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UM CONGRESSO PARA FICAR NA HISTÓRIA
Farmacêuticos de 700 cidades do Brasil participaram da 14ª edição do Congresso de Farmácia
e Bioquímica de Minas Gerais, que aconteceu no Minascentro, em Belo Horizonte (MG)

editorial

Conselho Regional de Farmácia
do Estado de Minas Gerais

É com prazer que entregamos a vocês mais uma edição da Farmácia Revista, sendo esta a última do ano.
Nº 58 - Edição Junho / Julho / Agosto / Setembro de 2017

SEDE
Rua Urucuia, 48 - Floresta, Belo Horizonte/MG
Cep: 30.150-060
Tel.: (31) 3218-1000
Fax: (31) 3218-1001 e 3218-1002
Horário de Funcionamento: 8h às 17h, de Segunda a Sexta

Gerências
Advocacia-Geral: (31) 3218-1013 | 1014 | 1036
e-mail: ag@crfmg.org.br

Assessoria da Diretoria: (31) 3218-1037
e-mail: aparecida.oliveira@crfmg.org.br
Assessoria Técnica: (31) 3218-1043 | 1026

e-mail: danyella.domingues@crfmg.org.br e lilian.coelho@crfmg.org.br

Capacitações: (31) 3218-1043
e-mail: capacifar@crfmg.org.br

Comunicação: (31) 3218-1009 | 1035 | 1044

Diretoria

Como já dissemos aqui algumas vezes, a maioria dos projetos idealizados no CRF/MG e aprovados pela
Diretoria, passam pela Comunicação. Dessa forma, a demanda é muito grande em nosso setor, sendo boa
parte delas prioridade para o andamento de determinado projeto.

Conselheiros Regionais Efetivos

Sempre atendemos o que nos é demandado. Algumas tarefas nos dão mais prazer. Nesses últimos meses
destacamos o 14CFBMG, com a criação, a produção, a divulgação de todo o material gráfico, impresso e online,
além de vivenciar todas as experiências do Congresso em seus três dias; e ainda a campanha Traga de Volta.

Presidente: Farm. Luciano Martins Rena Silva
Vice-presidente: Farm. Elaine Cristina Coelho Baptista
Secretária-geral: Farm. Júnia Célia de Medeiros
Tesoureira: Farm. Gizele Souza Silva Leal
Farm. Andréa Reis Pereira
Farm. Arthur Maia Amaral
Farm. Claudiney Luis Ferreira
Farm. Cléia Maria Almeida Prado
Farm. Elaine Cristina Coelho Baptista
Farm. Gizele Souza Silva Leal
Farm. José Augusto Alves Dupim
Farm. Júnia Célia Medeiros
Farm. Luciano Martins Rena Silva
Farm. Marcos Luiz de Carvalho
Farm. Vanderlei Eustáquio Machado
Farm. Waldemar de Paula Júnior

Vocês, farmacêuticos, têm o foco no cuidado ao paciente. Nós, aqui na Comunicação, tentamos cuidar para
que cheguem até vocês as informações com clareza para a boa compreensão. Esperamos ter cumprido a
nossa missão. Desejamos a vocês um feliz fim de ano e ótimas realizações em 2018. Boa leitura!

Conselheiros Regionais Suplentes

e-mail: comunicacao@crfmg.org.br

Farm. Márcia Magalhães de Almeida Rodrigues
Farm. Sebastião José Ferreira

Financeiro: (31) 3218-1024 | 1025 | 1033
e-mail: cobranca@crfmg.org.br

Fiscalização, Orientação e Ética: (31) 3218-1017 | 1018 | 1030
e-mail: fiscalizacao@crfmg.org.br

Gerência Executiva: (31) 3218-1012
e-mail: administracao@crfmg.org.br

Conselheiro Federal
Farm. Gerson Antonio Pianetti
Conselheira Federal Suplente

Infraestrutura: (31) 3218-1008 | 1020 | 1027 | 1032

Farm. Kátia Vanessa Moreira Mendes do Bom Conselho

e-mail: recursosmateriais@crfmg.org.br

Inscrição e Registro: (31) 3218-1023
e-mail: registro@crfmg.org.br

Recursos Humanos: (31) 3218-1028
e-mail: pessoal@crfmg.org.br

06 - Gestão

08 – Programa Traga de Volta é
lançado em Belo Horizonte e roda
o estado com ações

Advogados dos CRFs de todo o Brasil
participam de encontro, na Sede do
CRF/MG

12 – “Rumo Certo. Farmácia Legal!”
leva orientação e informações a
profissionais recém-graduados
14 – Confira a coluna do
Conselheiro Federal por Minas
Gerais, Gerson Antônio Pianetti

Tecnologia da Informação: (31) 3218-1015 | 1034 | 1045 | 1046
e-mail: ti@crfmg.org.br

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

Regionais
Leste de Minas

Norte de Minas

Vale do Aço

Sul de Minas

Rua Barão do Rio Branco, nº 480
Salas 901 a 903 - Centro
Governador Valadares/MG - CEP: 35010-030
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: secao.leste@crfmg.org.br
Av. Castelo Branco, 632 - Sala101 - Horto
Ipatinga/MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: secao.valedoaco@crfmg.org.br

Zona da Mata

Av. Barão do Rio Branco, 2390
Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG - CEP: 36016-310
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

Av. Dulce Sarmento, Ed. Master Center,
n° 140 - Sala 309 - São José
Montes Claros/MG - CEP: 39400-318
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: secao.norte@crfmg.org.br
Rua Adolfo Olinto, 146 - Sala 306 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37550-000
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Triângulo Mineiro

Av. Anselmo Alves dos Santos,
nº 40, Bairro Santa Maria
Uberlândia/MG - CEP: 38408-041
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: secao.triangulo@crfmg.org.br

www.crfmg.org.br

16 - Em Destaque
Sede própria do CRF/MG será no bairro
Santo Agostinho, em Belo Horizonte

38 – Artigo aborda “A importância
da evidência científica de qualidade
na prática da Farmácia Clínica”

Capa:
14CFBMG recebeu quase
3 mil inscritos e ofereceu
95 oportunidades
de capacitações.

34 - Capacitação Profissional
Curso em prescrição farmacêutica segue
rodando o estado

Foto: Agência i7
Arte: Héllen Cota

37 – Confira quais foram as
instituições que receberam
as doações entregues pelos
farmacêuticos nas capacitações

39 – Marcelo Silvério fala sobre
“Uma experiência de integração
ensino-serviço da formação do
farmacêutico

Com a Palavra
TV Justiça

Rádio América

5 de julho
Descarte de medicamentos

5 de julho
Medicamentos genéricos

InterTV

Conselho
na Mídia
Junho
• Dia 22, para o Jornal O
Tempo, sobre autorização
para as farmácias oferecerem
serviços de vacinação, com a
assessora técnica, Danyella
Domingues
• Dia 25, para o Portal Diário
do Aço, sobre o Capacifar Atuação Farmacêutica nas
Práticas de Farmácia Clínica
• Dia 26, para a rádio UFMG,
sobre a liberação da venda de
anorexígenos, com a assessora
técnica, Danyella Domingues
• Dia 26, para o Jornal O
Tempo, sobre o fechamento
das farmácias populares, com
a assessora técnica, Danyella
Domingues.

Rádio Itatiaia

24 de julho
Descarte correto de medicamentos

10 de agosto
14CFBMG

Julho

Agosto

• Dia 05, para o
programa Justiça
em Questão, da
TV Justiça, sobre
descarte de
medicamentos, com a
diretora Gizele Leal

14º Congresso de Farmácia
e Bioquímica de Minas
Gerais (14CFBMG)

• Dia 05, para o
programa “Manhã
América”, da rádio
América, sobre
medicamentos
genéricos, com a
assessora técnica
Danyella Domingues

• Dia 24, para a
InterTV, sobre o
descarte correto de
medicamentos, sobre
o descarte correto de
medicamentos
• Dia 24, para
a Rádio América,
sobre a diferença
entre medicamentos
manipulados e
industrializados, com
a diretora Júnia Célia
de Medeiros

• Dia 26, para
• Dia 16, para o
o portal Gazeta
Jornal Nosso Bairro
de Muriaé, sobre
Governador Valadares, a campanha “O
sobre o projeto “Rumo Farmacêutico sabe e
Certo.Farmácia Legal!” pode fazer”.

• Dia 09, para o
portal Por Dentro
de Minas
• Dia 10, para a
rádio Itatiaia, com
a vice-presidente
do CRF/MG, Elaine
Baptista
• Dia 10, para o
portal Saúde MG
• Dia 10 para o
portal da PBH.

PROCESSOS ÉTICOS

Processo Ético 0001/2017

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.

Penalidade: suspensão de três meses, de 24/07 à 24/10/2017.

Farmacêutico(a): C. J. C. G. de S. - CRF/MG: 5.523
Processo Ético 0038/2015

Farmacêutico(a): A. P. F. - CRF/MG: 8.410
Penalidade: su sp en s ão de trê s me s e s , de 18/0 9 à
18/12/2017.

Trabalho em equipe: união e fortalecimento
A vida nos coloca grandes desafios, o tempo todo,
em tudo que fazemos. Nossas escolhas, a maneira
como encaramos cada um deles, como nos posicionamos e (re)agimos, são determinantes. Em especial,
quando falamos de trabalho e liderança, é necessário
ter um posicionamento que exige maturidade, e
tomar decisões que vão além da vontade individual.
É preciso desprendimento e responsabilidade!
Na minha trajetória, em tudo que faço, sempre
busco ouvir e envolver as pessoas. Quando temos
humildade e discernimento, as coisas podem tomar
caminhos muito interessantes. E um trabalho em
equipe não existe se não prestamos atenção no
que as pessoas têm a oferecer, buscando entender
seus posicionamentos. É abrindo espaço para troca
de experiências que pequenos projetos podem se
tornar grandes realizações.
Na vice-presidência do CRF/MG acredito que tenho
conseguido aplicar isto de várias formas, e os
resultados têm sido surpreendentes. Um exemplo
foi o 14º Congresso de Farmácia e Bioquímica de
Minas Gerais (14CFBMG), do qual, com grande
orgulho, fui a presidente. Uma responsabilidade
enorme, que exigiu muita entrega, discernimento,
transpiração e inspiração!
Diretamente tivemos mais de cem pessoas
trabalhando, além das equipes terceirizadas, nesse
evento que recebeu quase 3 mil congressistas,
e mais de 90 palestrantes, de todo o Brasil. Para
pensar e organizar tudo isso, o trabalho verdadeiramente em equipe foi a chave para o sucesso.

O resultado foi um evento com o maior número
de palestras e temas da história de 28 anos dos
Congressos do CRF/MG. Em pesquisa de satisfação que
realizamos logo após sua realização, os congressistas
classificaram como excelente ou muito bom: o evento
em geral (81%); o nível técnico dos palestrantes (83,8%)
e a organização geral (84,4%). Além disso, 89,8% das
pessoas responderam que sim, o 14CFBMG atendeu
plenamente às suas expectativas.
Da mesma forma, como vice-presidente do CRF/MG, é
ouvindo, dividindo responsabilidades e imergindo todos
na mesma sinergia, que busco desenvolver os trabalhos
que realizo, em especial no Serviço de Fiscalização, pelo
qual sou responsável. Com essa postura conseguimos
melhorar significativamente a relação do Conselho com
todos os farmacêuticos, empresas e entidades em geral.
E assim seguimos, todos, aqui no CRF/MG, trabalhando
para escutar os farmacêuticos; abrir portas; unir
pessoas, instituições e entidades; para nos tornamos
cada vez mais fortes e valorizados. Este sempre foi o
nosso objetivo e seguiremos por este caminho: o da
união em prol dos farmacêuticos e da farmácia!

