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Campanha pelo
Uso Racional de
Medicamentos 2019
23 cidades recebem a ação que
leva orientação farmacêutica e
serviços de saúde à população

180 anos da Escola de
Farmácia de Ouro Preto

União de forças

Articulação

Pioneira da América
Latina comemora
aniversário com
solenidade e ação social

Conselhos de Classe se
unem contra medida
provisória que visa
enfraquecer as entidades

Diretoria do CRF/
MG se reúne com
Casa Civil e Líder do
Governo em Brasília

editorial
O CRF/MG assumiu o compromisso de estar presente na maior parte das regiões de Minas Gerais. Uma
bandeira que foi levantada em favor da interlocução de boas práticas, de troca de experiências exitosas, de
ouvir às demandas dos profissionais farmacêuticos, levar serviços e informações, além de resgatar a missão de
garantir qualificação a estudantes, profissionais e gestores públicos.
Esta edição da Farmácia Revista apresenta o resumo das atividades desenvolvidas nos últimos três meses
deste ano. Um grande giro pelo Estado com as edições do Conselho Presente, onde debatemos atribuições e
ações conjuntas com outras entidades, cursos de capacitação, workshops e também o debate on line, que leva
até você conteúdos exclusivos por meio da internet.
A edição de nº 66 da Farmácia Revista traz ainda, o resultado da mais ampla campanha sobre o Uso Racional
de Medicamentos promovida pelo CRF/MG, onde mais de 20 cidades receberam a ação de conscientização e
atendimento à população. Um sucesso de adesão e abertura de novas portas com a chegada de parceiros que
reconhecem o peso da importância deste movimento em prol da saúde da população. Boa leitura!
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CONSELHO NA MÍDIA
março
Dia 19

Dia 29

• Entrevista para Rede Record sobre
condenação da Drogaria Araújo a manter
farmacêuticos em todas as unidades

• Matéria no Jornal O Tempo sobre
encontro dos conselhos de classe com
a deputada e líder do governo, Joice
Hasselman

Dia 20
• Matéria no Jornal O Tempo sobre
condenação da Drogaria Araújo a manter
farmacêuticos em todas as unidades

abril

• Entrevista para a Rádio Itatiaia sobre
medicamentos genéricos

Dia 4
• Matéria no Jornal O Tempo sobre
reação dos conselhos de classe à medida
provisória contra as entidades

Dia 21
• Entrevista para a Rádio Itatiaia sobre
descarte de medicamentos

Campanha pelo Uso Racional
de Medicamentos
Dia 29
• Matéria no Jornal Hoje em Dia sobre
pesquisa de automedicação
Dia 30
• Matéria no Jornal Hoje em Dia sobre a
ação em Belo Horizonte
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CONSELHO NA MÍDIA
MAIO
Campanha pelo Uso Racional de Medicamentos
Dia 2
• Entrevista para a Rádio Itatiaia sobre a campanha
• Entrevista para o Programa Brasil das Gerais, da Rede Minas
Dia 3
• Ao vivo para Bom Dia Minas da TV Globo

• Reportagem para a TV Band sobre a ação

Dia 10

• Entrevista para Rádio CBN sobre a ação em
Belo Horizonte

• Entrevista para TV Integração,
afiliada da Rede Globo, para sobre
a campanha em Juiz de Fora

• Cobertura da Rádio UFMG Educativa da ação
• Matéria sobre a ação para a RedeTV
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COM
A PALAVRA

Uma categoria mais forte
Nos tempos atuais, parlamentares e entidades
reguladoras propõem o fim da obrigatoriedade das contribuições que, por consequência,
implicam na mudança da natureza jurídica
das entidades e no fim dos Conselhos. Nós,
diretores do CRF/MG saímos em defesa de
um novo modelo gerencial. Afinal, não temos
dúvidas que existem excessos e burocracias
desnecessárias. Então, propomos regulamentações que não desestruturem o funcionamento.

A importância da qualidade do atendimento
em saúde a toda a população brasileira,
destacando o papel dos Conselhos Profissionais em defesa dessa busca, e nos colocando
à disposição do poder público em todas as
instâncias para somar esforços rumo a esta
meta, é parte das atribuições dos Conselhos
Profissionais da Saúde.
Conselhos Profissionais se pautam pelo
caráter corporativista. O bem da verdade,
somos um seguimento da gama de trabalhadores que corroboram pela causa da saúde
para todos com qualidade.

Afinal, fazemos par te de uma rede de
entidades que combate o exercício ilegal das
profissões, que emprega milhares de trabalhadores pelo país e que, acima de tudo, defende
os interesses do povo brasileiro na sua totalidade, como garantia aos direitos à saúde,
justiça e muitos outros benefícios.

Profissões nascem como resposta às necessidades sociais históricas. Com isso, os
exercícios profissionais assumem assim
caráter público, tornando-se objeto de fiscalização do Estado. Todas as profissões são
fiscalizadas pelo Ministério da Economia,
mas as que exigem conhecimentos técnicos/
científicos devem ter uma entidade própria,
formada por profissionais com as mesmas
habilitações. Logo, nasce a necessidade dos
Conselhos.
Esta função pública é atribuída aos Conselhos
Profissionais, entidades de natureza jurídica
e federativa, com autonomia administrativa
e financeira, mantidas pelas contribuições de
cada profissional inscrito. Conselhos defendem
e disciplinam o exercício profissional, representando, em juízo e fora dele, os interesses dos
profissionais, visando assegurar a qualidade
dos serviços prestados à sociedade.

