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FIM DAS
TAXAS

CRF/MG deixa de cobrar as taxas e emolumentos
de serviços administrativos a partir de 2019

Anuidade é
reajustada em 4%

Plano de
Fiscalização

Retrospectiva
2018

Apesar dos esforços do
CRF/MG em congelar a
anuidade, CFF determinou
o aumento para todo
o território nacional

Plenário aprova o novo
plano de atividades fiscais
a ser implementado a
partir de janeiro de 2019

Veja a prestação de
contas das principais
atividades desenvolvidas
pelo CRF/MG em 2018

editorial
Esta edição da Farmácia Revista Digital apresenta um marco na história do CRF/MG: a extinção de taxas
referentes aos serviços prestados pela entidade. A redução dos jetons e o não acúmulo com as diárias
também é pauta, além do plano de fiscalização anual, decisões aprovadas pelo Plenário. Fechando
2018, a Edição 64 contempla a retrospectiva das atividades realizadas, em 22 pontos. Foram verificados
avanços em todas as áreas e setores, incluindo a reativação de projetos como a Teia, ações para desoneração do farmacêutico e campanhas de valorização profissional.
Boa leitura!
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CONSELHO NA MÍDIA
novembro
Dia 1

Dia 5

• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada no Portal Agora

• Menção em matéria sobre 20 anos do curso de
Farmácia da faculdade Newton Paiva

Dia 2

Dia 6

• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada na Folha do Comércio

• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada no site do Jornal da Manhã

• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada no site Espírito Santo Hoje

Dia 7
• Matéria sobre atribuições do farmacêutico do
BR, no site Guia Da Farmácia

Dia 3

Dia 14

• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada no Bol Notícias

• Divulgação do 4ºCMF, no site da Sociedade
Brasileira de Análises Clínicas

• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada no UOL Viva Bem

Dia 22
• Matéria sobre ação civil coletiva proposta pela
Federação das Empresas de Transporte, no site da
Federação Nacional dos Farmacêuticos

Dia 4
• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada no site O Liberal

Dia 30

• Matéria sobre horário de verão e medicamentos,
publicada no site Últimas Notícias

• Divulgação 4ºCMF, no site do CRF/PR

dezembro
Dia 4

Dia 19

• Matéria sobre o 4º CMF, no site da UFJF

• Nota sobre parceria entre CRF/MG e a Faculdade
de Patos de Minas, durante o ano de 2018, no site da
intituição

Dia 7
• Menção em matéria sobre indicação
de Vanderlei Eustáquio Machado para
presidência da Funed, no site da ALMG
Dia 14
• Menção em matéria sobre novo piso
salarial no site do Sifarmig

• Entrevista para rádio (Triângulo Mineiro) sobre
eficácia de antibióticos
• Entrevista para rádio CBN sobre uso recreativo de
medicamentos para disfunção erétil
• Entrevista para rádio Itatiaia sobre uso recreativo de
medicamentos para disfunção erétil
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COM
A PALAVRA

Um ano de luta pela
desoneração do farmacêutico
2018 foi um ano de muitos desafios, mas de muitas realizações também. Nele, decisões importantes foram tomadas, valorizando o que mais deve ser zelado por uma autarquia pública: a
transparência e moralidade. Colocamos a casa em ordem, reduzindo gastos e revendo prioridades, tudo isso pensando em, primeiro, desonerar você, farmacêutico.
A economia foi realizada de dentro para fora. Acabamos com o acúmulo de diárias e jetons,
reduzindo também os valores dos jetons e congelando as diárias. Cargos comissionados foram
reduzidos, além dos custos com contratos. A Farmácia Revista, que desde o início do ano é
digital, trouxe uma economia de R$80.000 por edição.
Isso tudo sem abrir mão da qualidade do serviço prestado à categoria. As capacitações
continuam percorrendo o Estado, levando atualização farmacêutica gratuita através de palestras
e Congressos. A fiscalização continua firme, garantindo o emprego de quem faz um trabalho
sério como profissional de saúde mais próximo da população.
Os cortes ocorreram para que fosse possível reduzir os gastos que você, farmacêutico, tem com
o CRF/MG. Pela primeira vez na história, nenhum serviço administrativo prestado pela entidade
será cobrado, isentando a categoria das taxas.
Tentando aliviar o bolso naquilo que
mais pesa, fomos ao CFF pedir não só o
congelamento da anuidade, mas também
descontos para farmacêuticos proprietários e redução da cota parte enviada ao
Federal. O nosso pedido ainda não foi
aceito, mas continuamos atuando sem
desistir.
Em 2019, com a casa arrumada, muitas
melhorias ainda estão por vir. Serão
muitos projetos e campanhas para
valorizar o verdadeiro bem dessa entidade:
o farmacêutico. Por isso, se aproprie do
CRF/MG. Afinal, a casa é sua.

Yula Merola
Adriana
Tupynambá

Feliz ano novo!

Presidente

Tesoureira e Secretária-Geral em exercício
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Alisson Brandão
Vice-presidente

Aprenda a navegar
pela Farmácia
Revista Digital
Aproveite ao máximo
todas as funcionalidades
da Farmácia Revista
Digital

A Farmácia Revista Digial é
melhor visualizada com o
Adobe Acrobat Reader

Navegue tocando nos links
complementares da capa, em
todo o índice e nos botões que
encontrará em toda a revista.

Conheça os botões que você
encontrará nesta edição

Para ler a Farmácia Revista
do início ao fim, de página
em página, arraste as páginas
para a direita ou esquerda.

Voltar para
o índice
Ir para link
externo

Em dispositivos móveis, utilize
o seu dedo polegar e indicador
para aumentar ou reduzir o
tamanho dos textos ou imagens.

Assistir vídeo
no YouTube
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EM DESTAQUE

2019 terá redução
do valor do jeton
Deliberação que prevê a diminuição do valor também
determina que, a partir de janeiro, conselheiros terão
que optar pelo recebimento de diária ou jeton
O Plenário aprovou, no dia 14 de dezembro, a Deliberação
24/2018, que dispõe sobre o pagamento de jetons e diárias pelo
CRF/MG. A norma estabelece o congelamento do valor da diária
praticada em 2018 e a redução de R$84 no valor dos jetons para
o ano de 2019, além do fim do acúmulo dos dois benefícios para
diretores e conselheiros, que terão que optar entre o recebimento de um ou outro.
Para sugerir as medidas, a diretoria levou em consideração as
restrições orçamentárias para o ano seguinte e o levantamento feito anteriormente de despesas com hotéis, custo de
deslocamento e de alimentação.
A proposta de redução dos valores dos jetons e o não-acúmulo
com as diárias obedece os princípios da economicidade e razoabilidade, e cumpre o Acórdão nº 6946/2014, do Tribunal de
Contas da União, que considera que o pagamento de diárias e
jetons tem, na prática, a mesma finalidade.
A Deliberação reitera que o recebimento mensal de diárias e
jetons não configura salário ou subsídio, não gerando qualquer
vínculo trabalhista e possuindo caráter exclusivamente indenizatório. O ressarcimento se refere ao exercício de função pública
administrativa gratuita, previsto na Lei 3820/60, já que os cargos
de diretores e conselheiros são honoríficos.

Redução dos
jetons:
De

R$384
R$300
para

para reuniões plenárias

De

R$192
R$150
para

para reuniões
de diretoria
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Além de fixar os novos valores e acabar com o
acúmulo das duas verbas, a normativa reafirma
que não será devido o pagamento de diárias a
quem reside nos municípios limítrofes e região
metropolitana de Belo Horizonte, confirmando o
limite de até 100 quilômetros do ponto de partida.
Dos três atuais membros da diretoria, dois
jamais receberam o acúmulo de diárias e jetons
porque residem a menos de 100 quilômetros do
CRF/MG. A integrante que mora no Sul de Minas,
tão logo tomou conhecimento do Acórdão do
TCU, imediatamente renunciou ao recebimento
de jetons, ficando somente com a diária para
ressarcir seus custos com hospedagem, alimentação e deslocamento.

Congelamento
da diária em

R$284
Em 2018, mesmo antes de a nova Deliberação ser aprovada, o CRF/MG já havia
verificado uma redução de 27,43% nos
custos com diárias e jetons, se comparado
com 2017. Com os novos valores, a serem
praticados a partir de 1º de janeiro de 2019,
a redução será ainda mais significativa,
promovendo uma importante economia
para os cofres do Conselho.

Comparativo de despesas
Exercício financeiro
Jeton Plenária

R$ em 2016
58.319,20

R$ em 2017
70.793,00

R$ em 2018
46.002,00

Diretoria

21.337,50

24.307,00

9.424,00

Conselheiros

36.981,70

46.486,00

36.578,00

De 2016 para 2017 houve
aumento de jetons

De 2017 para 2018 houve
queda de jetons

+21,39% para Plenária

-35,02% para Plenária

+13,92% para Diretoria

-61,23% para Diretoria

+25,70 % para Conselheiros

-21,31 % para Conselheiros
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CRF/MG deixa de cobrar
taxas pelos serviços
administrativos
Medida visa desonerar o farmacêutico mineiro
e já está prevista no Orçamento de 2019,
aprovado pela Comissão de Tomada de Contas,
Plenário do CRF/MG e homologada pelo CFF

Pela primeira vez na história, o CRF/MG não vai cobrar pelos serviços administrativos prestados
pela instituição. A decisão foi tomada pela diretoria em função das situações encontradas ao
assumir a entidade, e das graves restrições financeiras vivenciadas pelas empresas e profissionais, fazendo parte das medidas que visam promover a desoneração da categoria.
A não-cobrança está prevista no Orçamento de 2019, que foi aprovado pela Comissão de
Tomada de Contas e pelo Plenário do CRF/MG no dia 19 de novembro, já sem a projeção de
arrecadação das receitas de serviços com inscrições e emissões de documentos. O Orçamento
também foi homologado pela Resolução 667/18, do CFF, no dia 12 de dezembro.
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De acordo com a Controladoria Interna do CRF/MG, a não-cobrança vai causar um déficit de aproximadamente R$3.000.000,00, em 2019. Por esse motivo, a proposta orçamentária para o ano que
vem prevê a redução de despesas administrativas, a possibilidade de congelamento dos reajustes
nos contratos já firmados, a realização de estudos para a contenção de despesas administrativas e
de pessoal, a avaliação prévia de demissões/contratações.
O pagamento da anuidade de pessoas físicas e jurídicas, fixada anualmente pelo CFF por meio
de Resolução, continua obrigatório.
O Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais é o primeiro CRF do Brasil a abrir mão da
cobrança dos valores dos serviços.

VALORES DAS TAXAS PRATICADOS EM 2018 E 2019*
VALOR EM
2018 (EM R$)

DESCRIÇÃO
Inscrição de Pessoa Jurídica

435,81

Inscrição de Pessoa Física
– nível superior

145,23

Inscrição de Pessoa Física – nível médio
Inscrição de Pessoa Física –
recém-formado (1ª inscrição)

VALOR EM
2019 (EM R$)

50% do nível superior
50% dos respectivos valores para
nível superior e para nível médio

Transferência

145,23

Expedição ou Substituição de Carteira

87,12

Expedição ou Substituição de Cédula

87,12

Certidões

0,00

145,23

* Os valores praticados em 2018 foram definidos pela Deliberação 31/2017, em 15 de dezembro de 2017.
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Contra os
esforços do
CRF/MG, anuidade
de 2019 começa a
ser cobrada com
4% de aumento
A partir de janeiro, os farmacêuticos receberão
em suas residências os boletos de cobrança
da anuidade de 2019. O valor foi reajustado
pelo plenário do CFF com 4% de aumento em
relação ao que foi praticado em 2018. O CRF/
MG iniciou uma briga nacional pelo congelamento do valor, levando em consideração a
realidade financeira dos farmacêuticos, tão
prejudicados pela crise financeira que assola
o país.

A re i v in dic a ç ã o de Minas G e rais
encontrou ressonância em farmacêuticos de todo país, que chegaram a lançar
manifestos públicos pedindo o congelamento do valor. Entretanto, apesar dos
esforços capitaneados pelos mineiros, a
proposta não foi acolhida pelos conselheiros federais e o CFF.

Desde janeiro de 2018, o CRF/MG tenta, sem
sucesso, sensibilizar o CFF sobre a importância de não aumentar a anuidade. Em
outubro, mês em que o assunto começou a
ser debatido, em Brasília, o CRF/MG chegou
a apresentar um Pacote de Desoneração
do Farmacêutico. O documento pedia, além
do congelamento da anuidade, desconto de
50% na anuidade dos estabelecimentos com
pelo menos 76% da sociedade composta por
farmacêutico e a redução de 25% para 10% da
cota-parte enviada todos os anos ao CFF.

Para manifestar a sua contrariedade,
o plenário do CRF/MG se recusou, na
reunião de dezembro, a homologar os
novos valores indicados pelo CFF. Embora
a negativa não autorize Minas Gerais a
continuar praticando os valores de 2018,
a iniciativa demonstra a insatisfação dos
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conselheiros regionais mineiros em relação ao
aumento adotado.

Descontos

A diretoria do CRF/MG reitera que o congelamento da anuidade continuará sendo uma das
principais bandeiras de 2019 e está estudando
estratégias de mobilização dos farmacêuticos
para que o pedido seja novamente levado ao CFF.
“Sabemos que os Conselhos de Contabilidade,
Medicina e recentemente o de Odontologia, já
conseguiram agir no sentido de desonerar seus
profissionais diante do contexto econômico
turbulento que nos encontramos. Por que o CFF
não pode fazer o mesmo?”, indagou o vice-presidente Alisson Brandão, ao reafirmar que Minas
não desistirá da pauta.

valores da anuidade para 2019, estabeleceu

A Resolução 663/2018, que trata dos novos
as faixas de desconto para pagamentos
antecipados. Até o dia 31 de janeiro de
2019, o desconto no valor total será de 15%.
Até 28 de fevereiro de 2019, será de 10%.
Farmacêuticos e pessoas jurídicas também
poderão optar por parcelar a anuidade em
até seis vezes sem desconto, vencendo a
primeira parcela em 31 de janeiro de 2019. A
anuidade deve ser paga até 31 de março de
2019. Após esse prazo, será acrescida multa
de 20% e juros de mora de 12% ao ano.

