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Pensar na pauta, apurar, buscar informações, redigir são algumas atribuições específicas de jornalistas. Na
Comunicação deste Conselho de Farmácia, nós, dessa equipe, não nos limitamos apenas a reportar o que
escutamos nas entrevistas ou nas coberturas e pesquisas que fazemos.
Para nós, o dia a dia, bem como a produção de uma publicação, é sempre mais uma oportunidade de
aprendizado. Aliás, todos os dias, aprendemos algo em nossas vidas, em maior ou menor relevância. Por
aqui, não é diferente. Como nas outras, nessa edição, aprendemos, enriquecemos o nosso conhecimento e
nos emocionamos com as histórias dos farmacêuticos, como as dos homenageados na Comenda do Mérito
Farmacêutico, com o cuidado de alguns em preservar parte da história da Farmácia, como fazem pais e
filhos farmacêuticos em seus estabelecimentos nas cidades de Caeté e Belo Horizonte.
Vamos continuar buscando levar para vocês temas atuais e de interesse da profissão. Esperamos que
gostem da edição que acabam de receber. Boa leitura!
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Conselho
na Mídia
JANEIRO
• Entrevista para o Jornal O
Tempo, sobre lei que exige receita
para uso de medicamentos
em escolas de BH, no dia 5;
• Entrevista para a Rádio
América, sobre a lei que
exige receita para uso
de medicamentos em
escolas de BH, no dia 6;
• Notícia no Blog do
PCO, sobre a Semana do
Farmacêutico, no dia 16;
• Entrevista para TV
Alterosa, sobre atribuições
do farmacêutico, no dia 21;
• Matéria no jornal Tribuna
Sul de Minas, sobre a entrega
da Comenda do Mérito
Farmacêutico, no dia 22;
• Entrevista para a TV Câmara,
de Belo Horizonte, sobre
automedicação, no dia 23.

FEVEREIRO
• Entrevista para TV Integração/
Rede Globo, Programa MGTV
2ª Edição, no dia 02, sobre o
Prescrifar em Divinópolis;
• Matéria no Portal Gazeta
do Oeste, no dia 02, sobre o
Prescrifar em Divinópolis;

TV Integração/Rede Globo
04 de fevereiro 2017
Prescrifar Divinópolis

• Matéria no Jornal Agora, no
dia 02, sobre Prescrifar em
Divinópolis;
• Matéria no Portal G1 Centro
Oeste, no dia 04, sobre Prescrifar
em Divinópolis;
• Entrevista para TV Cultura, no
Jornal da Cultura, no dia 06, sobre
os medicamentos genéricos;
• Entrevista para Rádio
Vanguarda, no Jornal de
Vanguarda, no dia 06, sobre os
medicamentos genéricos;
• Entrevista para TV UNI, no Vale
do Aço, no Telejornal do Vale, no
dia 10, sobre os medicamentos
genéricos;
• Entrevista na Rádio Educadora,
no Programa Microfone Aberto, no
dia 13, sobre os medicamentos
genéricos.

TV UNI
10 de fevereiro 2017
Genéricos

Começamos 2017 com muitos desafios, aliás, são eles
que nos movem. Na primeira edição da Farmácia Revista
do ano passado, deixamos claro que faríamos uma gestão
participativa, com as portas abertas para receber e ouvir as
demandas dos colegas farmacêuticos. Dezenas de pessoas
já foram recebidas por meio do “Fale com a Diretoria”.
Temos buscado atender todas as demandas, que são
muitas, mas sem perder o foco nas questões administrativas que melhorem o funcionamento desta, que é a Casa
do Farmacêutico. Uma delas é buscar um novo imóvel para
sediar o Conselho. Não concordamos em pagar um aluguel
de R$ 64 mil por mês, fora os gastos de manutenção. Por
isso, desde agosto de 2016 temos visitado imóveis e levado
o assunto para as reuniões plenárias. Uma comissão foi
constituída, formada por Conselheiros, da qual faço parte,
para visitar e analisar as propostas. Todas as demandas
apresentadas foram atendidas e esperamos, o mais breve
possível, conseguir chegar a um consenso e aprovação da
aquisição pelo Plenário.
A agenda de capacitações também está bastante
robusta. Pretendemos disponibilizar ainda mais vagas
do que as 6.200 vagas oferecidas em 2016. Somente o
Prescrifar, curso em prescrição farmacêutica, será levado
para as cidades de Divinópolis, Governador Valadares,
Alfenas, Viçosa, Belo Horizonte e Paracatu. E o Prescrifar
Fitoterápico é uma nova modalidade da capacitação que
passamos a oferecer em março, em módulos menores.

Em 2017, conseguimos, junto à SES - MG,
assegurar o direito do farmacêutico de se imunizar
contra o H1N1. Temos conversado também com a
Secretaria na tentativa de regulamentar o serviço
de vacinação nas drogarias e farmácias privadas,
tema constantemente discutido nas reuniões
do Fórum Estadual Permanente de Valorização
Profissional, com a par ticipação de várias
entidades farmacêuticas, na sede do CRF/MG.
Junto ao Estado temos trabalhado para efetivar
o pagamento do repasse do incentivo aos
farmacêuticos do Programa Farmácia de Todos.
A aproximação e parcerias com as entidades dos
farmacêuticos é um diferencial na nossa gestão.
Cada vez mais temos trabalhado em conjunto
com as associações e o Sindicato dos Farmacêuticos, pois acreditamos que somente todos juntos
podemos fazer melhor.
Esses são apenas alguns dos projetos que, juntos,
vamos concretizar este ano.

Luciano Martins
Rena Silva

Presidente do CRF/MG

Os cursos do Capacifar continuam rodando o estado,
com agenda confirmada para Manhuaçu, Caratinga, Belo
Horizonte, Juiz de Fora, Almenara, Uberlândia, Itabira,
Piumhi e Passos, por enquanto.
Uma das novidades deste ano é o Fórum de Farmacêuticos Políticos e o I Fórum de Farmácia Clínica no SUS de
MG, em Teófilo Otoni. Vamos levar aos nossos colegas
farmacêuticos, agora políticos, propostas que possam dar
visibilidade ao trabalho do farmacêutico e que aprimorem
a assistência farmacêutica oferecida à população no SUS.
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Orientações para
farmacêuticos
recém-graduados

técnicas que norteiam a nossa área de atuação”,
orientou a diretora.
Juntamente com a diretora Júnia Medeiros, o gerente
do Serviço de Registro, Rodrigo Mota, e a assessora
de Diretoria CRF/MG, Aparecida Oliveira, participaram
da condução do “Rumo Certo”, que será levado a
outras cidades. Estão previstas outras solenidades
nas cidades de Governador Valadares, Juiz de Fora,
Teófilo Otoni entre outras.

Projeto ‘Rumo Certo. Farmácia Legal!’ leva
informações sobre ética e o exercício profissional,
além de entregar a carteira aos farmacêuticos

Com auditório lotado de farmacêuticos de Belo Horizonte e de
outras cidades, muitos acompanhados de seus familiares, o
Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) deu
início, em fevereiro, ao projeto ‘Rumo Certo. Farmácia Legal!’,
cujo objetivo é informar ao novo farmacêutico sobre seus direitos,
deveres e responsabilidades.
O projeto visa esclarecer aos novos profissionais sobre a conduta
ética na trajetória profissional, alertar sobre a importância do
cumprimento das legislações em vigor, e informar o papel institucional do CRF/MG. O evento termina com a solenidade de entrega
da Carteira de Identidade Profissional (CIP), documento que habilita
o farmacêutico ao exercício das suas atividades.

O primeiro “Rumo Certo. Farmácia Legal” entregou carteiras profissionais
para 33 farmacêuticos da Região Metropolitana de Belo Horizonte

6
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A palavra é sua

Após a palestra houve a entrega das carteiras para os
profissionais presentes. De acordo com Rodrigo Mota,
a Lei 3.820/1960, em seu artigo 18, prevê essa
proximidade entre o CRF/MG e os recém-graduados.
A primeira palestra aconteceu em Belo
Horizonte, em 9 de fevereiro. A cidade
seguinte a receber o evento é Uberaba,
no dia 9 de março.
À frente desse projeto, a diretora Júnia
Célia de Medeiros ministrou palestra
explicando as diretrizes éticas que
envolvem o exercício profissional, os
cuidados que o profissional deve ter em
se manter atualizado e explicou sobre
várias leis e resoluções.
“Existem muitas normas técnicas e leis
que são editadas pelo órgão regulador
e que o farmacêutico precisa conhecer
bem para não incorrer em erros. É preciso
cuidado e conhecimento, pois algumas
irregularidades podem levar a processos
éticos e criminais”, alertou Júnia.
A diretora explicou sobre o papel institucional do Conselho e da importância do
aprimoramento dos conhecimentos.
“O CRF/MG tem um papel importante,
que é o de orientar. Oferecemos capacitações em várias áreas, com intuito
de contribuir para fomentar o conhecimento dos colegas farmacêuticos.
Devemos estar em dia com as normas

“A legislação orienta que o profissional que acabou
de ser inscrito compareça perante o presidente
para assumir o compromisso de exercer a profissão
com dignidade e zelo. Isso é quase um juramento”,
conclui Júnia.

“Gostei muito das palestras. É bom sabermos o papel do
CRF/MG e do sindicato. As duas palestras alertam para a questão
da ética. São informações interessantes e esclarecedoras para
nós que estamos começando agora no mercado de trabalho”.
Manuela Messeder

Mestranda em Farmácia na UFMG
Compareceu à solenidade acompanhada dos pais Alberto
e Ana Maria Messeder, e do irmão João Vítor Messeder

“Achei muito importante essa palestra
para nos orientar sobre os nossos
direitos e deveres. A gente chega ao
mercado de trabalho e fica perdida.
É importante atuar dentro da lei, e o
mais importante é saber que temos
o apoio do Conselho e do sindicato.
Gostei muito! Saí de Itabira somente
para essa finalidade e valeu a pena”.
Débora Martins Bruno

Júnia Célia de Medeiros, diretora do CRF/MG, proferiu a palestra “Farmácia Legal”,
informando sobre especificidades e principais normas que regem a profissão

Atua em drogaria em Itabira
Estudante de MBA em Gestão
Industrial Farmacêutica

“Achei interessante e produtivo,
pois mostrou o risco que corremos
ao assumir a função de responsável
técnico de maneira inadequada.
Ainda pudemos conhecer mais
sobre a prospecção de futuro
para os farmacêuticos em outras
áreas que estão surgindo”.
Neibert Cristiano de Souza

Familiares e amigos prestigiaram os 33 farmacêuticos que receberam
suas carteiras profissionais, lotando o auditório do CRF/MG
| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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CRF/MG modifica regras para autuação

Parceria
O projeto também abriu espaço para o Sindicato dos
Farmacêuticos do Estado de Minas Gerais (Sinfarmig)
esclarecer sobre suas atribuições e o seu papel
institucional. A diretora Júnia Dark Lelis agradeceu a
oportunidade oferecida pelo Conselho, de poder explicar
como funciona o sindicato, o que ele pode fazer pelo
profissional e ressaltou as conquistas obtidas para a
categoria. “Agradeço ao Conselho por nos oferecer este
espaço e a oportunidade de mostrar um pouco sobre o
trabalho do Sinfarmig”, disse.

Estabelecimentos serão classificados de acordo com perfil instituído pelo CFF
As regras para autuação por ausência de farmacêuticos nos estabelecimentos sofreram algumas alterações
neste ano de 2017. Os estabelecimentos serão ou não autuados conforme o seu perfil de assistência, classificados de acordo com o histórico de inspeções realizadas nos últimos 24 meses.

