reunião da Comissão Assessora de Homeopatia

30

• Prescrifar em Teófilo Otoni
• Curso de Oncologia em Ipatinga

31

• Curso “Future Trends” da Abrafarma

• Emprefar em Itabira
• Curso “Farmácia Clínica: como eu faço?”

Gestão
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Mobilização provoca arquivamento de projeto
no Senado e união das entidades em Minas
Durante a primeira reunião da FMDS, em 4 de
agosto, no auditório do Conselho Regional de
Enfermagem (COREN), foi ressaltada a necessidade
da permanência da mobilização das entidades, pois
mais um Projeto de Lei, o 6126/2013, tramita em
processo adiantado na Câmara dos Deputados. “Esse
PL contém o mesmo conteúdo do que o apresentado
pela senadora, portanto, restringe as atividades de
outras profissões em benefício dos profissionais da
medicina”, lembra a assessora técnica do CRF/MG,
Danyella Domingues, uma das participantes da FMDS.
O CRF/MG reuniu várias entidades em sua sede no fórum contra o Ato Médico

Retirar o direito de aplicar injetáveis, de prescrever
medicamentos e atuar clinicamente seriam algumas das
consequências que afetariam diretamente a profissão
farmacêutica, caso o Projeto de Lei 350/2014 (também
conhecido como Ato Médico), da senadora Lúcia Vânia, fosse
aprovado na consulta pública no Senado.
Depois de intensa mobilização em nível nacional dos
conselhos de saúde, sindicatos e associações representantes
dos profissionais que teriam suas atividades restritas em
benefícios dos médicos, o PL foi arquivado em 1º de agosto.
O fato do projeto de lei ter sido retirado da pauta não
tranquiliza os profissionais em Minas Gerais, que continuam
mobilizados. A união das entidades em torno do polêmico
projeto da senadora resultou ainda na retomada das
reuniões da Frente Mineira em Defesa da Saúde (FMDS).
A Frente é composta por vários conselhos e sindicatos, como
o de Farmácia, dos Enfermeiros, Psicólogos, Odontólogos,
Nutricionistas, Fisioterapeutas, Fonoaudiólogos, Sindicato
dos Farmacêuticos, Sindicato dos Odontologistas, entre
outros. A FMDS estabeleceu a criação de uma agenda
permanente de discussão e vai elaborar um documento a
ser entregue aos parlamentares que representam Minas
Gerais em Brasília, com propostas de melhoria para o setor
e para os profissionais.
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Novo site: mais moderno e interativo
Após meses de estudos e pesquisa de opinião, realizada
com o público que acessa a página do Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), foi apresentado
em julho um site totalmente novo. O portal foi inteiramente desenvolvido pelos profissionais do CRF/MG, que
buscaram atender às demandas dos farmacêuticos.

O conteúdo também foi reorganizado com o intuito de
tornar mais assertiva e rápida a localização de notícias.
Serviços e Informações, por exemplo, agora estão em
abas distintas. Também na página inicial está a Agenda.
Nela estão todos os eventos do CRF/MG, incluindo as
capacitações e os compromissos da diretoria.

Com um layout moderno e limpo, a página está com a
navegação mais simples, deixando à vista o que realmente
interessa. Responsivo, o site se adapta a qualquer aparelho
utilizado para acessá-lo. Seja no computador, tablet ou
celular, a página sempre se adapta ao formato da tela.

Outro ponto de destaque é a interatividade. O usuário
agora pode, por exemplo, compartilhar as notícias
direto do site do Conselho em seu Facebook ou ainda
enviá-la para algum endereço de e-mail.

É também o que pensa o presidente Luciano Rena,
conforme ressaltou no dia do arquivamento do outro
projeto. “Precisamos continuar alertas para não
sermos surpreendidos com propostas que possam ser
embutidas em outros projetos de lei, pois não podemos
permitir retrocessos em nossa profissão”, destacou.
As reuniões da Frente são consequência do Fórum
contra o Ato Médico, realizado em 29 de julho no
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais
(CRF/MG).

NOVO LAYOUT
RESPONSIVO

Várias entidades participaram do fórum, entre elas
os Conselhos de Enfermagem, Nutrição, Fisioterapia
e Terapia Ocupacional, Fonoaudiologia, Psicologia e
Biologia.

No auditório do COREN, reunião com representantes das entidades
que compõem a Frente Mineira em Defesa da Saúde

NAVEGAÇÃO
OBJETIVA

Acesse, navegue e confira as mudanças:
» www.crfmg.org.br
| Maio a Agosto 2016 |
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REGISTRO

Certidões de regularidade
agora podem ser
requeridas online
Solicitar Certidão de Regularidade (CR) ou alteração da
mesma para empresas ficou mais fácil para os farmacêuticos mineiros. O Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais (CRF/MG) lançou o “Requerimento Online”,
nova ferramenta do site do Conselho que permite aos
profissionais solicitarem com mais facilidade e rapidez
alterações na CR das empresas a partir do próprio
computador, tablet ou z!
É mais comodidade, economia e rapidez para quem deseja
requerer o documento. Mas, atenção! O serviço está
disponível para as empresas cadastradas no CRF/MG.
Para requerer o documento, basta acessar www.crfmg.
org.br/site > Menu Serviços > Requerimento Online.
Para preencher a ficha automaticamente, deve-se digitar o
número de cadastro ou CNPJ do estabelecimento e seguir
as orientações passo a passo.
Após o preenchimento de todos os campos, deve-se
imprimir o requerimento, coletar assinatura do(s)
farmacêutico(s) e do representante legal da empresa e
enviar para o e-mail do Serviço de Inscrição e Registro,
registro@crfmg.org.br.
As modificações serão feitas após análise de todos os
documentos enviados para esse setor. Caso haja alguma
pendência, estas serão enviadas por e-mail para o
representante legal da empresa e para o(s) farmacêutico(s).
Não serão aceitos requerimentos rasurados.
Para que tudo saia como o esperado, o gerente do Serviço
de Registro, Rodrigo Mota, alerta: “É importante que os
farmacêuticos e os representantes legais das empresas
mantenham seus dados cadastrais atualizados em nosso
sistema, até mesmo para envio dos documentos”. Para
fazer a atualização, o profissional inscrito deve acessar a
área do farmacêutico, no acesso restrito.
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Demonstrativos Contábeis CRF/MG

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 2º TRIMESTRE 2016

Solicitar a Certidão
de Regularidade (CR)
ficou mais fácil, prático,
rápido e seguro
Agora você pode fazer o pedido
da CR sem sair de casa. Para
renovação, assunção de RT
ou para adicionar farmacêutico
substituto basta entrar no site
do CRF/MG.
Acesse www.crfmg.org.br,
vá no menu Serviços, clique em
Requerimento Online, preencha
o requerimento, imprima, assine
e envie para o e-mail do Serviço
de Registro.
>> registro@crfmg.org.br

30/06/2016

30/06/2015

AH

27.069.211,97
18.155.819,75
100.124,11
18.055.695,64

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

36%
25%
-80%
29%

8.653.077,10
8.653.077,10

4.923.832,41
4.923.832,41

76%
76%

32.982,87
25.815,59
7.167,28

79.701,38
40.562,17
39.139,21

-59%
-36%
-82%

227.332,25
227.332,25

290.215,65
290.215,65

-22%
-22%

10.405.036,26
1.413.471,93
603.653,17
702.688,58
107.130,18

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

-60%
-90%
-87%
-93%
-9%

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

8.991.564,33
969.767,83
8.021.796,50
-

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

-24%
-55%
-1%
-100%

Variação Patrimonial Diminutiva

14.071.379,53

11.920.378,28

TOTAL

51.545.627,76

58.071.271,37

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira
Créditos a Curto Prazo
Créditos a Receber Empresas e Profissionais
Demais Créditos a Curto Prazo
Adiantamentos Concedido a Pessoal e Tereceiros
Outros Valores a Receber
Estoques
Almoxarifado
Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Divida Ativa
Dívia Ativa Executada
Depositos Judiciais
Investimentos, Imobilizado e Intagível
Bens Móveis
Bens Imóveis
Intangível