Confira os novos valores da anuidade:
Pessoa

Capital Social (R$)

Física Nível
Superior

-

543,08

Física Nível Médio

-

271,53

-

50% dos respectivos
valores para nível
superior e nível médio

Recém-inscrito

Valor da Anuidade (R$)

Até 50.000,00

Jurídica

724,29

Acima de 50.000,00 até 200.000,00

1.508,61

Acima de 200.000,00 até 500.000,00

2.262,90

Acima de 500.000,00 até 1.000.000,00

3.017,20

Acima de 1.000.000,00 até 2.000.000,00

3.771,53

Acima de 2.000.000,00 até 10.000.000,00

4.525,82

Acima de 10.000.000,00

6.034,41
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Retrospectiva 2018:
confira como foi o ano
do CRF/MG em 22 pontos

Como é dever de todo órgão público prestar contas das suas atividades, sejam elas financeiras,
administrativas ou patrimoniais, o CRF/MG apresenta uma síntese dos principais acontecimentos
que impactaram o dia a dia do farmacêutico, em 2018, relacionados ao seu conselho de classe.
Todos os itens estão descritos no Balanço de Gestão 2018, que ficará disponível, em breve, para
consulta no Portal da Transparência.

Fim da cobrança de taxas
O CRF/MG é o primeiro Conselho Regional de Farmácia do Brasil a deixar de cobrar
taxas pelos serviços prestados pela autarquia. A não arrecadação já está prevista no
orçamento de 2019 e o CRF/MG já adequou suas despesas de acordo com essa nova
realidade. Com isso, o farmacêutico em atividade em Minas Gerais não precisará
desembolsar mais nenhum centavo, além da anuidade, para manter-se inscrito e obter
os serviços prestados pelo CRF/MG.

Redução dos jetons e não-acúmulo com diárias
Aprovação da Deliberação que prevê redução de R$84 dos valores dos jetons pagos
aos conselheiros e diretores, e congelamento das diárias nos valores praticados em
2018. Com a nova Deliberação, os beneficiários deverão indicar qual das ajudas de
custo prefere receber, sendo impossível o acúmulo das duas, como acontecia até então.
A medida vai ajudar a compensar a queda na arrecadação provocada pelo fim da
cobrança das taxas.

Implantação da CR Web
Desde 19 de agosto, os farmacêuticos já podem emitir a Certidão de Regularidade de
maneira gratuita e instantânea, pelo site. A CR Web foi aprovada pelo Plenário em julho,
eliminando não só o custo com a emissão do documento, mas o prazo de vários dias
até que o documento chegasse, de fato, aos estabelecimentos farmacêuticos.
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Briga pelo congelamento da anuidade
O CRF/MG encampou um movimento nacional em favor do congelamento da
anuidade e da aprovação de um Pacote de Desoneração do Farmacêutico. Por mais
de três momentos diferentes, a diretoria tentou, sem sucesso, sensibilizar o CFF sobre a
importância de não reajustas os valores. A iniciativa da diretoria foi corroborada pelos
conselheiros regionais, que chegaram a reprovar simbolicamente o aumento durante a
última reunião plenária de 2018. Os esforços continuarão em 2019, com a previsão de
adoção de novas medidas de mobilização da categoria.

Criação da Controladoria Interna
Todos os atos passaram a ser auditados pela Controladoria Interna, órgão criado em
2018 para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência
e eficácia nos atos administrativos, orçamentário-financeiro, contábil e patrimonial. A
Controladoria adotou medidas e procedimentos de controle visando o cumprimento
das normas legais, regulares e diretrizes estabelecidas.

Atualização do Portal da Transparência
O Portal da Transparência está 100% atualizado com todas as informações relativas
às receitas e despesas como diárias, jetons, pagamentos, além de atas deliberações,
portarias e contratos de licitações. A atualização não se restringiu ao período de 2018,
mas abrangeu também os últimos seis anos.

Campanha Diga não aos Salários Indignos
Campanha lançada para receber e distribuir denúncias
contra estabelecimentos que pagam abaixo do piso e
prefeituras que abrem concursos com remuneração
indigna. As denúncias salariais são encaminhadas ao
Ministério do Trabalho e ao Sinfarmig.

119
denúncias
recebidas
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Lançamento do SAF
O CRF/MG passou a contar com um Sistema de Atendimento ao Farmacêutico (SAF),
criado para facilitar o acesso do farmacêutico aos serviços prestados pelo Conselho.
Composto pelo agendamento pela internet do atendimento presencial e pelo chat
online, que esclarece dúvidas e dá encaminhamento às demandas profissionais, o SAF
reduziu significativamente o tempo de espera pelos serviços buscados no CRF/MG, na
sede e seções.

Mudanças nas seções
As seções do CRF/MG no Norte de Minas, Vale do Aço, Leste de Minas, Sul de Minas
e Triângulo Mineiro receberam novas instalações. A seção Zona da Mata continua no
mesmo endereço, em Juiz de Fora, por já estar localizada em prédio novo, tendo sido
revitalizada no início de 2018. As mudanças de endereço foram pensadas para priorizar
o conforto e o atendimento aos profissionais que utilizam os serviços do Conselho, independente da cidade, mantendo um padrão condizente com a sede, em Belo Horizonte.

Regularização dos processos de Fiscalização
As mais de 2.000 pastas de processos de estabelecimentos farmacêuticos que haviam
sido autuados a partir de 2016, e ainda aguardavam julgamento, foram devidamente
analisada pela Câmara Técnica de Fiscalização. Foram feitas vários mutirões para
eliminar o arquivo parado e dar andamento nos processos que foram abertos em 2018.
Esse ano, foram julgados 2.703 processos.

Ampliação das capacitações
profissionais
Após a realização de uma pesquisa para saber o
que o farmacêutico quer receber de atualização
profissional, o CRF/MG encerrou 2018 tendo
ofertado 66 oportunidades de cursos e palestras,
com a geração de 4.350 vagas para farmacêuticos. As palestras ocorreram em todas as regiões
de Minas, nas mais variadas áreas de atuação.

66 cursos
e palestras
4.350 vagas
geradas
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Criação da Farmácia Revista Digital
A Farmácia Revista passou a ser digital, eliminando
os custos com impressão e distribuição. A publicação
passou a ter site próprio e navegação exclusiva. Com
isso, ganhou em versatilidae e agilidade, já que não é
preciso mais esperar correrem os prazos de gráfica e
dos Correios para que a publicação chegue às mãos
dos farmacêuticos. Além da economia significativa, a
mudança permitiu o acompanhamento editorial dos
artigos mais lidos, identificando com mais facilidade
as informações pelas quais a categoria se interessa.

5 EDIÇÕES PUBLICADAS
EM 2018;
330 ACESSOS NO DIA
DO LANÇAMENTO,
EM 9 DE MAIO
22.026 ACESSOS AO SITE
EM 31 DE DEZEMBRO
ECONOMIA DE
APROXIMADAMENTE R$
80 MIL POR EDIÇÃO

Criação do NEP
A Assessoria Técnica passou a contar com o Núcleo de Educação Permanente (NEP),
que passou a planejar, organizar e fornecer apoio às ações de educação permanente
para os farmacêuticos inscritos no CRF/MG. O núcleo agora é responsável pelas atividades de desenvolvimento dos profissionais que atuam no mercado, por meio de
cursos, palestras, seminários de capacitação interna e externa.

Realização do 4º CMF
O 4 º Congresso Mineiro de
Farmácia, maior evento farmacêutico
do interior do Estado, foi realizado de
30 de novembro a 2 de dezembro,
em Governador Valadares. Foram
três dias de evento, que contou
com a participação de mais de 550
congressistas, entre farmacêuticos e
acadêmicos de todo o país.

Combate ao EaD
100% em saúde
Por entender que a formação do
farmacêutico 100% na modalidade
EaD pode impactar na formação
do profissional, no que tange a
promoção, recuperação e garantia da
saúde da população, o CRF/MG agiu
firmemente no sentido de evitar
que a graduação em Farmácia ocorra
totalmente de maneira virtual.

...
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Realização de Fóruns DCN
Com o objetivo de ampliar as discussões sobre as novas diretrizes curriculares nacionais
dos cursos de graduação em Farmácia, o CRF/MG promoveu fóruns estaduais e
regionais sobre a DCN. O objetivo foi promover a discussão e orientação de coordenadores, docentes e representantes discentes das instituições de ensino superior de
Minas Gerais.

Relançamento do Conselho Presente
Em 2018, foi reativado o projeto Conselho Presente, criado em 2008 para fazer com que
o CRF/MG fique mais perto dos farmacêuticos que não podem ir a Belo Horizonte. Foram
realizados encontros em Montes Claros, Governador Valadares, Pouso Alegre, Ipatinga
e Ouro Preto. Os farmacêuticos destas cidades puderam conversar pessoalmente
com os diretores e apresentar críticas e sugestões para melhorar o funcionamento do
Conselho.

Reativação do projeto Teia
O CRF/MG voltou a oferecer o projeto Teia, um banco online gratuito para cadastro de
currículos de farmacêuticos e estudantes de Farmácia, e de vagas de trabalho e estágio
no setor. A rede Teia tem um site próprio, vinculado ao site do CRF/MG, e já faz um précadastro automático dos dados dos farmacêuticos e estabelecimentos inscritos.

Ampliação do Profarminas
O Profarminas, Programa de Benefícios ao Farmacêutico, foi reativado e conta
agora com 35 parceiros oferecendo descontos em vários produtos e serviços para o
profissional de todo o Estado. O programa tem recebido divulgação periódica, o que
favoreceu o aumetno da procura tanto de farmacêuticos quanto de futuros parceiros.

35 parceiros
182.589 acessos ao site

...
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Desenvolvimento de campanhas de valorização
Uma das principais campanhas desenvolvidas em 2018 ocorreu em maio, pelo Uso
Racional de Medicamentos. O CRF/MG percorreu o Estado para conscientizar sobre os
riscos da automedicação e, em parceria com instituições de ensino superior, ofereceu
serviços de saúde gratuitos à população. A campanha Diga Não aos Salários Indignos
também ganhou posts e vídeos explicativos estimulando os profissionais a denunciarem as contratações indevidas.
11.458 acessos ao site da Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos
13.100 visualizações dos vídeos da campanha Diga Não aos Salários Indignos

Novas estratégias de Marketing Digital
O CRF/MG também esteve presente com maior consistência nas redes sociais. O crescimento mais significativo ocorreu no Instagram, que registrou 80% de aumento no
número de seguidores em 2018. Já no Facebook, o crescimento foi de 14%, no período.
As redes sociais receberam postagens praticamente todos os dias em 2018, sendo que
o Facebook chegou a ter mais de duas publicações diárias. As duas mídias tornaram-se
importantes canais de comunicação com a categoria farmacêutica e a sociedade.

Transmissões de eventos
Uma novidade, em 2018, foi a transmissão ao vivo, no Facebook, dos eventos
realizados na sede, em Belo Horizonte.
A iniciativa permitiu que farmacêuticos
residentes em outras cidades também
tivessem acesso ao conteúdo apresentado em palestras, cursos e debates, em
tempo real. Todas as transmissões estão
disponíveis tanto na página do Facebook
quanto no canal no YouTube.
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novo Plano de
Fiscalização entra
em vigor em 2019
O plenário do CRF/MG aprovou, no dia 14
de dezembro, o Plano de Fiscalização
para 2019, estabelecendo os parâmetros
que nortearão a fiscalização profissional,
atividade fim do Conselho, no próximo ano.
O plano, de 23 páginas, detalha a conduta
a ser adotada pelos 24 fiscais em atividade,
em todas as regiões do Estado.
O documento apresenta a carga horária de
assistência farmacêutica exigida em cada
tipo de estabelecimento farmacêutico, de
acordo com as resoluções, decretos e leis
em vigor, e determina os procedimentos a
serem adotados pelos fiscais conforme as
especificidades de cada setor. Estas especificações padronizam as atuações fiscais,
e garantem a isonomia e impessoalidade
devida a todos os estabelecimentos.
O plano também indica o que os estabelecimentos e profissionais devem fazer em
situações específicas, como afastamentos
provisórios, justificativas de ausência após
situações imprevisíveis e apresentação de
atestados médicos, além de orientar os
recursos em caso de autos de infração.

Para 2019, a meta é efetuar 58 mil inspeções
fiscais em todos os estabelecimentos farmacêuticos dos 853 municípios mineiros. Pelo
menos 7% destas inspeções deverão ser
feitas no período da noite ou aos finais de
semana. Além disso, 100% das denúncias
encaminhadas à gerência de Fiscalização
deverão receber prioridade na apuração.
Uma das novidades no plano de 2019 é a
implantação, in loco, da campanha Fiscalização Legal, que o CRF/MG já faz em suas
redes sociais desde o início de 2018. As
dicas e orientações serão repassadas pelos
fiscais também de forma presencial, de
acordo com a demanda de cada estabelecimento. Também estão previstas parcerias
com o Ministério Público, Ministério do
Trabalho e prefeituras, além das vigilâncias
sanitárias Estadual e municipais. Também
serão realizadas blitzes de fiscalização em
todo o Estado.
De acordo com o vice-presidente Alisson
Brandão, responsável por coordenar as atividades de fiscalização do CRF/MG, a previsão,
com o novo plano, é que haja regularização
dos estabelecimentos que funcionam fora
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foi o principal tema do 3º Encontro de Fiscalização, ocorrido nos dias 5, 6 e 7 de dezembro,
em Belo Horizonte.
Além de discutir ponto a ponto do documento,
os fiscais puderam apresentar as dificuldades
e particularidades verificadas nos estabelecimentos de cada região de Minas, que
possui diferentes perfis sociais e profissionais. Também partiu da reunião a iniciativa
de implantar a campanha Fiscalização Legal
durante as inspeções, considerando a boa
aceitação da categoria nas redes sociais.

Plano de Fiscalização foi aprovado
na última plenária do ano

do horário declarado e a diminuição dos autos
de infração por ausência de profissional,
melhorando, consequentemente, a assistência
farmacêutica à população.

“Um dos nossos principais objetivos nesses
encontros é alinhar as condutas entre os
fiscais e ajustar a teoria à prática deles. São os
fiscais que conhecem os desafios da atividade
profissional e cabe também a eles sugerir as
mudanças que vão impactar positivamente
o dia a dia do trabalho dos nossos colegas.
Recebemos essas sugestões com bons olhos
e percebemos que, aos poucos, a categoria
vai reconhecendo neles uma referência orientativa para ao seu exercício profissional”,
destacou a gerente do setor, farmacêutica
fiscal Érika Nolli.