A diretora do Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas
Gerais (Sinfarmig), Júnia Lelis, falou sobre o papel da entidade

Segundo ela, Minas Gerais tem hoje um dos maiores
pisos para o farmacêutico, que foi conquistado com muito
diálogo. “Mas, temos muito o que avançar e só teremos
melhores condições e trabalho se unirmos forças. Por
isso, é muito importante a iniciativa do CRF/MG de unir
forças com outras entidades”, frisou Júnia Lelis.
A diretora ressaltou que é papel do sindicato “defender os
interesses da categoria e buscar remuneração condizente
com a responsabilidade do farmacêutico”.

Foram instituídos cinco perfis de assistência. Confira:

1
Gizele Leal, diretoria do CRF/MG, também participou da solenidade

Exemplo a ser seguido
A experiente farmacêutica Maria Luiza Pimentel
de Sousa é um bom exemplo a ser seguido.
Na primeira palestra do projeto “Rumo Certo.
Farmácia Legal!” lá estava ela, em meio a
farmacêuticos bem mais jovens, à espera da
sua Carteira de Identidade Profissional (CIP).
Gr aduada em Farmácia e B io químic a,
especialista em Análises Clínicas e Toxicológica e pós-graduada em Bioquímica, cursos
concluídos na UFMG, perto de completar
72 anos, Maria Luiza já poderia ter parado
de atuar. No entanto, ela tem mais uma
habilitação em sua carteira. Dessa vez, em
Floralterapia, cuja habilitação concluiu em
março do ano passado. Por isso, participou da
solenidade para buscar a CIP com a sua mais
nova habilitação.

8
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Segundo o gerente do Serviço de Fiscalização, Luciano Alves, a nova metodologia é uma forma mais justa de
praticar a fiscalização, e se adéqua melhor com a nova realidade da profissão farmacêutica. “Esta nova forma
de fiscalização também proporciona para a classe farmacêutica maior entendimento sobre os critérios para
autuação por ausência de farmacêutico”, reforça a vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais (CRF/MG), Elaine Baptista, responsável pelo Serviço de Fiscalização do Conselho.

Ex-presidente interina e vice-presidente do Sinfarmig, Maria
Luiza tem sangue de farmacêutico na veia. Para se ter idéia,
o bisavô, dinamarquês, era farmacêutico e amigo de Peter
Lund, paleontólogo que fixou moradia em Lagoa Santa; uma
tia-avó, dois tios e a sua mãe também eram farmacêuticos.
“Acredito que devemos sempre
buscar mais conhecimentos,
aperfeiçoar. Recentemente, me
especializei na floralterapia, que
é uma terapia mais suave e trata
as questões emocionais. Por isso,
estou participando da solenidade.
Para ter a minha carteira profissional com mais uma habilitação.
E gostei muito dessa oportunidade de estar no Conselho e das
palestras que assisti”, ressaltou.

2
3

Perfil 1 - denominado de assistência efetiva
Leva em consideração a presença do farmacêutico
entre 71% a 100% das visitas da fiscalização.

Perfil 2 - ou a assistência parcial
É aquele em que a presença do farmacêutico é
constatada entre 40% a 70% das visitas do fiscal.

Perfil 3
É designado para aquele estabelecimento com assistência deficitária,
na qual a presença de farmacêutico foi avaliada entre 0 a 39%.

4

Perfil 4

5

Perfil 5

São as empresas novas ou sem dados para análise
que possam constituir um dos perfis.

São os estabelecimentos sem responsável técnico ou sem registro.

Com essas mudanças, o CRF/MG reafirma o seu compromisso em promover uma fiscalização mais orientativa,
porém, sem deixar de exercer o seu papel legal de exigência da assistência farmacêutica nos estabelecimentos.
Maria Luiza recebeu sua carteira
profissional com o registro
de mais uma habilitação

Mais informações sobre o perfil e os critérios para autuação, acesse o Plano Anual de Fiscalização 2017
(Deliberação 28/2016), disponível no site do CRF/MG, no Portal da Transparência.
| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Demonstrativos Contábeis CRF/MG

Prêmio Professor
Lúcio Guedes Barra

BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 4º TRIMESTRE 2016
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Agraciados

O intuito do CRF/MG é incentivar os
estudantes a cuidarem da sua formação
acadêmica com seriedade, ética e responsabilidade, assumindo, ainda durante a
graduação, o compromisso com a profissão
farmacêutica e a sociedade.

A estudante Letícia de Paula Chaiben foi escolhida pela coordenação do curso de Farmácia da Universidade Federal de Juiz de Fora
para ser contemplada com a premiação. A farmacêutica fiscal Eliza
Bonfá representou o CRF/MG e entregou o prêmio à acadêmica.

A instituição de ensino escolhe o
estudante a ser agraciado, que 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.

Em janeiro, a acadêmica Janaína Pereira de Almeida foi escolhida
pela coordenação do curso de Farmácia da Faculdade Presidente
Antônio Carlos, de Ubá, para receber a premiação. A medalha foi
entregue à acadêmica pela professora Jaciane Coelho Gonçalves,
que representou o CRF/MG na solenidade de colação de grau.

Em fevereiro, o farmacêutico fiscal Lucas Arantes representou
o CRF/MG na solenidade de colação de grau da Faculdade
Pitágoras de Poços de Caldas, quando homenageou a graduanda
Júlia Ulisses Samia, com o prêmio Professor Lúcio Guedes Barra.
Também, como reconhecimento ao desempenho do graduando,
o CRF/MG tem premiado os acadêmicos destaques com uma
inscrição gratuita no 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica,
que será nos dias 10, 11 e 12 de agosto, no Minascentro em
Belo Horizonte.

| Farmácia Revista |
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13.533.764,67
8.791.349,70
87.584,94
8.703.764,76

50%
49%
1%
50%

6.861.756,99
6.861.756,99

4.245.967,92
4.245.967,92

62%
62%

Demais Créditos a Curto Prazo
Adiantamento Concedido a Pessoal e Terceiros
Outros Valores a Receber

125.569,03
115.237,07
10.331,96

171.998,80
47.243,90
124.754,90

-27%
144%
-92%

Estoques
Almoxarifado

192.956,78
192.956,78

324.448,25
324.448,25

-41%
-41%

11.157.371,73
1.818.137,01
1.254.776,57
460.505,91
102.854,53

10.213.131,57
1.213.698,17
199.478,85
911.496,49
102.722,83

9%
50%
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-49%
0%

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

9.339.234,72
1.067.434,71
7.818.903,91
452.896,10

8.999.433,40
960.962,28
8.038.471,12

4%
11%
-3%

31.454.692,12

23.746.896,24

32%

Ativo Não Circulante
Ativo Realizável a Longo Prazo
Divida Ativa
Dívia Ativa Executada
Depositos Judiciais
Investimentos, Imobilizado e Intagível
Bens Móveis
Bens Imóveis
Intangível

TOTAL

O farmacêutico fiscal do CRF/MG, Lucas Arantes,
entregou a medalha do Prêmio Lúcio Guedes
para Júlia Ulisses Samia, em Poços de Caldas

Janaína de Almeira, da FUPAC de Ubá,
recebeu a premiação da coordenadora do
curso de Farmácia, Jaciane Gonçalves

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Passivo Circulante
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias
Pessoal e Encargos Sociais a Pagar
Obrigações a Curto Prazo
Fornecedores
Consignações
Demais Obrigações a Curto Prazo
Transferências correntes
Outras obrigações

Previsão

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

25.403.161,05
19.379.443,47
2.498.320,99
522.568,47
1.235.307,16
1.767.520,96

-

104%
93%
113%
123%
217%
120%
0%

31/12/2015

AH

9.385.543,91
-

6.284.010,25
-

49%
0%
0%

1.129.119,08
979.683,86
149.435,22

711.337,43
588.767,55
122.569,88

59%
66%
22%

157.759,54
157.759,54

224.029,24 -30%
14.442,86 -100%
209.586,38 -25%

5.348.643,58
669.644,48
2.910.788,90
1.286.839,22
481.370,98

51%
-32%

Patrimônio Líquido
Resultados Acumulados

22.069.148,21
22.069.148,21

17.462.885,99
17.462.885,99

26%
26%

TOTAL

31.454.692,12

23.746.896,24

32%

COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Execução
26.366.776,19
18.090.489,48
2.824.721,21
644.702,57
2.683.987,57
2.122.875,36

31/12/2016

8.098.665,29
780.535,34
4.525.497,23
2.466.581,74
326.050,98

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 31/12/2016

Receitas de Capital

O Prêmio Professor Lúcio Guedes Barra é outorgado aos acadêmicos que se destacam durante
a graduação. As inscrições das instituições interessadas em participar devem ser feitas pelo
coordenador do curso de Farmácia, pela área “Instituição de Ensino”, no site www.crfmg.org.br
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31/12/2015

20.297.320,39
13.117.037,59
88.218,25
13.028.819,34

Créditos a Curto Prazo
Créditos a Receber Empresas e Profissionais

Como forma de reconhecer e agraciar o
melhor estudante formando no curso de
Farmácia, desde 2013, o Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG)
instituiu o Prêmio Acadêmico Professor
Lúcio Guedes Barra.

A me dalha l eva o nome do ilu s t re
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.

31/12/2016

ATIVO
Ativo Circulante
Caixa e Equivalentes de Caixa
Bancos Conta Movimento
Bancos Aplicação Financeira

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

31/12/2016

31/12/2015

AH

26.366.776,19
18.090.489,48
2.824.721,21
644.702,57
2.683.987,57
2.122.875,36

23.532.000,33
15.582.432,68
2.794.250,54
884.055,11
2.546.566,44
1.724.695,56

12%
16%
1%
-27%
5%
23%

-

-

Subtotal

25.403.161,05

26.366.776,19

104%

Subtotal

26.366.776,19

23.532.000,33

12%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

24.112.829,51
17.720.219,25
6.392.610,26

21.894.810,05
15.704.897,07
6.189.912,98

91%
89%
97%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

21.894.810,05
15.704.897,07
6.189.912,98

20.494.831,54
14.894.968,23
5.599.863,31

7%
5%
11%

Despesas de Capital
Investimentos

1.290.331,54
1.290.331,54

646.293,12
646.293,12

50%
50%

Despesas de Capital
Investimentos

646.293,12
646.293,12

913.992,00
913.992,00

-29%
-29%

Subtotal

25.403.161,05

22.541.103,17

89%

Subtotal

22.541.103,17

21.408.823,54

5%

Superávit Apurado

xxxxxxxxxxx

3.825.673,02

3.825.673,02

2.123.176,79

80%

Superávit Apurado

LUCIANO MARTINS RENA SILVA - Presidente - CRFMG 11.850
GIZELE SOUZA
SILVA
LEAL
- Diretora
Tesoureira
- CRFMG
LUCIANO
MARTINS
RENA
SILVA
- Presidente
- CRFMG
11.85016.053
NÁDIA SOUZA
NAIRA SILVA
MACIELLEAL
COSTA
- Gerente
de Contabilidade
- CRCMG 105.772/O
GIZELE
- Diretora
Tesoureira
- CRFMG 16.053
NÁDIA NAIRA MACIEL COSTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 105.772/0
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Em destaque
Ao dar as boas-vindas aos participantes, o presidente
Luciano Rena lembrou que a Comenda do Mérito
Farmacêutico é uma honraria concedida àqueles
que fazem a diferença na profissão. “É uma honra
homenagear os colegas que prestam relevantes
serviços à sociedade e à profissão”, disse.

Emoção marca a solenidade
do Mérito farmacêutico

O presidente também lembrou os avanços conquistados nos últimos anos, como a edição das
Resoluções 585 e 586 (que regulamentam a farmácia
clínica e a prescrição farmacêutica) e a publicação
da Lei 13.021/2014, que coloca a farmácia como
estabelecimento de saúde, mas enfatizou que ainda
há um longo caminho a trilhar. “Temos consciência
de que o caminho é longo e devemos unir forças
com todas as entidades que nos representam para
assegurarmos o nosso espaço”, frisou.