Elaine Baptista
Vice-presidente

Desde o princípio, busquei estruturar equipes
que envolvessem pessoas de setores diversos,
com visões e habilidades diferentes. Comissões
organizadora e científica foram compostas por
profissionais com grande experiência em suas
áreas, que eram variadas, mas que juntas se
complementavam com enorme sintonia.
| Junho - Julho - Agosto - Setembro 2017 |
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“Hoje, graças à atuação dos nossos advogados, logramos êxito em
26 ações que questionam a legalidade da Farmácia Clínica. É preciso
cautela para apoiar as decisões das diretorias e vocês têm sabido
conduzi-las. Parabéns a todos”, ressaltou o presidente do CFF.
Os encaminhamentos sugeridos foram alterações na Resolução
600/2014, que trata da fiscalização nos Conselhos de Farmácia,
para melhorar os procedimentos internos e também os recursos
judiciais. Além disso, foi incluída no debate a educação à distância de
cursos de farmácia, que é visto com preocupação pelos advogados,
pois há risco de perda da qualidade e da eficiência do ensino.

Encontro inédito aconteceu na Sede do CRF/MG e reuniu advogados de 21 estados mais o Distrito Federal

Advogados dos CRFs de todo o Brasil se reúnem
para debate na sede do Conselho de Minas
Durante um dia inteiro advogados dos CRFs de 21 estados mais o Distrito Federal, debateram diversas questões
jurídicas comuns a todos os Conselhos. O encontro foi na sede do Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais (CRF/MG), em Belo Horizonte, no dia 6 de julho, sob iniciativa e coordenação dos advogados Gustavo
Beraldo Fabrício, do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e Daniela Miranda Duarte, do CRF/MG.
Entre os temas debatidos estava como os Tribunais estão tratando as farmácias públicas, após a publicação
da Lei 13.021/2014. Outros pontos tratados foram as ações que tramitam na Justiça antes da publicação da
referida lei; a responsabilidade técnica na farmácia hospitalar e o dispensário de medicamentos; a situação dos
técnicos em farmácia; anuidade de filiais de estabelecimentos farmacêuticos; validade e cobrança da Certidão
de Regularidade Técnica (CRT); gradação da multa; fixação de taxas diversas, situação da aplicação do RJU x
CLT e aplicação de auto de infração à distância.
O presidente do Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG), Luciano Rena, juntamente com o
presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Dr. Walter Jorge João, e a vice-presidente do CRF/MG, Elaine
Baptista, recepcionaram os advogados.
“Sabemos da importância do Jurídico nos nossos Conselhos e precisamos muito de todos vocês para nos
ajudar a tomar as decisões sem atropelar as leis que nos amparam. Sejam bem-vindos a Minas”, disse Luciano.
Já o Dr. Walter destacou a relevância dos consultores jurídicos para as conquistas em favor da categoria
farmacêutica, citando como exemplo as defesas das Resoluções 585 e 586 do CFF, que tratam da Farmácia
Clínica e da Prescrição Farmacêutica.
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Os reflexos da lei 13.021/2014, que prevê o exercício e a fiscalização
das atividades farmacêuticas, também foram discutidos. “Fizemos
uma avaliação dos recursos anteriores a essa lei, e posterior a
ela também. Entendemos que a solução é trabalhar em conjunto
e produzir autos de fiscalização mais completos. Os jurídicos dos
CRF’s têm lutado para reafirmar a necessidade de profissionais
farmacêuticos nas farmácias públicas”, explicou Daniela Duarte,
gerente da Advocacia Geral do CRF/MG.
Participaram do Encontro Nacional dos Advogados dos CRFs
representantes do Distrito Federal e dos estados do Acre, Alagoas,
Amapá, Amazonas, Bahia, Ceara, Espírito Santo, Goiás, Maranhão,
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná,
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rio de
Janeiro, Rondônia, Santa Catarina e São Paulo.

Os debates foram mediados pelos advogados
Gustavo Beraldo Fabrício, do Conselho Federal
de Farmácia (CFF) e Daniela Miranda Duarte,
gerente da Advocacia Geral do CRF/MG

GESTÃO
O Encontro Nacional dos Advogados proporcionou, ainda, a troca de
experiências na área de gestão entre os Conselhos. Os estados de
Alagoas e Mato Grosso manifestaram o desejo de conhecer melhor
trâmites internos do CRF/MG na área de cobrança judicial. Uma
nova vista a Belo Horizonte será agendada.

O presidente do CFF, Dr. Jorge João, esteve presente ao
evento e destacou a relevância dos consultores jurídicos
para as conquistas em favor da categoria farmacêutica;
ao seu lado o presidente do CRF/MG, Luciano Rena

O evento foi o primeiro a ter advogados dos CRFs de cinco regiões
do país, quando puderam efetivamente trocar teses e sugestões
entre si, o qual teve ampla receptividade.
Também se observou que a junção de ideias certamente fortalecerá
a atuação dos setores jurídicos. O Dr. Gustavo ressaltou o apoio da
Dra. Daniela e agradeceu o suporte logístico proporcionado pela
diretoria do CRF/MG, em especial o Dr. Luciano Rena, além do
irrestrito apoio do presidente do CFF, Dr. Walter da Silva Jorge João.

O presidente do CRF/MG Luciano Rena e a vice-presidente
Elaine Baptista deram aos boas-vindas aos advogados

| Junho - Julho - Agosto - Setembro 2017 |
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PROGRAMA ESTIMULA A COLETA E O
DESCARTE CORRETOS DE MEDICAMENTOS
O Traga de Volta foi idealizado para que farmácias, drogarias e estabelecimentos
de saúde recebam da população os medicamentos vencidos ou não utilizados

A diretora Gizele Leal apresenta o programa para os representantes das entidades que prestigiaram o evento no CRF/MG

Lançado no dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de
junho, o Programa Traga de Volta, do Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG),
visa estabelecer, em parceria com as farmácias,
drogarias e outros serviços de saúde, uma
alternativa para que a população descarte os seus
medicamentos vencidos ou não utilizados.
A dire tor a e c o ordenador a d a C omi s s ão
Assessora de Resíduos e Meio Ambiente do
CRF/MG, Gizele Leal, explica que o Traga de
Volta é uma alternativa de gerenciamentos dos
resíduos de medicamentos de uso domiciliar,
enquanto não é regulamentado o acordo setorial
da Logística Reversa de Medicamentos entre
todos os entes da cadeia produtiva, como prevê
as diretrizes da Política Nacional de Resíduos
Sólidos, instituída pela Lei 12.305/2010, do
Ministério do Meio Ambiente.
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A logística reversa de resíduos de medicamentos
é uma proposta que tem sido debatida entre
os vários setores, incluindo o Conselho Federal
de Farmácia, ANVISA e o Ministério do Meio
Ambiente, com objetivo de criar mecanismos
para que o usuário de medicamentos possa
devolver aos fabricantes os produtos vencidos ou
em desuso, evitando prejuízos ao meio ambiente
e à saúde da população.
A meta do programa, como explica a diretora, é
criar uma rede de empresas solidárias que vão ser
pontos de coleta de medicamentos. “Sabemos que
o gerenciamento de resíduos já é feito por esses
estabelecimentos, conforme exigência da RDC
306/2004 da ANVISA. A nossa proposta é ampliar
essa atuação para o descarte da população, que
também já esta regulamentada pela RDC 44/2009,
da ANVISA”, ressalta Gizele Leal.

CADASTRAMENTO
Para cadastrar as empresas que queiram
aderir ao programa, foi criado um hotsite
(www.crfmg.org.br/tragadevolta), onde são
divulgados os participantes e os pontos de
coleta, de acordo com sua localização. A
empresa parceira vai ter seu estabelecimento
divulgado em um mapa interativo, receberá
orientações técnicas sobre o descarte
correto e ainda um certificado do CRF/MG.
No hotsite também está disponibilizado para
download material técnico de esclarecimento
à população, desenvolvido pela Comissão
Assessora de Resíduos e Meio Ambiente do
CRF/MG, que pode ser reproduzido.
Os estabelecimentos interessados em
aderir ao Traga de Volta devem apresentar:
Certidão de Regularidade Técnica válida;
Alvará Sanitário atualizado; comprovante de
descarte de resíduos dos últimos três meses
ou o contrato de prestação de serviços com
empresa responsável pela destinação final;
PGRSS (Plano de Gerenciamento de Resíduos
dos Serviços de Saúde); e assinar o Termo de
Compromisso.

Representantes de vários órgãos e entidades participaram
do lançamento do Traga de Volta

“Tenho farmácia há 8 anos e fiz questão de
comparecer ao lançamento do Traga de Volta, pois
essa é uma iniciativa muito importante. Já faço esse
trabalho de descarte consciente de medicamentos
na minha cidade, desde 2015. E, por meio dessa
iniciativa, vi a minha valorização como profissional
farmacêutica pela população da minha cidade.
Toda a comunidade aderiu à iniciativa. A minha
farmácia passou a vender mais, pois hoje em dia as
pessoas procuram por empresas amigas da natureza
e você é visto como uma empresa inovadora e mais
responsável. Sugiro a todos a implantarem em seus
estabelecimentos o programa Traga de Volta, pois
o retorno é garantido: o cliente leva o medicamento
vencido e sempre compra outro produto”.
Natália Brum Pereira

Farmacêutica na cidade Piedade de Ponte Nova

| Junho - Julho - Agosto - Setembro 2017 |
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TRAGA DE VOLTA REALIZA AÇÕES
EM 12 CIDADES DE MINAS GERAIS
O descarte incorreto de medicamentos vencidos ou não utilizados
pode trazer graves consequências
para a população e meio ambiente.
De acordo com dados da
companhia Brasil Health Service
(BHS), a cada 1kg de medicamento descartado via esgoto (vaso
sanitário e pias) 450 mil litros de
água podem ser contaminados.
Em comemoração ao Dia Internacional do Farmacêutico, em 25 de
setembro, o Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG)
levou o Programa Traga de Volta,
sobre coleta e descarte correto de
medicamentos, para 12 cidades:
Alfenas, Belo Horizonte, Caratinga,
Divinópolis, Governador Valadares,
Ipatinga, Itajubá, Juiz de Fora,
Montes Claros, Teófilo Otoni, Ubá
e Uberlândia. O intuito foi o de
conscientizar a população sobre os
impactos que o meio ambiente e a
população podem sofrer quando
os medicamentos são descartados
de maneira incorreta.
As atividades aconteceram em
duas etapas: a primeira, com
coleta de medicamentos vencidos
em pontos de coleta dentro de
faculdades e universidades, no
período de 25 a 29 de setembro; e
a segunda, com ações em espaços
públicos, no dia 30 de setembro,
também com apoio de faculdades,
universidades e prefeituras.
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Belo Horizonte

Belo Horizonte

INSTITUIÇÕES PARCEIRAS DO PROGRAMA TRAGA DE VOLTA
PONTOS PERMANENTES DE COLETA E DESCARTE DE MEDICAMENTOS
CIDADE

Governador Valadares

Governador Valadares

Alfenas

Ipatinga

Juiz de Fora

Teóﬁ lo Otoni

PONTO DE COLETA PERMANETES

BARBACENA

Quimifarma | Avenida Pereira Teixeira, 54 A, Centro

BELO HORIZONTE

Drogaria Ypefarma | Rua Itapecerica, 734 - Ljs. 02 e 03, Lagoinha

CALDAS

Drogaria Bem Brasil | Rua Paiva de Oliveira, 390, Centro

CAMBU

Farmácia de Todos | Rua Olimpio Ernesto da Silva, 487, N. Sra. Aparecida

CARATINGA

Drogaria Ebenezer | Rua Dep. Dênio Moreira de Carvalho, 802, Santa Cruz

CARMO DO PARANAÍBA

Americana Saúde | Rua São Vicente, 308, Centro

COROACI

Drogaria do Lili | Rua Dr. Ferreira Leite, 46, Centro

ERVÁLIA

Americana Doctorminas | Rua Dr. José Paulino Rezende, 531, Centro

EXTREMA

Farmácia de Todos | Avenida da Saudade, 170, Centro

GOVERNADOR VALADARES

Natufarma | Rua Mal. Floriano, 1430, Centro

JUIZ DE FORA

Drogaminas | Rua Halfeld, 339 Loja, Centro

MARMELÓPOLIS

Drogaria Alves Ferreira | Rua Dep. Manoel Costa, 264, Santa Rita

MORRO DO PILAR

Drogaria Martins | Rua Intendente Câmara, 276 - Lj. 01, Centro

PIEDADE DE PONTE NOVA

Drogaria São Judas | Praça D. Viçoso, 14, Centro

PONTE NOVA

Drogaria Silva | Avenida Dr. José Mariano, 29, Palmeiras

SETE LAGOAS

Farm. Fonseca | Rua Mons. Messias, 322, Centro

UBÁ

Drogaria Santa Edwiges | Avenida Elpidia da Silva Fagundes, 270 Lj. A, Santa Edwirges