Yula Merola, presidente do CRF/MG
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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

Campanha pelo
Uso Racional de
Medicamentos
bate recorde de
adesão
parceiras, professores e profissionais passaram
a percorrer os municípios. Até o início o mês de
junho foram realizadas ações.

Para alertar a população sobre os perigos
do uso incorreto de medicamentos, o
Conselho Regional de Farmácia de Minas
Gerais (CRF/MG) em parceria com universidades, secretarias municipais de saúde
e Fundação Ezequiel Dias percorreu todas
as regiões do estado com a campanha
que informou sobre mitos e verdades a
respeito do uso, controle, armazenamento
e descarte dos mesmos.

Com 85 anos, Janice Pereira não descuida da
saúde. Ela foi uma das primeiras na sala de
espera para o atendimento na ação de lançamento da campanha. Depois de participar das
atividades e tirar dúvidas de como descartar

Essa foi a maior campanha em comemoração ao Dia do Uso Racional de
Medicamentos promovida pelo CRF/MG.
Neste ano, 23 cidades receberam a ação.
Foram realizadas blitzes educativas, exames
rápidos e muito bate papo sobre a importância do uso correto de medicamentos e os
perigos da automedicação.
A campanha foi lançada na capital com uma
grande ação da rodoviária de Belo Horizonte
no último dia 3 de maio. A partir daí, entidades

Projeto Ciência em Movimento da Funed
também fez parte da ação em Belo Horizonte
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...

EM DESTAQUE

os medicamentos vencidos que tem em casa, a
aposentada fez uma ponderação importante. “O povo
precisa de atendimentos como este em vários locais.
Os postos de saúde estão super lotados, então,
a gente volta para casa e acaba tomando aquele
remédio indicado pela vizinha para passar a dor”.
A professora do curso de farmácia do Centro
Universitário Newton Paiva, Thaís Caux, também
faz um destaque sobre a ação, mas do ponto de
visto acadêmico. Ela afirma que campanhas como
esta são extremamente importantes na formação
dos estudantes. “É uma opor tunidade fantástica para o desenvolvimento das habilidades dos
alunos. Além disso, a faculdade possui uma clínica
multidisciplinar e todos os casos em que são diagnosticadas alterações nos resultados dos testes
encaminhamos o paciente para o acompanhamento gratuito, lá no campus”.
“Por todas as cidades que percorremos a campanha
foi um sucesso. O CRF/MG agradece a todos os
parceiros que tornaram realidade esta ação tão
importante para o cidadão” destaca Yula Merola,
presidente do CRF/MG.

A população que passou pela
rodoviária no dia 3 de maio contou
com serviços de saúde gratuitos

Presidente do CRF/MG, Yula Merola,
participou da campanha

Farmacêuticos e alunos da UFMG, Una, Newton, Faminas e Pitágoras foram parceiros da ação

...
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EM DESTAQUE

Pesquisa DataFolha atualiza dados
sobre automedicação no país
Segundo pesquisa encomendada pelo Conselho Federal de Farmácia e realizada pelo Instituto
Datafolha, das pessoas que tomaram algum medicamento nos últimos seis meses, 47% fizeram
isso sem prescrição médica pelo menos uma vez por mês, sendo que, em um quarto destes casos,
amigos, vizinhos e parentes foram os principais influenciadores na hora da decisão.
Dentre os 77% que confessaram que se automedicam, 25% fazem isso todos os dias ou pelo menos
uma vez por semana, 22% uma vez ao mês e 30% menos de uma vez a cada 30 dias. Foi detectada
ainda pelo estudo uma modalidade diferente de automedicação, quando, após passar pelo profissional da saúde e ter a receita, a pessoa usa o medicamento de forma diferente da orientada. Esta
forma foi utilizada por 57% dos entrevistados, sendo que a principal alteração foi a redução da
dose (37%), sob a alegação de que o medicamento fez mal ou a doença já estava controlada.
A automedicação, além de poder fazer mal para quem pratica, também pode se tornar um
problema de saúde pública. A pesquisa da CFF indicou que os antibióticos são responsáveis por
42% do total usado sem receita, ficando atrás somente dos analgésicos e antitérmicos, que juntos
somam 50%. O problema é que, quando utilizado de forma errada, o antibiótico pode fortalecer
uma determinada bactéria, tornando cada vez mais difícil combater infecções.
Aquisição dos medicamentos – A maioria dos brasileiros (88%) compra os medicamentos que
utiliza, sendo que 30% consegue esses produtos na rede pública/SUS. Outras maneiras citadas
foram o uso de amostras grátis ou doações. A obtenção de medicamentos na rede pública/SUS
é maior entre pessoas com mais de 60 anos (50%) e entre moradores da Região Sul (41%). Com
exceção dos medicamentos para diabetes (insulina, hipoglicemiantes orais), é mais comum a
compra dos demais.
Descarte – A pesquisa apurou também qual é a forma mais usual de descarte dos medicamentos
que sobram ou vencem, e 76% dos entrevistados indicaram maneiras incorretas para a destinação
final desses resíduos. Pelos resultados da pesquisa, a maioria da população descarta sobras de
medicamentos ou medicamentos vencidos no lixo comum. Quase 10% afirmaram que jogam os
restos no esgoto doméstico (pias, vasos sanitários e tanque.
Metodologia – A pesquisa quantitativa foi realizada com a população brasileira a partir de 16 anos
de idade e que utilizou medicamentos nos últimos seis meses. A coleta de dados foi feita pelo
Datafolha, entre os dias 13 e 20 de março de 2019. Com uma amostra de 2.074 pessoas, o estudo
teve abrangência nacional, incluindo capitais/regiões metropolitanas e cidades do Interior, de diferentes portes, em todas as regiões do Brasil. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.
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EM DESTAQUE

Confira um balanço das
ações da Campanha
pelo Uso Racional de
Medicamentos pelo Estado

Pouso Alegre

Divinópolis

Juiz de Fora

Coronel Fabriciano

Governador Valadares

Uberlândia

Poços de Caldas

Uberaba

Belo Horizonte

10
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 66 - MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2019

...