Para celebrar o Dia do Farmacêutico, comemorado em 20 de janeiro, o Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais (CRF/MG) preparou várias atividades, realizadas durante quatro dias.
Palestras e cursos de capitação, sorteio de brindes, incluindo um passeio de helicóptero, marcaram a data. A
solenidade da Comenda do Mérito Farmacêutico, no auditório da IBS/FGV, encerraram as comemorações com
homenagens a 13 farmacêuticos que se destacaram na profissão, de diversas regiões do estado, escolhidos
pela categoria.
No dia 20, a diretora Gizele Leal ministrou a palestra “Gestão, Empreendedorismo e Sucesso na Carreira
Farmacêutica”. Logo depois, às 18h, teve início a Comenda do Mérito Farmacêutico.

Fotos: Juliana Flister - Agencia I7 e Assessoria de Imprensa do CRF/MG
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“Pretendo implementar de forma
legalizada, correta e segura as
formulações de uso veterinário,
diante da demanda atual em relação
aos pets. O curso de hoje, do Prof.
Luiz, me ajudou muito a confirmar
os pontos que eu estava em dúvida,
com relação a regularidade e controle
de psicotrópicos, por exemplo.
Além de esclarecer as dúvidas, hoje
descobri que a homeopatia, em
alguns casos, pode ser aplicada também em animais. A palestra
foi muito boa e esclarecedora para mim e para meus objetivos”.
Gisele Márcia Cristina Palhares de Souza
Farmacêutica magistral de Sarzedo/MG

“Hoje é o primeiro dia que venho às
palestras da Semana do Farmacêutico,
e o Magistral Day fala dessa parte de
manipulação farmacêutica, que é a
área em que atuo. Acabei de assistir
a palestra de Farmácia Veterinária e
foi incrível. Ela abriu a nossa cabeça,
passou mais confiança e conhecimento
para que nós, farmacêuticos, possamos
entrar nesse mercado promissor. Eu
tenho uma farmácia de manipulação,
pretendo abrir outra e colocar a farmácia veterinária nela. Eu não
tinha nenhum conhecimento sobre a área e me interessei bastante. A
palestra além de me ensinar, me orientou muito sobre outras coisas
em relação a essa área de atuação para o profissional farmacêutico”.

Em parceria com o Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig), a solenidade foi aberta com a
composição da mesa com os diretores do CRF/MG (Luciano Rena, Elaine Baptista, Junia Célia de Medeiros
e Gizele Leal), o Conselheiro Federal Gerson Pianetti, e o superintendente de Vigilância Estadual da SES-MG,
Rilke Novato Públio, que também representou a diretoria colegiada do Sinfarmig.

Compuseram a mesa Gizele Leal, Gerson Pianetti, Luciano Rena, Rilke Novato Púbio, Elaine Baptista e Júnia Célia de Medeiros

A palavra é sua

Maria Aparecida

O CRF/MG entregou 13 medalhas e certificados para farmacêuticos
de todo o estado, que se detacaram na profissão

Farmacêutica de Manipulação de Três Corações/MG

“Muito importante a mensagem
que a Djenane Ramalho passou,
realmente, nós precisamos criar um
modelo de atuação. É real que tivemos
uma conquista muito importante
quando conseguimos a prescrição
dentro da Farmácia Clínica, mas é
real também que o farmacêutico está
um pouco perdido, sem saber o que
fazer com essa conquista. Precisamos
ser melhores orientados, nos reciclar
e contamos com o Conselho para isso. Temos tido várias chances
proporcionadas pelo Conselho. Mas ainda assim precisamos de cursos,
grupos de estudo, mais orientação jurídica, técnica e profissional.
O Conselho é o órgão que podemos confiar para nos ajudar.”
A diretora do CRF/MG Gizele Leal ministrou a palestra “Gestão,
Empreendedorismo e Sucesso na Carreira Farmacêutica”

Heloísa Sílvia de Farias Vale

Farmacêutica de manipulação e hospitalar

| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Agradecimentos
A emoção marcou a noite solene. Acompanhados
dos familiares e amigos, os homenageados
destacaram a importância de receber a premiação.

Glaucia Alves, de Ferros, recebeu a comenda da
vice-presidente do CRF/MG, Elaine Baptista

Benício Machado, ex-presidente do
CRF/MG, entregou a comenda para
Alexandre Mattar Neto, de Teófilo Otoni

José Maria Riberio, de Teófilo Otoni,
recebeu a comenda da diretoria do
CRF/MG, Júnia Célia de Medeiros

Uma deles, a professora Ana Ribeiro Pinto, da UNIPAC
de Barbacena, estava visivelmente emocionada
durante o seu agradecimento. “Fui surpreendida
com esta homenagem. Agradeço aos meus alunos,
ex-alunos e aos colegas, que reconhecem o meu
trabalho. A este Conselho de Farmácia expresso a
minha eterna gratidão”, agradeceu.
Com quase 86 anos de vida e mais de 60 anos
dedicados à profissão, o farmacêutico Ney dos
Santos Pinto, de Caxambu, fez um breve relato
sobre a sua trajetória profissional. Também bastante
emocionado, ele agradeceu a premiação. “Foram
muitos anos atendendo os moradores da minha
cidade e de outros municípios vizinhos. As pessoas

A diretora do CRF/MG, Gizele Leal,
entregou a Comenda para José Geraldo
Brustolini, de Paula Cândido

Artur Eugenio, de Coronel Fabriciano, recebeu a
Comenda do presidente do CRF/MG, Luciano Rena

Júnia Dark, diretora do Sinfarmig, entregou a
Comenda para Leles Lima, de Uberlândia

Gerson Pianetti, Conselheiro Federal,
entregou a Comenda para Maria das Dores
Graciano Silva, de Belo Horizonte

Rilke Novato Públio, Superintendente da Vigilância
Sanitária Estadual da SES-MG, entregou a Comenda
para Ana Ribeiro Pinto Nascimento, de Barbacena

Maria Helena Braga, de Juiz de Fora,
recebeu a Comenda da diretora do
CRF/MG, Júnia Célia de Mdeiros

Artur Eugênio, de Cornoel Fabriciano, contou que escolheu a
profissão para homenagear seu pai, que era farmacêutico

não sabem da nossa dedicação e luta durante todos
esses anos. Agradeço ao Conselho de Farmácia por
esta homenagem“, disse.
A emoção do farmacêutico Artur Eugênio de Araújo,
de Coronel Fabriciano, contagiou todos. Literalmente
chorando, ele lembrou do trabalho do seu pai, também
farmacêutico, no combate à malária, febre amarela,
entre outras doenças, e diz que seguiu o seu exemplo.
“Escolhi essa profissão para homenagear o meu pai,
pelo trabalho que ele desenvolveu naquela região
do Vale do Aço, na época, paupérrima. Hoje, sei que
fiz a escolha certa. E posso dizer: “Deveras, eu sou
farmacêutico!”, concluiu.
Por motivos diversos, como problemas de saúde,
os farmacêuticos Wellington de Jesus Milhorato,
ex-farmacêutico fiscal do CRF/MG; Ezaú Augusto Prado,
da cidade de Andradas, e Zenon Ferreira da Costa, de
Itaobim, não puderam comparecer à cerimônia.

A professora Ana Ribeiro Pinto, da UNIPAC de Barbacena,
também se emocionou ao receber a comenda,

A palavra é sua
Por motivos diversos,
não puderam comparecer à cerimônia:
►► Ezaú Augusto Prado, de Andradas
►► Zenon Ferreira da Costa, de Itaobim
►► Wellington de Jesus Milhorato, de Belo Horizonte
Ney Santos, de Caxambu, recebeu a Comenda
do Presidente do CRF/MG, Luciano Rena
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“No momento, estou no processo de
implantação da Farmácia Clínica
e o curso veio ao encontro do que
eu queria. Bastante interessante os
cursos e a palestra da Djenane. Ótima
iniciativa do CRF em comemorar
a Semana do Farmacêutico com a
valorização da prática farmacêutica.”
Ana Cristina Nunes da Silva
Farmacêutica no Hospital
Júlia Kubstichek

“É a primeira vez que faço um curso oferecido pelo
Conselho, pois era proprietário de uma drogaria
e não tinha tempo. Estava me tornando mais
empresário do que farmacêutico. A farmácia clínica e
hospitalar são áreas que me interesso muito e agora
que vendi a drogaria estou aproveitando para fazer
uma reciclagem. Aliás, começar o ano reciclando os
conhecimentos. Acho boa essa iniciativa do Conselho
de oferecer cursos. Gostaria de ter feitos mais”.
Antônio Ernest Corrêa Lassance
Farmacêutico de Contagem

| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Sorteios
No final do evento, houve sorteios de um curso de
curta duração, oferecido pela IBS/FGV, uma inscrição
para o 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de
Minas Gerais e um passeio de helicóptero, para três
farmacêuticos, para um sobrevôo em Belo Horizonte,
realizado no dia 23 de janeiro.
Foi contemplada com o curso a farmacêutica Sinara
Portes Araujo Lopes; a inscrição para o 14º CFBMG
ficou com a farmacêutica Maria Beatriz de Almeida
Miranda e foram contemplados com o passeio de
helicóptero o Samyr James Correia dos Santos, Gean
Lucas de Araújo e Elaine Cristina de Abreu Silva.

Conselheira Cléia Prado é agraciada com honraria do CFF
No dia 27 de janeiro, em Brasília, o Conselho Federal
de Farmácia (CFF) também homenageou farmacêuticos com a Comenda do Mérito Farmacêutico, a
maior honraria concedida pelo CFF às personalidades
com relevantes serviços prestados à profissão.

A dra. Djeane Ramalho foi a primeira palestrante e abordou
“O Universo da Farmácia Clínica e seus desafios”

Em Minas Gerais, a comenda foi concedida à
Conselheira Regional Cléia Maria Almeida Prado,
indicada pelo Conselheiro Federal professor Gerson
Pianetti, que fez a entrega da honraria juntamente
com o presidente do Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais (CRF/MG), Luciano Rena.

16

O presidente do CRF/MG, Luciano Rena, abriu a Semana do Farmacêutico
parabenizando e dando boas-vindas aos profissionais farmacêuticos

A vice-presidente do CRF/MG, Elaine Baptista,
também deu boas-vindas aos presentes

Durante os quatro dias de capacitações, o auditório estava sempre lotado

Danyella Domingues, assesora técnica do CRF/MG, palestrou
sobre “Prescrição Farmacêutica na Farmácia Magistral”

| Farmácia Revista |

Também gerenciou o serviço de farmácia
hospitalar do Hospital Universitário Clemente
Faria e implantou o serviço de farmácia hospitalar
e nutrição clínica de Francisco Sá, município do
qual foi Secretária Adjunta de Saúde.

Foto: Yosikazu Maeda

Uma das mais aclamadas professoras de curso de
Farmácia de Minas Gerais, Cléia Prado graduou-se
pela Faculdade de Farmácia da Universidade Federal
de Ouro Preto (UFOP) e se especializou em Saúde
Pública, Genética e Bioquímica. Foi a primeira
farmacêutica da região Norte de Minas a obter
titulação de farmacêutica clínica pela Sociedade
Brasileira de Farmácia Hospitalar (Sbrafh).