“O Plano Anual de Fiscalização é o guia dos
fiscais. Não podemos nos esquecer de que
o CRF/MG é, antes de tudo, um Conselho
de fiscalização profissional, cabendo a ele
zelar pelo bom exercício da atividade farmacêutica em Minas Gerais. Com o Plano de
Fiscalização, os fiscais podem exercer bem
o seu trabalho, garantindo não só empregos
para os profissionais, mas também que eles
estejam sempre orientados e aptos a prestar
um excelente serviço à população”, afirmou
Alisson Brandão.

Documento foi elaborado
com a ajuda dos fiscais
Antes de ser levado para votação em
plenário, o Plano Anual de Fiscalização foi
amplamente debatido com os fiscais responsáveis pela sua implantação. O documento

Em 2018, fiscais se reuniram três vezes
em BH para alinhar procedimentos
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CRF/MG e Funed
assinam acordo
histórico de
cooperação técnica
Documento possibilita a realização de planos de
trabalho, beneficiando farmacêuticos mineiros
e também a produção científica da Funed
O Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais e a Fundação Ezequiel Dias (Funed)
se uniram para firmar parceria histórica. As
entidades, representadas por seus presidentes, assinaram acordo de cooperação
técnica, que possibilita a promoção de
programas de interesse das duas entidades, e
contempla um plano de trabalho que beneficiará os farmacêuticos de Minas e também a
produção científica da Funed.

campos de atuação. Exemplos disso são

Com o acordo, as entidades, que desenvolvem
ações de mútuo interesse no âmbito da
política pública de assistência farmacêutica,
poderão potencializar resultados em diversos

visando a busca de outras parcerias

as realizações de estudos técnicos em
farmacoeconomia, construção conjunta
de projetos e ações que visem o interesse
público, intercâmbio de conhecimentos e
experiências potencializando resultados
no âmbito da saúde pública, a realização
de um marketing positivo por meio da
divulgação das atividades desenvolvidas,
a ampliação da rede de relacionamentos
futuras, bem como a obtenção de novos
fomentos para o desenvolvimento de
projetos institucionais.
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A oficialização da parceria foi realizada na
abertura do 4º Congresso Mineiro de Farmácia,
no dia 30 de novembro em Governado
Valadares. Na ocasião, a presidente do CRF/MG,
Yula Merola, e o presidente da Funed, Vanderlei
Machado, tornaram pública a parceria. “Eu, que
já fui presidente do Conselho, posso dizer que
fico honrado em dobro por poder fazer parte
desse acordo histórico. Muitas ações em prol
da categoria e da saúde pública estão por vir. Já
começamos os trabalhos com a participação e
parceria da Funed no 4º CMF, mas muita coisa
boa ainda está por vir”, ressaltou Vanderlei.

Termo de cooperação foi oficializado
durante o 4º CMF

Confira o plano de trabalho na íntegra:
Realização de fórum de discussão e apresentação da FUNED e CRF/MG
Realização de visitas guiadas na FUNED
Realização de estudo farmacoeconômico com expertise do CRF/MG
Participação no 4° Congresso Regional do CRF/MG, com a participação de profissionais da
FUNED em mesas de discussão e com o Programa Ciência e Movimento
Participação no GT de Saúde Pública do CRF/MG
Oferecer conhecimento aos Farmacêuticos do CRF/MG
Desenvolver em conjunto com a FUNED, projetos de políticas Públicas na assistência
farmacêutica em regiões de Minas Gerais
Lançamento Revista Científica CRF/MG
Apresentação do tema “Uso Racional de Medicamentos” para servidores da FUNED em eventos
e em execução de projetos institucionais
Participação no 14° Congresso do CRF/MG, com a participação de profissionais da FUNED em
mesas de discussão e com o Programa Ciência e Movimento
Realização de benchmarking com compartilhamento de processos de gestão
Lançamento de jornal sobre projetos de multi-interesses das instituições
Intenções de parcerias futuras com apresentação das instituições e resultado compliance
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CRF/MG lançará revista
exclusivamente científica em 2019
Considerando que a pesquisa de hoje é a

A cada edição, a Brazilian Journal of Health and
Pharmacy contará com artigos originais, de
revisão e similares, que contemplem as áreas
de ciências farmacêuticas, gestão em saúde,
ciências básicas, práticas complementares e
educação em saúde.

prática do futuro, e pensando na contribuição
para uma maior integração da academia com
a atuação profissional na saúde, o CRF/MG
lança, no primeiro semestre de 2019, a revista
científica Brazilian Journal of Health and

“Ela está sendo concebida para se tornar
fonte de informação da evolução e inovação
científica no Brasil e no mundo, permitindo a ampliação do conhecimento sobre
as inúmeras possibilidades de melhoria da
atuação profissional”, explica Andrea Grabe,
coordenadora da Comissão de Ensino do
CRF/MG e editora da BJHP.

Pharmacy (BJHP).
O periódico online, terá a missão de incentivar
trabalhos científicos desenvolvidos em instituições de ensino e pesquisa, relacionadas às
diversas atividades do profissional. Os autores
serão farmacêuticos, pesquisadores e profissionais de áreas afins.
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CRF/MG termina 2018
sem férias coletivas
Sede e seções não interromperam suas
atividades para que farmacêuticos possam
aproveitar os serviços normalmente
Diferentemente do que vem ocorrendo nos
últimos anos, o CRF/MG não interrompeu
suas atividades na sede e seções no mês de
dezembro. Normalmente, os colaboradores
entravam em férias coletivas por 10 a 15
dias entre os recessos do Natal e Ano Novo,
prejudicando os profissionais que buscavam
atendimento neste período.

nadas. A fiscalização também ficou mantida
durante esse período, zelando pela assistência farmacêutica nos estabelecimentos,
como determina a lei.
A mudança administrativa ocorreu devido a
relatos de que, durante as férias coletivas,
alguns farmacêuticos não conseguiram se
inscrever no Conselho e, consequentemente,
tomar posse em cargos públicos ou iniciar
novos contratos de trabalho em empresas
privadas. Para evitar que situações como
essas se repitam, não haverá interrupção no
atendimento também em 2019.

Em 2018, a diretoria resolveu manter o
funcionamento normal, de segunda a sexta,
de 8h às 17h, em Belo Horizonte e nas
seções, garantindo que as demandas do
farmacêutico fossem devidamente solucio-

Parceria com o CRM
No dia 29 de novembro, a presidente Yula Merola se reuniu
com a presidente do Conselho Regional de Medicina, Cibele
Navarro Carvalho Duarte Lemos. As duas debateram a
possibilidade de desenvolvimento de parceria para realização de projetos comuns em 2019, como um simpósio
multidisciplinar de segurança do paciente. Também estão
sendo discutidas campanhas pela prescrição médica legível
e para incentivar a adesão ao tratamento medicamentoso
pelo paciente.
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Sinfarmig e
Sincofarma firmam
*
piso salarial de 2018
Após longos nove meses de batalha, os
farmacêuticos atuantes em farmácias,
drogarias e distribuidoras de medicamentos finalmente tiveram o piso salarial
de 2018 estabelecido. O Sinfarmig e o Sincofarma assinaram a Convenção Coletiva de
Trabalho no dia 14 de dezembro. O valor foi
reajustado em 1,81%, variação correspondente à inflação do período de 1º de março
de 2017 a 28 de fevereiro de 2018.
De acordo com o Sinfarmig, o reajuste é
retroativo à data-base do setor, celebrada
todos os anos em 1º de março. O valor a ser
restituído aos profissionais que trabalham
44 horas semanais é de R$702,99. O acordo
estabelece, também, a maneira como
essa diferença salarial será restituída: os
valores correspondentes a março, abril e
maio serão pagos junto com o salário de
dezembro; os de junho, julho e agosto,
em janeiro de 2019; e os de novembro e
dezembro, em fevereiro de 2019.
Em seu site, o Sinfarmig reconheceu que o
reajuste salarial e as condições de trabalho
expressas na nova Convenção Coletiva

estão muito distantes do reivindicado pela
categoria, mas que ela representa toda a
resistência dos farmacêuticos mineiros na
luta contra as arbitrariedades propostas
pelo Sincofarma.
“As negociações foram muito difíceis. A
atual conjuntura dá total poder ao empregador e desvaloriza o empregado. Dois
fatores que contribuem para isso são as leis
13.429 (Terceirização) e 13.467 (Reforma
Trabalhista), que deixaram reflexos diretos
na mesa de negociação. Tivemos que
conviver o tempo todo com imposições e
ameaças por parte dos patrões”, afirmou a
diretora do Sinfarmig, Junia Lelis.
O Sinfarmig reitera que a Convenção Coletiva
tem força de lei e deve ser cumprida na
íntegra. Caso o farmacêutico se depare com
propostas de emprego em desacordo com o
estabelecido na CCT, o caso deve ser denunciado ao Sinfarmig para que sejam tomadas
as devidas providências junto ao Ministério
do Trabalho. A denúncia também pode ser
feita no site do CRF/MG, pela campanha
“Diga não ao Salário Indigno”.
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vigor, a entidade sofre uma grave crise financeira que culminou na redução do horário
de funcionamento e no quadro de funcionários, demitindo profissionais de comunicação,
assessoria jurídica, administrativos e técnicos.
Para o Sinfarmig, esse desmonte impactou
na negociação.

Piso salarial de 2018 para farmácias,
drogarias e distribuidoras:
44 horas semanais

R$4.394,10

40 horas semanais

R$3.994,63

30 horas semanais

R$2.995,98

20 horas semanais

R$1.997,32

Segundo o Sinfarmig, apesar do cenário desfavorável, os direitos trabalhistas e o reajuste
salarial foi assegurado até 2019, mantendo o
piso salarial do farmacêutico mineiro um dos
maiores do Brasil.

Farmacêuticos de Transportadoras
A negociação com o Sindicato das Empresas
de Transporte de Carga do Estado de Minas
Gerais (Setcemg) continua sem sucesso. A
reunião de mediação realizada no dia 14 de
novembro, no Ministério Público, entre o
Sinfarmig e o Setcemg terminou sem acordo
e os farmacêuticos de transportadora seguem
sem conseguir criar a sua primeira Convenção
Coletiva de Trabalho. De acordo com o
Sinfarmig, foram feitas várias tentativas de
diálogo, inclusive com a mediação da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego,
todas sem sucesso. O Sindicato dos Farmacêuticos afirmou que vai continuar insistindo para
que a CCT seja criada e que conta com o apoio
da categoria para isso.

De acordo com o vice-presidente Alisson
Brandão, o CRF/MG é solidário ao Sinfarmig
durante esse momento difícil. “Fazemos um
apelo a todos os colegas que se sindicalizem
e ajudem a fortalecer o Sinfarmig. Temos que
unir forças para garantir condições melhores
para os profissionais e o Sindicato é agente
fundamental nesse processo. O que está
em jogo é mais do que aumento salarial, é a
luta para que não percamos nenhum direito.
Essa luta é de todos nós”, enfatizou Alisson
Brandão.

Ajude a fortalecer
o Sinfarmig.

Situação do Sinfarmig

Sindicalize-se!

Embora a Convenção Coletiva não tenha sido
a esperada pelo Sinfarmig e os farmacêuticos, ela pode ser considerada uma vitória
diante das condições precárias em que o
Sindicato dos Farmacêuticos se encontra.
Desde que a Reforma Trabalhista entrou em

* Com informações do Sinfarmig
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CRF/MG sensibiliza
deputados mineiros contra
PL que permite venda de
MIPs em supermercado
O CRF/MG esteve presente na audiência pública
que debateu o Projeto de Lei 9.482/2018,
que libera a venda de medicamentos isentos
de prescrição em supermercados e estabelecimentos similares de todo o país. O debate
ocorreu na Comissão de Seguridade Social e
Família (CSSF), na Câmara dos Deputados, no
dia 27 de novembro.

esteve com o deputado mineiro Toninho
Pinheiro, que faz parte da Comissão,
com o objetivo de sensibilizá-lo contra a
proposta.
Rodrigo Mota Ribeiro, que também é
fiscal do CRF/MG, protocolou no gabinete
dos deputados da CSSF um ofício em
que o CRF/MG se posiciona totalmente
contrário ao Projeto de Lei, advertindo
que todo medicamento possui efeitos
colaterais ou mesmo tóxicos se usados de
forma inadequada.

O gerente de Inscrição e Registro, farmacêutico Rodrigo Mota Ribeiro, representou
o CRF/MG e os farmacêuticos mineiros na
discussão. Antes do início dos trabalhos, ele
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“Diante de tantos casos de intoxicação por
uso de medicamentos, se torna absurda a
proposta de comércio de medicamentos
isentos de prescrição em supermercados.
Expor a população ao medicamento sem
garantir o direito à informação é aumentar
os riscos de forma exponencial”, afirmou o
farmacêutico.
O ofício protocolado junto ao gabinete dos
deputados reitera que a Lei 13.021/2014
é bem clara ao caracterizar a farmácia e
Rodrigo Mota esteve pessoalmente com o deputado
mineiro Toninho Pinheiro, integrante da CSSF
drogaria como estabelecimentos de saúde
e exigir que elas tenham assistência farmacêutica durante todo o horário de funcionamento.
Qualquer alteração neste sentido, segundo o documento, é um retrocesso para a saúde pública.
Para Rodrigo Mota, a audiência deixou clara para os deputados a importância da assistência
farmacêutica. “Voltamos para Minas com a sensação de dever cumprido nessa conscientização. Agora é torcer para que votem contra a PL, impedindo que ela continue tramitando no
Congresso”. Ainda não há previsão de quando a matéria será apreciada pela CSSF.

Já são 35 empresas oferecendo
a você, farmacêutico, descontos
exclusivos em produtos e serviços.

Muitas novidades
ainda estão por vir.

Acesse: www.crfmg.org.br/profarminas
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Ministério da
Saúde se manifesta
contra o EaD na
área da saúde

A Câmara Técnica de Regulação do Trabalho
em Saúde (CRTS/MS), do Ministério da Saúde,
divulgou uma nota em que se posiciona pela
não autorização dos cursos em EaD para as
profissões da área da saúde.

baixo desempenho no Exame Nacional de
Desempenho de Estudantes.
De acordo com a nota, houve um aumento
exponencial de vagas autorizadas na
modalidade EaD, passando de 274.603
em fevereiro de 2017 para 1.026.993,
em novembro de 2018. Mas, segundo o
documento, o contexto da modalidade
de EaD expressa uma distorcida democratização do acesso à formação do
profissional de saúde, pois a maioria dos
pólos se encontram em grandes centros.