UBERLÂNDIA

Drogaria Astral | Rua Astral, 75, Jd. Brasília

ACESSE: WWW.CRFMG.ORG.BR/TRAGADEVOLTA

Divinópolis

Itajubá

Ubá
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Orientação para farmacêuticos que
ingressam na carreira profissional
Mais que entregar as CIPs, "Projeto Rumo Certo. Farmácia Legal" leva informações
aos recém-graduados sobre legislação, mercado de trabalho e o papel do CRF/MG

Belo Horizonte
A sede do CRF/MG, na capital mineira, foi o local escolhido para a entrega das CIPs dos farmacêuticos da
Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Dezenas de pessoas compareceram ao evento.
Após sua palestra, Farmácia Legal, Júnia entregou as carteiras juntamente com o gerente do setor de Registro
do CRF/MG, Rodrigo Mota, e o senhor Mário de Lima Colen, uma referência na área da farmácia, atuando há
mais de 60 anos como farmacêutico. Hoje, com 90 anos de idade, ele continua no exercício da profissão. Por
toda a sua história ele foi convidado a participar do evento para ser apresentado como um bom exemplo a ser
seguido. "A gente tem um papel fundamental, um deles é o orientar a população sobre a correta forma de usar
o medicamento", ressaltou.

Ponte Nova
A entrega das CIPs aconteceu no Plenário da Câmara Municipal da cidade. Foram disponibilizadas 70 vagas.
Júnia abriu o evento, com sua palestra "Farmácia Legal". O conselheiro Marcos Luiz de Carvalho e a farmacêutica
Thaís Rolla de Caux, também participaram, ministrando a oficina “Cuidados Clínicos ao paciente idoso”.
O farmacêutico Gilmar Nogueira de Barros Bicalho foi citado como um bom exemplo dos farmacêuticos
em Ponte Nova. Gilmar atua como farmacêutico microbiologista, com referencia em tuberculose e possui
consultório farmacêutico onde atua como acupunturista.

A diretora do CRF/MG, Júnia Célia de Medeiros, segue rodando o estado, levando orientação aos farmacêuticos recém-graduados;
em Belo Horizonte o evento aconteceu na Sede do CRF/MG e recebeu dezenas de farmacêuticos

A Carteira de Identidade Profissional (CIP) é, para quem sai das faculdades e
universidades, o símbolo de uma longa jornada acadêmica que, finalmente, se
conclui, abrindo as portas definitivamente para o mercado de trabalho. É nela que
as informações mais importantes sobre sua trajetória profissional são registradas.
Sabendo da importância desse momento a diretora do Conselho Regional de
Farmácia de Minas Gerais, Júnia Célia de Medeiros, tem rodado o estado para,
mais que fazer pessoalmente a entrega da CIP, levar aos novos farmacêuticos
informações sobre o Conselho de Farmácia, seus direitos e deveres, dados sobre
o mercado de trabalho e as diversas áreas que o farmacêutico pode atuar, por
meio do projeto Rumo Certo. Farmácia Legal.

A diretora Júnia e o conselheiro Marcos Luiz
Carvalho ministraram, respectivamente, palestra
e oficina aos farmacêuticos da cidade

O senhor Mário de Lima Colen foi
mostrado como um bom exemplo
a ser seguido e recebeu uma
homenagem do CRF/MG, entregue
pela diretora Júnia Célia de Medeiros

Várias cidades têm recebido o projeto, sempre com boa receptividade. As últimas visitadas foram Belo
Horizonte, em 29 de junho; Ponte Nova, em 13 de julho; e Governador Valadares, em 14 de julho. Confira!
| Farmácia Revista |

A farmacêutica Thaís Rolla de
Caux, ministrou a oficina “Cuidados
Clínicos ao paciente idoso”

Alguns dos farmacêuticos de Governador
Valadares e região que receberam suas CIPs

A farmacêutica Simone de Araújo Medina
ministrou oficina sobre “Desenvolvendo
competências para a prática clínica”

Governador Valadares

"Considero o início da trajetória profissional um momento muito importante para o farmacêutico que, muitas
vezes, não tem clareza, por exemplo, de qual é o papel do CRF/MG e como podemos atuar juntos. Outra ponto
importante é ressaltar as questões jurídicas da profissão. Considero que a farmácia é uma das profissões mais
regulamentadas. Também gosto de mostrar como é amplo o nosso mercado de trabalho", explica Júnia.
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Alguns dos farmacêuticos de Ponte
Nova que receberam suas CIPs

Farmacêuticos de várias cidades próximas
a Governador Valadares, como Ataléia,
Capitão Andrade e Engenheiro Caldas,
receberam suas CIPs no auditório da
Fundação Getúlio Vargas. Quem ministrou
uma oficina, logo depois da diretora do
CRF/MG, foi a farmacêutica Simone de
Araújo Medina. O tema foi “Desenvolvendo
competências para a prática clínica”.

“Queremos democratizar o Conselho e trazê-lo para mais perto do profissional. O Rumo Certo foi idealizado para
orientar o farmacêutico, principalmente os recém-graduados. E também levar orientações sobre o exercício
legal da profissão”, explicou Júnia.
| Junho - Julho - Agosto - Setembro 2017 |
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Demonstrativos Contábeis CRF/MG

Coluna do Conselheiro Federal
BALANCETE PATRIMONIAL DE VERIFICAÇÃO 2º TRIMESTRE 2017
Foto: Fábio Souza

O Hino Nacional em
solenidades oficiais
por Gerson Antônio Pianetti

A LEI nº 5.700 de 1º de setembro de 1971 e toda
legislação subsequente, dispõem sobre a forma e
a apresentação dos Símbolos Nacionais que são:
a) a Bandeira Nacional; b) o Hino Nacional; c) as
Armas Nacionais e d) o Selo Nacional. O Capítulo V
da LEI especifica o respeito devido à Bandeira e
ao Hino Nacional e prevê, em seu artigo 30, que
nas cerimônias de hasteamento ou arriamento da
Bandeira com execução do Hino Nacional, todos os
presentes devem tomar atitude de respeito e de pé,
os civis do sexo masculino com a cabeça descoberta
e os militares em continência. Aqui listo as principais
dúvidas quanto ao comportamento das autoridades
e do público em geral, em solenidades oficiais: I posição: ao cantar o Hino, todos devem estar em
posição de respeito, de pé com a mão direita sobre
o peito e o braço esquerdo ao longo do corpo, ou
com ambos os braços ao longo do corpo ou com o
braço direito esticado e erguido na altura dos ombros
e com a mão voltada para a Bandeira. Os militares
devem ficar em continência; II - aplausos: não há na
lei nenhuma proibição mas também não há nenhuma
justificativa em fazê-lo. Sendo o Hino solenemente
cantado por todos os presentes dispensa-se o
aplauso, pois afinal já se fez a apologia ao ato.
Sendo interpretado por algum artista, se autorizado,
aplaude-se o artista pela interpretação e não o Hino.
Em eventos formais recomenda-se não aplaudir
o Hino, mas em eventos informais ou quando o
mesmo for tocado por um artista ou por instrumentos
especiais, aplaude-se ao final como demonstração de
alegria, de orgulho, de aprovação; III - voltar-se para a
bandeira: é um equivoco e violação do Hino visto que
os símbolos nacionais são independentes. Eles são

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

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

30/06/2017

30/06/2016

AH

36.026.660,21
22.343.203,34
26.570,79
22.316.632,55

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

33%
23%
-73%
24%

Créditos a Curto Prazo
Créditos a Receber Empresas e Profissionais

13.413.266,16
13.413.266,16

8.653.077,10
8.653.077,10

55%
55%

37.207,74
25.351,54
11.856,20

32.982,87
25.815,59
7.167,28

13%
-2%
65%

232.982,97
232.982,97

227.332,25
227.332,25

2%
2%

11.790.668,23
2.295.882,44
1.508.256,68
658.895,38
128.730,38

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

13%
62%
150%
-6%
20%

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

9.494.785,79
843.107,51
8.074.920,53
576.757,75

8.991.564,33
969.767,83
8.021.796,50
-

6%
-13%
1%

Variação Patrimonial Diminutiva

15.890.467,65

14.071.379,53

TOTAL

63.707.796,09

51.545.627,76

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

pares e não precedência e muito menos hierarquia
entre eles já que todos, isoladamente ou em conjunto,
são símbolos da nação expressando o espírito cívico
dos brasileiros. O Hino Nacional não é um hino de
homenagem a Bandeira que possui seu próprio Hino
em um belo poema de Olavo Bilac. Volta-se para à
Bandeira durante a execução do Hino quando houver
a reverência à ela ou em situações de hasteamento
ou arriamento o que é previsto por meio do decreto
nº 4.835 de 8 de setembro de 2003. Aos militares
empregam-se normas próprias que não devem ser
seguidas por civis.
São várias as solenidades cívicas protagonizadas
pelos nossos Conselhos e pelas nossas Instituições
de Ensino cujos cerimoniais induzem ao erro
colocando muitas vezes as autoridades de costas
para o público o que é uma deselegância. A Pátria é
representada pelo público como também pelas autoridades presentes ao ato. Temos de nos cuidar quanto
a esses fatos não somente para o conhecimento
imprescindível dos brasileiros bem como para evitar
possíveis aplicações de penalidades. Em todos os
eventos de colação de grau, de todas as escolas, o
Hino deve ser cantado com respeito pois se um povo
não respeita seus próprios símbolos, quem respeitará
esse povo?

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

24%

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
Alienação de bens

27.833.880,45
21.303.286,14
2.094.490,89
323.213,75
945.233,77
3.167.655,90
41.000,00
41.000,00

-

86%
86%
116%
84%
169%
42%

AH

7.455.086,06
156.685,94
156.685,94

34%
0%
0%

Obrigações a Curto Prazo
Fornecedores
Consignações

381.064,68
245.331,57
135.733,11

315.438,40
207.563,40
107.875,00

21%
18%
26%

Demais Obrigações a Curto Prazo
Transferências correntes
Outras obrigações

152.953,16
152.953,16

216.918,18 -29%
0%
216.918,18 -29%

9.258.456,16
1.212.819,17
4.481.586,91
3.309.211,10
254.838,98

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

37%
-33%

Patrimônio Líquido
Resultados Acumulados

22.069.148,21
22.069.148,21

17.462.885,99
17.462.885,99

26%
26%

Variação Patrimonial Aumentativa

31.674.748,77

26.627.655,71

TOTAL

63.707.796,09

51.545.627,76

COMPARATIVO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Arrecadação Execução
23.878.740,26
18.249.098,79
2.423.008,62
270.730,66
1.597.968,50
1.337.933,69