A sua experiência na área clínica ganhou reforço
com os estudos que realizou na Universidade
do Chile. As suas experiências profissionais a
fazem uma referência na profissão. Atua como
farmacêutica clínica na Unidade de Terapia
Intensiva Neonatal e Pediátrica do Hospital
Universitário Clemente Faria, da Universidade
Estadual de Montes Claros (Unimontes), em
Minas. E, há nove anos, coordena o curso de
graduação das Faculdades Integradas do Norte
de Minas (Funorte), onde executa projetos nas
áreas de farmácia e nutrição, com ênfase em
atenção farmacêutica, farmacoterapia, saúde
pública, nutrição clínica e farmacologia.

A comenda foi entregue à professora pelo Conselheiro Federal Gerson Pianetti e o presidente do CRF/MG, Luciano Rena

| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Semana de muito conhecimento

CRF/MG apOia Exposição Cultural
sobre Uso Racional de Medicamentos
Dando sequência às comemorações pelo Dia do Farmacêutico, o CRF/MG apoiou a Exposição Cultural sobre
Uso Racional de Medicamentos, realizada pelo ICTQ – Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade. A exposição
aconteceu do dia 21 de janeiro a 22 de fevereiro, no Big Shopping, na cidade de Contagem. O objetivo
principal foi conscientizar a população sobre os riscos envolvidos no processo de automedicação, por meio de
mensagens lúdicas, didáticas e criativas que despertem a reflexão sobre a seriedade da questão.
No último fim de semana da exposição foi oferecido à população consultas farmacêuticas e aferição de pressão
arterial. Farmacêuticos do CRF/MG, do Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica (CEAF, da Faculdade de
Farmácia da UFMG) e estudantes de Farmácia da Nova Faculdade de Contagem prestaram orientação e atendimento às pessoas que passaram pelo local. A diretora do CRF/MG Junia Célia Medeiros e a assessora Técnica
Danyella Domingues, além da farmacêutica Mariane Sardenberg, participaram das atividades.

Dr. Luiz Cavalcante ministrou palestra sobre “Como
instalar uma farmácia magistral veterinária”

Dr. Lucas Portilho falou sobre “Como a
farmácia pode levar para os Dermatologistas
Fotoprotetores Inovadores”

Durante quatro dias, os farmacêuticos tiveram a oportunidade de participar de 9 (nove) palestras e minicursos,
proferidas por profissionais de renome. Todos gratuitos e
ministrados na sede da IBS/FGB, em Belo Horizonte.
A abertura aconteceu no dia 17 de janeiro, pelo presidente
do CRF/MG Luciano Rena, que cumprimentou a todos
reiterando que: “É em busca de conhecimento que vamos
evoluir em nossa profissão. Vocês estão de parabéns!”. A
vice-presidente Elaine Baptista também deu boas-vindas
aos presentes, e ressaltou que: “Não há melhor forma
de se comemorar o Dia do Farmacêutico, do que tendo a
oportunidade de se aperfeiçoar”.
A primeira palestra foi da Dra. Djenane Ramalho Oliveira,
que falou sobre “O universo da Farmácia Clínica e seus
desafios”. Na sequência a professora Roquelia Ferreira
Guedes ofereceu o minicurso “Farmácia Clínica: como
eu faço?
No dia 18 aconteceu o Magistral Day, com quarto palestras.
A primeira foi da assessora técnica do CRF/MG, Danyella
Domingues, que falou sobre “Prescrição Farmacêutica na
Farmácia Magistral”. Na sequência, o Dr. Lucas Portilho, um
dos maiores nomes do Brasil na área de cosmetologia, falou
sobre “Como a farmácia pode levar para os Dermatologistas
Fotoprotetores Inovadores”.
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Dr. Guilherme Sarão explicou as “Tendências
para Mídias Digitais em 2017”

No período da tarde foi a vez do Dr. Luiz
Cavalcante falar sobre “Como instalar uma
farmácia magistral veterinária”. Fechando as
palestradas do Magistral Day, o Dr. Guilherme
Sárão explicou as “Tendências para Mídias
Digitais em 2017“.
Toda a diretoria do CRF/MG esteve presente à
abertura do terceiro dia de comemorações pelo
Dia do Farmacêutico. Eles aproveitaram para
esclarecer dúvidas dos presentes sobre questões
relacionadas ao CRF/MG. Na sequência, o
professor da IBS/FGV, Ângelo Braga, palestrou
sobre “Gerenciamento de Projetos – Prática
essencial para gerar negócios sustentáveis.
A segunda palestra do dia 19 de janeiro foi
ministrada por três farmacêuticos: Adso Moreira,
Grazile Oliveira e Bárbara Taciano Furtado. O
tema foi “Experiência da Farmácia Clínica como
Diferencial no SUS”.
Já a terceira e última palestra do dia foi sobre
“Excelência e Sucesso na Farmácia Comunitária.
Quem ministrou foram os farmacêuticos Wesley
Wandson Castro Silva, João Elias de Carvalho e
John Marcos Almeida.

O presidente do CRF/MG, Luciano Rena, também visitou a exposição, e aproveitou para interagir com a
população e realizar algumas orientações farmacêuticas sobre o uso de medicamentos. Raphael Espósito,
gerente de relacionamento do ICTQ, os recebeu durante a visita.

A diretora do CRF/MG Junia Célia Medeiros participou da exposição
e, junto com estudantes de farmácia da UFMG e da Nova
Faculdade de Contagem, realizou atendimento à população

O presidente do CRF/MG Luciano Rena também visitou a exposição

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
| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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A Farmácia clínica pode causar
impacto no sistema de saúde?
O Universo da Farmácia Clínica e seus Desafios foi o tema
da palestra ministrada na Semana do Farmacêutico
pela doutora e coordenadora do Centro de Estudos em
Atenção Farmacêutica, da Faculdade de Farmácia da
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Djenane
Ramalho de Oliveira.
A edição das Resoluções 585 e 586/2013 do Conselho
Federal de Farmácia (CFF), que regulamentam as
atribuições clínicas e a prescrição farmacêutica, significam
conquistas para a classe e importantes avanços, pois
aumentaram o campo de atuação dos profissionais.
Mas os farmacêuticos estão aptos para atuar em tais
segmentos? Em entrevista à Farmácia Revista (FR), a
doutora Djenane Ramalho de Oliveira, PhD em Farmácia
Social e Administrativa – com ênfase em Atenção
Farmacêutica, que também ministra aulas em universidades nos Estados Unidos, Espanha, diversos países da
América Latina, países Bálticos e em pouco menos de
um mês na Croácia, explica como o farmacêutico deve
proceder e como esse profissional pode causar impacto
no sistema de saúde.
De acordo com a especialista, esse conceito básico do que
significa cuidar do paciente e ser realmente um profissional
de saúde ainda é um conceito novo para o farmacêutico.
FR - Quais regras devem ser seguidas e como inserir
padrões de conduta no oferecimento da atenção
farmacêutica de modo seguro?
Quando se fala de farmácia clínica, estamos falando do
farmacêutico que trabalha diretamente com usuários de
medicamentos. Mas, para trabalhar com o paciente é preciso
seguir algumas regras, que foram definidas há mais de 300
anos em outras profissões, com ampla experiência no cuidado
direto do paciente. Trabalhar com o paciente envolve interferir
na vida dessas pessoas e, consequentemente, assumir
responsabilidades por nossas decisões profissionais.
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A primeira ação profissional é analisar os medicamentos
do paciente e como se dá o processo de uso destes no
seu dia a dia. Essa avaliação também passa pelo conhecimento do indivíduo, dos seus hábitos e de todos os seus
problemas de saúde. O objetivo dessa avaliação é verificar
se o paciente apresenta algum problema. Assim, devemos
ter clareza sobre quais problemas estamos buscando
identificar para somente depois resolvê-los. Após identificado o problema, o farmacêutico deve construir um
plano de cuidado para resolver este problema. Importante
enfatizar que a solução do problema relacionado ao uso
do medicamento pode envolver outros profissionais, além
do farmacêutico e do próprio paciente. Frequentemente,
o paciente apresenta vários problemas, que devem ser
priorizados pelo farmacêutico para serem resolvidos no
decorrer do acompanhamento.
Depois de implementado o plano de cuidado, é responsabilidade do farmacêutico encontrar-se novamente
com este paciente, ou entrar em contato com ele,
para avaliar os resultados das suas intervenções e da
farmacoterapia. Assim, o ciclo está completo. Ou seja:
o profissional identifica o problema, faz um plano para
solucioná-lo, e acompanha o indivíduo para avaliar os
resultados das suas intervenções.
Todo profi ssional que cuida diretamente de pacientes
trabalha dessa forma. Entretanto, o farmacêutico clínico
deve ser capaz de identificar e solucionar problemas
que outros profissionais não podem, por não possuírem
tal competência. E, voltando à sua pergunta inicial,
precisamos ter uma metodologia de trabalho, ou uma
propedêutica, para realizar todo este trabalho, metodologia esta que garantirá que estamos seguindo padrões
de prática, ou de conduta como você mencionou. Isso
é fundamental para sermos aceitos e respeitados como
profissionais do cuidado.
Esses padrões de prática garantem que o profissional
siga parâmetros científicos e éticos para intervir na vida
dos pacientes, ao invés de criar métodos próprios sem
respaldo da literatura.

Em outras palavras, temos que avaliar o paciente
baseado em conhecimento científico, no que já foi
testado, de preferência em milhares de pessoas.
Não podemos “inventar a roda”. Somente assim
o farmacêutico será respeitado pelos outros
membros da equipe de saúde e será pago pelas
decisões que toma.
FR-O que deve ser observado em relação ao uso
de medicamentos?
A propedêutica que mencionei antes delimita o meu
escopo de trabalho como farmacêutico clínico. É
responsabilidade do farmacêutico clínico avaliar
se os medicamentos em uso pelo paciente são
realmente apropriados para ele, se são efetivos
para atingir as metas terapêuticas desejadas, se
são seguros para o paciente, considerando todos
os seus problemas de saúde e todos os seus
medicamentos, e finalmente, somente depois da
avaliação da indicação, efetividade e segurança
dos produtos em uso, o farmacêutico deve avaliar o
comportamento do paciente com relação à adesão
aos seus medicamentos. Ou seja, primeiro faço
uma avaliação técnica dos produtos em uso por
aquele paciente em particular, e somente depois
de determinada sua adequação, eu trabalho com a
pessoa para garantir sua adesão.
Por exemplo, um paciente hipertenso pode estar
usando um medicamento indicado e correto para
ele, mas talvez a dose esteja baixa para atingir o
objetivo desejado. A falta de efetividade é devido
à dose baixa. Neste caso, teremos que trabalhar
com o médico para que a dose seja aumentada,
e depois trabalharemos a adesão do paciente ao
produto que consideramos que poderá ser efetivo
na nova dosagem.
Em casos como esse, temos que envolver o paciente
na decisão e educá-lo, e encaminhar um comunicado
ao prescritor, relatando a situação e solicitando
alteração na dose do medicamento. Normalmente,
em torno de 60% dos problemas são resolvidos entre
o farmacêutico e o paciente. O paciente deve ser
nosso grande parceiro. Nosso objetivo é realmente
trabalhar com o paciente, estabelecer uma reação de
confiança e de longo prazo.