EM DESTAQUE

Almenara

Juiz de Fora

Ouro Preto

Juiz de Fora

Governador Valadares

Três Corações

Itajubá

PARCEIROS

Paracatu
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Alfenas

EM DESTAQUE

Escola de Farmácia
da UFOP festeja 180
anos com muita
história e tradição
Além da tradicional cerimônia, em comemoração
a data, alunos e professores se reuniram na Praça
Tiradentes em uma ação global que ofereceu
atendimento gratuito à população de Ouro Preto

...
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EM DESTAQUE

A histórica cidade de Ouro Preto foi palco
de grandes comemorações no mês de abril,
quando a programação dos festejos dos
180 Anos da Escola de Farmácia da Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) ocupou
pontos simbólicos da cidade.
Retratar a história dessa instituição é
descrever Minas e o Brasil, política, intelectual e estruturalmente. Afinal, importantes
pesquisadores, doutores, escritores, juristas
e personagens importantes da política do
país estudaram nesta, que é a primeira
escola de farmácia da América Latina.
Fundada em 1839, a Escola de Farmácia da
UFOP formou mais de 12 mil profissionais
durante seus 180 anos de existência. O ato de
consolidação se deu após a proclamação da
República e representa um marco de pioneirismo na área da saúde. A UFOP foi a primeira
instituição da América Latina a desvincular os
estudos farmacêuticos e médicos.

celebrado. Essa história merece continuar
por mais 180 anos”, destaca a diretora.
Homenagens - Professores, ex-alunos e o
presidente do Conselho Federal de Farmácia
(CFF), o farmacêutico Walter da Silva Jorge
João, foram homenageados na sessão solene
realizada no Centro de Convenções. “Este
é um momento histórico para a profissão
farmacêutica. Nós estamos muito felizes em
celebrar esta importante caminhada. Como
responsável pelo Conselho Federal, estamos
sempre presentes com ações, projetos e
discussões que contribuam no avanço da
atuação farmacêutica na rede de atendimento da saúde”, celebrou o presidente.
A conselheira do CRF/MG, professora mestre
da Escola de Farmácia de Ouro Preto, Andrea
Grabe, também foi homenageada com a
medalha alusiva aos 180 anos da escola. “Há
quase 26 anos eu cheguei na UFOP. Construí

Com quarenta anos de carreira na Universidade de Ouro Preto, desde quando
ingressou como aluna do curso de Farmácia,
a diretora professora Maria Elisabete da Silva
Barros se diz orgulhosa de estar à frente de
uma instituição que preza pela história e,
acima de tudo, pelo ensino de qualidade.
“Sou nascida em Ouro Preto, estudei e me
formei nesta universidade e, hoje, estou
diretora. É uma honra pra mim. Tenho
certeza de que mesmo depois da minha
aposentadoria irei continuar contribuindo
com a Escola de Farmácia. A gente vê a
cada dia como o nome desta instituição é

Diretora professora da UFOP, Maria Elisabete Barros,
entregou homenagem à conselheira Andrea Grabe
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EM DESTAQUE

Ação social na Praça Tiradentes foi parte das comemorações dos 180 anos da Escola de Farmácia de Ouro Preto

minha vida e ajudei na construção de parte
desta história. Tenho muito orgulho dessa
caminhada e temos muito o que celebrar. Um
prédio novo, infraestrutura muito próxima de
escolas de primeiro mundo. Aqui, formamos
profissionais que atendem aos anseios da
nossa sociedade. E o fato de que sou uma
decente que tem assento no Conselho Regional
de Farmácia também me orgulha muito, por
que assim posso levar este olhar da academia
para dentro do Conselho e contribuir com a
renovação desta importante profissão”.

Saúde na praça – A Praça Tiradentes, um dos
principais pontos turísticos de Ouro Preto
reuniu alunos, ex-alunos e professores numa
grande ação social que ofereceu atendimento
gratuito a comunidade ouro-pretana. Uma
grande tenda foi erguida na praça e ali, a
população teve acesso aos serviços farmacêuticos como: exames, vacinação, distribuição de
plantas medicinais, coleta de medicamentos
vencidos ou em desuso, aferição da pressão
arterial e frequência cardíaca. A programação
foi promovida em parceria com o CFF.

Preservação da história - Ao longo de sua
existência, a Escola de Farmácia da UFOP
preservou um acervo formado por material
didático de origem europeia, mobiliário,
drogas e equipamentos do final do século XIX,
documentos com registro da vida acadêmica e
administrativa, livros, periódicos e teses com
ênfase no século XIX e início do século XX.