O documento, pactuado durante a 42ª reunião
plenária da CRTS/MS, em setembro, afirma
que há uma preocupação com relação ao
cumprimento das Diretrizes Curriculares, pois
a baixa qualidade de educação vem sendo
detectada nos cursos presenciais e também
nos cursos a distância, comprovada pelo
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O documento defende ainda que os estudantes sejam inseridos nos cenários de
práticas do Sistema Único de Saúde (SUS) e
outros equipamentos sociais desde o início da
formação, associando teoria e prática que lhes
garantam compromissos com a realidade de
saúde do e região.

“É imprescindível que a formação dos
profissionais da área da saúde aconteça
na modalidade presencial, pois a complexidade das ações junto a cursos de qualidade
duvidosa poderá levar a prejuízos, singularidade que inviabiliza a oferta dos cursos
de graduação na modalidade de EaD, pois
desconsidera que em todo o decorrer do

A nota da CRTS/MS contou com a assinatura
dos representantes dos conselhos federais
de Farmácia, Biologia, Educação Física,
Enfermagem, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Medicina, Nutricionistas, Técnicos em
Radiologia, Fonoaudiologia, além do Fórum
das Entidades Nacionais dos Trabalhadores
da Área de Saúde.

curso a educação na saúde requer interação
constante entre os trabalhadores da área,
estudantes e usuários dos serviços de saúde
para assegurar a integralidade da atenção, a
qualidade e a humanização do atendimento
prestado aos indivíduos, famílias e comunidades”, afirma a nota.

Em 2018, o CRF/MG desenvolveu várias ações no sentido de impedir a
graduação em saúde 100% a distância. Confira as principais delas:
• Aprovação da Deliberação 14/2018, que dispõe sobre os conhecimentos que
devem ser ministrados presencialmente nos cursos de graduação em Farmácia;
• Ação Civil pública pedindo a suspensão dos efeitos da Portaria 11 do
Ministério da Saúde;
• Audiência Pública realizada na Assembleia Legislativa do Estado de Minas
Gerais em 22 de maio;
• Participação da criação do Fórum dos Conselhos Regionais da Área da
Saúde, cuja pauta principal é a ação conjunta contra o EaD;
• Realização do I Fórum Estadual de Diretrizes Curriculares e Fóruns
Itinerantes regionalizados;
• Veiculação de campanhas de esclarecimento para a sociedade;
• Envio de nota de repúdio ao MEC contra a Portaria nº 11;
• Envio de pedido de apoio aos Conselhos Estaduais de Saúde e de Educação.
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Especialização em Homeopatia
*
tem novos referenciais

O CFF publicou os referenciais mínimos
para o reconhecimento de cursos livres
em Homeopatia, destinados à especialização profissional farmacêutica, sem
caráter acadêmico. Os requisitos foram
aprovados por unanimidade durante a
476º Reunião Plenária da entidade, no dia
22 de novembro.
Com isso, as entidades distintas das que
estão sob a regulamentação do Ministério
da Educação para a pós-graduação lato e
scrito sensu já têm onde se nortear para a
organização e oferta de seus cursos livres.

Perfil do egresso
Ao final do curso livre de especialização em
Homeopatia, espera-se que o farmacêutico
homeopata conheça os conceitos e fundamentos da Homeopatia dentro de uma
prática humana crítica e reflexiva, estando
apto a atuar no desenvolvimento, produção
e controle de qualidade de medicamentos
homeopáticos, tanto em escala magistral,
como industrial.
Também, que ele seja capaz de desenvolver o
raciocínio clínico homeopático para a tomada
de decisão no cuidado do paciente; elaborar
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laudos e perícias técnico-legais, atualização de
normas e marcos regulatórios; executar atividades relativas ao cuidado farmacêutico, tanto
em ações de saúde coletiva, quanto no cuidado
individual, sob a perspectiva multiprofissional;
e promover o uso racional e sustentável do
medicamento homeopático.

O documento

Os cursos livres

ética, técnica, científica e legal.

Para serem reconhecidos, os cursos livres
deverão ter carga horária mínima de 360
horas, em 12 meses. Da carga horária total,
70% deverá ser de parte teórica e 30% de
parte prática, da qual 20% deverá ser dedicada
ao treinamento em serviço, como simulações
realísticas, práticas ambientais, dentre outras.

“Existem poucos cursos também com espe-

As turmas não poderão ter mais de 50
alunos e, na parte prática, cada professor
poderá ficar responsável por, no máximo 15
alunos. O documento também recomenda
a infraestrutura ideal para a realização dos
cursos, abrangendo laboratórios para as
aulas de manipulação e produção de medicamentos homeopáticos.

específica. Então, neste caso, os requisitos

Os referenciais mínimos foram elaborados
pelo Grupo de Trabalho sobre Homeopatia,
do CFF, com o objetivo de padronizar, em
nível nacional, a formação farmacêutica no
setor, contribuindo para qualificar os farmacêuticos para atuarem na área de forma

cialização em Homeopatia, sendo que alguns
deles, na sua maioria, não são vinculados a
instituições de Ensino Superior. E, neste caso,
o Conselho Federal de Farmácia tem uma
resolução que permite o reconhecimento de
cursos profissionalizantes para atuar na área
mínimos criados pelo GT sobre Homeopatia e
aprovado em Plenário servirão de base para
validar estes cursos, que não são ligados
à instituições de Ensino Superior, mas que
terão vínculo com o Conselho Federal de
Farmácia”, explicou a coordenadora do Grupo
Técnico, Karen Denez.
* Com informações do CFF

Atualize seus dados cadastrais
no site do CRF/MG
1. www.crfmg.org.br
2. Acesso Restrito
3. Informações Cadastrais
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Publicada Resolução
que estabelece
diretrizes para o
atendimento à pessoa
*
com deficiência
O CFF publicou, no dia 19 de novembro, a Resolução
662/2018, que dá orientações ao farmacêutico no
atendimento às pessoas com deficiência. A expectativa é que os farmacêuticos de todo o país se insiram
no processo de inclusão pelo direito à saúde integral
para todos, sem exceção.
De acordo com a normativa, é preciso que o profissional compreenda que a prática farmacêutica
envolvendo as pessoas com deficiência está contemplada em todas áreas de atuação do profissional, não
sendo, portanto, uma atividade específica.
Entre outros apontamentos, a Resolução estabelece que o farmacêutico deve prestar informação
adequada, imparcial, referenciada e criticamente
avaliada, fundamentada nos princípios da saúde
baseada em evidências, e acessível à pessoa com deficiência e a seus familiares, sobre a sua condição de
saúde e terapias farmacológicas e não farmacológicas.

O farmacêutico também deve buscar
aprendizado contínuo das formas
de comunicação, tais como a Língua
Brasileira de Sinais, a fim de reduzir as
barreiras de comunicação, e dissociar
a condição da pessoa com deficiência
como prerrogativa para outros adoecimentos, a menos que essa associação
esteja devidamente comprovada.
O presidente do CFF, Walter Jorge
João, reforça que “o farmacêutico
tem um papel muito importante no
cuidado à saúde e deve estar sensível
e envolvido na missão de fazer com
que o atendimento que ele realiza
seja inclusivo, que faça a diferença no
bem-estar e na qualidade de vida de
todas as pessoas, sem exceção”.
* Com informações do CFF
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TRF concorda que
a manipulação de
antineoplásicos é atividade
privativa do farmacêutico
A 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da
Primeira Região proibiu, por unanimidade,
que os enfermeiros possam manipular medicamentos quimioterápicos e antineoplásicos.
A decisão foi divulgada no dia 6 de dezembro,
julgando procedente a apelação apresentada pelo CFF contra a Resolução 257/01, do
Conselho Federal de Enfermagem (Cofen).

uma atribuição própria da profissão, mas a
capacitação técnico-científica e autorização
para preparar, no sentido de manipular, tais
medicamentos.
Para o desembargador, o papel do enfermeiro
“encontra limitação técnica e legal para a
manipulação e/ou preparo dos medicamentos
antineoplásicos, seja pelo grau de complexidade técnico-científica exigida; seja pelo alto
risco no manuseio das substâncias envolvidas;
seja porque o preparo de medicamentos antineoplásicos não se restringe à mera diluição
ou simples mistura de outros medicamentos;
seja porque tal pretensão não possui amparo
legal; ou, ainda, porque ela se opõe à Portaria/
MS 3535/98”.

A Resoluç ão do Cofen confer ia aos
enfermeiros a atividade de preparar medicamentos. No Acórdão, o desembargador
Federal Luciano Tolentino Amaral, afirma que
o preparo de medicamentos não está previsto
na Lei 7498/86, que regulamenta a profissão
de enfermagem, e contraria a Portaria/MS
3535/98, que é clara em afirmar que todo
preparo de medicamentos antineoplásicos
deve ser realizado por farmacêutico.

Segundo ele, nem a eventual escassez de
farmacêuticos, principalmente em hospitais
públicos, pode autorizar que outros profissionais o substituam em suas funções privativas,
sob pena de se chancelar a substituição até
mesmo do médico por outro profissional não
legalmente habilitado para exercer a função.

Para justificar seu parecer, o desembargador afirma que não está em discussão, no
caso, a capacidade de o enfermeiro ministrar
ou administrar medicamentos antineoplásicos em pacientes com câncer, sendo esta
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MPF
reafirma que
acupuntura
não é
atividade
privativa
*
de médico

Em abril, o Conselho Nacional de Saúde já
havia divulgado uma nota desmentindo essa
suposta exclusividade médica e afirmando
que “a acupuntura é praticada no Brasil de
forma multiprofissional há mais de 100 anos
em todos os níveis de atenção à saúde, e que
informações contrárias à difusão desta prática
não condizem com a verdade”.

O Ministério Público Federal em Uberlândia recomendou aos conselhos Federal
e Regional de Medicina (em Minas Gerais)
que se abstenham de divulgar, em qualquer
meio de comunicação, a informação de que a
acupuntura, no Brasil, deve ser exercida exclusivamente por médicos.

O MPF ainda esclarece que uma das justificativas usadas pelo CFM para atribuir aos
médicos a exclusividade na prática da acupuntura deriva da interpretação equivocada do
Decreto 8516/2015, que incluiu a atividade na
relação de especialidades médicas conhecidas.

De acordo com a recomendação assinada pelo
procurador da República, Leonardo Andrade
Macedo, “a acupuntura não é uma atividade
exclusiva do médico, mas de caráter multiprofissional, de modo que, enquanto a atividade
não for regulamentada por lei própria,
nenhum conselho de classe, nem mesmo o
CFM, está autorizado a estabelecer regras
que restrinjam sua prática a determinada
categoria profissional”.

“Reconhecer que um médico pode se especializar em acupuntura é totalmente diverso
de dizer que a prática é exclusiva dessa
categoria profissional. O que ocorreu por
meio do decreto foi apenas a regulamentação da forma de obtenção do título de
especialista, não a vedação do exercício
da acupuntura por profissionais de outras
áreas”, explicou o procurador.
* Com informações do CFF
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ação do CRM/PA contra
prescrição farmacêutica
é extinta*
Para fundamentar a sua decisão, a juíza
alegou que “revela-se evidente que postula
a parte demandante o controle abstrato
de constitucionalidade/legalidade do ato
normativo em caráter geral, o que não se
coaduna com o interesse-utilidade da ação
civil pública, e para tanto está se valendo de
diversas ações ajuizadas tanto pelo Conselho
Federal de Medicina como pelos conselhos
regionais em cada Estado”.

O Conselho Federal de Farmácia conseguiu
mais uma vitória contra iniciativas médicas
de revogar a Resolução 586/13, que regulamenta a prescrição farmacêutica. No dia 21
de novembro, foi disponibilizada a íntegra da
sentença da juíza federal Hind G. Kayath, da
Seção Judiciária do Pará, que extinguiu a ação
movida pelo Conselho Regional de Medicina
do Pará (CRF-PA).
Na Ação Civil Pública, o CRM/PA alegou que a
prescrição farmacêutico extrapola o princípio
da reserva legal, uma vez que prevê atuação
que é exclusiva dos médicos, e por isso pleiteou
a revogação da Resolução e a divulgação da
proibição em jornais do Estado e no site do CFF.

O presidente do CFF, Walter Jorge João,
comemorou a decisão. “Essa nova vitória
sobre as investiduras das entidades médicas
contra as normativas do CFF que tratam
sobra a Farmácia Clínica demonstram que
estamos no caminho certo em nossa missão
de zelar pela saúde pública, promovendo
a assistência farmacêutica. Felizmente, as
decisões proferidas no âmbito da Justiça
Federal estão sintonizadas com esses nossos
objetivos”, afirmou.

Em sua defesa, o CFF alegou que a prescrição
de medicamentos isentos de prescrição não
extrapola a competência dos farmacêuticos,
sendo adotada, inclusive, em outros países
com o intuito de melhorar o atendimento á
saúde da população.

* Com informações do CFF.
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Justiça mantém atribuições do
farmacêutico nas atividades
de meio ambiente, segurança
do trabalho, saúde ocupacional
e responsabilidade social*
O CFF neutralizou mais uma ameaça contra
atividades prof issionais farmacêuticas. O
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
(Confea), entrou com ação pedindo a anulação
da Resolução 481/08, do CFF, que trata das atribuições do farmacêutico nas atividades de meio
ambiente, segurança no trabalho, saúde ocupacional e responsabilidade social.