FR - Nos casos em que o paciente não segue a farmacoterapia
recomendada o que farmacêutico pode fazer?
Como disse anteriormente, antes de motivar a adesão ao
tratamento, tenho que garantir que o produto farmacêutico é o
mais indicado para este paciente e que tem o potencial de ser
efetivo e seguro. Assim, depois dessa avaliação e decidindo que o
paciente poderá se beneficiar deste produto, o farmacêutico deve
tentar compreender porque o paciente não segue a recomendação
ou a prescrição médica. É nossa responsabilidade compreender
o que está por trás da não adesão a um tratamento. Certamente
o paciente tem um bom motivo para isso. Por exemplo, talvez
ele tenha tido uma experiência negativa com este medicamento no passado, ou alguém da sua família. Compreender
essas experiências pode ser uma das grandes contribuições do
farmacêutico no processo de cuidado do paciente. A partir dessa
compreensão, podemos fazer recomendações mais realistas e
adequadas à vida daquele paciente, especificamente. A partir daí
fazemos a intervenção e já marcamos um retorno para avaliar o
que aconteceu. Entendemos que todos esses passos não podem
ser negociáveis, se quisermos cuidar realmente de outra pessoa. É
sempre um processo cíclico: avaliar, identificar problema, construir
e implementar um plano, e acompanhar para avaliar resultados.
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Primeiro precisamos aceitar uma filosofia profissional
que define minhas responsabilidades. Preciso ter clareza
de quais são minhas responsabilidades no cuidado ao
paciente. Essa é uma questão ética!
Depois preciso aplicar meus conhecimentos, usando um
processo de cuidado do paciente, que reflete padrões
de prática, com o objetivo de identificar e solucionar os
problemas relacionados ao uso de medicamentos. Esses
problemas advêm da falta de indicação, efetividade,
segurança e adesão aos medicamentos. Intervenho para
solucionar estes problemas e assumo responsabilidade
pelos resultados das minhas ações. Isso se reflete no
acompanhamento do paciente e na documentação de
tudo que eu faço.
Outro pilar importante e que não deve ser esquecido é
a gestão destes serviços. Devemos pensar em todos os
recursos de que necessitamos para que isso se torne
uma realidade. Precisamos de farmacêuticos capacitados, que sejam pioneiros no oferecimento destes
serviços, precisamos de médicos parceiros que nos
apoiem, e devemos ser capazes de convencer gestores
que podemos alterar radicalmente os resultados em
saúde com o nosso serviço, e precisamos trazer pacientes
para nossos serviços.
Para que o farmacêutico clínico seja uma realidade nos
nossos sistemas de saúde, precisamos de farmacêuticos
proativos, empreendedores, audaciosos, e com humildade
para aprender e desvendar um novo caminho. Para isso
vamos precisar de novos currículos de Farmácia, novos
professores e, quem sabe, atrair estudantes com novas
aspirações às faculdades de Farmácia.
FR - Como está o panorama da farmácia clínica no
Brasil?
A farmácia clínica carrega um certo status hoje no país,
mas gera grande responsabilidade. Os farmacêuticos
ainda não são expostos à cultura do paciente e do
cuidado deste durante os cursos de graduação. Isso ainda
é novo no Brasil, talvez tenha ganhado mais visibilidade
nos últimos 10 anos. Nos países europeus a situação
é semelhante, porém, posso dizer que estamos mais
avançados do que muitos deles.
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Nós aceitamos essa missão de cuidar das pessoas sem
entender o que isso realmente significa. O farmacêutico
precisa mudar! Precisamos entender que essa mudança não
é fácil, exige muito trabalho, dedicação e estudo. Também é
preciso o apoio dos gestores e dos médicos, principalmente.
Eles devem entender o impacto que nós, farmacêuticos,
podemos causar no sistema de saúde com o cuidado direto
do paciente. Temos que sensibilizá-los e mostrar nossa
capacidade de trabalhar de forma interdisciplinar. Mas, a
única forma de fazer isso é realmente cuidando de pacientes.
E temos vários exemplos aqui em Minas Gerais de que isso
funciona, de que isso é possível. Isso não é mais “coisa de
país desenvolvido”, como já me disseram inúmeras vezes ao
longo dos anos.
O fato é que o medicamento é o instrumento terapêutico
mais usado nos sistemas de saúde atuais, e o farmacêutico
tem o potencial de impactar de forma efetiva nesse
processo. Exemplos de pacientes que podemos impactar
significativamente são os pacientes crônicos, que vivem
com hipertensão, asma, diabetes, dentre outros. Se bem
assistidos pelo farmacêutico, esses pacientes terão menos
complicações, menos hospitalizações, reduzindo os gastos
do sistema. Entretanto, temos que fazer isso bem feito. Ou
fazemos bem, ou estaremos falando disso, somente falando
disso, em 10 anos.
FR - O que o paciente pode esperar do atendimento
farmacêutico?
Ele pode esperar que terá um profissional comprometido
com os resultados dos seus medicamentos. Um profissional
que trabalhará com ele para garantir que obtenha os efeitos
esperados dos medicamentos que utiliza; que irá minimizar
os riscos associados às reações adversas e as interações
medicamentosas; e que ele terá um esquema terapêutico
compatível com seu estilo de vida e suas necessidades reais.
FR - Como o 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica
pode contribuir com farmacêutico que atua ou pretende
atuar nessa área?
No congresso, o farmacêutico vai contar com palestras,
cursos, oficinas, onde poderá aprimorar suas habilidades
clínicas, gestão do serviço clínico (por exemplo, como fazer
um plano de negócio para oferecer o serviço clínico) e uma
série de possibilidades de aprendizado.

Foto: Fábio Souza

Coluna do Conselheiro Federal
FR – Quais os principais pilares do atendimento ao
paciente?

PIANETTI é professor
titular de Controle de
Qualidade de Fármacos
e Medicamentos da
Faculdade de Farmácia
da UFMG e Conselheiro
Federal por Minas Gerais

Como o paciente pode
avaliar a qualidade de um
medicamento?
por Gerson Antônio Pianetti

Recebi ligação de uma jornalista, de uma emissora
do Amazonas, me pedindo uma entrevista. Sua
primeira pergunta foi: “Como um paciente pode
avaliar que um medicamento não possui qualidade?”
Respondi que não cabe ao paciente ter preocupações sobre a qualidade de um medicamento,
mas ele pode tirar suas dúvidas com o farmacêutico
e solicitar esclarecimentos sobre a utilização do
produto com suspeita de desvio da qualidade.
Cabe aos prescritores e aos farmacêuticos a preocupação quanto à qualidade dos medicamentos
prescritos ou dispensados, entretanto, não cabe
aos mesmos fazer indicação segundo determinado
laboratório. Para nós, profissionais da saúde, a
qualidade é inerente ao produto e advém de uma
somatória de fatores que começa com as boas
práticas de fabricação e passa pelas condições
adequadas de distribuição e armazenamento, uma
vez que as intempéries naturais são fontes de
deterioração de qualquer produto farmacêutico.
Ainda que seja prática habitual de alguns prescritores e balconistas indicarem medicamentos
segundo laboratórios, essa prática deve ser evitada.

No caso do prescritor, o histórico do paciente pode levar
à confiança na prescrição a partir da eficácia terapêutica
obtida com o tratamento. Já no segundo caso, não cabe
ao balconista essa atitude. Para isso, o farmacêutico
está no serviço devidamente habilitado para propor
ao paciente as variadas possibilidades, ajudando-o na
melhor escolha. Uma farmácia não deve adquirir medicamentos oriundos de fornecedores não qualificados.
Cabe ao farmacêutico acompanhar e notificar os casos
constantemente relatados pelos próprios pacientes ,
acompanhar os alertas e notas da agência regulatória
e os boletins emitidos por Centros de Informação de
Medicamentos (CIMs).
A sociedade tem de se sentir segura quanto à qualidade
dos medicamentos registrados no Brasil. Esse é um
dos principais papéis da farmacovigilância: deixar a
população tranquila em relação à eficácia, segurança
e qualidade dos medicamentos que utiliza. Para tal,
torna-se necessário garantir que as ações sanitárias
realizadas pelos órgãos de fiscalização sejam
eficientes, tanto com os insumos farmacêuticos, quanto
com os produtos acabados. A fiscalização realizada
no período pós-registro deve garantir que o medicamento mantenha a mesma qualidade apresentada no
momento do registro.
Os testes de controle da qualidade dos medicamentos
devem seguir sempre as normas vigentes e parâmetros
das farmacopéias e serem realizados de forma ainda
mais abrangente e intensiva no pós-registro. É dever da
Vigilância Sanitária fiscalizar os produtos e não somente
adotar medidas emergenciais para retirá-los do mercado
após a constatação de algum desvio ou dano ao paciente.
Assim, não se tem uma resposta pronta para aquela
pergunta da jornalista, mas temos uma certeza de
que é na Farmácia e com o profissional farmacêutico
que as dúvidas sobre a qualidade e o uso racional de
medicamentos podem ser sanadas. Vamos atuar com
mais afinco, cumprir o nosso papel com a sociedade e
valorizar mais o nosso trabalho.
| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Abertas as inscrições para 14º Congresso
de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais
14CFBMG vai abrigar o I Congresso Mineiro de Farmácia Estética e
Cosmetologia, com capacitações para o desenvolvimento e prescrição de
dermocosméticos, além de apresentar técnicas no tratamento estético
Desde o dia 10 de abril estão abertas as inscrições para o 14° Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas
Gerais (14CFBMG). Os valores são os mais democráticos entre os eventos deste porte na área da saúde, do
Brasil. Até o dia 16 de junho, farmacêutico inscrito no CRF/MG paga apenas R$ 150,00, enquanto estudante R$
100,00. Para se inscrever, basta acessar o site do congresso: www.crfmg.org.br/congresso .
Confira a tabela completa, abaixo.

Inscrição até 16
de junho de 2017

Inscrição a
partir de 17 de
junho 2017

GRADUANDO

R$ 100,00

R$ 130,00

PROFISSIONAL INSCRITO NO CRF/MG

R$ 150,00

R$ 180,00

PROFISSIONAL NÃO INSCRITO NO CRF/MG

R$ 230,00

R$ 280,00

Pacote Caravana
Estudantes e farmacêuticos que quiserem se organizar em grupos têm condição especial. A cada dez
inscrições efetivadas, uma é concedida como cortesia. Para saber mais, acesso o site do 14CFBMG.
A grade científica já está disponível, com dezenas de opções de cursos, minicursos, palestras e oficinas,
que giram em torno do tema do Congresso “Farmacêutico no cuidado à saúde do indivíduo, da família e da
comunidade”. Entre as áreas abordadas estão a farmácia comunitária, farmácia clínica, farmácia hospitalar,
farmácia magistral, farmácia oncológica, práticas integrativas, análises clínicas, gestão e empreendedorismo,
farmácia industrial, farmácia estética, saúde coletiva e educação farmacêutica.
A abertura do Congresso acontece no dia 10 de agosto, no Minascentro, em Belo Horizonte. Após a solenidade,
com a presença de diversas autoridades, haverá duas apresentações. A primeira será a palestra magna, com
o farmacêutico Dr. Divaldo Pereira de Lyra Junior. O tema abordado será “Novas Oportunidades no Cuidado
Farmacêutico”. Na sequência haverá um stand up com o humorista e palestrante motivacional, Thiago Carmona.
Uma rica programação cultural também está sendo organizada, contemplando o que de melhor a capital
mineira e região metropolitana oferecem.
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Palestra Magna | Dr. Divaldo Pereira de Lyra Junior
Mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal
de Pernambuco (1999); doutor
pela Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo
(2005) e pós-doutor pela Escola
de Enfermagem de Ribeirão Preto
da Universidade de São Paulo
(2006), Dr. Divaldo Pereira de Lyra
Junior é, atualmente, professor
Associado I da Universidade Federal de Sergipe (disciplinas
Assistência Farmacêutica, Atenção Farmacêutica e Farmácia
Hospitalar); orientador no Programa de Pós-Graduação
(Mestrado e Doutorado) em Ciências da Saúde e no Programa
de Pós-Graduação (Mestrado e Doutorado) em Ciências
Farmacêuticas da UFS. É também líder do Grupo de Ensino
e Pesquisa em Farmácia Social, coordenador do Laboratório
de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social/ UFS, membro

da Rede Brasileira de Assistência
Farmacêutica; chefe da Unidade de
Gerenciamento das Atividades de
pós-graduação do Hospital Universitário da UFS/EBSERH e Delegado no
Brasil da Organização de Farmacêuticos Ibero-Latinoamericanos.
Em 20 anos de carreira, Dr. Divaldo
ministrou mais de 150 palestras e
cursos no Brasil e exterior, publicou
mais de 100 artigos científicos, quatro
livros, ganhou mais de 20 prêmios
científicos de relevância nacional e
internacional. Tem experiência na área
de Assistência Farmacêutica, atuando
principalmente nos temas: Farmácia
Social, Comunicação farmacêutico-paciente, Atenção Farmacêutica, Erros
de medicação, Gerontologia.