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

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

-

21.877.316,46
17.111.773,12
2.083.123,62
250.783,07
1.443.766,68
987.869,97

AH

6.460.358,33
243.803,98
243.803,98

15%
-36%
-36%

Obrigações a Curto Prazo
Fornecedores
Consignações

315.438,40
207.563,40
107.875,00

292.639,39
199.038,64
93.600,75

8%
4%
15%

Demais Obrigações a Curto Prazo
Transferências correntes
Outras obrigações

216.918,18
216.918,18

509.344,17 -57%
326.484,69 -100%
182.859,48 19%

6.766.043,54
1.005.813,18
2.722.212,90
2.659.166,48
378.850,98

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

25%
-3%
7%
117%
-38%

Patrimônio Líquido
Ajustes de Exercícios Anteriores
Resultados Acumulados

17.462.885,99
17.462.885,99

23.275.260,92
27.104,66
23.248.156,26

-25%
-25%

18%

Variação Patrimonial Aumentativa

26.627.655,71

28.335.652,12

-6%

-11%

TOTAL

51.545.627,76

58.071.271,37

-11%

COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Execução

24.892.887,10
19.379.443,47
2.203.443,62
334.692,85
1.235.307,16
1.740.000,00

30/06/2015

7.455.086,06
156.685,94
156.685,94

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/06/16
Previsão

30/06/2016

88%
88%
95%
75%
117%
57%

-

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

30/06/2016

30/06/2015

AH

21.877.316,46
17.111.773,12
2.083.123,62
250.783,07
1.443.766,68
987.869,97

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

13%
15%
2%
-53%
0%
97%

-

-

Subtotal

24.892.887,10

21.877.316,46

88%

Subtotal

21.877.316,46

19.418.870,48

13%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

23.602.555,56
17.314.333,79
6.288.221,77

12.421.146,69
7.125.127,61
5.296.019,08

53%
41%
84%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

12.421.146,69
7.125.127,61
5.296.019,08

11.275.536,57
6.510.618,55
4.764.918,02

10%
9%
11%

Despesas de Capital
Investimentos

1.290.331,54
1.290.331,54

74.599,99
74.599,99

6%
6%

Despesas de Capital
Investimentos

74.599,99
74.599,99

343.650,00
343.650,00

-78%
-78%

Subtotal

24.892.887,10

12.495.746,68

50%

Subtotal

12.495.746,68

11.619.186,57

8%

Superávit Apurado

xxxxxxxxxxx

9.381.569,78

9.381.569,78

7.799.683,91

20%

Superávit Apurado

LUCIANO
LUCIANOMARTINS
MARTINSRENA
RENASILVA
SILVA- Presidente
- Presidente- CRFMG
- CRFMG11.850
11.850
GIZELE
16.053
GIZELESOUZA
SOUZASILVA
SILVALEAL
LEAL- Diretora
- DiretoraTesoureira
Tesoureira- CRFMG
- CRFMG
16.053
NÁDIA
105.772/0
NÁDIANAIRA
NAIRAMACIEL
MACIELCOSTA
COSTA- Gerente
- GerentededeContabilidade
Contabilidade- CRCMG
- CRCMG
105.772/O
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Farmacêuticos do SUS são homenageados no CRF/MG
Solenidade realizada no auditório do CRF/MG,
em 10 de agosto, homenageou os farmacêuticos
de vários municípios do estado pelos trabalhos
prestados à população no Sistema Único de
Saúde (SUS), nos anos de 2013 a 2015.
Instituído pelo CFF, o projeto “Experiências Exitosas
de Farmacêuticos no SUS” é uma forma de
reconhecer o relevante trabalho dos profissionais,
o que contribui para o estímulo e qualificação da
gestão dos medicamentos e seu uso racional nos
municípios. Os autores dos trabalhos escolhidos
são agraciados com uma placa.

O farmacêutico Thiago Rabelo de Andrade recebeu a
homenagem pelo trabalho “Boa noite Belo Horizonte:
assistência farmacêutica aos pacientes com insônia

Farmacêuticos autores dos 13 trabalhos reconhecidos receberam uma placa com a homenagem

Com a presença dos diretores do CRF/MG e de
várias autoridades de Saúde, foram contemplados os autores dos 13 trabalhos eleitos pelo
Conselho Federal de Farmácia (CFF), sendo
quatro relativos a 2013, cinco em 2014, e
quatro de 2015.
À frente do evento, e há 16 anos atuando no
SUS, a diretora do CRF/MG Júnia Célia de
Medeiros foi uma das farmacêuticas que teve
seu trabalho selecionado pelo CFF. Intitulado
“Humanização com garantia de acesso, uso
racional e seguro de medicamentos em Betim”,
Júnia foi uma dos quatro farmacêuticos que se
destacaram em 2013.

O superintendente Estadual de Assistência Farmacêutica, Homero Filho, falou
sobre a importância do profissional farmacêutico que atua no SUS

Segundo ela, “essa atitude do CFF, de reconhecer
o trabalho desenvolvido por farmacêuticos
no sistema público da saúde, contribui para o
estímulo e qualificação da gestão dos medicamentos e seu uso racional nos municípios. Essa
premiação é um reconhecimento do nosso
trabalho na equipe multidisciplinar.”
O presidente do CRF/MG, Luciano Rena, e a
vice-presidente Elaine Baptista, também deram
as boas-vindas aos participantes. De acordo com
Luciano, premiações como essas são sempre
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A Diretora Operacional da Saúde da Secretaria de
Saúde de Betim entregou a placa para a farmacêutica
e diretora do CRF/MG, Júnia Célia de Medeiros

gratificantes, pois fortalecem o papel do farmacêutico
em suas diferentes áreas de atuação, como no SUS.
“Cabe a nós o papel de orientar o paciente a fazer uso
seguro e racional dos medicamentos, pois bem sabemos
que remédio é coisa séria”, ressaltou o presidente.
O superintendente Estadual de Assistência Farmacêutica,
Homero Filho, ressaltou que o farmacêutico reúne todos
os conhecimentos para promover junto à população o uso
racional de medicamentos. “É com muita satisfação que
participo dessa premiação. Quero parabenizar o Conselho
por esta iniciativa e, principalmente, parabenizar os
farmacêuticos que atuam nessa causa, que militam no dia
a dia no SUS. Nós sabemos que o acesso ao medicamento
e a assistência farmacêutica figuram entre os temas mais
importantes da saúde pública, como sabemos também
que apenas comprar e distribuir os medicamentos não
resolve o problema da população. Precisamos qualificar
o uso de medicamentos e promover o uso racional de
medicamentos e o farmacêutico é o profissional que tem
esse conhecimento”, ressaltou o superintendente.

Os farmacêuticos Renata Aline de Andrade e Marconi
Ricardo Dupim receberam a homenagem das mãos da
secretária de Saúde de Diamantina, Cinara Lemos

Autoridades
A satisfação pelo reconhecimento era demonstrada por
todos os homenageados, autoridades, secretários de
Saúde e prefeito que prestigiaram o evento.
Compareceram à solenidade o prefeito de Nova Era,
Benito de Araújo; os secretários de Saúde de Extrema,
Mauro Rossi; de Diamantina, Cinara Lemos Meira
Souza; de Araçaí, Cibele Aparecida de Souza; a diretora
operacional da Saúde de Betim, Antônia Adélia de
Freitas; Tammy Claret, representando do secretário
Fabiano Pimenta, de Belo Horizonte; a secretária de
Saúde de João Monlevade, Andréa Peixoto Correa
Martins; o superintendente de Assistência Farmacêutica
da Secretaria de Estado de Minas Gerais, Homero Filho;
o gerente da Vigilância Sanitária Estadual, Rilke Novato
Públio; representando o Conselho Estadual de Secretários
Municipais, o secretário de Saúde de Padre Paraíso,
Saulo Aparecido de Oliveira; a diretora do Sinfarmig, Júnia
Dark Ligório; o vice-presidente do Conselho Estadual de
Saúde, Ederson Alves da Silva, entre outros.

A palavra é sua
“Fiz questão de vir prestigiar a
farmacêutica Regiane Borges. É uma
forma de valorizar e estimular o
profissional. Tenho orgulho em dizer
que há um ano instituí a farmácia
terapêutica no nosso município e temos
12 farmacêuticos nesse programa do SUS”.
Mauro Rossi

Secretário de Saúde de Extrema

“É muito importante ter o seu trabalho
reconhecido pelo Conselho Federal e pelo
Conselho Regional de Farmácia. Uma
grande oportunidade para divulgar e
ampliar a visibilidade do nosso trabalho
em outras secretarias e municípios.”
Thiago Rabelo

Farmacêutico de Belo Horizonte,
premiado por trabalho realizado em 2013

O gerente da VISA Estadual, Rilke Novato Públio parabenizou os homenageados do projeto
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A palavra é sua

A farmacêutica Regiane Cristina dos Santos recebeu a placa
pelo trabalho “Estruturação da Assistência Farmacêutica:
nas unidades de saúde da Família de Extrema”

O trabalho “Sacola Cidadã: uma estratégia para a adesão
ao tratamento medicamentoso” do farmacêutico Marcony
Raimundo Figueiredo, de 2014, também foi contemplado

A farmacêutica Marina Inácio Coimbra
foi agraciada com a placa pelo trabalho
apresentado em 2014, em Belo Horizonte

“Acredito que tudo o que entusiasma uma pessoa,
é importante. Faz parte do meu papel como
prefeito de Nova Era vir aqui no CRF/MG para
prestigiar o trabalho da Claudinéia, que dedicou
o seu tempo e ofício a criar um projeto para a
unidade do Farmácia de Minas, agora Farmácia
de Todos, em nossa cidade. É uma forma de
agradecimento pelo empenho e dedicação no
trabalhado dela como farmacêutica para Nova Era.”
Benito de Araújo

Prefeito de Nova Era

A farmacêutica Claudinéia Mara Alvarenga recebeu
das mãos do prefeito de Nova Era a homenagem
pelo trabalho apresentado para a cidade em 2014

O presidente do CRF/MG, Luciano Rena, entrega ao
farmacêutico Renato Almeida Júnior a placa pelo
trabalho desenvolvido para a cidade de Taiobeiras

A diretora do CRF/MG Júnia Célia de Medeiros
entregou a premiação à farmacêutica de
Virginópolis, Christina Coelho Nunes

“Muito reconfortante para o profissional
farmacêutico ter o seu trabalho reconhecido. Além
disso, no caso do nosso projeto em Lagoa Santa, nós
tivemos a ajuda e o apoio do CRF/MG. O trabalho
foi de uma equipe, que decidiu mostrar o potencial
de colaboração do profissional farmacêutico na
atenção primária. Foi um trabalho de dez pessoas,
incluindo o ex-secretário de Saúde de Lagoa Santa,
Fabiano Moreira, que foi co-autor do projeto”.
Grazielli Cristina Batista de Oliveira
Farmacêutica de Lagoa Santa que teve
seu trabalho reconhecido em 2015

“Hoje é um dia muito especial para mim, é um
momento de reconhecimento do meu trabalho.
E é uma satisfação muito grande ter a presença
do Sr. Benito, prefeito de Nova Era, e da Andréa
Peixoto, secretária de Saúde de João Monlevade
me prestigiando aqui hoje. E fico muito feliz
em ver o Conselho Federal e o CRF/MG
reconhecendo a importância do farmacêutico
no SUS e valorizando o nosso trabalho.”
Representando seu grupo, a farmacêutica de Alfenas
Nicole Rodrigues da Silva recebeu a comenda
das mãos da vice-presidente Elaine Baptista

Claudinéia Mara Alvarenga Faustino

Os farmacêuticos Simone de Araújo Medina Mendonça, Thais Bueno Enes dos Santos e
Albano Verona receberam a comenda pelo trabalho desenvolvido para Divinópolis

Farmacêutica premiada duas vezes por
trabalhos em Nova Era e João Monlevade

“ Estar aqui hoje, entregando esse prêmio à
Junia, é uma alegria muito grande. Tenho
37 anos de trabalho e dedicação à saúde
pública e não me arrependo de defender o
SUS. Agradeço não só a Junia, mas a toda
a minha equipe que se dedica diariamente
para realizar um bom trabalho.”
Antônia Adélia de Freitas