O juiz ainda acrescentou que o termo

O Juiz Federal Diego Câmara, da 17ª Vara do
Tribunal Regional Federal da Primeira Região
Judiciária do Distrito Federal, julgou o pedido
improcedente porque o Confea não indicou
qualquer caso concreto para a apreciação da
causa. “A Resolução 481/08 não faz nenhuma
menção à expressão ‘Engenharia de Segurança de
Trabalho’, sobre estruturas e edificações, e sim,
no sentido de promoção da saúde, visando atividades voltadas para a segurança do trabalhador
no seu local de trabalho”, afirmou.

por se inserir no campo da saúde pública,

“segurança do trabalho” não se relaciona
exclusivamente ao ramo da engenharia
civil e arquitetura, mas abrange igualmente outras áreas do conhecimento
humano, tais como a medicina, psicologia,
direito, entre outras.
“Como bem reportado na peça de defesa,
é obrigação da parte ré (no caso, o CFF),
promover ações de saúde que incrementem segurança nos ambientes de
trabalho, e nesse ponto em particular,
nada há na norma aqui impugnada que
revele intromissão indevida em ofício
técnico-científico reservado a outro ramo
profissional”, concluiu.
* Com informações do CFF
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Consulta Pública:

Regulamentação das atribuições
do farmacêutico clínico em
Unidades de Terapia Intensiva
O CFF quer coletar contribuições sobre a proposta de Resolução que regulamenta as atribuições
do farmacêutico em Unidades de Terapia Intensiva. A consulta pública 06/2018 estará disponível para opiniões e sugestões até o dia 7 de fevereiro, por meio de formulário eletrônico.
A proposta de Resolução considera que a participação do farmacêutico da equipe multiprofissional em Unidade de Terapia Intensiva está associada a uma taxa substancialmente menor de
eventos adversos associados ao uso de medicamentos, ratificando a importância do profissional
no cuidado ao paciente crítico.
Pela proposta, o farmacêutico intensivista deve cumprir sua carga horária de trabalho em
tempo integral, dedicado ao cuidado do paciente crítico, na UTI, com atribuições especificadas
no quadro abaixo. A proposta de Resolução também apresenta as atribuições relacionadas à
gestão, ensino e pesquisa.

Atribuições do farmacêutico clínico em
Unidade de Terapia Intensiva
· Integrar a equipe multiprofissional na UTI;
· Participar das visitas multiprofissionais, discutindo os casos dos pacientes e colaborando a elaboração do plano terapêutico, conforme a rotina da unidade;
· Promover a integração entre a unidade de terapia intensiva e a farmácia hospitalar;
· Acessar, conhecer, interpretar e organizar as informações constantes do prontuário,
a fim de proceder à avaliação do paciente;
· Conhecer as condições fisiopatológicas do paciente;
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· Fazer a anamnese farmacêutica, incluindo a história da doença atual, comorbidades,
hábitos de vida, alergias conhecidas, uso prévio de medicamentos, entre outros;
· Fazer a conciliação de medicamentos;
· Analisar a prescrição do paciente quanto aos aspectos legais e técnicos, de modo a
promover o uso adequado de medicamentos, nutrientes e de outros produtos para a saúde;
- Avaliar a farmacoterapia quanto à indicação, doses, freqüência, horários, vias de administração,
formas farmacêuticas, reconstituição, diluição, tempo e velocidade de infusão, duração
do tratamento, com o objetivo de atender às necessidades individuais do paciente crítico;
- Avaliar a necessidade de adaptação de formas farmacêuticas e orientar quanto ao uso seguro
desses medicamentos, considerando as peculiaridades do paciente e a eficácia terapêutica;
- Analisar a nutrição parenteral (NP) e recomendar modificações, quando indicado, considerando o
tipo de NP (individualizada ou industrializada), às necessidades do paciente e os insumos utilizados;
- Gerenciar, avaliar e otimizar a terapia antimicrobiana com o objetivo de promover
seu uso racional em acordo com protocolos e/ou diretrizes aplicáveis ao paciente
crítico, e em consonância com o Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar;

· Pesquisar precauções e contraindicações dos medicamentos descritas na literatura
baseada na melhor evidência científica, considerando o potencial de dano;
· Identificar e notificar possíveis reações adversas a medicamentos, promovendo estratégias de prevenção;
· Colaborar com a equipe multiprofissional em UTI, incluindo ações de prevenção, identificação e notificação de incidentes e queixas técnicas, a fim de minimizar possíveis danos
relacionados à assistência;
· Avaliar a necessidade e orientar os prescritores quanto ao ajuste de doses de medicamentos, relacionado a potenciais alterações farmacocinéticas decorrentes de disfunção
renal ou hepática, idade, peso ou superfície corporal, interações, entre outras condições,
apoiado nos termos da saúde baseada em evidências;
· Identificar e avaliar potenciais interações medicamentosas, conforme a classificação
quanto à gravidade, risco e relevância clínica, de modo individualizado;
· Identificar as vias de acesso venoso disponíveis para a administração de medicamentos,
avaliar as potenciais incompatibilidades e a estabilidade das soluções, orientar quanto ao
preparo e a infusão segura das misturas intravenosas;

...
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· Solicitar exames laboratoriais, quando necessário, com o objetivo de monitorar os benefícios e os riscos associados à farmacoterapia.
· Interpretar e avaliar resultados de exames como ferramenta para a individualização da
farmacoterapia;
· Realizar a monitorização terapêutica dos medicamentos;
· Fazer a visita diária ao paciente, com o objetivo de identificar as suas necessidades
de saúde, e verificar a efetividade e a segurança dos medicamentos e de outros
produtos para a saúde;
· Elaborar o plano de cuidado farmacêutico centrado no paciente, em consonância com a
equipe multiprofissional e, quando possível, com o paciente e/ou familiares, e/ou cuidadores;
· Fazer as intervenções farmacêuticas e registrar as tomadas de decisão em prontuário,
quando for pertinente;
· Fazer a evolução farmacêutica no prontuário do paciente, para garantir a transição e a
continuidade do cuidado;
· Orientar pacientes, cuidadores e demais membros da equipe de saúde quanto a
aspectos relacionados ao cuidado farmacêutico;
· Colaborar na elaboração, implantação, execução e monitoramento de protocolos
institucionais.

Consulta Pública sobre regulamentação das atribuições
do farmacêutico clínico em unidades de terapia intensiva

Está em Consulta Pública (nº 06/2018), a
proposta de Resolução que regulamenta as atribuições do farmacêutico clínico em unidades de
terapia intensiva.
As opiniões e sugestões devem ser encaminhadas em formulário próprio até o dia 07 de
fevereiro de 2019.

CLIQUE AQUI
e acesse o formulário
para envio de sugestões

CLIQUE AQUI
e acesse o texto
da proposta
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Consulta Pública:

Atribuições do farmacêutico na
logística de medicamentos
O Conselho Federal de Farmácia também
abriu a Consulta Pública 07/2018 para
coletar opiniões sobre as atribuições do
farmacêutico na logística de importação/
exportação, armazenagem, operador
logístico, courier, transporte nos modos
terrestre, aéreo ou fluvial, e demais agentes
da cadeia logística de medicamentos.
A proposta de Resolução leva em consideração a necessidade de regulamentação
da atividade farmacêutica nesta área para
assegurar condições adequadas em toda
a cadeia logística de produtos, desde a
produção até o consumo final.
A participação na consulta é aberta aos
farmacêuticos, representantes de instituição
de ensino superior, entidades ou órgãos
governamentais, entidades profissionais,
outros profissionais da saúde, membro de
associação ou entidade de defesa do consumidor, e o próprio consumidor.
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Atribuições gerais do farmacêutico, segundo a proposta do CFF
· Cumprir e fazer cumprir as legislações sanitárias relacionadas à movimentação logística dos
medicamentos e produtos biológicos e das atividades realizadas pelos referidos estabelecimentos, seguindo as normas vigentes;
· Implantar ou implementar o Sistema de Gestão da Qualidade (SGQ) e as Boas Práticas
de Armazenagem e Distribuição nos referidos estabelecimentos, com o fim de minimizar
os riscos à qualidade dos medicamentos e produtos biológicos e seus possíveis impactos
oriundos da(s) etapa(s) da movimentação logística;
· Auxiliar, se necessário, as adequações prediais e de infraestrutura do estabelecimento,
necessárias para o cumprimento do SGQ e das Boas Práticas de Armazenagem e Distribuição;
· Como parte das atividades envolvendo o SGQ, o farmacêutico deve:
- Elaborar, controlar, distribuir e manter atualizados manuais, planos, procedimentos
escritos e documentos relacionados com as operações de coletas, recebimento, armazenagem, acondicionamento, expedição e transporte, observando as referências normativas
atualizadas que regem a atividade, modelo logístico utilizado e classe dos medicamentos
e produtos biológicos;
- Organizar, supervisionar e orientar tecnicamente os procedimentos envolvidos na coleta,
recebimento, armazenagem, acondicionamento, expedição e transporte, independente
da modalidade deste último, de forma a garantir a identidade, integridade e segurança
dos medicamentos e produtos biológicos;
- Assegurar que as instruções padronizadas estejam disponíveis a todo pessoal envolvido
nos processos de coleta, recebimento, armazenagem, acondicionamento, expedição e
transporte dos medicamentos e produtos biológicos, e serem revisadas anualmente ou
sempre que ocorrer alterações nos procedimentos;
- Desenvolver procedimentos referentes às tratativas das não conformidades e das ações
corretivas e preventivas;
- Realizar periodicamente treinamentos com todos os envolvidos na coleta, recebimento, estocagem, armazenagem logística, conservação e transporte dos medicamentos
e produtos biológicos, criando mecanismos de avaliação que garantam a qualificação
técnica dos profissionais;
- Criar programa de qualificação de fornecedores de produtos e serviços relacionados às
atividades do estabelecimento sob sua responsabilidade, que possam impactar em riscos
à qualidade dos medicamentos e produtos biológicos;
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- Desenvolver, se necessário, métodos de avaliação e índices de desempenho dos
requisitos, operações e atendimentos realizados pelos estabelecimentos sob sua
responsabilidade;
- Exigir que os medicamentos e produtos biológicos recebidos do remetente atendam aos
requisitos técnicos e sanitários no que diz respeito à identidade, integralidade e segurança;
· Garantir, que no ato da entrega ao destinatário, os medicamentos e produtos biológicos,
independente do seu volume, atenda aos requisitos técnicos e sanitários no que diz respeito
à identidade, integralidade e segurança.
· Garantir que a cadeia de movimentação dos medicamentos e produtos biológicos seja
realizada por estabelecimentos devidamente autorizados pelos órgãos reguladores e de
fiscalização competentes;
· Implantar mecanismo para recolhimento dos medicamentos e produtos biológicos, de
acordo com as normas vigentes;

Atribuições do farmacêutico na cadeia de frio de
medicamentos biológicos e produtos termolábeis
· Elaborar protocolos ou planos de qualificação térmica de equipamentos e sistemas utilizados na cadeia de frio dos medicamentos e produtos biológicos, conforme especificado pelo
fabricante e recomendado pelos guias oficiais e normas vigentes;
· Manter protocolos, planos e relatórios de qualificação térmica da(s) câmaras refrigeradas ou
climatizadas, veículos, baús, caixas refrigeradas ou conteiners, devidamente atualizados de
acordo com as recomendações de guias oficiais e normas vigentes;
· Realizar o registro e controle de temperatura dos locais de armazenamento dos medicamentos e produtos biológicos, dos materiais de embalagens de transporte e demais insumos
relacionados á logística da cadeia de frio conforme protocolos ou plano pré-definidos;
· Elaborar, se necessário, protocolos ou plano de qualificação e/ou requalificação das embalagens térmicas de transporte dos medicamentos e produtos biológicos, conforme range de
temperatura especificado pelo fabricante e rota(s) de transporte realizada(s) pelo estabelecimento, de modo a assegurar sua integridade e estabilidade;
· Treinar todos os envolvidos nas operações relacionadas ao recebimento, armazenagem,
embarque e expedição dos medicamentos e produtos biológicos, de modo a atender os
protocolos e instruções de qualificação térmica;
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· Na constatação de quaisquer desvios ou excursão de temperatura do(s) produto(s) recebido(s) ou transportado(s), cabe ao farmacêutico contatar o remetente, o transportador e/ou
destinatário para tomada das ações corretivas

Atribuições do farmacêutico na logística de transporte nos modos
terrestre, aéreo ou fluvial e de empresas courier de medicamentos
· Elaborar procedimentos, instruções ou rotinas de modo a transportar somente produtos
registrados na ANVISA e de empresas autorizadas junto ao órgão sanitário competente;
· Verificar tipo e natureza de cargas incompatíveis devendo não autorizar o embarque destas
no mesmo veículo dos demais produtos, tendo como base a orientação do fabricante, legislação vigente e/ou ficha técnica dos produtos;
· Elaborar procedimentos e rotinas para:
- Limpeza dos veículos e terminais de carga de modo a garantir a manutenção da higiene
destes locais;
- Registro de temperatura dos veículos, se necessário;
- Registro de ocorrências e procedimentos para avarias, extravios e devoluções;
- Desinsetização e desratização das instalações da empresa e dos veículos, realizadas por
empresa autorizada pelo órgão sanitário competente;
- Implantação de mecanismos ou sistemas de rastreabilidade da carga transportada nas
etapas do processo;
- Notificação ao detentor do registro, e/ou embarcador e/ou destinatário da carga, e as
autoridades sanitárias e polícias, quando for o caso, de quaisquer suspeitas de alteração,
adulteração, fraude, falsificação ou roubo dos produtos que transporta, informando o
número da nota fiscal, número dos lotes, quantidades dos produtos, e demais informações exigidas pela legislação vigente;
· No caso da terceirização do serviço de transporte, cabe ao farmacêutico supervisionar e
garantir que a empresa prestadora do serviço atenda às regulamentações sanitárias para o
tipo de material a ser transportado e que comprove a terceirização mediante instrumento
escrito, com as respectivas responsabilidades definidas, e documentadas em contrato.

...
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Atribuições do farmacêutico em transportadora de
medicamentos, quando do uso de motocicleta

· Observar o cumprimento da legislação sanitária e profissional em relação às atividades desenvolvidas pelo estabelecimento;
· Definir no manual de Boas Práticas de Transporte de Medicamentos, procedimentos e instruções específicas para esse tipo de transporte;
· Treinar as pessoas envolvidas, em especial os condutores de motocicletas, nas ações de transporte de produtos com documentação;
· Em caso de sinistro, o farmacêutico deve avaliar a integridade e qualidade dos produtos devolvidos e decidir sobre as providências a serem tomadas;
· Zelar para que a empresa cumpra as normas editadas pelo órgão sanitário competente, quando
do transporte de substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial.