Stand up | Thiago Carmona
Logo após a palestra do Dr.
Divaldo, quem dá continuidade
à aber tura do 14CFBMG é o
humorista, palestrante motivacional, redator, publicit ário,
pós-graduado em Administração
Empresarial e MBA em Gestão de
Pessoas, Thiago Carmona.
C om uma linguagem leve e
bem-humorada, Carmona fará
um show em formato stand up,
mesclando temas da farmácia e de empreendedorismo.
Será um momento para tratar de assuntos do cotidiano da
profissão, além de estimular o pensamento empreendedor em
relação à vida e uma utilização inteligente da criatividade na

constante busca da felicidade profissional e pessoal. “Não mude de vida,
mude a forma de ver a vida”.
Carmona foi vencedor de quatro
c oncur s o s de humor nacionai s:
Programa do Faustão, na Rede Globo;
dois realizados na Record, no programa
da Ana Hickmann e um no SBT, no
programa do Celso Portiolli. Finalista
do Prêmio Multishow de Humor.
Integrante e fundador da Companhia
de Humor Desculpa Qualquer Coisa
e há seis anos se apresenta no
maior festival de humor do mundo, o
Risadaria.

| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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eXpoFArmA
A tradicional feira de negócios do
14CFBMG é aberta ao público e uma
ótima oportunidade para prospectar
parcerias, divulgar produtos, fechar
contratos e dar visibilidade à marca,
pois é esperada uma visitação diária em
torno de 5 mil pessoas, que vêm de todo
o Brasil.
A novidade deste ano da Exporfarma é
a disponibilização de salas reservadas
para rodada de negócios. Todos que
estiverem como expositores ou patrocinadores do 14CFBMG poderão solicitar o
agendamento destas salas, sem custos.

Venda de cotas de
patrocínio e estandes
Aqueles que tiverem interesse
em participar do 14CFBMG como
patrocinadores ou expositores
podem solicitar uma proposta
ou visita por meio dos seguintes
contatos:

inÉdito
Programação inclui I Congresso Mineiro
de Farmácia Estética e Cosmetologia
Dentro do 14CFBMG será realizado o I Congresso Mineiro de
Farmácia Estética e Cosmetologia. A área é uma das mais
promissoras em que o farmacêutico pode atuar. De acordo
com matéria publicada pela Exame, especialistas acreditam
que o setor deve apresentar taxas de crescimento no faturamento cada vez maiores até pelo menos 2020.
Ainda de acordo com a matéria, um estudo realizado pelo
SPC Brasil mostra que, em um cenário de crise, o brasileiro
opta por cortar atividade de lazer em vez de gastos com
a beleza. Este comportamento favorece a “Indústria da
Beleza”, que voltou a crescer em 2016.

Giro de
Capacitações
1° Prescrifar de 2017, em Divinópolis
A primeira turma do Prescrifar em 2017 foi em Divinópolis. O curso de
prescrição farmacêutica oferecido gratuitamente pelo Conselho Regional
de Farmácia de Minas Gerais disponibilizou 450 vagas. A capacitação
contou com as disciplinas de Legislação, Empreendedorismo Farmacêutico
no Atendimento ao Paciente, Fisiopatologia, Farmacologia Clínica
e Terapêutica, Fisiopatologia, Farmacologia Clínica e Terapêutica II,
Semiologia e Discussão de Casos Clínicos, Comunicação Interpessoal e Boas
Práticas na Prescrição de Medicamentos.

O I Congresso Mineiro de Farmácia Estética e Cosmetologia
contará com a presença de renomados profissionais do
mercado nacional, que apresentarão as principais novidades
e tendências do setor.

Projeto Rumo Certo deu as boas-vindas aos
recém-graduados, em Belo Horizonte

Além disso, serão oferecidos cursos e oficinas com o
formato prático e dinâmico, que vão permitir ao congressista
conhecer e se aprimorar no desenvolvimento e prescrição de
dermocosméticos, além de apresentar as técnicas de última
geração no tratamento estético.

No dia 09 de fevereiro, o CRF/MG realizou, em sua sede, o projeto
“Rumo Certo - Farmácia Legal”, em Belo Horizonte. O evento, que teve
como objetivo informar ao novo farmacêutico e orientá-los sobre os
seus direitos e deveres e das responsabilidades de cada entidade que o
representa. Também contou com a palestra Farmácia Legal, ministrada
pela diretora Júnia Célia de Medeiros e a entrega das Carteiras de
Identidade Proﬁssional (CIP).

Claudia Leite (pacote caravana)
claudia.leite@crfmg.org.br
(31) 9 8869-0329
José Alves Torres Junior
jose.alves@crfmg.org.br
(31) 3218-1012 / 9 8869-0247

Minicurso Interpretação de exames
laboratoriais, em Belo Horizonte
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), em parceria
com o Instituto de Ciência, Tecnologia e Qualidade (ICTQ), promoveu,
em sua sede, o minicurso de “Interpretação de exames laboratoriais”,
no dia 17 de fevereiro. O minicurso que foi ministrado pelo professor
Klauber Menezes Penaforte, tinha como objetivo a Interpretação
dos exames laboratoriais relacionados à série vermelha e branca do
hemograma e a correlação dos exames hematológicos com a prescrição e
acompanhamento do tratamento.

Marla Domingos
marketing@crfmg.org.br
(31) 3218-1044 / 9 8634-9520
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Divinópolis é a primeira cidade a receber o Prescrifar em 2017
Outras seis cidades recebem a capacitação ainda este ano: Governador
Valadares, Alfenas, Uberaba, Belo Horizonte, Paracatu e Viçosa
O Prescrifar, cur so de capacitação em prescrição
farmacêutica, oferecido gratuitamente pelo Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais, chegou com ainda
mais força em 2017! A primeira cidade a receber a capacitação foi Divinópolis. Foram disponibilizadas 450 vagas,
para farmacêuticos e estudantes. As aulas são ministradas
na Faculdade Pitágoras e tiveram início no dia 4 de fevereiro,
com previsão de encerramento para o dia 8 de abril.
A vice-presidente do Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais (CRF/MG), Elaine Baptista, foi dar boas-vindas
aos farmacêuticos. “Por pedido de vocês, conseguimos
trazer o Prescrifar para Divinópolis. Nosso intuito é,
justamente, seguir atendendo o maior número possível de
farmacêuticos em todo o estado”, ressaltou.
A grade de matérias continua a mesma de 2016, com seis
disciplinas lecionadas em cinco sábados, geralmente a cada
15 dias. O primeiro módulo contempla Legislação e Empreendedorismo Farmacêutico no Atendimento ao Paciente; o
segundo módulo é sobre Fisiopatologia, Farmacologia Clínica
e Terapêutica I; o terceiro módulo é sobre Fisiopatologia ,
Farmacologia Clínica e Terapêutica ; o quarto módulo é sobre
Semiologia e Discussão de Casos Clínicos e o quinto e último
módulo sobre Comunicação Interpessoal e Boas Práticas na
Prescrição de Medicamentos.

A vice-presidente do CRF/MG Elaine Baptista,
deu as boas-vindas aos farmacêuticos

Eu fui proprietário de farmácia por 41
anos. Trabalhei em hospitais e hoje
sou Responsável Técnico, como funcionário, em outra farmácia. Comecei em
Iguapé, aos 16 anos, com meu tio, que
era farmacêutico. Hoje tenho um filho
farmacêutico! Inclusive insisti para que
ele viesse comigo. Acredito que esse tipo
de capacitação é muito boa para gente!
Estou adorando! Minha vontade é saber até onde podemos ir,
nossa limitações sobre a prescrição. Acho que isso é importante!
Tem uma poesia, do Álvaro Albuquerque, chamada “Oração ao
Farmacêutico”, que diz:

Farmacêuticos de Divinópolis e região receberam a primeira turma
de 2017 do Prescrifar, com aulas ministradas na Faculdade Pitágoras

MARÇO Governador Valadares
MAIO Alfenas
JUNHO Uberaba

JULHO Belo Horizonte
AGOSTO Paracatu
SETEMBRO Viçosa

Acompanhe, no site (www.crfmg.org.br ) e Facebook (facebook/crfminas) as datas de abertura das inscrições!

| Farmácia Revista |

O objetivo do curso é estudar os conteúdos relacionados às disciplinas previstas nas resoluções do Conselho
Federal de Farmácia (CFF) nº 585 e 586 de 2013. Os assuntos abordados visam analisar as diretrizes legais que
regulamentam a farmácia clínica e a prescrição farmacêutica; desenvolver junto aos farmacêuticos técnicas de
comunicação interpessoal e atendimento ao paciente; revisar os conteúdos básicos relacionados à fisiopatologia, semiologia e farmácia clínica; promover a discussão de casos clínicos e aplicação de técnicas de boas
práticas de prescrição farmacêutica.

A palavra é sua

Além de Divinópolis,
mais seis cidades recebem o Prescrifar.
Confira!
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Sobre o Prescrifar

Bendito seja tu!...que em horas mortas,
Para servir um lar que a dor invade,
Vais abrir tua porta com bondade
Quando o sono fechou todas as portas!
Bendito seja tu!...Que mal suportas,
Dos venenos a cruel letalidade
E os transforma, por bem da humanidade,
Nos bálsamos que arranca das retortas!
Quando o mundo chegar a novas eras,
Quando os homens, em vez de serem feras,
Se unirem pela força dos ideais
Erguer-se-ão monumentos de granito
Em cujos pedestais se tenha escrito:
“Farmacêutico” só! Para quê mais?
Eu quero mais! O saber não ocupa lugar!
Luiz Wagner Correa, 76 anos, da cidade de Iguape

Excelente iniciativa do CRF/MG, que proporciona
aos farmacêuticos de Divinópolis e região a
oportunidade de conhecimento. Acredito que
essa capacitação é fundamental para a profissão
farmacêutica. Depois da graduação é preciso
se manter inteirado do que acontece, pois as
mudanças acontecem de maneira rápida.
Klauber Menezes Penaforte

Coordenador do curso de Farmácia da
Faculdade Pitágoras, de Divinópolis

O que sinto é que os farmacêuticos estão um pouco
perdidos sobre as regulamentações da prescrição.
Esse curso está sendo muito bom, pois tem dado
o direcionamento que precisamos. Especialmente
para quem se graduou há mais tempo, como
eu, em 2011. É ótimo poder nos atualizarmos!
Raquel Bueno, 28 anos,

farmacêutica da cidade de Abaeté

| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Responsabilidade Social

Comissões Assessoras

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 ministrados em janeiro e fevereiro.

Entrega de doações para Hospital da Baleia
Em 19 de janeiro, a diretora do CRF/MG, Gizele Souza Leal entregou ao representante
da Fundação Benjamim Guimarães/ Hospital da Baleia, Luan Henrique Fonseca Santos,
as doações de kit de higiene pessoal arrecadadas no Magistral Day, realizado durante a
Semana do Farmacêutico, na Fundação Getúlio Vargas. Foram arrecadados:
45 embalagens de xampu
45 condicionadores
50 sabonetes em barra
02 sabonetes líquidos
02 cremes dentais
01 escova de dente
140 pacotes de lenços umedecidos

CRF/MG repassa doações de leite em pó
ao Lar Maria de Nazaré - Fonte de Vida
No dia 20 de janeiro, o presidente do Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), Luciano Rena, repassou
as doações arrecadadas durante a solenidade do Dia do
Farmacêutico ao Lar Maria de Nazaré - Fonte de Vida. Foram
entregues ao representante, José Raimundo Figueiredo, 92
embalagens de leite em pó.