Diretora Operacional da Saúde da
Secretaria de Saúde de Betim, ao
entregar a placa à diretora do
CRF/MG, Junia Célia de Medeiros

“Ser farmacêutico hoje em dia é
complicado, temos que ter esforço
e jogo de cintura. Fiquei muito feliz
quando soube que meu trabalho para
a cidade de Virginópolis tinha sido
reconhecido pelo Conselho Federal e
pelo CRF/MG. É muito gratificante ter
esse reconhecimento profissional”.
Christina Coelho Nunes

Farmacêutica de Virginópolis,
premiada por trabalho
realizado em 2014

“É muito importante essa premiação,
pois valoriza o nosso trabalho e dá um
outro olhar para as pessoas que não estão
inseridas na assistência farmacêutica,
mostrando a elas a importância do
trabalho do farmacêutico no SUS”.
Albano Verona

Diretor do Sinfarmig, que teve
seu trabalho reconhecido na
assistência a Divinópolis

AGORA O CRF/MG ESTÁ NO TWITTER!
Novamente, a farmacêutica Claudinéia Mara
Alvarenga recebeu a segunda comenda das mãos
da secretária de Saúde de João Monlevade pelo
trabalho apresentado para a cidade em 2015
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O grupo de Lagoa Santa recebeu a comenda das mãos do presidente do
CRF/MG, Luciano Rena, pelo trabalho apresentado à cidade no ano de 2015

Siga-nos no twitter.com/CRFMinas
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CIDADE

TRABALHO

2013

Thiago Rabelo Andrade

Belo
Horizonte

“Boa noite Belo Horizonte: Assistência
Farmacêutica aos pacientes com insônia”

2013

Júnia Célia de Medeiros

Betim

“Humanização com garantia de acesso, uso
racional e seguro de medicamentos, em Betim”

2013

Renata Aline de Andrade e
Marconi Ricardo Dupim

Diamantina

“Implementação do serviço de Atenção
Farmacêutica para pacientes hipertensos no
âmbito da Estratégia de Saúde da Família,
do Município (ESF) de Diamantina”

2013

Regiane Cristina dos Santos Moreira Borges

Extrema

“Estruturação da Assistência Farmacêutica: nas
unidades de saúde da Família de Extrema”

2014

Marcony Raimundo Figueiredo de Carvalho

Araçaí

“Sacola Cidadã: uma estratégia para a
adesão ao tratamento medicamentoso”

2014

Marina Inácio Coimbra, Mariana
Rocha e Poliana Rocha

Belo
Horizonte

“Parando de fumar sem obstáculos: a importância
do farmacêutico na equipe do NASF e sua
capacidade operacional no desenvolvimento
de programas de saúde pública”

2014

Claudinéia Mara Alvarenga Faustino

Nova Era

“Projeto dia a dia: Experiência de acompanhamento
dos pacientes com diabetes na Rede
Farmácia de Minas – Unidade Nova Era”

2014

Renato Almeida Júnior

Taiobeiras

“Implantação de rastreabilidade de medicamentos e
de materiais em hospital do Norte de Minas Gerais”

2014

Christina Coelho Nunes

Virginópolis

“Aprendendo a ser farmacêutica e
construindo uma nova história”

2015

Ana Carolina Campos Albuquerque, Fabrício
Damasceno Leandro, Luciene Alves Moreira
Marques, Nicole Rodrigues da Silva, Ricardo
Radighieri Rascado e Samir Antônio

Alfenas

“Estudos realizados por 47 farmacêuticos
levam à criação de lei municipal sobre
descarte de medicamentos”

2015

Albano Rubens do Valle Verona, Beatriz Leal
Meireles, Danielle Maria de Souza Sério
dos Santos, Elisa Brandão Grossi, Patrícia
Jorge Gonçalves, Simone de Araújo Medina
Mendonça, Thais Bueno Enes dos Santos

Divinópolis

“Implantação de serviços clínicos
farmacêuticos em uma unidade da estratégia
Saúde da Família: uma parceria entre a
Universidade e a Secretaria de Saúde”

2015

Claudinéia Mara Alvarenga Faustino

João
Monlevade

“Por uma vida melhor sem cigarro: a
experiência da equipe de João Monlevade
no controle do tabagismo”

2015

Adson José Moreira, Fabiano Moreira da Silva,
Flávia Malta Sales, Grazielli Cristian Batista de
Oliveira, Ivan Pereira da Silva, Maria Cláudia
de Oliveira, Michelle Bonifácio Bittencourt,
Samuel Almeida Sousa Rodrigues, Tâmara
Cristina Souza e Vanessa Andrade Bertolini

Lagoa Santa

“Reestruturação da Assistência Farmacêutica
no município de Lagoa Santa”
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Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra
reconhece destaques do curso
Desde 2013, o C onselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) instituiu
o Prêmio Acadêmico Professor Lúcio Guedes
Barra, como forma de reconhecer e agraciar o
melhor aluno formando do curso de Farmácia.
O intui to do C RF/MG é inc entivar o s
estudantes a cuidarem de sua formação
acadêmica com seriedade, ética e responsabilidade, assumindo, ainda durante a
graduação, o compromisso com a profissão
farmacêutica e a sociedade.
A medalha leva o nome do ilustre
farmacêutico Lúcio Guedes Barra, ex-diretor
e Conselheiro do CRF/MG, que foi um dos
grandes defensores da profissão em Minas
Gerais. Dos seus 70 anos vividos, 40 foram
dedicados à busca pela qualidade do ensino
farmacêutico no Estado e pelo crescimento
da tradicional Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF),
onde foi cinco vezes diretor e duas vezes
vice-diretor. O professor Lúcio Guedes Barra
faleceu em dezembro de 2013.
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Claros, recebeu o prêmio, entregue pelo vice-presidente do Conselho
Federal de Farmácia (CFF), Valmir de Santi, que participou da
solenidade e representou também o CRF/MG.
No dia 20, a homenageada foi a estudante Sandya Curty Rodrigues,
da Faculdade Suprema de Juiz de Fora. A assessora de diretoria
Aparecida Oliveira participou da cerimônia e entregou a homenagem.
Em Governador Valadares, o fiscal Osmar Fernandes Agostini
representou o Conselho na solenidade que premiou o estudante
Leandro Alves de Moura, da Faculdade Univale.
Para premiar os estudantes, o coordenador do curso deve entrar
em contato com o setor de Comunicação do CRF/MG, pelo e-mail
comunicacao@crfmg.org.br ou pelo telefone (31) 3218-1009.

O vice-presidente do CFF, Valmir
de Santi, ao lado dos professores
Samuel Goes e Cléia Prado

Professores da Funorte homenageiam a
formanda Poliana Souza, que recebeu
o prêmio Lúcio Guedes Barra

Na Faculdade Suprema de Juiz de
Fora a estudante Sandya Rodrigues
foi a agraciada com a premiação

Na Univale, em Governador Valadares,
o fiscal Osmar Agostini entregou o
prêmio ao estudante Leandro Moura

Escolhido pela própria instituição de ensino, o
estudante agraciado deve apresentar características semelhantes às do farmacêutico Lúcio
Guedes Barra. Semestralmente, durante a
colação de grau, a premiação é entregue ao
estudante por um representante do CRF/MG.

Agraciados
Em julho, o CRF/MG realizou a entrega de
três prêmios. No dia 15, a estudante Poliana
Lafetá de Souza, da FUNORTE de Montes

O Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra é outorgado aos acadêmicos que se
destacam durante a graduação. As inscrições das instituições interessadas em
participar devem ser feitas pelo coordenador do curso de Farmácia, pela área
“Instituição de Ensino”, no site www.crfmg.org.br

Especial

Especial

CRF/MG: 55 anos
de conquistas para o farmacêutico
No dia 23 de agosto o Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais (CRF/MG) completou 55 anos de atividades! Uma data
comemorada com muita alegria por todos os farmacêuticos que,
assim como o CRF/MG, zelam pela ética, defendem e servem a
profissão farmacêutica, na busca incansável pela promoção e valorização perante a sociedade, garantindo benefícios à saúde pública.
Diversas pessoas demonstraram seu carinho por meio de
mensagens, que foram postadas juntamente com suas fotos na
página do Facebook do Conselho. Entre elas estão Laiza Maíra
Campos, farmacêutica na Drogaria Unimed, em São Lourenço
MG; Érica Caroline Gonçalves de Souza, farmacêutica no Hospital
MaterDei, em Belo Horizonte e Thatiane Maria Magalhães Lacerda,
farmacêutica na Drogaria e Perfumaria Telles, em Betim.

Muito a se comemorar
Nesse mais de meio século de história, o CRF/MG tem agido de
maneira efetiva para garantir o espaço do farmacêutico no mercado
de trabalho. Com uma fiscalização orientativa, o Conselho, por
meio dos seus fiscais, leva para todos os 853 municípios do Estado
informações aos farmacêuticos e proprietários de estabelecimentos
onde há dispensação de medicamentos.

Presidente do CRF/MG
é homenageado

Na noite do dia 17 de agosto o Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais foi agraciado com
a medalha do “Centenário do Hospital da Polícia
Militar”, durante solenidade realizada na Sala
Minas Gerais, da Orquestra Filarmônica, no Barro
Preto, em Belo Horizonte.

Um Grupo Técnico de Apoio aos Municípios
e Entes Interessados também foi montado.
C entenas de atendimento s já for am
realizados neste ano de 2016, reforçando
a importância do cumprimento das normas
vigentes, melhorando assim a assistência
farmacêutica por meio da assinatura de um
termo de compromisso intitulado “Termo de
Obrigação a Cumprir” (TOC).
Investimentos em atividades que buscam
contribuir para o aperfeiçoamento profissional e que mostrem a importância do
farmacêutico para a sociedade também
estão a todo o vapor. Milhares de pessoas
realizaram capacitações gratuitas, nas mais
diversas áreas da farmácia. Além disso, o 3º
Congresso Mineiro de Farmácia, realizado
em setembro, na Universidade Federal de
Juiz de Fora, levou informação atualizada e
promoveu o intercâmbio de conhecimento
para pessoas que vieram de todo o Brasil.