30/06/2016

9.963.899,11
171.425,11
171.425,11

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA EM 30/06/2017
Previsão

30/06/2017

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

0%
0%

Receitas de Capital

24%

30/06/2017

30/06/2016

AH

23.878.740,26
18.249.098,79
2.423.008,62
270.730,66
1.597.968,50
1.337.933,69

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

9%
7%
16%
8%
11%
35%

-

-

Subtotal

27.874.880,45

23.878.740,26

86%

Subtotal

23.878.740,26

21.877.316,46

9%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

27.409.657,03
20.302.097,41
7.107.559,62

13.886.656,41
8.235.559,52
5.651.096,89

51%
41%
80%

Despesas Correntes
Despesas de Custeio
Transferências Correntes

13.886.656,41
8.235.559,52
5.651.096,89

12.421.146,69
7.125.127,61
5.296.019,08

12%
16%
7%

465.223,42
465.223,42

211.981,27
211.981,27

46%
46%

Despesas de Capital
Investimentos

Subtotal

27.874.880,45

14.098.637,68

51%

Superávit Apurado

xxxxxxxxxxx

9.780.102,58

Despesas de Capital
Investimentos

Subtotal
Superávit Apurado

211.981,27
211.981,27

74.599,99 184%
74.599,99 184%

14.098.637,68

12.495.746,68

13%

9.780.102,58

9.381.569,78

4%

LUCIANO MARTINS RENA SILVA - Presidente - CRFMG 11.850
GIZELE SOUZA SILVA LEAL - Diretora Tesoureira - CRFMG 16.053
NÁDIA NAIRA MACIEL COSTA - Gerente de Contabilidade - CRCMG 105.772/O

Agradecimentos ao senhor SEBASTIÃO ALVINO COLOMARTE pela contribuição de informações utilizadas nesse texto.
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Em destaque

Em destaque

O presidente do CFF, Walter da Silva Jorge João, participou da
Plenária e garantiu convênio com o CRF/MG de R$ 1 milhão

A Plenária do CRF/MG aprovou a compra da nova Sede
por oito votos a favor e quatro contra

A aquisição de um imóvel para sediar o CRF/MG é um
divisor de águas na história da categoria farmacêutica
mineira. Agora, os farmacêuticos de Minas Gerais têm
muito a comemorar! Durante a 6ª Reunião Plenária
Ordinária do Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais (CRF/MG), realizada no dia 23 de junho, foi
aprovada por oito votos a favor e quatro contrários, a
compra de uma Sede.

farmacêuticos também participaram da reunião
presencialmente, sem contar os que a acompanharam
ao vivo pela página do CRF/MG no Facebook (crfminas).

A aquisição foi necessária por causa de problemas
estruturais da antiga sede, localizada à rua Sergipe,
nº 28, Bairro Funcionários, em Belo Horizonte, que
teve quer ser esvaziada devido a, de acordo com
laudo do Corpo de Bombeiros à época, risco iminente
de incêndio e desabamento, além de não atender a
requisitos de acessibilidade.

Nova Sede
do CRF/MG é
adquirida
Prédio tem todos os itens
solicitados pelo Ministério
Público, inclusive de
acessibilidade; localização
privilegiada e confortável
estrutura, com amplos
espaços para capacitações
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O imóvel que foi locado pelas gestões anteriores,
à Rua Urucuia, atual Sede, também não atende às
condições de acessibilidade e, por isso, o CRF/MG
foi notificado pelo Ministério Publicou a buscar local
que atenda a este requisito. Além disso, o prédio
tem custo mensal, apenas de aluguel, no valor de
R$ 64.000,00 (sessenta e quatro mil reais), totalizando até o mês de setembro de 2017 a quantia de
R$ 3.207.742,00 (três milhões, duzentos e sete mil,
setecentos e quarenta e dois reais).
A Plenária que aprovou a aquisição do imóvel
contou com a presença do presidente do Conselho
Federal de Farmácia, Dr. Walter da Silva Jorge João,
e do Conselheiro Federal Gerson Pianetti. Diversos

O presidente do CRF/MG Luciano Rena ponderou
sobre a necessidade da compra de um imóvel para
sediar o Conselho, uma vez que a transferência para
o atual endereço deveria ser provisória. Além disso,
possui altos custos, não apenas de aluguel, mas
também de manutenção, devido a estrutura precária
e que não atende aos requisitos de acessibilidade
apontados pelo Ministério Público.

Nova Sede
Em endereço nobre e de fácil aces so, à Rua
Rodrigues Caldas, 491, bairro Santo Agostinho,
Belo Horizonte - próximo à Assembleia Legislativa
do Estado de Minas Gerais - o prédio escolhido para
ser a nova Sede do CRF/MG já havia sido cogitado.
Porém, à época, o preço de venda era de R$ 16
milhões, incluindo uma loja no térreo. Após longa
negociação, foi concluída a aquisição pelo valor
de R$ 11 milhões, sem a loja, resultando numa
economia de 5 milhões frente ao valor inicial.
Deste montante, R$ 1 milhão vem por meio de convênio
firmado com o Conselho Federal de Farmácia; R$ 6
milhões à vista e os outros R$ 4 milhões financiados
pelo Banco do Brasil, em 48 parcelas mensais.
O imponente prédio de cinco andares possui área
total de 2.791,25 m², além de 30 vagas de garagem.
| Junho - Julho - Agosto - Setembro 2017 |
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Em destaque
Toda a estrutura necessária, incluindo as referentes a acessibilidade,
são contempladas no imóvel. Além disso, haverá dois espaços para
a realização de capacitações, sendo um auditório que comporta 128
pessoas, e outro com capacidade para até 60 pessoas. "Os farmacêuticos de Minas Gerais serão muito mais bem recebidos, seja para
resolver questões com o CRF ou para assistir aos muitos cursos e
palestras que oferecemos gratuitamente, em auditórios mais amplos e
confortáveis", explica o presidente Luciano Rena.
A previsão para mudança para a nova Sede é para o segundo trimestre
de 2018.

Processo de compra da nova Sede
Para avaliar, visitar e escolher o prédio que seria adquirido como
nova Sede do CRF/MG, foi montada uma Comissão, formada pelos
conselheiros Sebastião José Ferreira, Marcia Magalhães de Almeida
Rodrigues, José Augusto Alves Dupim e o presidente Luciano Martins
Rena Silva.
No total sete imóveis foram avaliados, sendo o Edifício Conecto,
localizado à Rua Rodrigues Caldas, 491, Santo Agostinho, o que
apresentou melhor custo X benefício.

A avaliação da comissão sobre este prédio foi a seguinte:
"Atende as necessidades, além de ter sido apresentado um projeto de
adequação, com a instalação de toda infraestrutura de ar-condicionado,
cabeamento, acabamento e adequação dos banheiros PNE. Construção
da estrutura de acordo com a solicitação do Conselho, apresentada em
3D para comissão e conselheiros presentes. O proprietário se colocou à
disposição para a negociação de preço".

Projeção em 3D de sugestão de layout para o Espaço do
Farmacêutico - imagens meramente ilustrativas

Projeção em 3D de sugestão de layout para a
Plenária - imagens meramente ilustrativas

Após vários desdobramentos, em 29 de julho de 2012
a PRMG/PRDC/SCG requer do Corpo de Bombeiros a
realização de vistoria na sede da Rua Sergipe do CRF/MG,
que informa o risco iminente de incêndio/desabamento.
Em 11 de março de 2013, a PRMG/PRDC/SCG estabelece
prazo de 90 dias para informações sobre o processo de
transferência das instalações do CRF, e solicitando que o
local escolhido tenha acessibilidade .

Quando essa gestão assumiu em 2016, com o
intuito de dar continuidade ao que havia sido
amplamente divulgado aos farmacêuticos,
verificou-se que o projeto apresentado inicialmente tinha vários problemas que inviabilizariam a
sua execução, inclusive a sua não aprovação junto
aos órgãos competentes do projeto divulgado;
área superior à permitida, sendo necessária a
aquisição da Transferência do Direito de Construir
(TDC) para atender ao projeto apresentado junto
à Prefeitura de Belo Horizonte. Além disso, a
aprovação desse projeto arquitetônico ainda
está condicionada a aprovação de outro projeto
junto ao IEPHA (Instituto Estadual de Patrimônio
Histórico e Arquitetônico), por ser imóvel localizado
em área do sitio histórico da Igreja de Boa Viagem.
Para obter esse novo projeto, uma nova licitação
deve ser realizada.

Em 12 de julho de 2013, a então diretoria do CRF/MG
informa por meio de ofício sobre a mudança das instalações
para a Rua Urucuia, nº 48, Floresta, desde o dia 1º de
julho de 2013, e que o mesmo atendia a questão de
acessibilidade.
Em 2015 foi contratada, por gestões anteriores, a Tetro
Engenharia para elaboração do projeto arquitetônico,
para construção na Rua Sergipe, nº 28. O projeto foi,
inclusive, capa da Farmácia Revista número 51/2015.

Um estudo financeiro, para avaliar a capacidade de pagamento do
CRF/MG, com empresa especializada, também foi contratado.

Entenda o que houve com o prédio da Rua Sergipe
O imóvel de propriedade do CRF/MG, localizado à Rua Sergipe, 28,
Bairro Funcionários, Belo Horizonte tem longo histórico de problemas,
que se arrasta desde o ano de 2007, quando em 31 de julho foi aberto
pela Procuradoria da Republica de Minas Gerais (PRMG) um Procedimento Administrativo Civil (PRDC) sob nº 1.22.000.000502/2007-01, que
em resumo trata da adaptação a acessibilidade do prédio do CRF/MG,
motivada por uma denúncia datada em 12 de abril de 2007.
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Projeção em 3D de sugestão de layout para o auditório - imagens meramente ilustrativa
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PARCELAMENTO
EM ATÉ 10X

Em destaque
Outros aspectos importantes a considerar sobre a construção de um novo prédio:
Demolição do
prédio existente
Contratação de empresa
especializada para realização
desse serviço - A edificação
do prédio da Rua Sergipe é
colada ao prédio localizado
à sua direita, sendo esse
prédio antigo e notoriamente
cheio de infiltrações.
Qualquer dano na estrutura
desse prédio poderia recair
sobre o CRF/MG. O CRF/MG
procurou, mas não encontrou
a viabilidade de contratação
de seguro para execução
desse tipo de serviço;

Em destaque

TRABALHAMOS COM
ENCOMENDAS.

Estudo de solo
Tendo em vista a condenação estrutural da atual edificação se faria
necessária a realização do estudo de solo. Para tal, seria necessária a
realização de licitação para contratação desse serviço;

Construção
Contratar empresa para executar o projeto apresentado e aprovado,
por meio de uma nova licitação. Essa contratação deveria conter toda a
parte cartorial e de licenciamento junto aos órgãos ﬁscalizadores;

Responsável técnico
Contratar engenheiro para ser o ﬁscal da obra por parte do CRF/MG. Esse
seria responsável por atestar a ﬁnalização das etapas de construção, e
demais orientações à contratada quanto à execução do projeto;

CONHEÇA NOSSA COMPLETA LINHA DE PRODUTOS
CIRÚRGICOS, ORTOPÉDICOS E MÉDICO-HOSPITALARES
COM PREÇOS E CONDIÇÕES IMPERDÍVEIS.

Elaboração do projeto de engenharia, elétrico, hidráulico e memorial descritivo
Realização de uma nova licitação para elaboração desse projeto, que iria indicar os valores e o tempo de
construção, sendo necessária a realização de novo processo licitatório para contratação desse serviço;

Aspectos relevantes que levaram o CRF⁄ MG a optar por retomar
a questão da compra de um imóvel ao invés de construir são:
Recursos ﬁnanceiros

Risco de construção

No período em que o CRF/MG estivesse realizando
as obras o mesmo teria que continuar pagando
aluguel, ou seja, duas despesas elevadas que
impedem a execução. É relevante considerar
que os recursos oriundos de financiamento para
construção são inviabilizados pelo risco deste tipo
de operação.

A experiência em execução de obras pelo CRF/MG
não é positiva. O problema da sede foi ocasionado
exatamente por um ‘erro’ de construção. O
histórico que temos no Brasil em atrasos, malfeitos
e judicialização da execução de obras por si só já é
um fator de risco, não por culpa de uma gestão, mas
pela forma que são tratadas pelas construtoras.

Limites pelo tombamento da região
Devido estar localizado em uma região tombada pelo patrimônio histórico, o CRF/MG teria que obedecer a
regras especiﬁcas do IEPHA, que limita a ter um prédio que atenda a demanda atual do CRF/MG.