O aluno do 8º período da graduação, Paulo
Corraide, destaca a importância de iniciativas
que oferecem a oportunidade de colocar em
prática técnicas e processos vistos em sala
de aula. “Me descobri dentro da profissão no
decorrer da formação. Meu desejo era ser
engenheiro. Mas, com o passar do tempo, fui
tocado pela necessidade de garantir saúde de
qualidade para a população e ações práticas,
como esta de atendimento à população, só
confirmam minha aptidão e gratidão por tudo
que tenho aprendido”, comenta o aluno.

Este acervo encontra-se no prédio onde foi
promulgada a primeira Constituição Republicana do Estado, ocupado pela Escola de
Farmácia desde o início do século XX.
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GESTÃO

CRF/MG dá início ao

em 2019
O Conselho Presente, projeto que tem como
objetivo aproximar a entidade dos farmacêuticos que estão fora de Belo Horizonte,
está de volta em 2019. Os encontros, de
tema "Aspectos técnicos e legais da fiscalização do CRF/MG", serão realizados até
julho em 9 cidades.

cêuticos da região esclarecerem dúvidas sobre

O primeiro encontro já aconteceu na cidade
de Pouso Alegre, no dia 1º de abril. Na ocasião,
participaram a presidente Yula Merola e a
fiscal Aline Fachetti. Segundo Yula, “tratou-se
de um momento importante para os farma-

conosco. Esse encontro cara a cara é impor-

a entidade e a fiscalização, entenderem o que
o CRF/MG faz e como atua, e apresentarem
sugestões de melhorias para a profissão”. A
presidente também reiterou a importância
da participação nas próximas oportunidade.
“Convido os profissionais a vir conversar
tante para que possamos compreender as
demandas de cada região de perto e para
que sejam realizadas ações específicas de
resolução de problemas”, explica.

Próximas cidades
• Patos de Minas

• Passos

• Pouso Alegre

• Ponte Nova

• Andradas

• Juiz de Fora

• Uberlândia

Fique atento às divulgações e participe!
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GESTÃO

CRF/MG pede a inclusão
do profissional
farmacêutico em
programa de saúde
do governo federal
Ofício assinado pelo Conselho Regional de Farmácia
de Minas Gerais foi protocolado no dia 13 de março
No último dia 13 de março, a presidente do CRF/MG, Yula Merola, protocolou no Ministério da
Saúde, em Brasília, documento de solicitação de inclusão do profissional farmacêutico na medida
provisória a ser editada pelo governo federal que institui o programa “ Mais Saúde da Família”.
Tal programa é uma ferramenta do Governo Federal, que pretende reformular o modelo assistencial de saúde dinamizado pelo SUS, mediante a implementação de equipes multiprofissionais,
em que estes são responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, localizadas em uma área geográfica delimitada. As equipes irão atuar com ações de promoção da
saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais frequentes, e na manutenção da saúde desta comunidade.
Para a presidente do CRF/MG, com a atual legislação, o farmacêutico pode integrar a equipe de
saúde realizando atendimento ao paciente, bem como participar de toda organização da atenção
farmacêutica. “Para promover a saúde e evitar problemas relacionados aos medicamentos, a
atenção farmacêutica é uma importante ferramenta e o farmacêutico um profissional imprescindível dentro do escopo de uma equipe multidisciplinar”, destaca a presidente.
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GESTÃO

CRF/MG se reúne com
Joice Hasselman
Encontro com a líder do governo no Congresso
Nacional abriu o debate sobre um novo
modelo para os Conselhos de Classe
A diretoria do CRF/MG participou
de uma discussão na Câmara
dos Deputados sobre o trabalho
desenvolvido pelos conselhos de
fiscalização. O contexto atual é
que parte da equipe econômica
do governo federal defende a
retirada da contribuição das
classes para essas entidades.
A líder do governo na Câmara,
deputada federal Joice Hasselman,
chegou a escrever um post nas
redes sociais se colocando a
favor do fim das contribuições
e pedindo mudanças no perfil
gerencial dos conselhos.

A presidente do CRF/MG, Yula Merola, e o vice-presidente, Alisson
Brandão, em reunião com a deputada federal Joice Hasselman

Em reunião com Hasselman, a presidente Yula Merola defendeu que os conselhos são importantes, mas que de fato, “precisam equacionar o cumprimento das atividades finalistas e uma
maior intervenção nas políticas públicas dentro das áreas de competência, sempre com o
objetivo no interesse público”.
“Uma sociedade só evolui a partir de sua capacidade de repensar suas regras, valores e códigos
de conduta de forma plural e estruturada, afinal, os Conselhos exercem um papel importante na
cultura profissional da nossa sociedade”, ressalta a presidente.

17
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 66 - MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2019

GESTÃO

Cerca de 12 conselhos mineiros, incluindo o CRF/MG, vem se reunindo periodicamente a fim
de “engrossar” as articulações no Congresso Nacional contra a Medida Provisória apresentada na Câmara dos Deputados, pelo deputado federal Tiago Mitraud (Novo/MG). No texto, o
parlamentar coloca como facultativo o pagamento da anuidade aos conselhos de fiscalização
das atividades profissionais.
“Nossa grande preocupação neste momento é apresentar aos parlamentares e a sociedade,
a importância das atividades desenvolvidas pelos Conselhos de classe. Além da função
fiscalizadora, atendemos ao cidadão em ações educativas e na participação de políticas
públicas importantes. No Brasil, tudo que se torna facultativo se perde com o tempo. E a
partir do momento em que não houver mais contribuição dos profissionais, os Conselhos
não têm como se manter. E com isso, a sociedade ficará desassistida”, ressalta a presidente
do CRF/MG, Yula Merola.