Conselho recebe
homenagem da PM

Luciano Rena, presidente do CRF/MG, foi homenageado com a Láurea
“João Florentino Meira de Vasconcellos de Inovação Farmacêutica”

Com a presença do governador e de várias
autoridades, a diretora Júnia Célia de Medeiros
repre sentou os farmacêuticos durante a
cerimônia que reconheceu e agradeceu o
CRF/MG pelos serviços prestados e a parceria
com a Corporação. Também foram agraciados
militares, civis e organizações.

O presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais (CRF/MG), Luciano Rena, foi um dos homenageados
com a Láurea “João Florentino Meira de Vasconcellos
de Inovação Farmacêutica”, junto a grandes nomes da
farmácia mineira, como a Prof. Dra. Luci Maria Sant’ana
Dusse e o Prof. Antônio Basílio Pereira, ambos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).
A solenidade aconteceu no dia 23 de agosto, no auditório
da Faculdade de Farmácia da UFMG, e foi apresentada
pelo diretor da faculdade e Conselheiro Federal por Minas
Gerais no Conselho Federal de Farmácia (CFF), Gerson
Antônio Pianetti.

A medalha do “Centenário do Hospital da Polícia Militar” foi
entregue durante solenidade em Belo Horizonte

Também receberam a homenagem Carlos Mário de
Moraes, atual presidente do Sindusfarq (Sindicato das
Indústrias de Produtos Farmacêuticos e Químicos para
Fins Industriais no Estado de Minas Gerais) e Cloves Vieira,
diretor da Profarmig Indústria Farmacêutica e Farmabraz
Beta Atalaia Farmacêutica.
A homenagem foi instituída pela Academia Nacional de
Farmácia para prestigiar profissionais que, reconhecidamente, tenham se destacado em atividades de prestação
de serviços, produção científica, disseminação do
conhecimento e empreendedorismo na área das Ciências
Farmacêuticas e afins.
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A diretora do CRF/MG Júnia Célia de Medeiros recebeu
a homenagem em nome do Conselho

| Maio a Agosto 2016 |
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Inﬂuência da
Acreditação ou
Certificação nos
Laboratórios de
Análises Clínicas

Muitos gestores acham que após conseguirem o
Certificado, que está garantida a Qualidade e que não
necessita de nenhuma melhoria, motivo pelo qual não
se consegue manter o nível de qualidade, podendo gerar
perda do Certificado de Qualidade.
Re c en tem en te, a A gên c i a N ac i o n al d e S aú d e
Suplementar (ANS) publicou a Lei 13.003/2014, que
dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência
à saúde, de modo que todas as operadoras de planos de
saúde revisassem os contratos de prestação de serviços
com cláusulas claras sobre as coberturas, fechamentos
das faturas, valores por procedimento, além de citar
sobre a forma de correção dos exames e procedimentos,
na data de aniversário do contrato.

*Wallinson de Abreu Miranda

Em tempos passados, o diferencial entre
os Laboratórios de Análises Clínicas era o
tipo de exame oferecido ou o método de
execução de um procedimento.
O acesso às tecnologias e o aumento dos serviços
intralaboratoriais, favoreceram a realização de todo
tipo de exames e alinharam este diferencial.
O conceito de qualidade passou a ser destaque
no concorrido mercado. Em meio a essa busca por
qualidade e maior destaque no mercado surgem
como diferenciais: a Acreditação e a Certificação,
como garantias de um padrão de qualidade
na prestação de serviços nos Laboratórios de
Análises Clínicas.
A regulamentação do setor por legislações específicas, como a RDC 302/2005, RDC 20/2014,
RDC 306/2004, RDC 50, somada à procura dos
clientes por serviços de qualidade, fez com que
os gestores se adequassem e passassem a ter
interesse de implantar um Sistema de Gestão da
Qualidade. No atual cenário, onde várias normas
são aplicáveis ao segmento laboratorial, fica a
dúvida de qual escolher.
Entre as normas disponíveis temos a NBR ISO
9001:2008 (Revisada em 2015), DICQ/SBAC,
PALC/SBPC e ONA. Cada uma destas apresenta
padrões normativos ou manuais que servem como
base para elaboração de um sistema da qualidade.
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A Acreditação, que é um procedimento da avaliação dos
recursos organizacionais, “voluntário”, periódico e reservado,
que tende a garantir a qualidade da assistência com base em
padrões previamente aceitos, pode ser alcançada através das
normas DICQ/SBAC, PALC/SBPC e ONA.
A Certificação, que é a atividade de comprovação da qualifi cação de itens, produtos, serviços, procedimentos, processos,
pessoal ou de sistema da qualidade, no todo ou em parte,
pode ser alcançada através na Norma NBR ISO 9001.
Então, um Laboratório de Análises Clínicas que optar por
uma Acreditação deverá fazê-la em todo o seu processo, não
podendo optar em Acreditar somente parte do laboratório. A
Certificação permite que parte do processo seja certificado.
Cada dia que passa, o mercado de saúde, alinhado à concorrência e às necessidades de padronização nos atendimentos,
busca por processos mais enxutos, diminuição de despesa e
aumento de receitas. A busca pela satisfação dos clientes,
e melhoria, exige a Acreditação ou a Certificação do seu
Sistema de Qualidade.
A implantação de uma Acreditação ou Certificação da
Qualidade é um caminho sem volta e sem fim. Uma vez
iniciada, novas ações e melhorias deverão ocorrer continuamente, enquanto houver o Sistema de Gestão da Qualidade.

Ao índice de correção (IPCA) será acrescido o fator de
qualidade, normatizado pela NR 364, que ainda não
foi formalizado pela ANS para os serviços de SADT
– Serviços de Apoio, Diagnose e Terapia, que inclui
Laboratórios de Análises Clínicas. Entretanto, para que
o Laboratório de Análises Clínicas fique apto, para no
futuro receber o Fator de Qualidade acrescido ao IPCA, o
mesmo deverá seguir os requisitos do programa QUALISS
(programa de qualificação dos prestadores de serviços
de saúde suplementar) e ter uma Acreditação ou Certificação da Qualidade.
O QUALISS visa estimular a qualificação dos prestadores de serviços na saúde suplementar e aumentar a
disponibilidade de informações, com intuito de ampliar
o poder de avaliação e escolha de prestadores de
serviços por parte das operadoras e dos beneficiários
de planos de saúde.
Então, gerir um Laboratório de Análises Clínicas, através
de um programa de gestão da qualidade, é o caminho
para se manter no mercado e o não cumprimento de
normas da qualidade perceptíveis pelos clientes inﬂuenciará na futura escolha dos serviços prestados, o que
pode garantir a sobrevivência do negócio ou não.

Você quer falar diretamente
com a diretoria do CRF/MG?
Basta solicitar o
agendamento, via e-mail.
Não se esqueça de colocar
seus dados, entre eles,
nome, telefone, local de
trabalho e assunto que
deseja tratar.
A reunião poderá ser
agendada para uma quinta
ou sexta-feira.
Solicite o agendamento pelo
falecomdiretoria@crfmg.org.br

*Consultor e coordenador da Comissão Assessora de
Análises Clínicas do CRF/MG
| Maio a Agosto 2016 |
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Riscos
Nomes e embalagens similares, armazenamento incorreto,
indicação indevida e orientação insuficiente durante a dispensação são também fatores importantes que têm contribuído para
aumentar a lista de erros que afetam diretamente o paciente.

Uma prescrição ilegível pode
ser fatal para o paciente.
Mariana Gonzaga

Doutora e coordenadora da Comissão
Assessora Clínica do CRF/MG

Segurança é palavra-chave
para o uso de medicamentos
Rótulos, frascos, embalagens, princípios ativos, nomes
comerciais similares são alguns dos fatores que
contribuem para aumentar as estatísticas dos erros
de medicação no Brasil e no mundo. Não raro, casos
de erros de medicação envolvendo danos graves ao
paciente, são veiculados na imprensa.

Segundo a especialista, cabe ao prescritor
fazer uma redação completa e legível do que
prescreve e informá-la ao paciente. Na hora da
dispensação, caso ainda existam dúvidas, é
atribuição do farmacêutico entrar em contato
com o prescritor. “O profissional não deve tentar
decifrar prescrições ilegíveis, tanto no tocante
ao nome do medicamento quanto à posologia,
uma vez que a interpretação inadequada pode
ocasionar até mesmo a morte do paciente”,
reafirma Mariana.

Um erro de medicação é qualquer evento evitável
que pode causar ou conduzir à utilização inadequada
de medicamentos ou dano ao paciente. Embora não
exista no Brasil levantamento nacional da frequência
desse tipo de eventos, a falta de segurança no uso
de medicamentos é um problema de saúde pública
mundial, e pode ser responsável também por gastos
desnecessários para os sistemas de saúde.
“Erros de medicação podem ocorrer durante a
prescrição, dispensação e administração de medicamentos e diversas medidas multiprofis sionais
devem ser colocadas em práticas para prevenir sua
ocorrência”, o alerta é da coordenadora da Comissão
Assessora Clínica do CRF/MG, Mariana Gonzaga,
pós-doutoranda do Centro de Estudos de Atenção
Farmacêutica da UFMG.
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De acordo com Mariana, que é também membro
do Conselho Científico do Instituto para Práticas
Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP Brasil),
a ilegibilidade da prescrição é um erro de
medicação frequente, que pode causar danos
ao paciente ao levar à dispensação ou uso/
administração inadequada dos medicamentos.
“Uma prescrição ilegível pode ser fatal para o
paciente”, ressalta.