Brasil ocupa a quarta posição
mundial no setor de cosméticos*
*Comissão Assessora de Cosmetologia
Influenciado pela participação da mulher no mercado de trabalho,
da maior expectativa de vida, utilização de tecnologia de ponta com
aumento de produtividade, lançamento constante de novos produtos
e uma cultura cada vez mais voltada para saúde e bem-estar, o setor
de cosméticos apresentou até 2014 crescimento mais vigoroso que o
restante da indústria, com crescimento médio deflacionado composto
próximo a 11,4%, nos últimos 20 anos. Já, após 2014, o setor retraiu
quase 9% pela primeira vez nos últimos 23 anos, devido à situação
político-econômica do país.
Dados de agosto de 2016 demonstram um total de 2.613 empresas
regularizadas na Agência de Vigilância Sanitária (Anvisa), sendo que 20
são de grande porte, com faturamento líquido de impostos acima dos
R$ 200 milhões, o que representa 75% do faturamento total do setor.

Para fazer doações ao Hospital da
Baleia, acesse:
www.hospitaldabaleia.org.br/doe
e www.amigosdobaleia.org.br

Em Minas Gerais temos 237 empresas regularizadas junto à Anvisa e 76
registradas junto ao CRF/MG sob a responsabilidade de farmacêuticos.
Doações de fraldas geriátricas as Obras
Assistenciais Antônio Frederico Ozanan
As doações arrecadadas durante a
abertura do Prescrifar em Divinópolis,
no dia 4 de fevereiro, foram entregues
pela vice-presidente Elaine Baptista ao
coordenador do curso de Farmácia da
Faculdade Pitágoras, professor Klauber
Menezes Penaforte.
O coordenador recebeu os 127 pacotes
de fraldas geriátricas, que foram
entregues por ele à instituição Obras
Assistenciais Antonio Frederico Ozanan.

Lar Vicentino Confrade Antônio Onízio
de Igarapé recebe fraldas geriátricas
No dia 17 de fevereiro, o Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais (CRF/MG) realizou o Capacifar - Interpretação
de Exames Laboratoriais, em Belo Horizonte. Os
farmacêuticos e acadêmicos participantes doaram pacotes
de fraldas geriátricas.
A diretora do CRF/MG Júnia Célia de Medeiros fez o repasse
de 53 pacotes de fraldas ao representante do Lar Vicentino
Confrade Antônio Onízio de Igarapé, Luiz Gustavo de Castro.

Conforme dados do Euromonitor, o Brasil ocupa a quarta posição no setor,
representando 7,1% do consumo mundial, sendo o segundo em produtos
depilatórios, desodorantes, perfumes, produtos masculinos e proteção
solar; o terceiro em produtos de higiene oral, produtos infantis e produtos
para cabelos. Em produtos para o banho, o Brasil ocupa a quarta posição;
a quinta em maquiagem e a oitava em produtos para pele.
Segundo dados do Ibope 2015, o Brasil é o segundo setor industrial
que mais investe em inovação e o primeiro setor industrial que mais
investe em publicidade (estando atrás somente do comércio varejista e
serviços ao consumidor).

* Pela primeira vez, desde
o segundo semestre de
2016, farmacêuticas
atuantes no setor prestam,
honorificamente, assessoria
técnica nesse setor ao
Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais.
Integram a comissão as
farmacêuticas Alessandra da
Costa Morais Nunes, Janine
Oliveira Capelão e Sirley Nunes
de Sá, de Belo Horizonte; Elisa
Novaes Cancella, de Ituiutaba;
e Vanessa de Figueiredo Vilela
Araújo, de Três Pontas.
Todas juntas na expectativa
de fortalecer e trazer
diversificados conteúdos
de apoio ao setor de
produtos de higiene pessoal,
perfumaria e cosméticos.
Para acompanhar outros
artigos e links interessantes
referentes à área de
Cosmetologia, acesso site
do www.crfmg.org.br/
Informações/área Técnica/
Legislações - Comissões
e área: Cosmetologia.

Na sexta-feira, 17 de fevereiro, a diretora do
CRF/MG, Junia Célia Medeiros entregou a doação
de gêneros alimentícios recebidos durante a
palestra “Rumo Certo. Farmácia Legal!” para
o Grupo de Apoio à Família Carente, do bairro
Bonsucesso, em Belo Horizonte.
Foram entregues, à representante Joana Paulo
Franco, 23 pacotes de macarrão (tipos parafuso e
espaguete), quatro litros de óleo de cozinha, um
quilo de farinha de trigo e seis embalagens de molho
de tomate. Os alimentos serão usados em sopas, a
serem distribuídas à população carente, de rua.
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Processo Ético: 0031/2015

Farmacêutico (a): R.L.P. - CRFMG: 10.503
Processo Instaurado para apuração de Infração aos
artigos: 3º, 4º, 6º, 8º, 10; 12, incisos I, III, VII, e XI, 14,
incisos IV, VII, XV, XXVII, XXXII, XL, XLII e 18, inciso III;
do Código de Ética da Profissão Farmacêutica (Res.
596/2014 do CFF).
Penalidade: Suspensão de 1 ano do exercício
profissional

A diretoria do CRF/MG dá publicidade às
sentenças proferidas nos processos, de
acordo com o Art.5º - Anexo III do Código
de Ética da Profissão Farmacêutica,
aprovado pela Resolução 596/2014
do Conselho Federal de Farmácia, que
estabelece as infrações e as regras de
aplicação das sanções disciplinares.

PROCESSOS
ÉTICOS

Entrega de doações para o Grupo de Apoio à Família Carente
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canal aberto

História preservada
Farmácia em Caeté quer transformar em fundação museu com relíquias
da profissão farmacêutica e busca doadores para ampliar o acervo

1

Museu
Além do amor à profissão, preservar a história é outra
paixão do farmacêutico. Em 1990, ele resolveu reunir
instrumentos, peças, louças e livros raros, entre outros
objetos, e montar um museu com o acervo herdado de
seus antepassados. O museu funciona diariamente, anexo
à sua farmácia, das 7h às 22h.

A Pharmácia Ideal completa 100 anos de história em 2018

São quase cinco gerações de farmacêuticos
na família de Antônio Maria Claret Chagas. Aos
71 anos, ele se orgulha em dar continuidade
ao projeto que começou na cidade de Caeté,
em 1908, a Pharmácia Ideal. O interesse pela
profissão começou com os parentes e pioneiros
Joaquim Fernandes de Melo e João Geraldo
Chagas, ambos farmacêuticos práticos.
Desde criança, ele foi encaminhado para a
sucessão na Pharmácia Ideal. E a inspiração que
veio de berço se concretizou na década de 1970,
quando Antônio Claret ingressou na Faculdade
de Farmácia da Universidade Federal de Minas
Gerais, em Belo Horizonte. “Ser farmacêutico
para mim é um estado espiritual, pois carrego na
minha bagagem não só o conhecimento científico
que a faculdade me proporcionou, como
toda trajetória dos meus antepassados. Eles
dedicaram suas vidas à saúde da população, que
continua carente de um atendimento digno, de
atenção e amor”, analisa Claret.
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Lá estão preciosidades, como a biblioteca médico-farmacêutica, que conta com exemplares de farmacopeias
Chernoviz, livros de patologia e formulários datados
de 1900. Há um atlas de anatomia de 1864, feito com
bico de pena. Tem também instrumental cirúrgico, sais
importados, balanças, louça inglesa, seringas, capsuladores, piluleiros, ventosas e outros objetos expostos em
mobiliário da época, incluindo um ‘birô’ de manipulação
fabricado na Quinta da Boa Vista, Rio de Janeiro.
Conhecedor da história da profissão, Antônio Claret fala das
dificuldades que a população e os “práticos” enfrentavam
no início de 1900. “Naquela época, a carência era total, pois
quase não havia médicos, e os farmacêuticos práticos tinham
que se virar com o que havia disponível, desde consultas por
informação a visitas domiciliares feitas a cavalo”, conta.

2
Os livros antigos e objetos que compõe o acervo do Museu da Pharmácia
estão expostos ao público em mobiliários feitos de cedro

O puncionador (1) era usado para punção em abscessos e o
escarnificador (2) para a drenagem e posterior aplicação de “sangue sugas”

O farmacêutico também gosta de relatar histórias a
respeito da profissão. Ele diz que não era nada fácil
ser farmacêutico naquela época, pois até mesmo
as informações e as bibliografias disponíveis eram
impres sas em francês ou latim. Para exercer a
atividade, era necessário buscar conhecimento fora
e ter o domínio de algum idioma estrangeiro. “O que
havia disponível eram as raízes medicinais, os capsuladores, piluleiros e os recipientes de louça inglesa. Os
farmacêuticos práticos enfrentavam sozinhos epidemia
de gripe espanhola, a extração de projéteis, e até a
aplicação de ventosas e sangue-sugas faziam parte do
dia a dia deles” relata.

várias línguas relacionados à profissão medico-farmacêutica e exposição de fotos antigas
de Caeté. E ainda um casarão secular, onde
deixaremos exposto os móveis, loucas e utensílios
antigos da família”, comenta Luiz Antônio.

Doações
A intenção de Antônio Claret e o seu filho Luiz Antônio
Chagas, também farmacêutico, é manter o museu em
atividade, mas de forma ainda mais organizada. Para
isso, eles têm buscado apoio de órgãos públicos e
também daqueles quiserem ajudar, com doações de
objetos, que remetam à história da farmácia.
O desejo deles é transformar o local numa fundação, com
o intuito de angariar recursos para o custeio de toda a
reforma e ampliação do casarão em estilo barroco.

Antônio Maria Claret guarda todos os objetos que herdou
da família e criou um museu em 1999

“Queremos montar um consultório médico completo,
nos moldes da década 1940. Exposição da farmácia
centenária, biblioteca de livros raros, editados em

Além de apoio financeiro o museu também vai
precisar de estantes e prateleiras em cedro, para
manter a característica local. Objetos farmacêuticos também podem ser doados. O projeto
de ampliação conta com o apoio da Prefeitura
Municipal de Caeté.
“Estamos em busca livros técnicos da área de
saúde do início do século, utensílios da área
de farmácia e medicina, potes de porcelana e
embalagens de sais importados, ‘birôs’ e ‘boticas’,
isto é, móveis de armazenagem e manipulação
em farmácias do início do século, armário para
armazenagem de medicamentos no consultório
médico, além de estantes em madeira para
exposição de peças”, revela o farmacêutico.
Os interessados em doar peças, livros e
outros objetos podem entrar em contato
com o farmacêutico Luiz Antônio, no
telefone (31) 3651-1700 ou pelo e-mail
lacchagas@bol.com.br
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REGISTRO

Tradição é mantida na Farmácia Universal
Passados 84 anos desde a sua fundação, a tradição
farmacêutica é mantida diariamente na Farmácia
Universal, localizada no coração do bairro Floresta,
em Belo Horizonte. Aos 92 anos, o farmacêutico
Spencer Procópio de Álvares Monteiro ainda faz
questão de atender seus clientes no balcão,
juntamente com a sua filha Luciana Procópio,
também farmacêutica. A paixão pela profissão está
na sua família há três gerações e começou com o
patriarca, Trajano Procópio de Alvarenga Monteiro.
A Farmácia Universal mantém muitas características
de antigas drogarias e parte da história da farmácia
está exposta em um armário, com objetos que
chamam a atenção de quem entra no estabelecimento. Balanças, embalagens antigas, pipetas, louças
e muitos outros instrumentos usados para a manipulação compõem o acervo. Na parede, um termômetro
doado por um laboratório na década de 1930.