Considerando esses fatores mencionados, o presidente do CRF/MG, Luciano Martins Rena,
deliberou junto ao Plenário a criação de comissão para aquisição de nova sede para o CRF/MG.
A aprovação em Plenária da aquisição da nova Sede aconteceu, então, no dia 23 de junho.
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NÃO CONSEGUIU
VOTAR?
Você tem até o dia 10 de janeiro
de 2018 para preencher o
formulário de justificativa no
https://www.votafarmaceutico.org.br
As justificativas das razões do impedimento
serão avaliadas pelo Plenário do CRF.
O farmacêutico que não votar ou justificar o
voto está sujeito ao pagamento de multa equivalente
a 50% (cinquenta por cento) do valor da anuidade do
exercício (art. 7º § 2 da Resolução 604/14 – Regulamento Eleitoral)
| Junho - Julho - Agosto - Setembro 2017 |

21

Capacitação profissional

UM CONGRESSO
PARA FICAR
NA HISTÓRIA
Diversidade de áreas contempladas e
renome dos profissionais da programação
científica atraíram congressistas
e apoiadores de todo o país
Público, palestras, expositores, trabalhos
científicos e apoiadores. Nesses e em
vários outros quesitos a 14ª edição do
Congresso de Farmácia e Bioquímica de
Minas Gerais (14CFBMG) foi surpreendente, batendo todos os números das
edições anteriores. Foram quase 2.900
inscrições, de 18 estados e 700 cidades
do Brasil, consolidando-o como um dos
maiores e mais importantes eventos da
área da saúde do Brasil.
O congresso aconteceu nos dias 10, 11
e 12 de agosto, no Minascentro, um dos
maiores e mais importantes espaços para
eventos da capital mineira. O tema central
foi o "Farmacêutico no cuidado à saúde do
indivíduo, da família e da comunidade".
O número de palestras, mesas-redondas,
c u r s o s , mi ni c u r s o s , s e mi n ár i o s e
workshops foram quase o dobro da edição
anterior, chegando a 95, sem contar
as várias oficinas, ofertadas nos três
dias do 14CFBMG. Isso tudo dentro de
uma programação que abraçou eventos
inéditos: o "I Congresso de Assistência
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde
de Minas Gerais"; o "I Fórum Farmacêutico
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ABERTURA COM NOMES DE PESO

de Saúde da Mulher", o "I Congresso Mineiro de Farmácia Estética
e Cosmetologia" e o "Encontro de Educadores Farmacêuticos".

O teatro Topázio do Minascentro, com capacidade para 1.700
pessoas, ficou completamente lotado para a abertura do
14CFBMG. Com diversas atrações, o evento teve início com a
apresentação da Orquestra de Câmara do Sesc, que recebeu
os congressistas para abertura com a apresentação de canções
eruditas e populares, de grandes compositores.

Além desses quatro eventos, a programação contemplou as
áreas de Análises Clínicas; Indústria; Farmácia Clínica e Comunitária; Farmácia Hospitalar e Oncologia; Farmácia Magistral e
Práticas Integrativas Complementares; Gestão Farmacêutica e
práticas multidisciplinares.
Os expositores também vieram de diversas partes do país como
São Paulo, Espírito Santo, Brasília e Paraná. As áreas de atuação
variaram bastante, oferecendo aos congressistas um leque
grande de novidades em equipamentos para área de estética
e saúde; mobiliário; livros; cursos; seguros; pós-graduação;
tecnologia; diagnósticos especializados; diagnósticos laboratoriais; fabricação, importação e comercialização de produtos
para diagnóstico in vitro; importação de sistemas para coleta de
sangue e descartáveis em geral, entre outros.
Alguns estandes, como o do Sistema Fecomércio MG, Sesc
e Senac, Sebrae e Sincofarma ofereceram aos visitantes
serviços como balança de bioimpedância (que mostra
números como o índice de gordura corporal, massa
muscular, índice de água, índice de massa corporal);
massagem e teste de glicemia.
O CRF/MG também montou um estande que,
na verdade, se configurou como uma área de
convivência e de encontro. No espaço foram
disponibilizados três computadores para que
os congressistas pudessem atualizar seus
dados cadastrais. Lá também houve
apresentação musical, sorteios e entrega
premiações dos trabalhos científicos,
além da disponibilização de totens
onde as pessoas podiam tirar
fotos instantâneas, gratuitas.

Expositores e patrocinadores, de diversas áreas e
lugares do país, apresentaram aos farmacêuticos
novidades em produtos e serviços

Ao lado do palco do CRF/MG as pessoas podiam
tirar fotos instantâneas, gratuitas

Na sequência, durante a solenidade, os músicos executaram
o Hino Nacional e houve a saudação das autoridades que
compuseram a mesa diretora: o presidente do Conselho Federal
de Farmácia (CFF), Dr. Walter da Silva Jorge João; a presidente
do 14CFBMG e vice-presidente do CRF/MG, Elaine C. Coelho
Baptista; o presidente do CRF/MG Luciano Martins Rena e as
diretoras Júnia Célia de Medeiros e Gizele Leal; o superintendente
da Assistência Farmacêutica da Secretaria de Estado de Saúde,
Homero Souza Filho; o diretor-adjunto da Diretoria de Gestão
Institucional da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa),
Pedro Ivo Sebba Ramalho e o vice-prefeito de Belo Horizonte,
Paulo Lamac.
A presidente do 14CFBMG e vice-presidente do CRF/MG, Elaine
Baptista, abriu o congresso cumprimentando a todos e ressaltando a importância dos farmacêuticos no cuidado com a
população. Entendemos que nesses tempos difíceis que atravessamos, política e economicamente, o tema do nosso congresso
é bastante pertinente, pois falamos de cuidado, cuidado com o
outro e a sua saúde. E, na área da saúde, o farmacêutico está
sempre na linha de frente para acolher e orientar as famílias e a
comunidade”, disse Elaine.

O estande do CRF/MG foi ponto de encontro dos
congressistas, que podiam, atualizar seus dados cadastrais;
lá também aconteceram os sorteios e premiações

A maioria dos cursos tiveram salas lotadas; no total
foram mais de 2.800 inscritos no 14CFBMG

Elaine Baptista, presidente do 14CFBMG e vice-presidente do CRF/MG, abriu o
Congresso ressaltando a importância do farmacêutico para a comunidade
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Em sua fala, o vice-prefeito de
Belo Horizonte, Paulo L amac,
destacou a atuação do CRF/MG.
“Durante esse período da nossa
gestão, de todos os Conselhos, o
Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais é o que mais
esteve na Prefeitura defendendo
a atuação dos farmacêuticos. É o
que mais tem buscado dialogar
com a prefeitura reivindicando
melhorias para a sua classe”.

Já o presidente do CRF/MG, Luciano
Rena, cumprimentos ou congressistas e
autoridades e enfatizou a importância da
busca pelo conhecimento. “Acreditamos
que por meio das capacitações e cursos
contribuímos com os nossos colegas para
o aprimoramento profissional. Por isso,
desde o início de 2016, temos ofertado
diversos cursos de capacitações, em
várias áreas para contemplar o maior
número de profissionais.
Aqui no Congresso são três dias de
oportunidades de aprendizado e troca de
experiência. Por isso, aproveitem”.

O diretor-adjunto da Diretoria de
Gestão Institucional da Agência
Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), Pedro Ivo Sebba
Ramalho, destacou a programação
científica do Congresso. “Vejo
esse Congresso como excelente
opor tunidade. A programação
científica demonstra a abrangência
dos temas que serão tratados
aqui”, frisou.

A Orquestra de Câmara do Sesc recebeu os congressistas para
abertura com a apresentação de canções eruditas e populares, de
grandes compositores e também executou o Hino Nacional

O presidente do Conselho Federal de Farmácia, Dr. Walter da Silva Jorge João
parabenizou o Conselho pela realização do congresso e os farmacêuticos
pelo empenho em buscar o conhecimento. “O CFF temos olhos voltados
para o trabalho e para as ações que o Conselho de Minas tem realizado.
Meus colegas diretores do Conselho de Minas estão de parabéns. Nós temos
mais de cem possibilidades de atuação e vocês têm que acreditar nessas
novas possibilidades. Para isso, é necessário conhecer, aprimorar. O CFF
está sempre em busca de oportunidades no mercado de trabalho para o
profissional farmacêutico”, enfatizou Dr. Walter.
Ele citou os avanços na profissão, como a Farmácia Clínica que tem
possibilitado a ampliação da atuação dos farmacêuticos. “Temos trabalhado
para vencer as dificuldades. A atuação do farmacêutico na Farmácia Clínica
tem incomodado a outras profissões, o que já resultou em 39 ações contra
o CFF. Mas já ganhamos 29 e as outras estão em andamento”, disse o
presidente explicando a situação e arrancando aplausos dos participantes.

O superintendente da Assistência Farmacêutica da Secretaria de
Estado de Saúde, Homero Souza Filho agradeceu ao Conselho de
Secretarias Municipais de Saúde de Minas Gerais (Cosems) por
liberar os farmacêuticos do SUS para participar do congresso e
também agradeceu especialmente ao CRF/MG. “Quero agradecer
de maneira especial o CRF pela parceria que tem sido desenvolvida
com a SAF-MG há quase dois anos. Estamos plantando outras
sementes para colher mais frutos”, disse Homero.
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A abertura solene do 14CFBMG teve na mesa diretora a
diretora do CRF/MG, Júnia Célia de Medeiros; o diretor-adjunto
da Diretoria de Gestão Institucional da Agência Nacional de
Vigilância Sanitária (Anvisa), Pedro Ivo Sebba Ramalho; o
presidente do CRF/MG Luciano Martins Rena; o vice-prefeito
de Belo Horizonte, Paulo Lamac; a presidente do 14CFBMG
e vice-presidente do CRF/MG, Elaine C. Coelho Baptista; o
superintendente da Assistência Farmacêutica da Secretaria
de Estado de Saúde, Homero Souza Filho; o presidente do
Conselho Federal de Farmácia (CFF), Dr. Walter da Silva Jorge
João e a diretora do CRF/MG Gizele Leal

O teatro Topázio do Minascentro, com capacidade para 1.700 pessoas,
ficou completamente lotado para a abertura do 14CFBMG

PALESTRA MAGNA
Com o tema Novas Oportunidades no Cuidado Farmacêutico,
a palestra magna, proferida pelo Dr. Divaldo Lyra, prendeu a
atenção das quase duas mil pessoas que estavam no teatro
Topázio, do Minascentro.
O farmacêutico mencionou as doenças crônicas que o país
enfrenta, das desigualdades e das condições de saúde e das
prevalências das doenças crônicas no país. Ele ressaltou também
o uso excessivo e irracional de medicamentos por parte dos
brasileiros. Segundo o Dr. Divaldo, atualmente 65% da população
usa medicamentos, sendo elevada a taxa de pessoas que o fazem
de forma errada. “O medicamento que faz bem, também faz mal”,
disse, referindo-se ao abuso no consumo de medicamentos.
Na sequência o humorista Thiago Carmona apresentou standup
mesclando temas da farmácia e de empreendedorismo. Narrando
alguns casos verídicos, Thiago conseguiu arrancar muitos risos
da plateia, além de abordar assuntos sérios, como a importância
de atender às pessoas com atenção e boa vontade.