Representantes de Conselhos de Minas Gerais unidos em prol de suas atividades profissionais
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CRF/MG se reúne com
Anvisa e garante ação
conjunta no Estado
Em audiência na sede da Anvisa, em Brasília,

de medicamentos controlados. Precisamos

a presidente do CRF/MG, Yula Merola, acom-

de uma atuação forte no Estado para fisca-

panhada da Superintendente Administrativa,

lizar esta e outras graves irregularidades”,

Vera Paiva, se reuniu com o diretor do órgão

destaca Yula Merola.

regulador, Renato Porto. Na oportunidade,

Atualmente, existem cadastrados no CRF/MG

foram apresentados dados estatísticos que
demonstram o descumprimento da legislação em unidades farmacêuticas públicas
e privadas em Minas, como postos de medicamentos, farmácias populares e farmácias
ativas em unidades hospitalares.
Na oportunidade, a presidente propôs à

2.965 estabelecimentos públicos, sendo que,
mais de 750 atendem a população sem o
farmacêutico responsável técnico e mais de
660 sem registro. O que significa que o estabelecimento funciona ilegalmente.
“Temos visto um aumento de farmácias
públicas, mas infelizmente não vemos uma

Anvisa o planejamento de ações conjuntas,

melhora na saúde da população. A falta

em especial, em postos de medicamentos,

do profissional farmacêutico acarreta em

farmácias públicas e privadas, além de

diversos procedimentos equivocados, como

unidades hospitalares. “Atualmente, um

medicamentos estocados de forma incorreta,

grande número de postos de medicamentos

medicamentos vencidos por falta de geren-

funcionam irregularmente em Minas Gerais,

ciamento de compras e o uso incorreto de

sem a presença do profissional farmacêutico.

medicamentos pela falta de informação do

Muitos dos quais que realizam dispensação

usuário”, explica a presidente do CRF/MG.
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“Alguns municípios possuem farmácias em
funcionamento sem farmacêutico responsável técnico por decisão judicial, outros
continuam funcionando irregularmente
mesmo sem autorização judicial apesar de
serem autuados pelo serviço de fiscalização
do CRF/MG. Portanto, temos uma grande
dificuldade na regularização das farmácias
públicas em Minas”, conclui.
O diretor da Anvisa ressaltou que a diretriz
atual é no sentido de ampliar a descentralização das atividades aos estados e
municípios, mas reconhece o grande desafio
que envolve esse tipo de gestão. “Este
documento será avaliado por mim e também
pela nossa equipe técnica”, garantiu Renato.

projeto que irá abrir as discussões sobre o
programa Farmácia SUS. Em parceria com
a Anvisa e a participação da Comissão Intergestores Tripartite (CIT), o CRF/MG pretende
diagnosticar, discutir propostas e qualificar
a gestão das farmácias do SUS em todas
as regiões do Estado. “Será uma grande
discussão sobre o modelo de farmácias no
país e atuação dos diferentes colaboradores
neste processo. Vamos garantir que o projeto
funcione em sua totalidade, qualificando os
profissionais e exigindo que as normas sejam
cumpridas. É nossa responsabilidade contribuir na melhoria da qualidade do atendimento
ao nosso consumidor final, que é a população
usuária do SUS”, destaca Yula Merola.

CRF/MG promove projeto pioneiro – Minas
Gerais será pioneiro na elaboração de um

O lançamento da proposta está, inicialmente,
programada para o mês de julho deste ano.

Reunião em prol da saúde
e capacitação farmacêutica
No dia 25 de março, o vice-presidente do
CRF/MG, Alisson Brandão, se reuniu com o
secretário de saúde da cidade de Oliveira,
Lucas Lasmar, e com presidente do
Sindecofe/MG, William Ferreira de Souza,
para alinhar ações em prol da saúde
pública da seção Centro-Oeste do Estado
e parcerias para realização de cursos
voltados aos farmacêuticos da região.
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Minas celebra, enfim,
a votação da proposta
de desoneração do
farmacêutico pelo CFF
Desde janeiro de 2018, o pedido da revisão
sobre aplicação do reajuste, a cada três
anos, para contribuição compulsória da
anuidade e taxas foi feito três vezes, todas
rejeitadas com o argumento de que o
congelamento contraria a Lei 12.514/2011,
que determina o reajuste de acordo com a
variação do INPC, e o acórdão do nº 039806/18P, do Tribunal de Contas da União,
acerca da possibilidade de configuração de
ato de improbidade administrativa devido
à suposta renúncia fiscal.

Foi pauta de discussão na última Reunião
Plenária Ordinária do Conselho Federal de
Farmácia (CFF), realizada em Fortaleza, nos
dias 23 e 24 de maio, o pedido de congelamento da anuidade dos farmacêuticos
inscritos na instituição. Tal proposta foi apresentada pela terceira vez pelo CRF/MG, em
novembro do ano passado, e desde então
aguarda prioridade nas deliberações do CFF.
A proposta de revisão sobre aplicação do
reajuste, para contribuição compulsória
da anuidade e taxas, faz parte do pacote,
sugerido por meio de ofício enviado ao CFF,
pela última vez, no dia 19 de outubro de 2018.
A proposta previa três medidas: o congelamento da anuidade em 2019, a possibilidade
de que farmacêuticos que têm sociedade de
pelo menos 76% de estabelecimentos possam
pagar apenas 50% da anuidade da empresa
e a redução da cota-parte enviada por Minas
Gerais ao CFF de 25% para 10%.