“Medicamentos com nomes parecidos são facilmente confundidos. E nós farmacêuticos não podemos ficar no ‘achismo’
quando recebemos uma prescrição ilegível. Temos que ter certeza
do que estamos dispensando ao nosso paciente”, acrescenta
Mariana. Além disso, é necessário checar se o medicamento
dispensado é aquele prescrito, evitando confusão entre medicamentos com nomes e embalagens similares que podem ser
trocadas por lapso no momento de selecionar o produto no
estoque.
Para Mariana, insegurança no uso de medicamentos, ou o que leva
a ela, é tema relevante e atual, mas ainda há poucos farmacêuticos envolvidos no assunto. Práticas mais seguras têm sido
desenvolvidas em âmbito hospitalar. Nas farmácias comunitárias
esse movimento é ainda bem tímido.
Todo cuidado é pouco em se tratando de medicamentos,
principalmente nas unidades básicas de saúde, onde rótulos
semelhantes são, muitas vezes, armazenados no mesmo espaço.
Nesta perspectiva, tanto em farmácias comerciais como nas
públicas, outra barreira importante para prevenir erros de
medicação é envolver o paciente no processo de dispensação,
pedindo que ele confira na hora o nome comercial e o da denominação comum brasileira do medicamento que ele está recebendo.
Cuidado maior ainda deve-se ter na hora de dispensar medicamentos a pacientes idosos, com dificuldade de compreensão
ou baixa acuidade auditiva ou visual, pois esse paciente pode
fazer confusão em casa. No caso de rótulo, nomes e embalagens
parecidos, o farmacêutico deve explicar bem ao paciente e até
buscar estratégias individualizadas para a diferenciação de um
produto de outro, lembra Mariana.

No site do ISPM há alguns alertas de como proceder em casos de medicamentos parecidos.
O prescritor deve fazer uma redação completa e legível para o paciente

Acesse o link: http://www.ismp-brasil.org/site/noticia/ismp-brasil-lanca-alerta-de-seguranca-sobrerisco-de-troca-de-frascos-de-vacina-da-gripe/
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Capacitação profissional

Coluna do Conselheiro Federal
Foto: Fábio Souza

Aprender sempre é preciso!
por Gerson Antônio Pianetti
Não me canso de aprender nessa minha carreira de professor.
O aprendizado que se pretende formal nem sempre é aquele
que nos dará a real dimensão do que praticamos. Ficar preso a
conceitos formais não é uma boa escolha para quem deseja alçar
outros voos. As escolas, em geral, criam muros e o saber não se
completa em pequenos espaços.
Há de se buscar interação extramuros, em especial, na rica
experiência daqueles que seguem suas carreiras profissionais
em novas realidades. Sair de uma universidade com um título em
mãos significa abrir um enorme horizonte de possibilidades e, em
todas elas, há somente uma certeza: a busca de complementação
dos conhecimentos adquiridos.
Muitos, dentre nós, preferem permanecer em seu profundo
mundo de pesquisa científica e podem se perder se não souber
como trazer esse conhecimento ao graduando, que é a nossa
principal fonte de existência e, se adaptar à realidade cotidiana
das profissões, é mais que uma obrigação, é uma atitude.
Não é corriqueira a relação dos docentes com os egressos que
partem para o mercado. Dessa maneira, perde-se uma fonte
rica de retroalimentação do saber. Estou, hoje, mais próximo
da atuação do farmacêutico nos serviços onde se encontram
80% dos egressos das inúmeras faculdades. Surpreende-me a
qualidade, a segurança e a ética nos serviços que esses nossos
egressos prestam à população, quer seja na farmácia comunitária, na produção de medicamentos, nas análises clínicas e
toxicológicas e nos serviços públicos de atendimento ao cidadão.
Tenho acompanhado, por meio eletrônico, um grupo de farmacêuticos comunitários, e, como tenho aprendido com eles. Utilizam
essa fonte poderosa para terem segurança em suas ações
sanitárias e trocam mensagens embasadas em literatura
especializada e, em muitos casos, baseadas em evidências no
acompanhamento do tratamento de seus pacientes.
E como já dito, não me canso de aprender. Tive recentemente a
oportunidade de encontrar um grupo de colegas que se intitulam
farmacêuticos fiscais. Em princípio, essa denominação não me
trouxe muito conforto, já que espera encontrar pessoas prontas
para realizar notificações determinadas pela legislação.
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PIANETTI é diretor
e professor titular de
Controle de Qualidade de
Fármacos e Medicamentos
da Faculdade de Farmácia
da UFMG e Conselheiro
Federal por Minas Gerais

Sendo a nossa profissão a única que necessita
desse tipo de fiscalização, já que a ausência
do farmacêutico no estabelecimento nega ao
paciente o seu direito inalienável ao acompanhamento terapêutico, precisamos nos aproximar
desses nossos colegas e ouvi-los, visto que
não poderão ser inúteis seus anos de escola
para simplesmente percorrer um determinado
número de estabelecimentos e verificar a
presença ou ausência do responsável técnico.
Temos aí um bom educador, que poderá ser o
elemento transformador de nossas farmácias,
pois se não estiverem preparados para a
orientação de nada valerá uma simples punição
ao colega ausente. Prepará-los é o desafio. A sua
formação generalista já é um passo para facilitar
as demais complementações necessárias ao
entendimento das variadas áreas de atuação
do farmacêutico e, se bem preparado, será
esse profissional um educador, ainda que possa
encontrar desvios de condução ética dos colegas
fiscalizados. Seu maior dever é o de defender a
sociedade que se utiliza dos nossos serviços e,
essa, se sentirá bem mais segura se souber que
poderá contar com um profissional preparado
para a educação continuada dos colegas fiscalizados. Essa proposta de reflexão deverá ser
considerada por nossos representantes legais
nos conselhos de classe e a discussão sobre o
melhor caminho já está até um pouco atrasada,
mas nunca é tarde para se fazer o bem.

Giro de
Capacitações
Capacitação “Atenção ao paciente hipertenso” em Ubá
Os farmacêuticos de Ubá e região participaram do curso “Atenção ao paciente hipertenso”,
promovido pelo CRF/MG, em 5 de maio. O curso foi ministrado pelo farmacêutico Me. Rondinelle
Gomes Pereira e abordou a revisão das principais classes medicamentosas envolvidas no
tratamento da hipertensão e também discutiu diretrizes clínicas para o atendimento ao paciente
hipertenso. Além disso, foi abordado o desenvolvimento de formulários para acompanhamento
farmacoterapêutico do paciente acometido pela hipertensão e as principais estratégias de
intervenção farmacêutica no tratamento da doença. Mais de 80 farmacêuticos e acadêmicos
participaram do curso, realizado no auditório da FUPAC.

Capacitação “Gestão e Negociação Comercial em
Farmácias e Drogarias” em Belo Horizonte
No dia 7 de maio, o CRF/MG realizou a primeira capacitação do programa Capacifar Interativo.
Lançado em março, o programa é um braço do Capacifar e permite que os farmacêuticos opinem
sobre qual área desejam receber capacitação gratuita, oferecida pelo Conselho. Na primeira
consulta, que obteve quase 500 votos, as três áreas vencedoras foram “Drogaria”, seguida
por “Administração Farmacêutica” e “Farmácia Clínica”. Desta forma, o CRF/MG ofereceu
aos farmacêuticos o curso “Gestão e Negociação Comercial em Farmácias e Drogarias”, que
abrangeu os dois temas mais votados. O curso teve como objetivo desenvolver no profissional
farmacêutico conhecimentos de gerenciamento comercial, aplicáveis na gestão de alta
performance de farmácias e drogarias, e desenvolver competências no participante para aplicar
diferentes técnicas de negociação aplicáveis na atuação profissional farmacêutica.

Curso “Excelência
farmacêutica” em Uberlândia
O Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais (CRF/MG) e o Conselho
Federal de Farmácia (CFF), em parceria
com a Sociedade Brasileira de Farmácia
Comunitária (SBFFC), realizou nos dias
13 e 14 de maio, em Uberlândia, o curso
Excelência Farmacêutica, módulo “Gestão
Administrativa e Marketing em Farmácias
e Drogarias”. O objetivo do curso foi
qualificar o farmacêutico para que ele possa
desempenhar novos e melhores serviços em
sua farmácia, além de repassar noções de
administração e marketing em farmácias e
drogarias, passando assim a contribuir ainda
mais na fidelização de clientes/pacientes
e auxiliar na gestão do estabelecimento
farmacêutico, colaborando para o aumento
das vendas e lucratividade.

Curso “Excelência farmacêutica” em Belo Horizonte
Além de Uberlândia, o Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) e o Conselho
Federal de Farmácia (CFF), em parceria com a
Sociedade Brasileira de Farmácia Comunitária
(SBFC), realizou em Belo Horizonte, nos dias 20
e 21 de maio, o curso Excelência Farmacêutica,
módulo “Serviços Farmacêuticos em Farmácias
Comunitárias”, com o intuito de qualificar o
profissional farmacêutico para que ele saiba
os aspectos legais dos serviços farmacêuticos
na Farmácia Comunitária. O curso visava,
ainda, apresentar os procedimentos de apoio
aos cuidados farmacêuticos como ventilação/
monitorização de parâmetros clínicos,
administração de medicamentos, perfuração
de lóbulo auricular e curativos na farmácia;
cuidados farmacêuticos a pacientes asmáticos,
hipertensos, diabéticos, com critérios para
síndrome metabólica e remuneração pelos
serviços farmacêuticos.
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Giro de
Capacitações
Capacitação em Farmácia Clínica em Governador Valadares
No dia 21 de maio, o CRF/MG realizou em parceria com a Sociedade Brasileira de Farmácia
Hospitalar (SBRAFH), em Governador Valadares, o curso “Farmácia clínica: como eu faço?”.
O evento, que aconteceu no auditório da Superintendência Regional de Saúde da cidade, foi
ministrado pela farmacêutica Roquélia Ferreira Caetano Guedes, e teve como intuito desenvolver
nos farmacêuticos habilidades para promoção da saúde e do cuidado com os pacientes. Também
foram estudadas as atividades da clínica hospitalar, entre elas, as técnicas para atendimento
e classificação dos pacientes, intervenção farmacêutica, farmacovigilância e tecnovigilância,
objetivando a otimização da farmacoterapia e o uso racional de medicamentos.