Dr. Divaldo Lyra foi a atração da palestra magna, falando
sobre Novas Oportunidades no Cuidado Farmacêutico

O humorista Thiago Carmona apresentou standup
abordando o empreendedorismo e contando casos
cotidianos da farmácia, arrancando risos da plateia
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I CONGRESSO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS
No dia 11 de agosto, segundo do 14CFBMG, teve início
o I Congresso de Assistência Farmacêutica no Sistema
Único de Saúde de Minas Gerais. A abertura dos
trabalhos contou com a presença do superintendente
da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF)
da Secretaria Estadual de Saúde do Estado de Minas
Gerais (SES-MG), Homero Cláudio Souza Filho. Ele fez um
agradecimento ao Conselho de Secretarias Municipais de
Saúde (Cosems) por ter liberado os farmacêuticos para
participarem do congresso. O superintendente também
agradeceu especialmente ao CRF/MG pela parceria que
tem sido desenvolvida com a SAF nesses quase dois
anos de gestão. “Estamos plantando outras sementes
para colher mais frutos”, frisou Homero.
As diretoras do CRF/MG, Gizele Leal e Junia Célia de
Medeiros deram as boas-vindas aos participantes e
ressaltaram a importância do SUS para o farmacêutico
e, principalmente, para a população assistida por esse
sistema.
A presidente do 14CFBMG e vice-presidente do CRF/MG,
Elaine Baptista, sintetizou o que é consenso para diretoria
do Conselho. “O SUS é nosso! E os farmacêuticos têm
importante papel nesse sistema que acolhe e cuida da
população”, enfatizou.

Ela agradeceu a presença dos colegas farmacêuticos e à SAF e SES-MG pela parceria, que culminou
na realização desse congresso específico sobre
o SUS-MG. “Aqui, reforço o nosso compromisso,
como farmacêuticos e como diretores do CRF/MG,
em trabalhar para o fortalecimento do SUS-MG”,
acrescentou a vice-presidente, em nome da
diretoria do Conselho.

membro do Grupo de Trabalho do Sistema de Justiça do Conselho Federal de Farmácia, Everton Borges. A
mesa-redonda teve como mediadora a gerente da Advocacia-Geral do CRF/MG, Daniela Duarte.
O desembargador abriu o debate arrancando aplausos do público quando disse que “descobri que quem
entende de medicamentos, é o farmacêutico! São vocês quem trabalham com a composição química deles”.
Ele ainda ponderou sobre a questão de medicamentos genéricos e similares. “Se disserem que o medicamento
genérico não é igual ao similar, então o que está acontecendo é um crime e a Anvisa tem que cancelar o registro
da empresa e do medicamento”.
Já o Dr. Everton Borges ponderou que farmacêutico não é custo e sim, investimento. E exemplificou com
números da cidade de Blumenau (SC), que aumentou o número de farmacêuticos na atenção básica e alto
custo de dois profissionais, em 2005, para 11, em 2007, gerando uma economia anual de R$ 1.621.046,70
em medicamentos.

Após a abertura, o superintendente Homero
Cláudio Filho deu início a Conferência de Política
Estadual de Assistência Farmacêutica com a
mesa-redonda que teve como participantes o
superintendente da Vigilância Sanitária Estadual,
Rilke Públio Novato, e o Conselheiro do CRF/MG e
referência no SUS Marcos Luiz Carvalho.
No último dia do Congresso destaque para a
mesa-redonda “Judicialização em Saúde: a Saúde
como Direito e o Acesso a Medicamentos”, que
teve a participação do desembargador Renato
Dresch, especialista em Direito Processual Civil
e coordenador do Comitê Executivo de Judicialização da Saúde do Tribunal de Justiça de Minas
Gerais; da assessora chefe do Núcleo de Judicialização da Saúde da SES-MG, Patrícia de Oliveira
e do especialista em Assistência Farmacêutica e

Dr. Renato Dresch, especialista em Direito Processual Civil e
coordenador do Comitê Executivo de Judicialização da Saúde do
Tribunal de Justiça de Minas Gerais participou da mesa-redonda
“Judicialização em Saúde: a Saúde como Direito e o Acesso a
Medicamentos” e foi muito aplaudido ao iniciar sua fala afirmando
que quem entende de medicamento é o farmacêutico

A abertura do I Congresso de Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de Minas
Gerais aconteceu no dia 11 de agosto, com a presença de Gizele Leal, diretora do CRF/MG; Elaine
Baptista, presidente do 14CFBMG e vice-presidente do CRF/MG; Homero Cláudio Souza Filho,
superintendente da Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) da Secretaria Estadual
de Saúde do Estado de Minas Gerais (SES-MG) e Júnia Célia de Medeiros, diretora do CRF/MG

A palavra é sua
A estrutura do Congresso está
excelente! Também gostei bastante
da programação científica,
especialmente nas áreas de Farmácia
Clínica e assistência farmacêutica.
A organização geral do evento
também está muito boa! Além do
conhecimento e atualização, também
tive a oportunidade de rever os colegas
e fazer networking. Muito bom!

Fiquei sabendo do Congresso pelo site do CRF/MG, que
acesso constantemente. Sempre fui muito interessada em
eventos da área da saúde e o congresso do CRF/MG é muito
famoso. Quando vi no site que ele ia acontecer quis participar,
pois seria uma ótima oportunidade para me atualizar. Me
planejei e vim. É o primeiro grande evento que participo.
Achei os estandes dos expositores bem interessantes,
tanto de serviços como de equipamentos. Alguns
ofereceram cursos gratuitos. Mesmo eu sendo da
área de biomedicina, estou aprendendo muito.

Urias Vaz

Ruthe Anne Araújo Rodrigues, 24

Docente na UFJF e Suprema em Juiz de Fora (MG)

Biomédica em Laboratório de Análises Clínicas em Arcos, MG
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O último Congresso que o CRF/MG realizou em Juiz de Fora e foi uma
oportunidade muito grande para conhecermos melhor os eventos
que o Conselho desenvolve. Por isso, decidimos vir também nessa
edição. Outro ponto que me fez querer estar aqui foi a realização do
I Congresso de Farmácia Estética e Cosmetologia, que é uma área
que me interesso muito. Foi uma oportunidade de aprender mais.
Achei o Congresso sensacional! O espaço é maravilhoso,
as palestras no geral estão muito boas! A que mais
me encantou foi a sobre peeling facial.
Tudo sendo surpreendente! Quero estar nos próximos!.

Vim com um grupo de
farmacêuticos da região do
Triângulo Mineiro, buscando
atualização. A estrutura do
Congresso está excelente! Tudo
muito bem cuidado. As atividades
estão contemplando diversas
áreas de interesse da Farmácia,
com uma variedade muito boa.
Profª Rita Alessandra Cardoso

Coordenadora do curso de Farmácia
da Unitri em Uberlândia (MG)

Thalita Oliveira, 20
UFJF, 7º período de Farmácia em Juiz de Fora (MG)
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MAIS TRÊS EVENTOS DENTRO DO CONGRESSO

No total 121 trabalhos científicos foram apresentados no
14CFBMG. Estudantes de todo o país participaram da exposição.
A revelação dos nomes dos trabalhos vencedores aconteceu na
tarde do dia 12 de agosto, no palco do estande do CRF/MG.

O 14CFBMF abraçou outros três importantes eventos: o I
Congresso Mineiro de Farmácia Estética; o I Fórum da Saúde
da Mulher e o Encontro de Educadores. Todos eles iniciativas
inéditas do Conselho e com grande relevância.
O I Fórum Farmacêutico da Saúde da Mulher foi planejado pela
Comissão Assessora da Mulher do CRF/MG. Diversos assuntos
relevantes foram abordados, tais como os Desafios das ações
em saúde voltadas para a mulher; Perspectivas do processo de
saúde da mulher - doença da mulher; Doenças do sistema genito-urinário feminino com ênfase em doenças infeciosas e Verdades
e mitos sobre a terapia anticoncepcional.
O I Congresso Mineiro de Farmácia Estética e Cosmetologia
também foi um sucesso! As palestras relativas a ele foram as
primeiras a terem as vagas esgotadas, o que mostra o interesse
dos farmacêuticos pela vasta área de atuação, que tem oferecido
muitas oportunidades de trabalho. Entre os temas abordados
estavam a Regulamentação das atividades farmacêuticas em
saúde estética - avanços e perspectivas; Diretrizes técnicas e
legais para o desenvolvimento de alisantes capilares e Cosmetologia e eletroterapia aplicada a estética.
Já o Encontro de Educadores Farmacêuticos reuniu professores
e coordenadores de cursos de Farmácia, de todo o estado, em
torno de discussões importantes. Entre os temas abordados
estavam Farmacêutico do futuro: desafios e perspectivas da
reconstrução profissional; e as Novas diretrizes curriculares
nacionais para graduação em farmácia: o que mudou.

TRABALHOS CIENTÍFICOS

A palestra de Lucas Portilho, sobre “Como formular cosméticos
com sensorial diferenciado”, foi uma das mais disputadas do
I Congresso Mineiro de Farmácia Estética e Cosmetologia

O primeiro lugar ficou com Jessica Azevedo de Aquino, com
o trabalho “O empoderamento farmacoterapêutico e sua
efetividade no controle glicêmico de pacientes com diabetes
mellitus”. Ela foi premiada com um smartphone, oferecido
pela Digifarma.

E o quinto lugar ficou com Mayra Regina
Macedo pelo trabalho “Avaliaç ão do s
efeitos do óleo de baru sobre a peroxidação lipídica em ratos dislipidêmicos”, que
também ganhou um curso do ICTQ. Todos
os premiados também receberam um kit da
Caixa Econômica Federal.
Do sexto ao décimo lugar houve uma menção
honrosa.

O segundo lugar foi o trabalho de Farah Maria Drumond
Cheque Baldoni, com o trabalho “O corante alimentício
eritrosina B apresenta efeitos tóxicos em linhagens de
bactérias gastrointestinais Escherichia coli e Staphylococcus
aureus”. A autora recebeu como prêmio um encapsulador,
oferecido pela empresa Buzatto’s.
Na programação do o I Fórum da Saúde da
Mulher, uma mesa-redonda com Bárbara Taciane
Furtado, Catarina Stivali e Janette Franco

Zilamar Costa Fernandes ministrou, dentro do Encontro
de Educadores, a palestra “Farmacêutico do futuro:
desafios e perspectivas da reconstrução profissional”

Ficou com o terceiro lugar Luísa Duarte Nogueira, com o
trabalho “Implantação de um serviço de farmácia clínica em
um hospital pediátrico de Belo Horizonte: processo e indicadores”. Como prêmio ela recebeu uma diária em hotel de Belo
Horizonte, oferecido pela Ampla Consultoria.
O quarto lugar ficou com Maria Larissa de Jesus, que levou
como prêmio um curso oferecido pelo ICTQ, pelo trabalho
“Determinação do perfil de susceptibilidade aos betalactâmicos e investigação fenotípica da produção de enzimas
betalactamases em amostras de Escherichia coli recuperadas de um rio de Minas Gerais”.

No total 121 trabalhos científicos foram apresentados no 14CFBMG

Os cinco trabalhos científicos com maior pontuação levaram
prêmios oferecidos por expositores e patrocinadores; do
sexto ao décimo lugar houve uma menção honrosa

A palavra é sua
As palestras me agradaram bastante. Por meio delas
pude ver os prós e contras de cada área da profissão,
me ajudando a escolher os caminhos que quero
seguir e os que não. Gostei muito da fitoterapia.
Achei a estrutura ótima. Estou adorando a
exposição dos trabalhos científicos. Têm os
nomes e os contatos dos autores nos banners,
isso me ajudou. Vou entrar em contato com
alguns, devido a minha iniciação científica.
Maria Clara Pereira Menezes, 21
São José dos Campos (SP) - Estuda na Unifal
(Alfenas), 5º período de Farmácia
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Vim para participar do I Congresso de Assistência
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde de Minas
Gerais. Ele (o congresso) nos dá um entendimento
sobre todas as ações que são promovidas pelo CRF,
CFF e SES-MG, para proporcionar maior qualidade
de atendimento da assistência farmacêutica,
desde a dispensação dos medicamentos ao
acompanhamento farmacoterapêutico, com
principal foco na promoção da saúde do paciente.
Anderlúcio da Cruz Evangelista, 34
Farmacêutico na Rede Farmácia de Todos
em São João do Manhuaçu (MG)

Esse é o primeiro do Conselho que
participo e me surpreendi.
Achei que os temas abordam vários pontos de atualização
da nossa profissão, e que precisamos nos situar.
O nível dos palestrantes está muito bom, com
pessoas que vieram até de outros estados. Gostei
demais da palestra sobre implementação de
consultórios farmacêuticos. É importante estarmos
preparados para atuar com farmácia clínica.
Douglas Heleno, 25
Farmacêutico da Atenção Primária do SUS em Barbacena (MG)

Já fui em vários congressos do CRF/MG e
estou achando esse melhor que as edições
anteriores. Está mostrando as mudanças
e inovações e respondendo aquilo que o
momento pede que entendamos melhor.
Para a gente que trabalha no SUS, o Homero
(Superintente de Assistência Farmacêutica)
passou uma série de informações que não
tínhamos acesso com tanta facilidade.
Maria Gorete Matos Ornelas, 60
Farmacêutica na Farmácia de Todos, na cidade de Crisólita
Mora em Águas Formosas
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SORTEIOS E ATRAÇÃO CULTURAL
Além dos prêmios para os trabalhos científicos, durante os
três dias de Congresso diversos patrocinadores e expositores
sortearam brindes para os congressistas. E foram muitos!
Todos eles realizados no palco do estande do CRF/MG.
Destaques para um microscópio biológico BioBlue da
Euromex, oferecido pela Labvix; um tablet, oferecido pela
Lab Rede; diversos cursos oferecidos pelo ICTQ e Clínica Fix
e semijoias oferecidas pela Milaré Sistemas de Exaustão.