“Outros conselhos já viabilizaram este
modelo de pacote de desoneração e, hoje,
executam um orçamento enxuto, mas que
não sacrifica o trabalhador e que também
não infringe a lei. Infelizmente, o CFF
não acatou o nosso pedido, mas ficamos
felizes pela iniciativa do colega conselheiro
federal pelo Rio de Janeiro que aderiu a
nossa bandeira e retomou a discussão que
será colocada em plenário nesta semana”
destaca Yula Merola, presidente do CRF/MG.

Esta não é a primeira vez que o CRF/MG
solicita ao CFF o congelamento da anuidade.
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Em todos os encaminhamentos apresentando
o pacote de desoneração do farmacêutico, o
CRF/MG reconhece os parâmetros legais que
permeiam a questão da anuidade, mas reitera
que é possível justificar o não-reajuste e o
desconto proporcional para farmacêuticos que
sofrem a dupla cobrança como pessoas físicas
e jurídicas com o princípio da razoabilidade.

assinaram as reivindicações a fim de fortalecer o movimento lançado por Minas Gerais.
“É preciso que se entenda que também é
papel dos conselhos de classe preservar seus
profissionais nesse momento econômico
negativo pelo qual o país atravessa. Se o Brasil
está em crise financeira, consequentemente,
o trabalhador também sofre a mesma dificuldade. O congelamento do valor da anuidade
pode ser um alívio no bolso de quem luta para
manter as contas em dia” afirma Yula Merola,
presidente do CRF/MG.

Mesmo sem a resposta do CFF, a diretoria
do CRF/MG aprovou a proposta em plenário.
Os conselheiros regionais não só concordaram com todos os itens apresentados como

Fórum aproxima
trabalhos do
CRF/MG e Funed
Como par te integrante do plano de
trabalho vigente no acordo de cooperação técnica assinado pelo CRF/MG e
Fundação Ezequiel Dias, as entidades
realizaram, no dia 23 de maio, um fórum
em conjunto para apresentação de suas
atuações. Na ocasião, a presidente do
CRF/MG, Yula Merola, compôs mesa
com o vice-presidente da Funed, Rodrigo
Leite, para a abertura dos trabalhos.
Em seguida, colaboradores de ambas
as instituições falaram sobre suas atribuições, aproximando os trabalhos para
ações conjuntas futuras.
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CRF/MG se reúne com
Ministério Público
para garantir assistência
farmacêutica integral nas farmácias
públicas de Juiz de Fora
Reunião aconteceu na terça-feira, 21 de maio, após
denúncias recebidas sobre ofício da Secretaria
de Saúde do município liberando dispensação
de medicamentos mesmo na ausência do
profissional farmacêutico; TAC para regularização
da assistência não foi cumprido desde 2015
23
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Na terça-feira, 21 de maio, o Conselho
Regional de Farmácia de Minas Gerais esteve
no Ministério Público de Juiz de Fora em
audiência com o promotor de justiça, Jorge
Tobias de Souza, com o intuito de reivindicar
a regularização da assistência farmacêutica
nas farmácias públicas do município. A ação
se deu a partir de denúncias recebidas pelo
CRF/MG sobre ofício assinado pela Subsecretária de Atenção à Saúde da cidade, Maria
Aparecida Martins Baeta Guimarães, em que a
Secretaria de Saúde de Juiz de Fora decretou,
no dia 2 de maio, a dispensação de medicamentos e a abertura de farmácias municipais
de todas as unidades básicas de saúde mesmo
na ausência do profissional farmacêutico.

município se comprometeu a regularizar a
assistência farmacêutica até 2017. Segundo
cláusula primeira do Inquérito Civil Público
nº 0145.10.000017-6, “o compromissário se
obriga a, no prazo de 24 (vinte e quatros)
meses, manter em todas as dependências
físicas da respectiva Secretária de Saúde, em
que se proceda dispensação, acautelamento
e manipulação de medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (unidades
básicas, almoxarifados, hospital, dentre
outros), responsáveis técnicos – profissionais farmacêuticos – registrados e habilitados
perante o Conselho Regional de Farmácia”.
Na reunião, o promotor de justiça Jorge Tobias
de Souza, que atendeu prontamente a solicitação do CRF/MG sobre o assunto, foi taxativo
em dizer que o TAC tem que ser cumprido e,
devido ao não cumprimento no prazo estipulado, o Ministério Público ajuizou uma ação
contra o município de Juiz de Fora, na qual
pleiteia judicialmente o cumprimento do termo.

No documento, a Subsecretária de Atenção
à Saúde anexa o Parecer nº145/2018 do
Conselho Federal de Enfermagem, que diz
que entrega de medicamentos no dispensário
pode ser realizada por profissionais de Enfermagem. Porém, o ofício refere à liberação
da assistência farmacêutica às farmácias
das unidades básicas de saúde, além do
parecer do Cofen ser contrário ao Decreto nº
85.878/81, que prevê que a dispensação de
medicamentos é atividade privativa do profissional farmacêutico.