Curso Farmácia Estética Aplicada em Belo Horizonte
Os farmacêuticos de Belo Horizonte e região participaram do curso de estética, oferecido pelo CRF/MG
nos dias 4 e 11 de junho, na sede. O curso, que foi ministrado pelas farmacêuticas e biomédicas Juliana
Lopes Figueiredo e Márcia Lopes Abreu, pela farmacêutica e assessora técnica do CRF/MG, Danyella
Domingues, e pelo médico Mário Ney Rodrigues Breder, abordou de forma dinâmica e aplicada - incluindo
demonstrações práticas- as técnicas de cuidado estético regulamentadas pelas resoluções 573/2013 e
616/2015 do CFF, além de explicar sobre as diretrizes éticas e legais para atuação do farmacêutico na
saúde estética.

Capacitação profissional
Minicurso “Técnicas estéticas aplicadas ao emagrecimento
e gordura localizada” em Belo Horizonte e Montes Claros
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) em parceria com o Instituto Brasil de
Pós-Graduação Capacitação e Assessoria - IBRAS, realizou nos dias 21 e 22 de julho, na sua sede, em
Belo Horizonte e no Salão de cursos da Drogaria Minas Brasil, respectivamente, o minicurso “Técnicas
estéticas aplicadas ao emagrecimento e gordura localizada”. Em Belo Horizonte, estiveram presentes
o presidente do CRF/MG, Luciano Rena, e a diretora tesoureira Gizele Leal, que deram as boas-vindas
aos mais de 55 farmacêuticos e acadêmicos presentes. O minicurso foi ministrado pelo farmacêutico
Higor Guerim e teve como objetivo introduzir os farmacêuticos e demais profissionais ligados à saúde
estética quanto às diretrizes regulamentares para atuação no setor e abordar as principais técnicas e
procedimentos estéticos aplicados ao emagrecimento e ao tratamento da gordura localizada.

Curso “Farmácia Oncológica: da implementação
à clínica” em Ipatinga
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), em parceria como a Sociedade
Brasileira de Farmacêuticos em Oncologia – Sobrafo, promoveram no dia 30 de julho, o curso
“Farmácia Oncológica: da implementação à clínica”, em Ipatinga, na região do Vale do Aço. O
curso visava proporcionar o conhecimento da atuação do farmacêutico nos serviços de oncologia
e o desenvolvimento das diversas atividades realizadas no atendimento ao paciente oncológico,
sempre alinhado com valores éticos e comprometimento profissional. O evento, ministrado na
Faculdade Pitágoras, contou com a participação de mais de 40 farmacêuticos e estudantes.

Curso “Farmácia Clínica: como eu faço?” em Divinópolis
No dia 6 de agosto, Divinópolis recebeu a segunda capacitação do programa Capacifar Interativo,
lançado em março pelo Conselho. Nessa segunda consulta, os farmacêuticos puderam votar
para escolher o tema da capacitação. A área mais votada foi “Farmácia Clínica”, seguida por
“Cosmetologia” e “Drogaria”. Desta forma, o CRF/MG realizou um curso em Farmácia Clínica,
que abrangia assuntos relacionados ao tema mais votado. O curso foi oferecido em parceria com
a SBRAFH – Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar, no auditório da Faculdade Pitágoras
de Divinópolis. Com a participação de mais de 150 farmacêuticos e graduandos, o curso foi
ministrado pela Farm. Roquelia Ferreira Caetano Guedes.

Minicurso Segurança no processo de utilização
de medicamentos em Uberlândia
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), em parceria com a Associação
Mineira de Farmacêuticos (AMF), promoveu, em apoio à 5ª Semana do Cuidado Seguro - realizada
pelo Hospital e Maternidade Municipal de Uberlândia - o minicurso “Segurança no Processo de
Utilização de Medicamentos: um desafio multidisciplinar”, no dia 24 de junho, em Uberlândia. O
minicurso, que foi ministrado pelos farmacêuticos Maria das Dores Graciano Silva e Marcelo Muniz
Machado, visava congregar profissionais e acadêmicos interessados no tema, provocando reflexão
sobre as experiências e situações vivenciadas na prática da assistência com foco na implantação do
Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos – MS/ANVISA.

Minicurso de Prescrição Farmacêutica em Alfenas
Alfenas recebeu no dia 19 de agosto o minicurso de prescrição farmacêutica. A capacitação
foi ministrada pela farmacêutica e diretora do CRF/MG, Gizele Souza Leal, que falou sobre as
diretrizes legais e técnicas, previstas nas resoluções do CFF (Conselho Federal de Farmácia)
nº 585 e 586 de 2013, que regulamentam a Farmácia Clínica e a Prescrição Farmacêutica,
trabalhando de forma direta e sucinta as ferramentas necessárias para a realização da consulta
farmacêutica e a estruturação do atendimento clínico de pacientes. O evento aconteceu no
auditório da Unifal e contou com a participação de mais de 50 farmacêuticos e acadêmicos.

Emprefar em Itabira
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), com apoio do Conselho Federal de Farmácia (CFF), realizou
no dia 25 de junho, no auditório da Câmara Municipal de Itabira, o curso “Empreendedorismo, Gestão e Prescrição
Farmacêutica”. O minicurso foi ministrado pelo Conselheiro Federal Ceará, Luís Cláudio Mapurunga, pelo presidente da
Federação Interestadual de Farmacêuticos (Feifar), Danilo Caser e pelo coordenador de Práticas Integrativas da SES-MG,
José Geraldo Martins.

Curso “Acreditação da qualidade em serviços de saúde: laboratórios, hospitais e clínicas” em Belo Horizonte
Em 9 de julho o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) realizou em sua sede, em Belo
Horizonte, o curso “Acreditação da qualidade em serviços de saúde: laboratórios, hospitais e clínicas”,
ministrado pelo farmacêutico Wallisson de Abreu Miranda. Cerca de 50 farmacêuticos e estudantes
participaram do curso, que teve como objetivo orientar os farmacêuticos que desenvolvem atividades clínicas
sobre as principais estratégias de gestão e organização voltadas para a garantia da qualidade. O curso
abordou também os processos para implantação de um Sistema de Gestão da Qualidade e os desafios de se
buscar a Acreditação em Serviços de Saúde, utilizando normas disponíveis.
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Curso Farmácia estética aplicada em Alfenas
Além do minicurso de prescrição farmacêutica, os farmacêuticos e acadêmicos de Alfenas
e região também puderam participar do curso “Farmácia estética aplicada”. A capacitação,
que aconteceu no dia 20 de agosto, foi ministrada pelas farmacêuticas e biomédicas, Juliana
Lopes Figueiredo e Márcia Lopes Abreu, no salão de eventos da Unifenas. O curso foi realizado
pensando na recente regulamentação das atividades farmacêuticas na saúde estética, sendo
ministrado por profissionais experientes e renomadas na área de estética, que abordaram de
forma dinâmica e aplicada as técnicas de cuidado estético, regulamentadas pelas pelo CFF.

Minicurso em Prescrição farmacêutica em Poços de Caldas
Em apoio à 2ª Jornada Farmacêutica da Faculdade Pitágoras de Poços de Caldas, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), realizou no
dia 20 de agosto em Poços de Caldas, o Minicurso sobre Prescrição Farmacêutica. O evento aconteceu no Auditório da Faculdade Pitágoras da cidade e foi
ministrado pela farmacêutica e diretora do CRF/MG, Gizele Leal, que explanou as diretrizes legais e técnicas, previstas nas resoluções nº 585 e 586 de 2013
do CFF, que regulamentam a Farmácia Clínica e a Prescrição Farmacêutica. O minicurso contou com a presença de mais de 100 farmacêuticos e acadêmicos
da região.
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Capacitação profissional

Prescrifar já abriu 1300 vagas para
farmacêuticos em todo o Estado
Até o fim do ano número deve chegar a mais de 1500, com oito turmas em sete cidades
Desde o começo do ano o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) tem levado a toda Minas Gerais
o Prescrifar – curso em prescrição farmacêutica. Até o mês de agosto foram abertas 1300 vagas para Belo Horizonte,
Ipatinga, Montes Claros, Teófilo Otoni e Uberlândia.
Até dezembro mais duas cidades vão receber a capacitação: Juiz de Fora e Pouso Alegre, totalizando mais de 1500
vagas. Em todas as cidades em que é realizado, o Prescrifar lota turmas e tem boa avaliação geral pelos farmacêuticos
que concluem a capacitação. Por isto, para o ano de 2017, o CRF/MG já prepara novo calendário e busca parcerias
para viabilizar o curso em mais municípios de Minas Gerais.

Uberlândia
O Triângulo Mineiro recebeu de braços abertos o Prescrifar, no dia 6 de agosto. O número de participantes superou as expectativas e
chegou a quase 150 no dia da abertura do curso.
A Unitri, Centro Universitário do Triângulo, cedeu um de seus auditórios para a realização do curso. As aulas se encerram no dia 1º
de outubro. Na solenidade de abertura o presidente do CRF/MG Luciano Rena recebeu os alunos juntamente com a coordenadora do
curso de Farmácia da Unitri, Rita Cardoso.
“Essa já é a sexta turma de Prescrição Farmacêutica. Tivemos duas turmas em Belo Horizonte, uma em Ipatinga, uma em Montes
Claros e uma em andamento em Teófilo Otoni. Até agora já oferecemos mais de mil vagas para essa capacitação. E não vamos parar
por aqui. Vamos abrir mais duas turmas ainda este ano: uma em Juiz de Fora, em setembro, e outra em Pouso Alegre, em outubro.
Nestas duas turmas vamos oferecer mais de 300 vagas”, disse Luciano.
Durante a abertura da capacitação foram sorteadas três inscrições para o 3º Congresso Mineiro de Farmácia. As contempladas foram
Damianny Carvalho Marques, Gislaine Pereira Pacheco e Renata da Costa e Silva Garcia.

Montes Claros
No norte de Minas a cidade que recebeu o Prescrifar foi Montes Claros. As aulas foram ministradas no auditório da Funorte
(Faculdades Integradas do Norte de Minas), Campus São Norberto, com início no dia 18 de junho e término em 23 de julho. Para a
cidade foram oferecidas 250 vagas.
A vice-presidente do CRF/MG, Elaine Baptista, representou toda a diretoria na solenidade de abertura da capacitação.