No sábado (12/8), último dia do Congresso,
todos que passaram pelo estande do CRF/MG
na hora do almoço puderam se deliciar com
uma hora e meia de boa música. O SESC-MG
levou, por meio do seu projeto “Minas ao Luar”,
o grupo Saravá, que interpretou clássicos do
samba de raiz e música popular brasileira.

O gosto pela profissão ela aprendeu com o pai, Mário
Brandão Filho, que graduou-se na UFMG e foi trabalhar
em sua cidade, Abre Campo. Lêda Filarete Brandão
Quintão ajudou o pai durante 43 anos no balcão da
farmácia da família, mas sem ser farmacêutica.

Marcas que construíram o 14CFBMG

Anos depois, seus dois filhos Maysa Brandão Couto e
Mário César Brandão Quintão, também escolheram a
farmácia como profissão.
Já com os filhos criados, Lêda resolveu também seguir
o caminho do pai e dos filhos e foi cursar Farmácia
numa universidade em Matipó, onde concluiu a
graduação há quatro anos.

Outros brindes foram oferecidos pela Caixa Econômica
Federal; Ampla Seguradora; IBS/FGV; Flormel; Associação
Mineira de Farmacêuticos (AMF); Associação Nacional
de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag); Sindicato dos
Farmacêuticos de Minas Gerais (Sinfarmig) e Sociedade
Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH MG).

Agora mãe e filha atuam na saúde pública. Maysa, a
filha, é farmacêutica na Prefeitura de Ibirité, e Leda,
trabalha na Prefeitura de Abre Campo.

O Grupo Saravá, do Projeto Minas ao Luar, do SESC-MG,
se apresentou no último dia do Congresso

O farmacêutico Wenderson Henrique Rocha, que atua na Prefeitura de Belo Horizonte,
levou um microscópio biológico BioBlue, da Euromex, oferecido pela Labvix

Mãe e filha seguem a mesma trajetória

Congressistas lotavam o estande do CRF/MG,
especialmente no momento dos sorteios

No 14CFBMG, mãe e filha estavam empolgadas com
o que estavam aprendendo. “Está maravilhoso o
congresso. Estamos gostando e aprendendo muito”,
disse Lêda à diretora do CRF/MG Junia Medeiros.

Lêda, à esquerda, e sua filha Maysa, elogiaram a organização do
14CFBMG para a diretora do CRF/MG Júnia Medeiros, ao centro

Equipe do CRF⁄MG
Para que tudo funcionasse bem, o 14º congresso de
Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais contou com
o imprescindível apoio dos seus funcionários, que
pegaram no pesado antes, durante e depois do evento.
Montaram as pastas, acompanharam a montagem e
desmontagem dos estandes, recepcionaram todos
os participantes, fizeram o credenciamento, entre
muitas outras coisas. Tudo com muito carinho,
profissionalismo e dedicação.

Parte dos funcionários do CRF/MG que trabalharam no 14CFBMG
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PUBLICIDADE
Os anúncios que você vê publicados nesta e na edição anterior
da Farmácia Revista são referentes a patrocinadores do 14º
Congresso de Farmácia e Bioquímica de Minas Gerais. Todos
eles forem indispensáveis para a realização do nosso Congresso!

A todos os funcionários do CRF/MG o nosso especial
agradecimento!
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Prescrifar segue levando atualização na área de atenção
farmacêutica e Farmácia Clínica a todo o estado
Apenas neste ano de 2017, até julho foram 1.430 vagas disponibilizadas, para cinco cidades

Belo Horizonte
O início das aulas na capital mineira foi em 1º de
julho, no auditório Mário Simonsen, do IBS/FGV,
que ficou lotado. O presidente do CRF/MG, Luciano
Rena deu as boas-vindas aos participantes da
capacitação. Ele parabenizou a todos pelo esforço
em buscar a capacitação e o aprimoramento
profissional. “Esse esforço é o que faz a diferença
na trajetória profissional de vocês”, enfatizou.
Luciano lembrou ainda que a Farmácia Clínica
é uma área nova, mas é preciso capacitação e
humildade para exercê-la, levando sempre em
consideração as necessidades do paciente, que
será orientado pelos farmacêuticos.
A diretora do CRF/MG, Junia Célia de Medeiros,
também esteve presente à aber tura do 1°
módulo do Prescrifar, em Belo Horizonte. Ela
cumprimentou os participantes pelo empenho na
busca pelo aprendizado. “Estou orgulhosa de ver
o auditório com tantos farmacêuticos, fazendo
parte dessa história de mudança na nossa área.
A Farmácia Clínica nos traz uma mudança de
paradigma, que permite ao farmacêutico agora
ter um olhar mais voltado ao paciente”, ressaltou.

A diretora do CRF/MG, Júnia Célia
de Medeiros, também foi receber
os farmacêuticos no primeiro
módulo do Prescrifar

Maralise Perigolo, doutora em Inovação
Terapêutica, ministrou a segunda aula
do primeiro módulo: “Empreendedorismo
Farmacêutico no Atendimento ao Paciente

A assessora técnica do CRF/G, Danyella
Domingues, ministrou a primeira
aula do curso na capital mineira

O auditório da IBS/FGV ficou
lotado na aula inaugural do
Prescrifar, em Belo Horizonte

O presidente do CRF/MG Luciano Rena esteve
presente no encerramento do curso e ressaltou
a importância da prescrição farmacêutica

O último módulo da capacitação
foi ministrado pela farmacêutica
Marianne Sardenberg

Conclusão em Alfenas
Em Belo Horizonte foram disponibilizadas 200 vagas; o presidente do CRF/MG, Luciano Rena, deu boas-vindas aos participantes

Desde que teve início, no ano de 2016, a capacitação em prescrição farmacêutica oferecida pelo Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) é sucesso de público. Neste ano de 2017, cinco cidades já
receberam o Prescrifar, incluindo uma versão sobre Fitoterápicos, oferecendo um total de 1.430 vagas até julho.
As cidades contempladas até o momento foram Divinópolis, em fevereiro, com 450 vagas; Belo Horizonte Fitoterápicos, em março, com 80 vagas; Governador Valadares, em março, com 450 vagas; Alfenas, em maio, com
250 vagas e Belo Horizonte, em julho, com 200 vagas. Ainda este ano temos mais duas turmas confirmadas:
Uberaba, em setembro, com 140 vagas e Viçosa, também em setembro, com 120 vagas.

Após dois meses de curso, os farmacêuticos de
Alfenas e região concluíram as 40 horas de aulas
do Prescrifar, em 8 de julho. Na cidade, o curso foi
ministrado no auditório da Universidade Federal de
Alfenas (UNIFAI).
O presidente do CRF/MG, Luciano Rena, esteve
presente na conclusão do curso e parabenizou
a todos pela dedicação na busca pelo aprimoramento profissional, principalmente em um sábado,
de muito frio. “Parabéns a todos. Tenho certeza
que vocês farão a diferença na profissão”.

A palavra é sua
Viajei cinco horas de carro para
participar de mais esta capacitação. Eu
venho em todas que o Conselho realiza,
não perco uma, pois sempre vale a
pena! Busco sempre mais conhecimento
para agregar na minha drogaria.

Maravilhoso o trabalho do Conselho em
oferecer cursos para nós farmacêuticos. Morei
em outros estados, mas o trabalho do nosso
CRF é dos melhores que eu já vi. O que estamos
vendo aqui no curso é muito parecido com as
diretrizes que pude conhecer em Barcelona.

Mila Cabral

Tereza Cristina Moreira Pimenta

Proprietária de drogaria em Muriaé
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Farmacêutica hospitalar e do SUS

Nunca tinha participado dos
cursos do CRF/MG. Estou gostando
muito do Prescrifar e pretendo
vir em outros. Estou achando
bastante produtivo e construtivo.
Fernando José Rezende
Proprietário de farmácia
no Bairro Paquetá em BH

Valeu a viagem. Sou estudante
e ainda não sei em qual área
vou atuar. Frequentar os cursos
do Conselho é uma forma de eu
conhecer sobre algumas áreas,
o que vai me ajudar a decidir.
Thainá Veggi

Estudante da Unifaminas, em Muriaé
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Giro de Capacitações
08/06 - Piumhi - Gestão e
Empreendedorismo Farmacêutico
Foram oferecidas 250 vagas para a
capacitação, que aconteceu no Instituto
Federal de Educação, Ciências e Tecnologia
de Minas Gerais. O objetivo foi apresentar
e discutir o conceito de empreendedorismo
e analisar e discutir o principal perﬁl do
empreendedor. Quem ministrou o curso foi a
diretora do CRF/MG, Gizele Leal.

09/06 - Passos - Aspectos Legais
e Técnicos para Abertura de
Consultório Farmacêutico

29/06 - Ituiutaba - Farmácia
Estética Aplicada - Técnicas de
Rejuvenescimento Facial

O “Projeto Rumo Certo. Farmácia Legal”
ofereceu 80 vagas para o minicurso, que
aconteceu no auditório da Superintendência
Regional de Saúde. Foram oferecidas 80 vagas
para o evento, que teve como palestrante a
diretora do CRF/MG, Gizele Leal.

A capacitação ofereceu 50 vagas. O foco era
as técnicas de rejuvenescimento facial. Quem
ministrou foi a farmacêutica e biomédica
Juliana Lopes Figueiredo, no auditório da
Câmara Municipal de Ituiutaba.

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.

07/06 - Federação das Santas Casas
de Misericórdia - Federassantas
A diretora do CRF/MG Junia Célia de Medeiros fez o repasse
das doações arrecadadas durante cursos do Capacifar em
Belo Horizonte ao superintendente da entidade. Adelziso
Pereira Vidal Filho recebeu 79 pacotes de fraldas geriátricas,
24 sabonetes, 9 condicionadores, 12 frascos de xampu, nove
cremes dentais e duas escovas de dente.

Confira algumas instituições que
receberam os produtos doados pelos
participantes dos cursos e capacitações
ministrados em junho, julho e agosto.

03/07 - Instituição Cidade Ozanan
e Lar dos Idosos Renascer
30/06 - Uberlândia - Farmácia Estética Aplicada Técnicas de Rejuvenescimento Facial
Com foco em técnicas de rejuvenescimento facial, a capacitação ofereceu
150 vagas. Quem ministrou foi a farmacêutica e biomédica Juliana Lopes
Figueiredo, no Auditório do SENAC.

04/07 - Ipatinga - Atuação Farmacêutica nas Práticas de
Farmácia Clinica - Uma Experiência do Hospital Márcio
Cunha - Compartilhando Vivência Profissional
A capacitação voltada para atenção farmacêutica recebeu farmacêuticos
de toda a região do Vale do Aço. Foram ofertadas 100 vagas. A palestra foi
ministrada no auditório do hospital pelas farmacêuticas Ana Paula Barbosa
Diniz Alves e Júnia Martins da Costa.