Atribuições do farmacêutico nas empresas que exercem atividades
com substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial
· A ssessorar o estabelecimento para
obtenção da Autorização Especial de Funcionamento, de acordo com a legislação
sanitária vigente, bem como outros órgãos
competentes;

para tal licença, de acordo com a legislação
vigente;
· Implementar procedimento de identificação prévia das mercadorias destinadas à
empresa a fim de evitar a armazenagem de
produtos proibidos ou sem a devida autorização de funcionamento para a respectiva
classe do produto;

· Orientar a empresa na obtenção de Autorização de Funcionamento bem como exigir
o cumprimento das normas necessárias
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· Elaborar o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos (PGRS), adequado às diretrizes do regulamento Técnico de Boas
Práticas Sanitárias, e do Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviço de Saúde
(PGRSS), quando houver;

acordo com a orientação do fabricante, da
legislação vigente e/ou na literatura científica
dos produtos sujeitos ao controle sanitário,
em como a manutenção e calibração dos
equipamentos;
· Identificar e armazenar somente as cargas

· Supervisionar o controle de potabilidade
de água oferecida, conforme as normas e
padrões de potabilidade da água destinada
ao consumo humano, definidas na legislação
sanitária vigente;

compatíveis no mesmo espaço físico de
acordo com a orientação do fabricante, da
legislação vigente e/ou na literatura científica dos produtos, evitando contaminação
cruzada de produtos;

· Implantar Plano de Controle de Vetores e
Reservatórios de Doenças Transmissíveis e
Animais Peçonhentos;

· Inspecionar a limpeza e organização da
empresa em geral, principalmente áreas de
armazenagem, refeitórios e sanitários, imple-

· Manter Registro de Monitoramento de
Temperatura e Umidade nos locais de armazenagem dos produtos sujeitos ao controle
sanitário, bem como a manutenção e calibração dos equipamentos;

mentando rotinas, procedimentos e controles
necessários;
· Segregar cargas e descargas dos produtos
termolábeis sujeitos ao controle sanitário e/
ou que exijam condições especiais de movi-

· Identificar e armazenar somente as cargas
compatíveis no mesmo espaço físico de

mentação, transporte e armazenamento.

Descarte de medicamentos foi tema de consulta
pública no Ministério do Meio Ambiente
Em dezembro, o Ministério do Meio Ambiente colocou em consulta
pública a proposta de decreto de implementação do sistema de logística
reversa de medicamentos no Brasil. O documento traz orientações para
a destinação adequada dos produtos descartados pelo consumidor.

Descarte seu
medicamento
corretamente

A proposta é instituir a obrigatoriedade de pontos de coleta em
farmácias e drogarias, e define responsabilidades para indústrias, fabricantes e importadoras. O CFF enviou contribuições à proposta a fim
de preservar as iniciativas privadas bem-sucedidas já implantadas por
alguns estados.

45
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 64 - NOVEMBRO/DEZEMBRO 2018

SÓLIDOS

LÍQUIDOS

AEROSSÓIS

DÚVIDAS
TÉCNICAS

Intercambialidade de
medicamentos genéricos
A venda de medicamentos genéricos cresceu
em 2017 acima do crescimento do setor
farmacêutico, de um modo geral. Segundo
dados da PróGenéricos (Associação Brasileira das Indústrias de Medicamentos
Genéricos), a indústria de genéricos fechou
2017 com crescimento de 11,78% no volume
de unidades vendidas, na comparação com
2016.
No ano de 2017, foram comercializadas 1,2
bilhão de unidades contra 1,1 bilhão no ano
anterior. Os genéricos encerraram o ano
com 32,46% de participação de mercado
em unidades contra 30,70% verificados em
2016.
Desde 1999, com a aprovação da Lei Federal
nº 9.787, conhecida como Lei dos Genéricos,
esse mercado vem crescendo e hoje conta
com uma par ticipação substancial no
mercado de medicamentos no Brasil.

Mas afinal, como deve o
farmacêutico dispensar os
medicamentos genéricos?
Prev iamente, é preciso reconhecer
a diferença entre medicamentos de
referência, medicamentos genéricos e medicamentos similares. De acordo com a Lei dos
Genéricos, esses medicamentos são assim
definidos:
Medicamento de Referência – produto
inovador registrado no órgão federal
responsável pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e
qualidade foram comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente,
por ocasião do registro;
Medicamento Genérico – medicamento
similar a um produto de referência ou
inovador, que se pretende ser com este
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intercambiável, geralmente produzido após a expiração ou renúncia da proteção patentária
ou de outros direitos de exclusividade, comprovada a sua eficácia, segurança e qualidade, e
designado pela DCB ou, na sua ausência, pela DCI;

Medicamento Similar
Aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração,
forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou
diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em caracteristicas relativas ao tamanho e forma do
produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser
identificado por nome comercial ou marca.
genérico ou um de referência, jamais por
medicamentos similares.

Ademais, a Resolução nº 58/2014, da Anvisa,
cria a figura do medicamento similar intercambiável que define em seu artigo 2º que
“será considerado intercambiável o medicamento similar cujos estudos de equivalência
farmacêutica, biodisponibilidade relativa/
bioequivalência ou bioisenção tenham sido
apresentados, analisados e aprovados pela
Anvisa”. A informação a respeito da intercambialidade constará na bula do medicamento
similar, designando o que é “medicamento
similar equivalente ao medicamento de referência”. Sendo assim, são intercambiáveis
entre si os medicamentos de referência e
genérico; e referência e similares equivalentes,
ou intercambiáveis.

• Se o médico prescreve pelo nome de similar
equivalente, poderá ser dispensado o próprio
similar ou o medicamento de referência.
• Se o médico prescreve um medicamento
similar, não há que se falar em substituição ou
troca por outro nome comercial.
Necessário informar que o farmacêutico deve
respeitar a decisão expressa de não intercambialidade do profissional prescritor, que
deverá ser escrito de próprio punho, não
sendo permitidas outras formas de impressão,
conforme RDC nº 16/2007, da Anvisa.
A lista dos medicamentos similares que são
intercambiáveis com os de referência está
disponível para consulta no site da Anvisa.

Para exemplificar
• Se o médico prescreve um medicamento pelo
nome de referência, ele poderá ser substituído pelo farmacêutico por um medicamento
genérico ou medicamento similar equivalente.

Ressalta-se que é dever do profissional
farmacêutico explicar, detalhadamente, a
dispensação realizada ao paciente, bem como
fornecer toda a orientação necessária ao
consumo racional dos medicamentos.

• Se o médico prescreve pelo nome genérico,
poderá ser dispensado um medicamento
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Dispensação de
medicamentos no
SUS: desafio diário
do profissional
farmacêutico
atendimento a uma prescrição médica ou
não. A dispensação tem sido negligenciada
como objeto de reflexão teórica nacional
e internacionalmente, resultando em um
entendimento simplista de entrega de
medicamentos, atendimento a normas
legais ou mera burocracia, refletido na
prática observada nas farmácias. Com
a publicação da Política Nacional de
Assistência Farmacêutica, a normatização das atividades das farmácias pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa) e a publicação da lei nº13.021,
a imagem objetivo da dispensação
começa a aproximar-se das necessidades
da sociedade, buscando transcender o
simples fornecimento de medicamentos
para a promoção do uso racional dos
medicamentos.” (Leite et al 2017)

O objetivo deste artigo não é apresentar
dados estatísticos e nem referenciar trabalhos
relacionados a esta área, mas fazer com que
todos nós farmacêuticos possamos refletir,
cada um dentro da sua realidade, o que
podemos fazer para melhorar este ato tão
precioso da Assistência Farmacêutica.
Muitos são os desafios que enfrentamos no
dia a dia. Muitos farmacêuticos que trabalham
com ações técnico-gerenciais, são também
os mesmos que realizam as ações técnico-assistenciais, onde se encaixa o ato da
dispensação. Muitos trabalham sozinhos, não
tendo auxiliares ou técnicos para colaborarem
com as atividades. Outros são Coordenadores
da Assistência Farmacêutica e são os únicos
no município, sendo os responsáveis por todo
o Ciclo da Assistência Farmacêutica.
“O termo dispensação foi conceituado
legalmente no Brasil, desde 1973, como fornecimento de medicamentos ao consumidor em

Vários são os empecilhos que enfrentamos
no ato da dispensação. Filas enormes,
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usuários apressados e mal informados, falta
de medicamentos contidos nas prescrições e,
o principal limitador, o curto tempo que temos
para atender à demanda.

nossos serviços. Se na maioria dos casos, o
que nos impede é o tempo adequado para
executar um bom ato de dispensação, o
que podemos fazer?

Em trabalho realizado por COSTA e COELHO
em 2013, foi avaliado que a média de tempo
para atendimento de um paciente em uma
farmácia de medicamentos psicotrópicos (sem
avaliar a quantidade de itens a serem dispensados) era de 3 minutos.

O primeiro passo para a melhoria da
dispensação, já que não temos como
aumentar o tempo disponível, é a conscientização da população. Esta tem de estar
ciente de que tem de ser orientada quanto
ao uso da medicação e que a espera
para o atendimento é necessária. Como
fazer isso? Cada profissional conhece sua
população e encontrará a melhor forma
de orientá-la e conscientizá-la.

A dispensação envolve várias etapas, como
análise da prescrição (se está compatível
com as dosagens/concentrações habituais),
separação e conferência da medicação,
entrega e, a parte mais importante, todas as
orientações cabíveis ao paciente.

Outra forma é trabalhar com distribuição
de senhas para o atendimento, cada um
dentro da sua realidade, e o ideal é que as
pessoas aguardem em local adequado e
confortável. Caso ocorram reclamações por
parte de usuários, devem ser reforçadas as
orientações sobre o serviço farmacêutico.
Se não demonstrarmos nossa importância
no sucesso do tratamento do paciente,
este jamais nos reconhecerá. O paciente/
usuário tem de entender quem somos e o
que fazemos. Que não somos meros entregadores de medicamentos.

Sabemos que o último contato que o paciente
tem após a consulta médica é conosco. Nós
somos os responsáveis diretamente pelo uso
adequado da medicação, para que ocorra a
eficácia terapêutica e evite danos à saúde do
paciente. Então, vamos refletir:
- Estamos cumprindo todas estas etapas de
forma adequada?
- Estamos fazendo dispensação ou apenas entregando os medicamentos?
- Nós já calculamos quanto tempo gastamos
para atender um paciente?

É muito comum pacientes portadores
de doenças crônicas, como hipertensos
e diabéticos falarem: “Não precisa me
explicar, eu já sei como usar”. Assim,
cabe a nós perguntarmos: “Então me
explique como você usa cada um desses
medicamentos”. Esta deve ser a nossa
intervenção nesse momento. Se realmente

- Estamos executando um bom trabalho com a
finalidade de garantir o tratamento adequado
do paciente?
Vários outros questionamentos podem
ser levantados, mas estes já causam uma
excelente oportunidade de reflexão dos
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eu faço e deixo as seguintes reflexões:

o paciente lhe informou o uso correto, é hora
de você elogiá-lo para que continue assim.
Faça-o sentir importante neste processo!
Enquanto o paciente/usuário não for esclarecido de como se deve usar a medicação, não
podemos encerrar o atendimento.

- Você quer mudar a realidade de seu atendimento? Ou do jeito que está já está bom?
- Você não quer atrito com os usuários e vai
continuar sendo apenas “o rapaz ou a moça que
entrega o remédio”?

É muito comum em dispensação de medicamentos psicoativos, o paciente não ser
orientado adequadamente, justamente por
causa do fator “tempo”. Por isso, o índice de
abandono de tratamento e desperdício de
medicação é tão grande. Tais pacientes, além
de serem orientados em relação à posologia,
devem ser aler tados que a medicação,
dependendo do caso, demorará de 10 a 15
dias para iniciar seus efeitos. Se isso não for
orientado, muito provavelmente ocorrerá o
abandono de tratamento.

- Você quer ser reconhecido como um profissional
indispensável no processo de cura/estabilização
da população que você atende? Ou isso não é
importante para você?
- Você quer continuar sendo reconhecido pelo
Gestor de Saúde como um profissional que está
no serviço apenas por questões legais ou quer
ser reconhecido pelo seu trabalho que, além de
melhorar a saúde do paciente, está contribuindo
para o uso racional de medicamentos, evitando
o desperdício e gerando economia?
Sabemos que toda mudança gera conflitos e
que deve ser gradativa para a adaptação da
população e também de nós mesmos. Agora,
cabe a você, farmacêutico, saber o que quer e
como quer atuar na Saúde Pública!

Muito de vocês devem estar pensando:
“Mas, a minha realidade é diferente! Isso não
é possível fazer! As filas aumentarão e os
pacientes ficarão revoltados e vão reclamar do
meu serviço! Eu não quero amolação!”. Então,

*Stael Maria Costa, integrante do Grupo Técnico de Saúde
Coletiva (CRF/MG - 13073)
Farmacêutica Bioquímica pela UNIFAL, mestre em Ciências pela
Universidade de São Paulo e especialista em Gestão da Assistência
Farmacêutica no SUS, pela UNA-SUS, UFSC. É farmacêutica do SUS
há 13 anos, atuando no Centro de Atenção Psicossocial Adulto de
Varginha há 4 anos. Foi professora Universitária durante 24 anos.
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O CRF/MG publica, a cada edição da Farmácia Revista Digital,
respostas para as principais dúvidas dos farmacêuticos relacionadas
à Fiscalização. As orientações vêm diretamente dos fiscais que
acompanham o dia a dia dos profissionais e se baseiam em leis
e resoluções que regulamentam a profissão farmacêutica.

Comunicados de ausência

O Farmacêutico é obrigado comunicar
as suas ausências ao CRF/MG?
Sim. De acordo com o Código de Ética da Profissão Farmacêutica - Resolução
596/2014 CFF: “ Art. 13 – O farmacêutico deve comunicar previamente ao
Conselho Regional de Farmácia, por escrito, o afastamento temporário das
atividades profissionais pelas quais detém responsabilidade técnica, quando
não houver outro farmacêutico que, legalmente, o substitua.” Caso o farmacêutico não comunique suas ausências, estará sujeito as sanções disciplinares
previstas no referido código de ética pela não prestação de assistência
profissional.

Como faço para comunicar as minhas
ausências ao CRF/MG?
Os comunicados deverão ser enviados através da Área do Farmacêutico, localizada no site do CRF/MG, no campo “Comunicado de Ausência”. Se você não
é cadastrado, faça o seu cadastrado no site do CRFMG: www.crfmg.org.br. Os
comunicados de ausência são recebidos exclusivamente através da Área do
Farmacêutico.
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A FISCALIZAÇÃO

Qual o prazo para fazer o comunicado?
O comunicado deve ser realizado com antecedência mínima de 12 horas,
conforme determina a Deliberação de Plenária 23/2015 do CRF/MG e Deliberação de plenária 28/2018, que aprova o Plano de Fiscalização para 2019.
“Quando o afastamento ocorrer por motivo de férias, congressos, cursos
de aperfeiçoamento, atividades administrativas ou outras previamente
agendadas, o farmacêutico deverá comunicar ausência com antecedência
mínima de 12 (doze) horas.”