O presidente do CRF/MG Luciano Rena (ao centro) recebeu
os alunos juntamente com a coordenadora do curso
de Farmácia da Unitri, Rita Cardoso, e os farmacêuticos
Euler Oliveira (à esquerda) e Leles Lima (à direita).

Quase 150 farmacêuticos participaram da aula
inaugural do Prescrifar, na Unitri de Uberlândia

O presidente Luciano Rena com as sorteadas
com inscrições para o 3° Congresso Mineiro
de Farmácia, Renata da Costa e Silva
Garcia e Gislaine Pereira Pacheco

A palavra é sua
No primeiro dia de aula Elaine Baptista, vice-presidente
do CRF/MG, deu as boas-vindas aos farmacêuticos

Mais de 200 farmacêuticos do Norte de
Minas participaram do Prescrifar

José Geraldo Martins, Marrone Quadros, Samuel
Góes, Cléia Prado, Elaine Babtista, Erika Freitas,
Maria Eliza Martins Freire e Maria de Fátima Leão

Teófilo Otoni
Os farmacêuticos do Vale do Mucuri participaram do Prescrifar no período de 16 de julho a 10 de setembro. Cerca de 300 pessoas
realizaram a capacitação na Unipac (Faculdade Presidente Antônio Carlos), em Teófilo Otoni.
Quem representou o CRF/MG na solenidade de abertura foi a diretora Júnia Célia de Medeiros. Durante o evento foram sorteadas
inscrições para o 3º Congresso Mineiro de Farmácia. Os contemplados foram Aline Abrantes, Jéssica Colen Silva e Fabiano Florindo
Freitas.

É uma grande satisfação receber o
Prescrifar na Unitri em Uberlândia.
Uma iniciativa muito importante
do Conselho em instrumentalizar
os farmacêuticos da região com
ferramentas para prescrição segura
e eficaz de medicamentos.
Rita Cardoso

Professora e Coordenadora do
curso de Farmácia da Unitri

Muito importante este curso para
nós. É de extrema importância essa
atualização. A ideia do Prescrifar é
muito boa. Hoje eu já prescrevo alguns
MIP’s, mas certamente essa capacitação
vai ajudar ainda mais em meu dia a
dia. E conhecimento é fundamental.
Quase 300 farmacêuticos participaram do
Prescrifar, em Teófilo Otoni, e foram recebidos pela
diretora do CRF/MG, Júnia Célia de Medeiros
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Aparecida Ferreira, assessora da diretoria do
CRF/MG e representante do 3° Congresso Mineiro
de Farmácia junto com Jéssica Colen Silva,
que ganhou a inscrição para o Congresso

A diretora,Júnia Célia de Medeiros e a assessora de
diretoria, Aparecida Ferreira com os representantes
da Associação de Farmacêuticos de Teófilo Otoni e
Região (Arfarto) e a palestrante, Prof. Camila Melo

Aline Pinheiro de Carvalho
33 anos, farmacêutica na
Drogalider, em Uberlândia

Vi a ementa do curso e gostei bastante, especialmente
da parte clínica, pois orienta a fazer o acompanhamento
farmacoterapêutico. Eu que trabalho em saúde pública, acho que
o ideal é atuar em equipe. Esses cursos são importantes, pois a
gente não fica defasado nem menos capaz que os farmacêuticos
da capital. Todos os cursos que o CRF/MG oferece eu faço, mesmo
morando em Abadia dos Dourados, a 145 km de Uberlândia.
Rafael Tomaz Batista

30 anos, farmacêutico na saúde pública

Essa discussão da prescrição é muito válida. Temos muitas
dúvidas sobre o que podemos prescrever; como prescrever; os
públicos que podemos atender, pois cada público tem uma forma
diferente para atendimento, de drogaria e hospital, por exemplo.
Vai esclarecer sobre a legislação, o que nos resguarda e nos
precaver em pontos que possam nos prejudicar. A prescrição é um
novo espaço que está sendo conquistado pelos farmacêuticos e a
questão da tarja azul também vai valorizar muito o profissional.
Renata da Costa Silva Garcia

33 anos, farmacêutica no Funda SUS e Drogaria Remedial
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Responsabilidade Social

Farmacêuticos solidários
As capacitações e cursos oferecidos pelo CRF/MG são gratuitos, mas, como todos já sabem, é solicitado algum
produto do farmacêutico para que seja repassado a instituições assistenciais. Essa é uma forma de contribuir com o
próximo. E solidariedade é o que não falta nessa categoria.
Confira algumas instituições que receberam os produtos doados pelos participantes dos cursos e capacitações.

Doações para a Cidade Ozanam
No dia 7 de maio foi realizado em Belo Horizonte
o curso “Gestão e Negociação Comercial em
Farmácias e Drogarias”. Os farmacêuticos
participantes contribuíram doando pacotes de
fraldas geriátricas, que foram encaminhadas
à Cidade de Ozanam. A entidade possui um
projeto social chamado “Casa do Ancião Chichico
Azevedo”, que cuida de idosos carentes. Foram
arrecadados 33 pacotes de fraldas geriátricas,
entregues pela diretora do CRF/MG Gizele Leal à
representante da entidade, Doralice de Almeida
Araújo. Conheça e colabore!
A Cidade de Ozanam fica localizada na Rua Dom
Barreto, 641 – Bairro Ipiranga.
Telefone: (31) 3423-6066

Doações para Lar Santa
Tereza e Santa Teresinha

Os participantes curso Excelência Farmacêutica,
módulo “Serviços Farmacêuticos em Farmácias
Comunitárias”, realizado nos dias 20 e 21 de maio na
sede do CRF/MG, em Belo Horizonte, colaboraram
com o Lar Santa Tereza e Santa Teresinha, doando
21 pacotes de fraldas e 31 embalagens de leite em
pó. Os donativos foram entregues pelo gerente
Executivo, José Alves Torres, e pela assistente
administrativo Magaly Leite, ao representante da
entidade, Rafael de Jesus.

Doações para o Lar das Velhinhas
Em 18 de junho, o Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais (CRF/MG) promoveu em Montes
Claros o 1º módulo do Prescrifar – curso de
capacitação em prescrição farmacêutica. Os
farmacêuticos participantes doaram mais de
115 pacotes de fraldas geriátricas, que foram
entregues pela vice-presidente do CRF/MG, Elaine
Baptista, à representante do “ Centro Feminino de
Longa Permanência - Lar das Velhinhas”, Rafaela
Medrado. Conheça e colabore!
O Lar das Velhinhas fica localizado na Rua Dom
João Pimenta 65 – Centro, em Montes Claros/
MG. O telefone é (38) 3221-1299 ou 3223-0773

Você também quer colaborar com o Lar dos Idosos
Santa Teresa e Santa Teresinha desenvolvido pela
Sociedade de São Vicente de Paulo (SSVP) .
O endereço é Rua Divinópolis, nº 225 – bairro
Santa Tereza – Belo Horizonte/MG e os telefones
são (31) 3468-9110 / 3467-2438.

Doações para Instituição Social São
Vicente e Santo Antônio

Doações para a Fraternidade
Assistencial Lucas Evangelista

As doações feitas pelos farmacêuticos que participaram do minicurso sobre
Segurança no Processo de Utilização de Medicamentos, realizado pelo
CRF/MG, no dia 29 de junho em Uberlândia, foram encaminhadas à Instituição
Social São Vicente e Santo Antônio, que oferece acolhimento aos idosos, vítimas
de negligência, maus tratos, exploração, abuso, crueldade e opressão e que não
possuam ou careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência,
preservando os vínculos familiares. Os participantes doaram 60 pacotes de fraldas
geriátricas, entregues ao representantes da entidade Ricardo Venâncio pelos
assistentes administrativos da Seção Triângulo Mineiro, Tony Toledo e Daniel
Fonseca.

Uberlândia recebeu no dia 6 de julho o 1º módulo do Prescrifar, curso de
capacitação em prescrição farmacêutica, realizado pelo Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG). Os farmacêuticos participantes doaram
50 pacotes de fraldas geriátricas, que foram entregues pelo presidente do CRF/
MG, Luciano Rena ao representante da FALE – Fraternidade Assistencial Lucas
Evangelista. A FALE é uma Sociedade civil, sem fins lucrativos, dedicada à
assistência emocional, educacional e material às pessoas vivendo com o vírus
HIV/AIDS ou doenças incuráveis.

Quer ajudar a
Instituição?

Você também pode
colaborar com a
Fraternidade!

O endereço é:
Rua Cel. Severiano, 131
Bairro: Fundinho
CEP: 38.400-228
Uberlândia/MG

O endereço é:
Rua Pedro Quirino da
Silva, n° 321
Uberlândia/MG

Telefone: (34) 3236-8541
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Doações para Lar dos
Velhos Paulo Tarso

Doações para Lar Santa Tereza e Santa Teresinha
Os farmacêuticos que participaram da capacitação
“Acreditação da qualidade em serviços de saúde:
Laboratórios, hospitais e clínicas”, no dia em 9 de julho, em
Belo Horizonte, contribuíram com o Lar de Idosos Santa
Teresa e Santa Teresinha. Os participantes doaram 40
pacotes de lenços umedecidos. As doações foram entregues
pela assessora técnica do CRF/MG Danyella Domingues ao
representante da entidade, Rafael de Jesus Santos.
Você também quer colaborar com o Lar dos Idosos Santa
Teresa e Santa Teresinha desenvolvido pela Sociedade de
São Vicente de Paulo (SSVP).

No dia 30 de julho foi realizado em Ipatinga o curso
“Farmácia Oncológica: Da Implementação à Clínica”.
Os farmacêuticos participantes contribuíram doando
pacotes de fraldas geriátricas. As doações foram
encaminhados ao Lar dos Velhos Paulo Tarso, uma
instituição beneficente que há 49 anos atua na área
de assistência social de longa permanência para
idosos, sem fins lucrativos. Foram arrecadados
19 pacotes de fraldas geriátricas, entregues pelo
presidente Luciano Rena ao representante da
instituição. Conheça e colabore!