“Os potes vinham com as substâncias escritas
em latim. O composto era escrito em outros
idiomas como inglês, francês, espanhol,
português e chinês. Não havia muitos laboratórios e os produtos de maior venda eram
produzidos na Alemanha”, informa o senhor
Spencer, ao mostrar os objetos.

Spencer Procópio ainda faz questão de atender os clientes no balcão

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 quarta ou quinta-feira.

Solicite o agendamento pelo
falecomdiretoria@crfmg.org.br
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Setor de Registro inaugura call
center para agilizar atendimento
Ligações perdidas são retornadas por funcionários do CRF/MG

Em bus c a de ef iciência no atendimento ao
farmacêutico, o CRF/MG inaugurou no mês de janeiro
um sistema de gerenciamento de ligações telefônicas
no Serviço de Registro. As chamadas recebidas pelo
número (31) 3218-1023 são contabilizadas pela
plataforma, que as distribui entre os funcionários
responsáveis pelo atendimento.
De acordo com o gerente do Serviço de Registro,
Rodrigo Mota, entre os meses de janeiro a março a
demanda aumenta muito em função da renovação da
Certidão de Regularidade (CR) e da inscrição de novos
profissionais. O sistema de call center foi implantado
para gerenciar essas demandas por informações.
“O call center é capaz de mensurar o tempo de espera
da ligação, a duração da chamada e as ligações
não atendidas. No caso das ligações perdidas, nós
podemos retornar para o farmacêutico”, explica o
gerente.
Durante os meses de janeiro e fevereiro o setor de
Registro recebeu 8.342 ligações. Já as chamadas
não atendidas imediatamente devido, por exemplo, a
todos os ramais estarem ocupados, somaram 322, o
que representa 3,9%. Todas foram retornadas pelos
funcionários do setor. O call center funciona também
para as ligações recebidas após às 17h, horário em
que finaliza o atendimento ao público.

“O farmacêutico geralmente quer saber quais os
documentos precisa protocolar para a renovação da
Certidão de Regularidade e outras dúvidas. A intenção
é aperfeiçoar a nossa prestação de serviço ao profissional”, esclarece Rodrigo.
A novidade tem agradado ao público. A farmacêutica
Natália Barcelar foi uma das pessoas que teve
a ligação retornada graças ao registro do novo
sistema. “Achei a iniciativa muito produtiva, pois
é uma forma de comunicar mais rapidamente com
o CRF/MG e, nos casos de dúvida, conseguir uma
informação mais precisa. Fiquei satisfeita com a
novidade”, elogiou a profissional.

Renovação
O prazo para a renovação da Certidão de Regularidade
encerrou no dia 31 de março. Minas Gerais possui mais
de 15 mil estabelecimentos registrados. E, segundo
o gerente Rodrigo Mota, apenas 20% dos estabelecimentos renovaram a CR em janeiro e fevereiro.
Após esse período o farmacêutico deve enviar o
mais breve possível a documentação para o setor de
Registro do CRF/MG, na Sede ou Seções, para regularizar sua situação, conforme determina o artigo 22 da
Lei 3.820/60. Para mais esclarecimentos ligue para
(31) 3218-1023 ou escreva para registro@crfmg.org.br.
| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Âmbito Profissional

A farmácia magistral e o medicamento veterinário
*Farmacêutico Luiz Cavalcante
A manipulação do medicamento para a Veterinária
começou a ser normatizada
pelo Decreto 5053/2004 que
regulamenta a fiscalização
de produtos veterinários e
dos estabelecimentos que os
fabriquem, ou comerciem. Em
seguida vieram outras normas
do Ministério da Agricultura
Pecuária e Abastecimento
(MAPA): IN 11/2005, que
determina as boas práticas de manipulação de produtos
veterinários (nos mesmos moldes da RDC67/2003 ANVISA),
a IN25/2012 que regulamenta a manipulação de produtos
sujeitos a controle especial, A IN41 que altera e dá nova
redação à IN11/2005, e o Decreto 8084/2016 que altera e
dá nova redação ao decreto 5053/2004.

No Sipeagro encontramos o espaço para
cadastro do profissional e do estabelecimento
onde, após o cadastro, deve ser feito o envio
dos documentos necessários para a petição
da licença.

É muito impor tante a leitura e o conhecimento das
legislações pertinentes, antes de dar a entrada no processo
de petição junto ao MAPA, para obtenção da licença para que
a farmácia possa manipular os produtos veterinários. O envio
de dados incompletos e/ou equivocados, como por exemplo,
o envio de POPs com a redação: “Em conformidade com a
RDC67/2003....”, quando deveria ser: “Em conformidade
com a IN11/2005....”, isto é um dos motivos de demora
na liberação da licença do estabelecimento pelo MAPA.
Temos que nos conscientizar que são atividades totalmente
distintas e órgãos reguladores totalmente distintos!

As conferências inicial e final devem ser
feitas obser vando as doses em mg /kg /
dia, e is to é um g rande diferencial do
medicamento magistral veterinário frente
ao medic amento indus trializ ado que é
administrado em função do porte do animal:
pequeno, médio, grande por te e gigante.
Para cães de pequeno porte (até 10 kg), a
dose indicada pelo porte do animal pode
intoxicar um cão de peso de 3,0 a 5 kg.

Para efeitos de liberação da licença e fiscalização da
manipulação de produtos veterinários, SOMENTE DEVEMOS
NOS REFERIR AO MAPA. Também não devemos manipular
qualquer produto veterinário sem a devida licença deste
Ministério. O sistema de petição é todo eletrônico, através
do site do MAPA, onde devemos acessar o Sistema Integrado
de Produtos e Estabelecimentos Agropecuários (Sipeagro).

O interessado pela petição deve estar atento
e acompanhar semanalmente o andamento do
processo de petição pelo site do MAPA.
Uma vez liberada a licença, é importante que
o farmacêutico já tenha treinado a sua equipe
para a execução de todas as rotinas e técnicas
para não cometer erros graves. Por exemplo,
certos ativos são muito tóxicos para gatos,
como o paracetamol, ibuprofeno, ácido acetilsalicílico, etc, quando administrados via oral, e
o propilenoglicol e o peróxido de benzoíla em
formas tópicas.

Uma preparação indevida de um fármaco que
leve um cão ou um gato a óbito poderá levar o
estabelecimento e seu responsável a responderem por crime ambiental, que é inafiançável!
Na dúvida, nunca manipule! Procure estudar
cuidadosamente com o veterinário, ou se
informar através da literatura especializada à
respeito daquela formulação.

*Consultor e palestrante | luizcavalcantefarma@gmail.com
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Controle interno da Qualidade.
Preciso comprar amostras controle?
*Farmacêutico Paulo Ribeiro
Foi-se o tempo em que o
controle da qualidade na
fase analítica já iniciava-se
na conversa com o paciente
no momento da coleta. O
analista clínico conhecia
seus pacientes e, quando
não, naquele “dedo de
prosa”, metade da pesquisa
já se realizava. Posteriormente, com a observação
da reação colorimétrica
desenvolvida em quinze minutos de incubação no banho-maria, fechava-se o controle da qualidade.
Mas o tempo do atendimento personalizado se foi e as
máquinas de processar exames entraram em ação,
produzindo números em larga escala e a reboque,
a necessidade da ampliação de conhecimentos dos
analistas clínicos, em controle estatístico de processos
e análise da precisão desses sistemas analíticos. Os
conceitos de média, desvio padrão, coeficiente de
variação, Lewey Jennings e Westgard entraram com força
na rotina analítica através de programas sofisticados,
nos obrigando a rememorar os princípios ensinados em
papel milimetrado, nos primeiros anos de faculdade.
Muitas dúvidas de interpretação surgiram após a
publicação da RDC 302/05 –ANVISA, que regulamenta
o funcionamento de laboratórios clínicos, entre elas,
a necessidade de utilização de amostras de controle
comerciais, ou seja, o laboratório deveria obrigatoriamente comprar essas amostras e somente lançar mão
de controles alternativos, caso essas amostras não
estivessem disponíveis no mercado.
Verificamos que existe uma dissonância entre as
principais normas de Acreditação Laboratorial do país
e aquilo que é preconizado pela ANVISA, no quesito
amostras de controle comerciais e controle alternativo.

“O tempo do atendimento
personalizado se foi e as máquinas
de processar exames entraram
em ação, produzindo números
em larga escala e a reboque”
O item 11.7 da norma PALC/2016 estabelece
que “o PICQ (Programa Interno de Controle da
Qualidade) deve contemplar modelos alternativos de monitoração da imprecisão, descritos na
literatura, ou outros procedimentos que permitam
a avaliação da estabilidade do sistema analítico,
quando materiais de controle comerciais não
estão disponíveis ou são de difícil obtenção.
Já o item 5.1.1 da norma DICQ 6ª ed. Janeiro de
2013, preconiza que “o laboratório clínico deve
prever ainda, uma sistemática alternativa de
controle interno, quando o mercado não disponibilizar material de controle específico”
Para esclarecer e alinhar as ações de fiscalização, a ANVISA publicou nota técnica número
039/2014, cujo item 9.2.2 esclarece:
“O laboratório clínico, deve utilizar amostras controle
comerciais regularizadas junto à ANVISA/MS de
acordo com a legislação vigente (RDC 302/05)
e que formas alternativas descritas na literatura
podem ser utilizadas desde que avaliem a precisão
do sistema analítico. Portanto não há obrigatoriedade do uso de amostras controle comerciais
caso sejam utilizadas as formas alternativas
estabelecidas na norma.”

*Consultor e palestrante | *paulo@labconsultoria.org
| Janeiro - Fevereiro 2017 |
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Espaço do leitor
Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br

Exposição Cultutal sobre Uso
Racional de Medicamentos,
realizado pelo ICTQ com
apoio do CRF/MG

Parabenizo Dr. Luciano Rena e o
Conselho Regional de Farmácia de
Minas Gerais pelo apoio à nos sa
iniciativa de responsabilidade social no
combate ao uso irracional de medicamentos .

Marcus Vinicius Andrade, fundador do ICTQ
Via Facebook
Capacifar Divinópolis

Parabéns ao coordenador do curso de
Farmácia, faculdade Pitágoras e ao
CRF/MG pela parceria!

Maralise Perigolo - Via Facebook
Ótima Capacitação!
Que venham os próximos módulos !

Aline Melo - Via Facebook

Semana do Farmacêutico

Foi muito bom!!!!
Espero, participar de outros eventos!!!!

Sara Matos - Via Facebook
14° Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais

Parabéns pelo trabalho! Não tenho dúvida que este congresso
ficará na história .

Juliana Figueiredo - Via Facebook
Será um sucesso!!!!

Carlos Resende - Via Facebook
Transmissão pelo Facebook Live das
Reuniões Plenárias do CRF/MG

Parabéns ao CRF/MG por estar transmitindo está reunião,
pois, nós farmacêuticos do interior de Minas podemos
estar acompanhando os acontecimentos em tempo real.
Atenciosamente.

Angelo Rinaldi CRFMG: 16289 - Via Facebook
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Mala Direta Postal

Básica

Envelopamento autorizado.
Pode ser aberto pela ECT.

10, 11 E 12

DE AGOSTO DE 2017
Minascentro | Belo Horizonte

INSCRIÇÕES ABERTAS!
Valores especiais até o dia 16 de junho!
Faça logo a sua inscrição para não ficar de fora
das palestras de seu interesse.

Apoio:

Mais informações :
www.crfmg.org.br/congresso
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