Além do comunicado, o que mais devo fazer?
Conforme determina a Deliberação de Plenária 23/2015 e 28/2018, o comunicado de ausência deverá ser impresso e deixado no estabelecimento, devendo
ser apresentado ao fiscal em caso de fiscalização.
Após realizados os comunicados de ausência são processados internamente
para que os Fiscais tenham acesso aos mesmos. Orientamos que o comunicado seja impresso ou salvo em meio eletrônico para visualização pelo fiscal,
evitando uma constatação equivocada de ausência e até mesmo lavratura de
auto de infração em caso de falhas no sistema.

O estabelecimento em que trabalho poderá ser fiscalizado mesmo
que eu tenha comunicado minha ausência previamente?
Sim. O comunicado de ausência não exime a empresa de ser fiscalizada pelo
CRF/MG, porém não se aplicará a constatação de presença/ausência, desde que
se cumpra a regulamentação. Na ausência do profissional, nenhuma atividade
privativa do farmacêutico pode ser realizada, como manipulação de fórmulas
magistrais e dispensação de medicamentos controlados pela Portaria 344/98 –
Artigo 17 da Lei 5991/73.
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Não comuniquei ausência e ocorreu fiscalização
ao estabelecimento, o que devo fazer?
Nas hipóteses de afastamentos por motivo de doença, acidente pessoal,
óbito familiar ou outras situações imprevisíveis, o profissional deve
apresentar justificativa de ausência por escrito informando o motivo
de sua ausência. As justificativas podem ser enviadas em 5 dias pelos
Correios e protocoladas diretamente na sede, em Belo Horizonte,
nas seções do CRF/MG ou para o e-mail do Serviço de Fiscalização:
fiscalizacao@crfmg.org.br. Caso tenha sido lavrado auto de infração, deve-se
também protocolar a defesa do Auto de infração, assinada pelo Representante
Legal.

Para mais informações, acesse o ítem 2.3 do Prano de Fiscalização Anual, que
fala sobre afastamentos provisórios, disponível no Portal da Transparência.

Orientação dos fiscais Luciano Rodrigo Alves, de Belo Horizonte,
e André Vinícius Barbosa da Silva, de Manhuaçu.
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Governador Valadares,
na região do Vale do Rio
Doce, recebe pela primeira
vez evento farmacêutico
de grande porte em três
dias de conhecimento e
troca de experiências

Governador Valadares sediou o maior
evento farmacêutico do interior do Estado.
De 30 de novembro a 2 de dezembro,
farmacêuticos, estudantes e outros
profissionais de saúde participaram do
4º Congresso Mineiro de Farmácia, que
forneceu troca de experiências, conhecimento e capacitação profissional em mais
de dez áreas de atuação.
A cidade sede do 4º CMF foi escolhida
devido à sua relevância para o mercado
farmacêutico no cenário estadual. A
região possui mais de 2,5 mil estabelecimentos farmacêuticos e 2 mil profissionais
atuantes, além de três importantes instituições de ensino superior em Farmácia.
A escolha do tema, “Gestão e Inovação
Farmacêutica”, também foi baseada em
estatísticas, considerando que mais de 50%
das farmácias e drogarias de Minas Gerais
são de propriedade de farmacêuticos.
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Foi a primeira vez que a região do Vale Do Rio Doce recebeu um evento farmacêutico de grande
porte como o 4º Congresso Mineiro de Farmácia. Ao todo, foram realizadas mais de 550 inscrições, em sua maioria por profissionais, para as diversas palestras, fóruns e minicursos de alto
nível ministrados por palestrantes de todo o Brasil. Nos intervalos da programação, os congressistas também puderam conferir os estandes dos parceiros do evento: Faculdade Pitágoras,
Fisioquantic, Grupo Oriente, Digifarma, Consuldoc e Homeobrás.
O 4º CMF foi realizado pelo CRF/MG em parceria com a Univale, Faculdade Pitágoras e UFJF –
Campus GV e apoio da SBRAFH, Indrel Scientific e Funed. Os patrocinadores do evento foram
Grupo Oriente, Sanofi, Unimed Governador Valadares, Indiana e Boehringer Ingelheim.

O credenciamento dos congressistas do 4º CMF foi realizado na Univale e Faculdade
Pitágoras, onde receberam seus crachás e planners para participar das capacitações

566 inscritos

136 cidades
representadas

5 estados
participantes
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4º CMF inova em abertura oficial

Na abertura do 4º CMF, a presidente do CRF/MG deu as boas-vindas aos congressistas

Farmacêuticos e estudantes lotaram o
auditório da Univale de Governador Valadares
para a abertura oficial do 4º Congresso
Mineiro de Farmácia na sexta-feira, 30 de
novembro. A cerimônia teve inspiração no
tema do 4º CMF, que aborda a inovação, e não
seguiu os parâmetros usuais de uma abertura:
sem formalidades e composição de mesa, de
forma mais dinâmica e interativa.

Em seguida, o farmacêutico Danilo dos

Descendo do palco, para ficar mais próxima aos
presentes na platéia, a presidente do CRF/MG,
Yula Merola, deu as boas-vindas aos congressistas e falou sobre a atuação do CRF/MG.
“Eu me candidatei ao cargo de presidente do
Conselho porque eu queria ver como funcionava a entidade e entender a fundo o que ela
faz pela profissão. Agora, inserida na entidade,
posso dizer com propriedade que são muitos
projetos que proporcionam avanços em prol da
profissão farmacêutica”, explica.

de novidades que beneficiam a categoria

Santos Matos ministrou palestra sobre
Gestão Estratégica de Clínicas e Consultórios em Saúde, antecedendo a palestra
Magna “Inove! É simples assim”, do
assessor de diretoria e coach, psicólogo
Bedsen Rocha.
A abertura do 4º CMF também foi palco
farmacêutica. Os participantes receberam
a notícia, em primeira mão, do lançamento da revista científica do CRF/MG,
previsto para janeiro de 2019. Também
na ocasião, a presidente Yula Merola e o
presidente da Fundação Ezequiel Dias,
farmacêutico Vanderlei Machado, declararam acordo histórico de cooperação
técnica entre CRF/MG e Funed.

56
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 64 - NOVEMBRO/DEZEMBRO 2018

...

CAPACITAÇÕES

Santuza Santana, diretora de medicamentos de alto custo da SES/MG, foi uma das palestrantes do III Fórum

Abrindo o primeiro dia do 4º CMF, o auditório
da Universidade Vale do Rio Doce (Univale)
reuniu cerca de cem profissionais da saúde
pública para o III Fórum de Farmácia Clínica
no SUS. Contando com sete palestras de
temas relevantes para os farmacêuticos dessa
área de atuação, a programação do Fórum se
estendeu por todo o dia 30 de novembro.

a importância do farmacêutico no SUS. “O

Santuza Pereira Santana, diretora de Medicamentos de Alto Custo da Secretaria de Estado
da Saúde, foi uma das palestrantes do Fórum e
falou sobre cuidado ao paciente e experiências
na Farmácia Clínica. Em sua palestra, ressaltou

adianta passar pelo médico, enfermeiro

farmacêutico não é custo, é investimento.
O acompanhamento da terapia medicamentosa do paciente gera bem-estar e
diminui o retorno para internações, diminuindo os gastos para o sistema. Temos
que mostrar nosso valor, deixar claro
para a população e para o gestor que não
ou qualquer profissional de saúde se na
ponta o paciente não souber como usar
o medicamento e proceder com o tratamento”, ressaltou.
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O XI Fórum Regional de Educação Farmacêutica de Minas Gerais: Implantação das
Novas Diretrizes Curriculares contemplou
coordenadores e docentes de graduação na
programação do 4º Congresso Mineiro de
Farmácia. Realizado no dia 30 de novembro,
as discussões abordaram os aspectos gerais
das novas diretrizes, carga horária mínima,

estágios, TCC, eixos de formação e áreas do
conhecimento. Andrea Grabe e Waldemar de
Paula Jr foram os palestrantes e mediadores
do Fórum em Governador Valadares, que foi
resultado dos desdobramentos do Fórum
DCN Estadual, e já percorreu quatro cidades
do interior: Juiz de Fora, Uberlândia, Montes
Claros e Alfenas.

Waldemar de Paula Jr. abriu o Fórum DCN Regional no 4º CMF

A palavra é sua
Rondinelle Pereira
_Coordenador do curso de Farmácia da Faculdade Pitágoras/GV
“Governador Valadares é cidade polo e referência em saúde para o leste e nordeste
mineiro. Por isso, receber um evento desse porte e voltado para o profissional farmacêutico enriquece ainda mais a região. O Pitágoras tem muita satisfação em ser
parceiro do CRF/MG e em acolher o 4º CMF em nossa faculdade. O nosso curso de
Farmácia é novo, começou ano passado, e nos sentimos muito reconhecidos por fazer
parte dessa história.”
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I ENCONTRO REGIONAL DA SBRAFH

A presidente da SBRAFH regional MG, Roquélia Guedes, foi a primeira palestrante do encontro

O 4º Congresso Mineiro de Farmácia sediou
um evento inédito para os farmacêuticos
hospitalares. O I Encontro Regional da SBRAFH
(Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar)
foi realizado no sábado, 1º de dezembro, na
Faculdade Pitágoras de Governador Valadares.

jamento à Acreditação”; “Gestão dos Riscos:

No encontro, Roquélia Guedes, Leonardo
Kister e Aline Palmeiras falaram sobre “Gestão
Estratégica em Farmácia Hospitalar: do Plane-

Farmácia Hospitalar, antecedendo a palestra

Indicadores Essenciais do Núcleo de Segurança
do Paciente” e “Gestão de Qualidade: o que
as Acreditadoras Esperam de Nós?”. Ainda no
evento, Carla Coura falou sobre ferramentas
de diagnóstico e planejamento estratégico em
“Ferramentas de Diagnóstico e Planejamento
Estratégico em Oncologia” de Cláudia Lara.

A palavra é sua
Josemar Coelho de Souza
_ Farmacêutico de Coroaci/MG
“Sou farmacêutico atuante na Saúde Pública e participei do Fórum do SUS e das
programações do sábado do 4º Congresso Mineiro de Farmácia e gostei muito. O que
mais me chamou a atenção foram os casos clínicos da programação de Farmácia
Clínica. Quando formei, essa área não era contemplada na faculdade. Por isso, a
atualização está sendo importante sobre esse tema que está cada vez mais forte no
dia-a-dia do farmacêutico.”
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Apresentação e premiação dos
Temas Livres encerra 4º CMF

O último dia do 4º Congresso Mineiro de
Farmácia foi dedicado aos treze trabalhos
científicos inscritos na programação de
Temas Livres. No domingo, 2 de dezembro,
os autores realizaram a apresentações
dos ar tigos, avaliados previamente por
docentes e que t ambém realizaram a
avaliação das apresentações.

da Faculdade de Futuro para participar
do 4º CMF. “Fiquei muito feliz com a
premiação. Esse mesmo trabalho foi o
que me garantiu a nota total na apresentação de final de curso e condiz com temas
abordados no Congresso, de atenção
farmacêutica”, disse.
O segundo lugar no Temas Livres foi

O trabalho premiado com o primeiro lugar foi
o de tema “Implantação de Serviço de Acompanhamento Farmacoterapêutico na Drogaria
Stockfarma no Município de Espera Feliz/
MG”, dos autores Dilhermando Vieira Stock,
Fernanda Leusenira Faria Gomes, Maiara
Fernanda Pereira Ferraz, Amanda Carvalho
Assis Gualberto e orientado por Amanda
Carvalho Assis Gualberto. Dilhermando Stock,
autor que apresentou o trabalho vencedor,
veio de Manhuaçu em caravana de alunos

para o trabalho sobre “A Farmácia
Escola da Universidade Federal de Ouro
Preto”, da autora Luiza Mucida Couto.
O terceiro lugar foi para as autoras Lis
Lorena Lisboa Batista e Mayra Santos
Prates, com o trabalho “Estudo Comparativo entre Aprendizagem Baseada em
Problemas (APB) e Ensino Tradicional no
Curso de Farmácia em uma Faculdade do
Norte de Minas Gerais”.
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A palavra é sua
Wemerson Luciano da Silva
_ Estudante de Farmácia de Ipatinga/MG
“Eu trabalho há dez anos em uma farmácia, hoje como subgerente, e me interessei tanto
pela área que estou fazendo faculdade para me tornar farmacêutico. Esse é o meu primeiro
Congresso e estou gostando muito de conhecer as diversas áreas que a profissão abrange.
Estou aprendendo coisas além do que estudo na graduação para poder escolher o meu
futuro. Visitei todos os trabalhos expostos nos Temas Livres porque eles serão minha base
para a conclusão de curso, além de me inteirar sobre o que é relevante atualmente na
Farmácia.”

Andrea Grabe
_ Professora da UFOP e coordenadora da Comissão de Ensino do CRF/MG
“Realizamos o Fórum DCN durante o 4º Congresso Mineiro de Farmácia e foi um dos
mais ricos que já fizemos. A participação de estudantes, favorecida pela programação do
Congresso, foi essencial para as discussões. A troca de angústias e experiências é o que
mais vale nesses encontros, pois surgem novas ideias para facilitar o dia a dia dos farmacêuticos envolvidos.”

Roberta Ávila
_ Farmacêutica de Coronel Fabriciano/MG

Patrocínio
Prata
Apoio

Patrocínio
Speaker

Patrocínio
Ouro Lab

Parceria

Realização

“O 4º Congresso Mineiro de Farmácia está ótimo! Achei as divisões dos dias e palestras
muito boas, de forma didática e coesa. Esse é o primeiro congresso do CRF/MG que participo e está me trazendo muito conhecimento em diferentes áreas, como Farmácia Clínica e
Análises Clínicas. Como fiz mestrado e doutorado, acompanhei também de perto os trabalhos dos Temas Livres e fiquei encantada com a diversidade de temas e a qualidade das
apresentações.”
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Giro de
capacitações
NOvembro
Capacitação em nutracêuticos em Ipatinga
Em Ipatinga, no dia 5 de novembro, o farmacêutico Joseh
Ilber Carreiro de Sales ministrou palestra sobre nutracêuticos. A palestra abordou a atuação do profissional
farmacêutico na suplementação alimentar, na prescrição
nutracêutica, as funções terapêuticas de compostos
bioativos encontrados nos alimentos comercializados na
forma farmacêutica de cápsulas, comprimidos, sachês,
misturas e balas.