O endereço é Rua Divinópolis, nº 225 – bairro Santa
Tereza – Belo Horizonte/MG e os telefones são (31)
3468-9110 / 3467-2438.

O Lar dos Velhos Paulo Tarso fica localizado na
Rua Lourenço Veiga, 96, bairro Bom Retiro, em
Ipatinga. O telefone é o (31) 3823-2811.

Doações para Sarai – Serviço de Assistência e Recuperação do Adulto e da Criança
Os farmacêuticos que participaram do “minicurso de Prescrição farmacêutica”, no dia
19 de agosto, na cidade de Alfenas, contribuíram com o Sarai - Serviço de Assistência e
Recuperação do Adulto e da Criança, que tem como missão promover o desenvolvimento
humano, através da formação integral da criança e do adolescente em situação de
vulnerabilidade, oferecendo atividades no contraturno escolar e atendimento psicossocial
às famílias e gestantes em situação de risco. Os participantes doaram cerca de 30 unidades
de leite em pó. As doações foram entregues pela diretora do CRF/MG Gizele Leal à
representante da entidade, Valéria Gonçalves Baião.
Você também quer colaborar com o Sarai – Serviço de Assistência e Recuperação do
Adulto e da Criança?
O endereço é Rua Ruy Barbosa, nº 186 – Centro – Alfenas/MG
Os telefones são (35) 3291-1480.

Doações para o Lar São Vicente de Paulo

Doações para Lar dos Velhinhos SSVP

Os idosos do Lar São Vicente de Paulo da cidade de Alfenas receberam, no
dia 20 de agosto, as doações entregues pelos farmacêuticos e estudantes que
participaram da capacitação “Farmácia Estética Aplicada”. As doações de
fraldas geriátricas foram entregues pelo farmacêutico fiscal do CRF/MG Lucas
Medeiros à representante do Lar, Fabiana Martins Vaz. O Lar São Vicente
de Paulo de Alfenas atende idosos de ambos os sexos, visando a promoção
humana e a prática da caridade cristã.

Os farmacêuticos de Poços de Caldas que participaram do Minicurso em prescrição
farmacêutica”, realizado pelo CRF/MG naquela cidade no dia 20 de agosto, doaram
alimentos não-perecíveis para os idosos amparados pelo Lar dos Velhinhos SSVP de
Poços de Caldas, uma instituição de longa permanência destinada ao atendimento
de idosos acima de 60 anos. As doações foram entregues pela diretora do CRF/MG
Gizele Leal ao representante da entidade, Tadeu Barone.

Você também pode ajudar o Lar!
O endereço é Rua Martins Alfenas, n° 2020 – Centro.
E o telefone de contato é (35) 3292-4512.

Ajude você também! Para ajudar os idosos atendidos pelo Lar, a instituição
possui a central de tele doações.
Os números são: (35) 3722-5084 - (35) 3713-5982 - (35) 3722-2209.

Telefone: (34) 3213-2775
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Âmbito Profissional

Fique de Olho

Regulamentada a atividade
farmacêutica no transporte
de material biológico

Descontos de até
25% em diversos
segmentos
Para aproveitar, basta
manter sua inscrição
regular junto ao CRF/MG,
e ficar atento às novidades,
na página no Profarminas

* Danyella Domingues

Recentemente, o Conselho Federal de Farmácia (CFF)
publicou a Resolução nº 626, em 18 de agosto de
2016, que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico
na logística, no transporte e acondicionamento de
material biológico em suas diferentes modalidades e
formas. A publicação da norma é fruto de uma proposta
encaminhada, em 2015, pelo Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) ao CFF, para
regulamentação das atividades farmacêuticas no setor.
O CRF/MG constatou que não havia até então profissional da área de saúde com atividade regulamentada
no transporte de material biológico. Agora, com a
regulamentação, apesar de não ser uma atividade
exclusiva do farmacêutico, a nossa profissão sai na
frente por ser a única com regulamentação específica
para atuação neste setor.
A atuação do farmacêutico na logística de medicamentos é extremamente importante e consolidada,
sendo essencial para o melhor controle, aquisição,
distribuição e transporte dos produtos. Mas em 2014
com a publicação da RDC nº 20 e da Portaria Conjunta
nº 370, o setor viu-se diante de um novo desafio para
o cumprimento das rigorosas exigências sanitárias
para o transporte de material biológico, previstas pelas
normas.
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Um item comum às duas regulamentações é a
exigência de um profissional responsável técnico,
regularmente habili t ado e c omprovadamente
capacitado para desempenhar a função. Apesar das
normas não especificarem a categoria profissional,
o farmacêutico destaca-se como o mais capacitado
para a atividade, uma vez que domina os critérios de
segurança biológica e estabilidade dos materiais as
serem transportados, de forma a garantir a identidade,
integralidade e segurança dos mesmos.

Sinfarmig faz balanço da
Campanha Salarial 2016
Negociações superam o clima de instabilidade econômica
e política do país e terminam com saldo positivo. A maior
parte das Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) e os
Acordos Coletivos de Trabalho (ACT) foram fechados sem
perdas. Apesar de terem sido marcadas por rodadas mais
tensas que os anos anteriores, a categoria conseguiu
bons resultados em quase todos os segmentos,
mantendo conquistas e preservando direitos.
Os profissionais que atuam no Comércio Varejista
(Farmácias, Drogarias e Distribuidoras de Medicamentos) conquistaram um piso salarial de R$ 4.122,24.
O reajuste de 11,07% teve como referência o Índice
Nacional de Preços ao Consumidor – INPC acumulado no
período de março de 2015 a fevereiro de 2016. Embora o
valor negociado com o Sindicato do Comércio Varejista de
Produtos Farmacêuticos de Minas Gerais - Sincofarma/
MG tenha ficado abaixo do reivindicado pela categoria, o
percentual mantém o piso entre os mais altos do Brasil.
O reajuste conquistado pelos Farmacêuticos Industriais
foi de 11,08%, retroativo a 1º de março, data-base

da categoria. A CCT negociada com o Sindicato das
Indústrias de Produtos Farmacêuticos e Químicos para
Fins industriais de Minas Gerais – Sindusfarq - também
prevê o adicional de 25% para o RT, tíquete refeição,
faltas justificadas, entre outros benefícios.
Já o reajuste nos salários dos Farmacêuticos Analistas
Clínicos foi de 9,28%, retroativo à data-base, 1º de maio.
A CCT negociada com o sindicato patronal prevê tíquete
refeição, 10% para o RT e horas extras remuneradas com
acréscimo de 75%. As horas trabalhadas aos domingos
e feriados serão remuneradas com acréscimo de 100%,
sobre o valor da hora normal; adicional noturno de 50% e
faltas justificadas.
A CCT dos Farmacêuticos Hospitalares ainda está
em fase de negociação. O Sinfarmig e o Sindicato dos
Hospitais Clínicas e Casas de Saúde do Estado de Minas
Gerais – Sindhomg realizaram duas reuniões sem chegar
a um acordo. Com data-base em 1º de junho, os profissionais terão reajuste retroativo assim que a CCT for
fechada.

Confira na íntegra todas as Convenções Coletivas de Trabalho (CCT) e Acordos Coletivos
de Trabalho (ACT) e conheça melhor os seus direitos acessando o www.sinfarmig.org.br

Atualize seu número de celular
na Área do Farmacêutico, no site, e fique sempre por dentro
das novidades de interesse da categoria!

www.crfmg.org.br

* Assessora Técnica do CRF/MG
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Espaço do leitor
Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
Curso Farmácia Estética aplicada

O curso foi muito bom, todos os palestrantes com
domínio do assunto e com uma energia tão positiva que
me deixou bastante animada. Parabéns a todos, organizadores, palestrantes e CRF/MG.

Bruna Cristina Machado (via Fale conosco)
CRF/MG - 21542 - Contagem/ MG
Foi ótima a oportunidade de ter participado do curso, no
qual tiveram excelentes profissionais ministrando, nos
proporcionando conhecimento e agregando valores.

Jéssica Regina Abrão (via Facebook)
Prescrifar Teófilo Otoni

Parabéns ao CRF/MG! Farmacêuticos de Teófilo Otoni
e de outras cidades presentes, aproximadamente 10,
agradecem pelo excelente curso!!!!! É bom que o CRF
arquive na memória esta data. Nós farmacêuticos da
região norte e nordeste de Minas Gerais existimos! Que
venham mais cursos!!!

José Maria Ribeiro Júnior (via Facebook)
A capacitação está sendo de muita importância, pois
é uma forma da classe adquirir mais conhecimento e
assim poder evoluir. Desenvolvendo melhor a interação
entre farmacêutico e paciente.

Giselli Vieira Coelho (via Fale Conosco)
CRF/MG 31801 - Concórdia do Mucuri, distrito de Ladainha/MG

Parceria CRF/MG e ICTQ

É gratificante acompanhar de perto a evolução de nossa
parceria com o CRF de Minas Gerais. Parceria essa que
beneficia o farmacêutico na medida que nossas ações
conjuntas com o Conselho traz mais qualificação aos
profissionais.

Marcus Vinicíus Andrade, representante do
ICTQ (via Facebook)
CRF/MG 27873 - Pouso Alegre/MG
Atendimento

Estive por duas vezes no CRF para resolver situações de
documentos da minha empresa e gostaria de parabenizar a todos pelo ótimo atendimento, em especial ao Sr.
Reinaldo, que posso dizer que me atendeu com muita
educação e competência. Estão de parabéns pelo trabalho.

Luiz Carlos Lima (via Fale com a diretoria)
Belo Horizonte/MG
Fórum de Qualidade Magistral
em Juiz de Fora

O curso foi enriquecedor para os profissionais que atuam
na área, abordando questões importantes do cotidiano
magistral e contribuindo para a visão crítica sobre o
que precisa ser aprimorado na prática para alcançar a
excelência no ramo.

Juliane Marques Felicíssimo (via Fale Conosco)
CRF/MG 24595 - Juiz de Fora/MG
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