A presidente Yula Merola, que está envolvida
com a pauta desde a chega das denúncias,
garante que o Conselho não medirá esforços
para defender a categoria. “O CRF/MG entrará
com mandado de segurança preventivo,
buscando coibir a ação descrita no ofício
viabilizado pela secretaria de saúde de Juiz
de Fora. Vamos garantir o cumprimento do
Termo de Ajuste de Conduta e da lei para que
a atividade farmacêutica não seja prejudicada
em nenhum posto de trabalho, garantindo a
assistência na dispensação de medicamentos
à população pelo profissional que foi qualificado para esse fim”, afirma.

O ofício também vai de antemão ao Termo
de Ajuste de Conduta assinado em 2015 pela
Prefeitura de Juiz de Fora. No TAC, documento
utilizado pelos órgãos públicos, em especial
pelo Ministério Público, para o ajuste de
conduta em que o signatário do termo se
compromete a ajustar alguma conduta
considerada ilegal e passar a cumprir a lei, o
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CRF/MG não mede
esforços para
manter assistência
farmacêutica
qualificada
O Supremo Tribunal Federal reconheceu no
último dia 4 de junho, a repercussão geral do
Recurso Extraordinário que trata da possibilidade de técnicos de farmácia assumir a
responsabilidade técnica por drogarias. O que
significa que o resultado final do julgamento
pode atingir a toda classe farmacêutica. Ainda
não há data prevista pelo STF para o julgamento do mérito da matéria.

do técnico em farmácia assumir a RT de
farmácias e drogarias, que levou o autor da
ação a recorrer aos tribunais superiores.
Desde o início do processo a advocacia
geral do CRF/MG vem acompanhando
e dando encaminhamentos junto à
justiça para garantir o cumprimento da
lei 5991/73, que estabelece no artigo 15,
parágrafo 1º, que apenas o profissional
farmacêutico, obrigatoriamente, inscrito
no conselho profissional pode exercer
a função de responsável técnico em
farmácias e drogarias no Brasil.

O processo original, de abril de 2007, tinha o
objetivo, por parte do requerente, de garantir
a inscrição nos quadros do CRF/MG e então,
a assunção de responsabilidade técnica
por drogaria. A justiça de Minas Gerais, em
novembro do mesmo ano, julgou improcedente o pedido em relação à assunção de
RT. A partir daí, foi interposta apelação por
ambas as partes.

“Diante de um processo de repercussão
abrangente como este, que poderia e
ainda pode gerar um impacto nacional na
profissão farmacêutica, foram tomadas
todas as providencias cabíveis naquele
momento, inclusive, comunicação imediata
e pedido de apoio ao Conselho Federal

No ano de 2010, a segunda instância ao
julgar os recursos manteve a impossibilidade
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Dir. para esq.: Claudiney Ferreira, Alisson Brandão, Yula Merola e Vanderlei Machado

de Farmácia” relata Vanderlei Machado,
presidente do CRF/MG, entre os anos 2012 a
2015, época do julgamento do processo pelo
Superior Tribunal de Justiça.

Em relação, especificamente, ao Recurso

No STJ, o Recurso Especial nº 1.243.994/MG
decorrente do processo recebeu tratamento
de repercussão geral, ou seja, o resultado irá
valer para todos os processos envolvendo a
mesma matéria. “Mesmo sem apoio financeiro por parte do CFF e dos demais regionais,
achei por bem contratar um jurista com
expertise na área do direito administrativo
para defesa dos direitos da categoria. O que
foi uma atitude acertada, pois, garantimos
a validade da lei. A partir deste julgamento,
não foi mais possível, a emissão de RT para
técnico em farmácia” destaca Machado.

a importância deste julgamento para a

Extraordinário nº 1.156.197/MG, o CRF/MG
já solicitou uma audiência com o Ministro
Marco Aurélio para dar destaque sobre
categoria farmacêutica. “Diante da situação
atual permanecemos atentos a todos os
prazos e repercussão do processo. Nossa
expectativa é que se mantenha a impossibilidade da assunção em casos de técnicos
reafirmada, neste caso, em três momentos
pela justiça. O CRF/MG se apresenta
como um incansável defensor da classe
farmacêutica e dos direitos que lhes são
reservados e, está sempre à disposição
para atuar nesse sentido” declara Yula
Merola, presidente do CRF/MG.
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CRF/MG lança campanha de mobilização
O CRF/MG lançou nas redes sociais uma
campanha de mobilização da classe farmacêutica com o objetivo de conscientizar a sociedade e
alertar os ministros do Supremo Tribunal FederalSTF, sobre a importância da manutenção da
legislação, que define, claramente, que o farmacêutico é único profissional habilitado a assumir a
Responsabilidade Técnica de qualquer estabelecimento farmacêutico.
Com o nome “RTdedrogariaéfamacêutico”, a
campanha vem ganhando adesão de outros
estados. A ação dá continuidade à luta que o CRF/
MG vem promovendo já há algum tempo, diante
de todas as demandas referentes aos técnicos de
farmácia. Em especial, ao o Recurso Extraordinário nº 1.156.197/MG, que está sendo apreciado
pelo STF nas últimas semanas.

CLIQUE AQUI PARA MANDAR O SEU RECADO AO STF!