Capacitação sobre vacinação em Pouso Alegre
No dia 5 de novembro, a farmacêutica fiscal Aline Fachetti ministrou palestra sobre atuação do farmacêutico em serviços de vacinação. Realizada em Pouso Alegre, a palestra abordou a Portaria nº 654/18 do CFF,
considerando também as publicações da Lei nº 13.021/14, que autoriza a vacinação em farmácias, e da
RDC nº 197/17, que define os requisitos para o serviço de vacinação humana no país.

Capacitação sobre indústria em Manhuaçu
Em Manhuaçu, no dia 6 de novembro, a farmacêutica e assessora técnica Danúbia Salviano ministrou
palestra de tema “Indústria Farmacêutica: Processos,
Qualidade e Atuação do Farmacêutico”. Na ocasião,
foram abordados aspectos gerais sobre o funcionamento da Indústria Farmacêutica, áreas de atuação e
perfil do profissional na Indústria.
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“Líder e Gestor Farmacêutico: os novos desafios da Assistência Farmacêutica” foi tema da palestra realizada pelo
assessor de diretoria, Bedsen Rocha, no dia 12 de novembro

Capacitação sobre
gestão em Almenara

em Almenara. A palestra tem o objetivo de desmistificar
aspectos da liderança que distanciam a pessoa de si própria,
tornando-a limitada por crenças que prejudicam seu crescimento profissional, além de proporcionar esclarecimentos
de dúvidas sobre a assistência farmacêutica e o papel da
fiscalização do CRF/MG.

dezembro
Capacitação sobre serviço de vacinação em Belo Horizonte
No dia 6 de dezembro, o CRF/MG e o ICTQ - Instituto de
Ciência, Tecnologia e Qualidade promoveram o curso “Serviço
de Vacinação em Farmácias”, em Belo Horizonte. Ministrado
pela farmacêutica Angélica Pinto, o evento discutiu o histórico
do serviço de vacinação no Mundo e no Brasil, conceitos de
vacinação, legislações em serviços de vacinação, sala de vacinas,
prescrição de Vacinas pelo farmacêutico habilitado dentre
outros aspectos.

Workshop: Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI
Em novembro, o CRF/MG, em parceria com a Boehringer
Ingelheim, realizou workshops de tema “Fibrose Pulmonar Idiopática – FPI” em Divinópolis, Belo Horizonte e Uberlândia.
No dia 20 de novembro, a primeira cidade a receber o curso foi
Divinópolis. Marcos Nascimento e Renata Gomes de Alcântara
ministraram palestras sobre “Diagnóstico de Fibrose Pulmonar
Idiopática: Atualizações sobre uma Doença Rara”, “Manejo da FPI em 2018: Uma visão em 360 graus com
foco no paciente” e “A importância do Farmacêutico na adesão e acompanhamento do paciente com FPI”.
Em Belo Horizonte, o workshop sobre Fibrose Pulmonar Idiopática foi realizado no dia 21 de novembro,
ministrado por Eliane Mancuzo, Marcos Nascimento e Renata Gomes de Alcântara. No mesmo mês, no dia
27, o evento foi realizado em Uberlândia com palestras de Thulio Marquez Cunha, Marcos Nascimento e
Renata Gomes de Alcântara.
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SOCIAL

Solidariedade também
é nossa especialidade
O farmacêutico tem na essência de sua atuação a promoção à saúde e a qualidade de vida
da população. Como extensão desse cuidado, o CRF/MG, desde 2008, tem colaborado para
a manutenção de projetos sociais e organizações filantrópicas em diversas regiões de
Minas Gerais, através da arrecadação de doações nos eventos realizados pelo Conselho.
No dia 22 de novembro, a presidente do CRF/
MG, Yula Merola, realizou a entrega de doações
recebidas nos eventos do Capacifar para o Lar
de idosos Maria Clara, da cidade de Contagem.
Foram doadas mais de vinte fraldas geriátricas
e trinta produtos de higiene à instituição.

Conhece uma instituição ou projeto social para receber
as doações em sua cidade? Envie o contato para o e-mail
comunicacao@crfmg.org.br
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NOTAS TÉCNICAS
Produtos de uso
tradicional terão
regra específica

Quatro novas drogas
sintéticas são proibidas

Os produtos sujeitos à vigilância sanitária considerados de uso tradicional para a saúde terão um
regulamento específico da ANVISA. O objetivo é
definir regras para produtos de terapias complementares e integrativas que hoje não têm seus
critérios sanitários claramente definidos.
Até o momento, apenas os produtos da medicina
tradicional chinesa têm algum tipo de previsão
mais específica na legislação, já que em 2014 a
Anvisa publicou a Resolução de RDC 21, que
previu o monitoramento desses produtos pelo
prazo de três anos, sem especificar, contudo,
critérios de registro ou notificação na Anvisa.
A decisão da ANVISA prevê a formação de um grupo
de trabalho que terá 120 dias para apresentar uma
proposta de regulamentação que contemple todos
os produtos de uso tradicional para a saúde. Isso
inclui a medicina tradicional chinesa, florais de Bach
e outros produtos enquadrados no conceito em
questão. Esse grupo será formado
pelas áreas de Medicamentos,
Alimentos, Monitoramento de
Produtos e de Fiscalização Sanitária
da ANVISA.

A ANVISA proibiu quatro novas sintéticas que causam efeitos alucinógenos
e foram apreendidas pelas polícias
Federal e Civil sob forma de selos, pó
ou comprimidos. São elas: 25B-NBIGm
25C-NBOH, 25E-NBOH e 25H-NBO.
Essas drogas apresentam estrutura
molecular e efeitos similares aos de
outras já conhecidas ou proibidas,
como alucinógenos LSD e NBOMe
(também conhecido como N-bomb
ou Smiles), que apresentam alto
potencial para uso abusivo, representante risco à saúde.
De acordo com a ANVISA, as drogas
são identificadas como novas substâncias psicoativas, da classe das
feniletilaminas, e não apresentam
nenhum uso medicinal reconhecido.
A identificação dessas drogas gerou a
publicação da RDC 254/2018, no dia
10 de dezembro, que atualizou a lista
de substâncias proibidas no país,
descrita no anexo I da Portaria 344,
de 1998.

*Fonte: Anvisa
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Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais
de 2018 é publicada

Aprovado novo
produto para reposição
de anticorpos
A ANVISA aprovou o registro do
Panzyga (imunoglobulina humana),
novo produto biológico indicado em
terapias de reposição de anticorpos e
reforço das defesas do organismo em
pacientes com diminuição de imunidade.
O medicamento é um hemoderivado
composto de uma preparação de imunoglobulina humana a 10%.

Ministério da Saúde publicou, no dia 23 de
novembro, a portaria da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais – Rename 2018.
O documento atualiza o elenco de medicamentos e insumos disponíveis no SUS, e define
a responsabilidade pela compra e distribuição
desses fármacos entre estados, municípios e
União.

As indicações terapêuticas específicas aprovadas para o uso do Panzyga
para reposição em adultos, crianças e
adolescentes são: síndromes de imunodeficiência primária, com produção
deficiente de anticorpos; hipogamaglobulinemia e infecções bacterianas
recorrentes em pacientes com leucemia
linfocític a crônic a; hipogamaglo bulinemia e infecções bacterianas
recorrentes em pacientes com mieloma
múltiplo na fase estacionária e que não
responderam à imunização por pneumococos; hipogamaglobulinemia após
transplante alogênico de células-tronco
hematopoéticas e portadores de AIDS
congênita com infecções bacterianas
recorrentes.

A Rename 2018 contém 878 medicamentos,
sendo que 11 deles foram incluídos como
novas opções para tratamento de diferentes
doenças. Estruturada em cinco componentes
(básico, estratégico, especializado, insumos
e hospitalar), a Rename considera o financiamento e a responosabilidade dos entes
federativos na aquisição das tecnologias.
O objetivo da Relação é estabelecer o elenco
de medicamentos e insumos disponibilizados
no Sistema Único de Saúde (SUS). A publicação tem papel estratégico para as políticas
de saúde e está alinhado com as diretrizes
da Organização Mundial da Saúde para a
promoção do acesso seguro e racional às
tecnologias.
*Fonte: Conitec

*Fonte: Anvisa
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FIQUE DE OLHO

Rotulagem de cosméticos
ganha novas regras

Novas edições Boletim
Farmacoterapêutica
já estão disponíveis

As empresas fabricantes
de cosméticos e produtos
de higiene pessoal agora
podem regularizar seus
produtos junto à ANVISA,
apresentando diferentes
variações de rótulos para
um mesmo produto.

O CFF publicou, em novembro e
dezembro, as 2ª, 3ª e 4ª edições do
Boletim Farmacoterapêutica de 2018. Na
2ª edição, o artigo principal fala sobre
medicamentos de terapia avançada.
Na 3ª edição, o artigo principal aborda
escolhas racionais sobre o tratamento
medicamentoso durante a lactação,
observando os princípios que devem ser
considerados em relação ao tratamento
de doenças de nutrizes, sem negar o
acesso de forma segura aos medicamentos necessários para o lactente. Já
na 4ª edição, o artigo principal aborda
o tema “Medicamentos biológicos e
biossimilares”.

A ANVISA aprovou novas regras que vão dar
mais agilidade para o setor, reduzindo os
custos com processos. De acordo com a nova
norma, que terá vigência imediata a partir
de sua publicação, apenas as alterações
nos requisitos obrigatórios de rotulagem
e alegações relacionadas à segurança e
aos benefícios do produto demandarão a
submissão de uma nova arte de etiqueta
ou rotulagem da Agência. A norma também
dispensa a necessidade de submeter à
Agência alterações de rotulagem que não
apresentam risco sanitário, como dados do
serviço de atendimento ao consumidor, razão
social e domicílio do titular, entre outros.

O periódico é produzido pelo Centro
Brasileiro de Informação sobre Medicamentos (Cebrim), e oferece informação
atual e fundamentada nas melhores
evidências científicas disponíveis. Esta é
uma das estratégias recomendadas pela
Organização Mundial da Saúde (OMS)
para a promoção do uso racional de
medicamentos.

Antes da norma, cada mudança de rotulagem
em um produto cosmético precisava ser
submetida à ANVISA, incluindo característica
sem cunho sanitário, como dizeres promocionais e cores. Também era impossível a
coexistência de rótulos diferentes para um
mesmo produto.
*Fonte: Anvisa

*Fonte: CFF
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FIQUE DE OLHO

Farmácias têm até final
de 2019 para adequarem
espaços para vacinação

Notificação de eventos
adversos fica mais fácil
A ANVISA lançou, no dia 10 de dezembro,
o Vigimed, novo sistema de gerenciamento de registro, processamento e
compartilhamento de eventos adversos
de medicamentos e vacinas. O novo
sistema é aberto aos profissionais de
saúde e à população.

As farmácias que quiserem adotar o serviço de
vacinação precisam ficar atentas à Resolução
197/2017, da ANVISA, que define os requisitos
mínimos para o funcionamento dos serviços
de vacinação humana. A partir do final do ano
que vem, não será permitido o uso de equipamentos inadequados para essa finalidade e
não regularizados perante a ANVISA.

Junto com os relatos de eventos
adversos de mais de 120 países, as
notificações do Brasil vão contribuir
para o monitoramento da segurança
de medicamentos em nível mundial,
beneficiando a população em relação à
qualidade e à segurança dos produtos.

A estrutura física do estabelecimento deve
conter uma área de recepção, sanitário e sala
de vacinação com pia, bancada, mesa, cadeira
e uma caixa térmica de fácil higienização. Essa
caixa térmica deve garantir a temperatura
ideal, além de um equipamento de refrigeração
exclusivo para a guarda desses medicamentos
imunobiológicos, com termômetro de temperatura máxima e mínima.

O Vigimed substituirá o Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária (Notivisa)
somente nos casos de eventos adversos
relacionados ao uso de medicamentos
e vacinas. Para eventos adversos e
queixas técnicas associadas ao uso de
outros produtos e serviços sob vigilância
sanitária, o Notivisa continuará sendo
utilizado em todo o território nacional.

Os estabelecimentos farmacêuticos também
precisam estar de acordo com os aspectos
determinados pela Resolução 654/2018, do CFF,
que estabelece os requisitos para a atuação do
farmacêutico nesse tipo de serviço, profissional
que deve ser responsável
pela vacinação em estabelecimentos farmacêuticos.

A transição entre os dois sistemas
ocorrerá de forma gradual, já que, inicialmente, as páginas dos dois sistemas
estão vinculadas.

*Fonte: Anvisa

*Fonte: Anvisa
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Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais
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
Assessoria Técnica
(31) 3218-1026
danubia.salviano@crfmg.org.br

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

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

Infraestrutura
(31) 3218-1008 | 1020 | 1027 | 1032
recursosmateriais@crfmg.org.br

Comunicação
(31) 3218-1009 | 1044
comunicacao@crfmg.org.br

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

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

Regionais

Leste de Minas
Rua Sete de Setembro, 2716 (Edifício
Medical Center), Sala 904 - Centro
Governador Valadares/MG - CEP: 35010-171
Telefax: (33) 3271-5764
e-mail: leste@crfmg.org.br
secao.leste@crfmg.org.br
Norte de Minas
R. Correia Machado, 1025 - Salas 403/404 - Centro
Montes Claros/MG - CEP: 39400-090
Telefax: (38) 3221-7974
e-mail: norte@crfmg.org.br
secao.norte@crfmg.org.br
Sul de Minas
Praça João Pinheiro, 194, sala 10 - Centro
Pouso Alegre/MG - CEP: 37.550-191
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: sul@crfmg.org.br
secao.sul@crfmg.org.br

Triângulo Mineiro
Av. Benjamim Magalhães, 1014, Bairro Tibery
Uberlândia/MG - CEP: 38405-040
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: triangulo@crfmg.org.br
secao.triangulo@crfmg.org.br
Vale do Aço
Rua Vinhático, 15 (Edifício Horto Office),
Sala 905 - Horto
Ipatinga/MG - CEP: 35160-294
Telefax: (31) 3824-6683
e-mail: valedoaco@crfmg.org.br
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: zonadamata@crfmg.org.br
secao.zonadamata@crfmg.org.br