As doações de fraldas geriátricas arrecadadas durante
o primeiro módulo do Prescrifar Belo Horizonte,
foram destinadas a duas instituições ﬁlantrópicas. Os
representantes das entidades, Cynthia de Fátima e
Alexandro dos Santos receberam 63 e 66 pacotes de
fraldas, respectivamente.

13/07 - Asilo Municipal
de Ponte Nova
A diretora do CRF/MG Júnia Célia de Medeiros
entregou os doações arrecadadas durante o
“Projeto Rumo Certo. Farmácia Legal”. Os
pacotes de fraldas geriátricas foram repassadas
à representante da instituição, Rizza Maria de
Souza Vitoriano.

14/07 - Associação Santa Luzia
As doações feitas pelos participantes do projeto
“Rumo Certo” em Governador Valadares foram
repassadas, pela diretora do CRF/MG, Júnia Célia
de Medeiros ao representante da associação,
Renan Coelho.

12/07 - Belo Horizonte - Logística e
Rastreabilidade de Medicamentos
A capacitação, que ofereceu 80 vagas, teve como objetivo discutir as
principais atividades e atribuições do proﬁssional farmacêutico na
cadeia logística de medicamentos, abordando em especial os requisitos
técnicos para garantia da qualidade. Quem ministrou o minicurso foi
o professor André Pontes, na sede do CRF/MG, em Belo Horizonte.

08/08 - Caratinga - Ética e Legislação Farmacêutica
A capacitação disponibilizou 100 vagas e aconteceu no Campus II UNEC.
Os farmacêuticos da região tiveram a oportunidade de expandir o seu
conhecimento sobre as principais diretrizes éticas e leis que fundamentam
a proﬁssão. Quem ministrou foi a Farm. Fiscal do CRF/MG, Cláudia Leite de
Araújo.

26/07 - Fundação Benjamin
Guimarães - Hospital da Baleia
A vice-presidente do CRF/MG, Elaine Baptista,
fez o repasse das doações arrecadadas em dois
cursos do Capacifar: Logística e Rastreabilidade
de Medicamentos e o Rumo Certo, ministrados
em Belo Horizonte. Foram entregues 269 itens ao
representante da instituição, Marcos de Souza.

09/08 - Fundação Educacional de Caratinga
Os 550kg de açúcar e arroz arrecadados durante o Capacifar - Ética e Legislação Farmacêutica foram repassados, pela diretora Gizelle Leal, ao representante da
instituição, Paula Cristina.
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A importância da evidência científica de
qualidade na prática da Farmácia Clínica

Uma experiência de integração
ensino-serviço na formação do farmacêutico

Karolini de Faria Mota1, Mariana Linhares Pereira2, André de Oliveira Baldoni2
b) Fontes secundárias: serviços de indexação
da literatura primária em bases de dados
eletrônica. Ex. Medline/PubMed e o Scielo.
c) Fontes terciárias: informação documentada no formato condensado, como livros,
diretrizes e protocolos.

Karolini de Faria Mota

Mariana Linhares Pereira

André de Oliveira Baldoni

A Farmácia Clínica ganhou força, nos últimos anos, como
área de atuação do farmacêutico e dentre as habilidades
necessárias para a prática do cuidado farmacêutico,
destaca-se a busca e a utilização evidências científicas de
qualidade. O uso destas evidências é essencial em três
grandes momentos, sendo:
1) Na implantação de um serviço de Farmácia Clínica;
2) Na execução do cuidado farmacêutico, e;
3) Na consolidação do serviço existente.
No cotidiano da prática clínica, a Saúde Baseada em Evidências
(SBE) se mostra indispensável para a gestão racional da
farmacoterapia dos pacientes, além de ser útil como respaldo
das intervenções farmacêuticas. Na consolidação do serviço,
é importante que se produza evidências locais baseadas em
indicadores de efetividade das ações do farmacêutico.
As fontes de informação sobre medicamentos que podem ser
utilizadas na prática do cuidado são classificadas em:
a) Fontes primárias (revistas científicas): Onde aparece pela
primeira vez qualquer informação. Ex. The Lancet e Revista
Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde.
2
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Além disso, uma hierarquia da força das
evidências é utilizada para orientar o
farmacêutico na tomada de decisão. Como
primeiras escolhas estão as metanálises
e as revisões sistemáticas, seguida pelos
ensaios clínicos randomizados, os estudos
de coorte, caso-controle, série de casos,
relato de casos, opinião de especialistas e
pesquisas em animais ou in vitro.
Ne ste contex to, o farmacêutico deve
se atentar ao fato de que a indústria
farmacêutica desempenha papel chave,
colocando financiamentos à disposição de
pesquisas, sobretudo os ensaios clínicos
randomizados, gerando, muitas vezes, perda
de objetividade científica e produzindo vieses
favoráveis aos próprios interesses. Sendo
assim, observar a declaração de conflito de
interesse e analisar criticamente a metodologia e os resultados dos estudos deve
fazer parte da prática clínica. Diante destes
nuances e do cenário da necessidade do
farmacêutico ofertar um serviço clínico de
qualidade, torna-se imprescindível que todo
o processo de cuidado seja baseado em
evidências científicas de qualidade.

1
Farmacêutica mestranda da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ)
Professores de farmácia clínica da Universidade Federal de São João Del-Rei (UFSJ)

*Marcelo Silvério
A integração ensino-serviço na formação
em saúde é de extrema importância para
a efetivação do Sistema Único de Saúde
(SUS). A articulação entre as instituições de
ensino superior (IES) e a rede de atenção
à saúde é uma opção muito potente para
a implement ação de mudanças, t anto
na qualidade da formação dos recursos
humanos em saúde quanto no atendimento
oferecido à população.
O arcabouço legal no Brasil já destaca a
importância desta integração. A Constituição
Brasileira (CF, Art.200, III) diz que compete à
gestão do SUS o ordenamento da formação
de recursos humanos da área da saúde, e
a Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/1990,
Art.27) descreve que os serviços públicos que
integram o SUS constituem campo de prática
para ensino e pesquisa, de forma conjunta com
o sistema educacional, com vistas à melhoria
da qualidade do atendimento à população.
Nesta perspectiva, a Universidade Federal
de Juiz de Fora (UFJF) e a Prefeitura do
município (PJF) estão trabalhando para
fortalecer a formação dos farmacêuticos,
em nível de graduação e pós-graduação.
Por meio de uma iniciativa de cooperação
institucional entre a UFJF e a PJF, foi
implantado o Projeto Farmácia Regional
Oeste do município na Farmácia Universitária da UFJF. Nesta cooperação, a Farmácia
Universitária oferece a estrutura física e
recursos humanos necessários ao funcio-

namento de uma Farmácia
Re g i o n al d o muni c í p i o,
enquanto o município
disponibiliza os medicamentos para a dispensação.
A Farmácia Regional atende
a população da sua área de
abrangência com a dispensação de medicamentos da
REMUM,E no contexto da
atenção primária a saúde.
A dispensação é realizada pelos acadêmicos de graduação
e pelos residentes dos cursos da área de Farmácia, sob
a supervisão de farmacêuticos e professores. Além da
dispensação, a Farmácia Universitária disponibiliza aos
usuários um programa de cuidado farmacêutico, por meio
de consultas para a revisão da farmacoterapia, conciliação
medicamentosa e acompanhamento farmacoterapêutico.
Esse projeto atende ao modelo de regionalização da
Assistência Farmacêutica descrito no plano municipal de
saúde e a legislação nacional vigente.
O projeto foi implantado em abril de 2016 e atendeu, em seu
primeiro ano, mais de 20 mil pacientes para a dispensação
de medicamentos. A iniciativa resultou em economia para
o sistema de saúde, com a redução do gasto com medicamentos na área de abrangência.
Esse cenário de integração ensino-serviço oferece aos
estudantes a experiência de vivenciarem a realidade do SUS,
o que proporciona uma preparação para os futuros desafios
profissionais, e a oferta de uma assistência farmacêutica
qualificada à população atendida.

*Coordenador da Farmácia Universitária da UFJF e integrante da Comissão Assessora de Ensino do CRF/MG
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“Leia o formulário de informações complementares, a lâmina
de informações essenciais e o regulamento antes de investir.”

Seja qual for o seu perfil
de investidor, a CAIXA
tem um amplo portfólio de
fundos de investimento.
Tem fundo de renda fixa?
Tem fundo de ações? Tem.
Abra a sua conta.

Investimento
adequado
ao seu perfil?

PARA O QUE
VOCÊ PRECISAR,
A CAIXA TEM.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
(informações, reclamações, sugestões e elogios)
Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala:
0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
facebook.com/caixa
twitter.com/caixa
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Espaço do leitor
Fim de ano chegando e um novo bate à nossa porta,
trazendo um mundo de novas oportunidades!

Envie seu comentário para comunicacao@crfmg.org.br
14º Congresso de Farmácia e
Bioquímica de Minas Gerais
Parabéns a nova diretoria do CRF/MG, pela iniciativa da
compra da sede própria, vamos ter a nossa sede própria,
vamos sair desse aluguel caro, muito sucesso a toda diretoria
empenhada neste projeto, que vcs consigam junto aos
bancos a redução dos juros e consigam comprar, parabéns.

Nilson Altivo Braga de Castro (Via e-mail)
Melhor Congresso que participei! Palestrantes fantásticos!
Em especial gostaria de agradecer o palestrante Antônio
Geraldo Ribeiro, que me direcionou a escolha de uma
pós-graduação em que eu tinha muitas dúvidas. A experiência
dele é motivadora e emocionante! Sem dúvida um exemplo a
seguir! Muito obrigada!

Renata Aparecida de Araújo - Farmacêutica (Via e-mail)

Gabriela Vieira (Via Facebook)

Nós, do CRF/MG, aproveitamos para desde já
deixarmos a todos o nosso sincero desejo de um

Evento de altíssimo nível!!! Posso dizer
sem ser suspeita que foi o melhor
Congresso do CRF/MG que já fui! Nível
elevadíssimo!!! Muito orgulhosa e feliz de
ver o resultado!

Mariana Gonzaga (Via Facebook)
Parabéns a todos os organizadores!
Congresso de alto nível . Excelente!!!

Ruth Anne Araújo (Via Facebook)

Quero agradecer ao CRF/MG, em nome da nossa classe, por
mais uma oportunidade de aprendizado e confraternização.
Tive a oportunidade de trabalhar com está equipe talentosa e
guerreira, sei bem de todos os esforços realizados para fazer
um evento de tão alto nível!!

Lilian Coelho - Farmacêutica (Via Facebook)

Parabéns a toda comissão organizadora e
a todos os profissionais envolvidos direta
ou indiretamente na realização desse
evento!! Estou maravilhada!! Organização
excelente!!

Parabenizo e agradeço a acolhida; o
evento foi sensacional!

Paulo Ribeiro (Via Facebook)
Excelente! Foi ótimo! Foi lindo! Só elogios!

Estamos aqui, sempre de portas abertas!

Renata Ciolete (Via Facebook)

Quando trabalhamos, todos juntos,
nos tornamos mais fortes! E é assim que vamos seguir!
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S U A SA

ÚDE EM PRIMEIRO LUGAR!

Garanta o melhor plano de
saúde para você e sua família.

Não cobramos
taxa de adesão

Melhor rede
credenciada da região

Ligue agora e fale com um
de nossos consultores:
(31) 3048-2800

Marcação de
consultas on-line

Preços especiais para
inscritos no CRF/MG

Ou faça sua adesão totalmente on-line
www.aliancaadm.com.br/crfmg

Para adesão é necessária a comprovação de vínculo com o Conselho. Planos de saúde
coletivos com regras contratuais distintas dos planos individuais, segundo Resolução
Normativa n. 195, de 14 de julho de 2009, da ANS. Informações resumidas. Condições
contratuais pelos telefones 3004 7009 / 0800 254 2622 ou pelo site www.aliancaadm.com.br.
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