4º Encontro de
Fiscalização
No dia 3 e 4 de abril, os farmacêuticos fiscais do CRF/MG participaram do 4º Encontro
de Fiscalização. Ao todo, compareceram vinte e dois fiscais. Na ocasião, foi discutido o
Relatório Anual referente ao ano de 2018, Planejamento Estratégico para 2019, revisão
da ficha de fiscalização do exercício do farmacêutico e atualização de procedimentos.
Além dessas discussões, houve um momento para a troca de dicas para o projeto Fiscalização Legal e resolução de dúvidas dos fiscais em relação ao setor de Registro.
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Carteira CRF Jovem:
estudantes agora contam
com documento
exclusivo de
cadastro no CRF/MG
Carteira CRF JOVEM
CADASTRO PRÉ-CRF/MG
Nome:
NOME DO FARMACÊUTICO (A)
Instituição de ensino:
NOME / SIGLA DA INSTITUIÇÃO
Curso / Período:
FARMÁCIA / 00º PERÍODO
Data de nascimento: 00/00/00
ID: 00.000.000-0
Código de uso: 00000000
Esta carteira NÃO substitui a carteirinha de estudante
oﬁcial e NÃO é válida como documento de identiﬁcação.

CPF: 000.000.000-0
Validade
00/00/00

Estudantes de Farmácia agora estarão mais
próximos do CRF/MG com a Carteira CRF
Jovem. O documento virtual permite que
os graduandos participem das atividades e
benefícios da entidade gratuitamente.

estudante no CRF/MG. Assim, quando for
realizar sua inscrição profissional depois de
formado, o resgate dos dados cadastrados é
realizado, agilizando o processo.
Com a Carteira CRF Jovem, o graduando
pode participar das capacitações, eventos e
congressos. Estudantes a partir do 8º período
ainda aproveitam os descontos do Profarminas, programa de benefícios da entidade,
além de desconto exclusivo no plano de
saúde da Unimed através da Aliança, seguradora de saúde.

A carteirinha é gerada pelo Acesso Restrito
do site do Conselho, após o preenchimento
de um formulário de cadastro e envio de
declaração de vínculo com a instituição de
ensino. Além do documento, que fica disponível virtualmente e pode ser impresso pelo
acadêmico, é realizado um pré-cadastro do
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Projeto de lei que
libera venda de MIPs
em supermercado
é arquivado

No dia 21 de março, foi arquivado o Projeto de Lei 9.482/2018, que previa a liberação da venda
de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) em supermercados e estabelecimentos similares
de todo o país.
O arquivamento categoriza vitória da saúde pública e da categoria, já que tal liberação seria um
risco ao uso racional de medicamentos, privando a população de orientação adequada prestada
pelos profissionais farmacêuticos.
O CRF/MG, assim como os demais conselhos regionais e federal, lutou ativamente para que o PL
não continuasse tramitando no Congresso. Em 27 de novembro de 2018, o gerente de Inscrição
e Registro, farmacêutico Rodrigo Mota Ribeiro, representou o Conselho de Minas e os farmacêuticos mineiros na audiência pública referente ao projeto de lei em Brasília, além de sensibilizar
pessoalmente o deputado mineiro que faz parte da Comissão, Toninho Pinheiro, antes do início
da audiência.

29
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 66 - MARÇO/ABRIL/MAIO DE 2019

A SEGUNDA
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REVISTA
CIENTÍFICA
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JÁ ESTÁ NO AR!

Clique e acesse: http://bjhp.crfmg.org.br
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Brazilian Journal of
Health and Pharmacy
agora conta com ISSN
Desde o dia 7 de maio, a revista científica
do CRF/MG, Brazilian Journal of Health
and Pharmacy, conta com o número ISSN
2596-321X em seu periódico.
O ISSN (International Standard Serial
Number), sigla em inglês para Número
Internacional Normalizado para Publicações Seriadas, é o código aceito
internacionalmente para individualizar
o título de uma publicação seriada. Esse
número se torna único e exclusivo do título
da publicação ao qual foi atribuído. O uso
do ISSN garante visibilidade qualificada ao
periódico, dando mais facilidade para a
busca em bases catalográficas e de bibliotecas (eletrônicas ou físicas).

São publicados artigos originais, artigos de revisão
e similares, que contemplam as áreas abaixo e
seus temas relacionados: Ciências Farmacêuticas; Gestão em Saúde; Ciências Básicas; Práticas
Complementares; Educação em Saúde; Outros.
O próximo volume da BJHP será lançado em
julho deste ano. Para submeter artigos, o autor
deve conferir as condições apresentadas no site
da revista e enviar o artigo para o e-mail bjhp@
crfmg.org.br, juntamente com a carta de encaminhamento ao editor contendo seus contatos de
e-mail e instituição vinculada.

Submissão de artigos
A revista científica do CRF/MG, Brazilian
Journal of Health and Pharmacy, tem
como missão incentivar a publicação
de trabalhos científicos desenvolvidos
e realizados em instituições de ensino e
de pesquisa, relacionados às atividades
diversas do profissional farmacêutico
e profissionais das áreas de saúde e
ciências biológicas.
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CRF/MG lança

A Farmácia, como uma das principais categorias em saúde, é berço de profissionais de
referência em suas dez áreas de atuação e
mais de cem especialidades. Pensando em
disseminar a experiência e o conhecimento
através desses farmacêuticos, trazendo inspiração e novos olhares à categoria, o CRF/MG
lança o Talk Farma.
O projeto consiste em uma série de debates
de curta duração ministrados por especialistas
que abordam temas atuais e de interesse
da categoria, filmados para divulgação no
YouTube e redes sociais, disponibilizando o
conhecimento sem fronteiras.

Paulo Granjeiro fala sobre “Inovação
Farmacêutica - Startups”

A primeira edição do Talk Farma, projeto
bimestral, aconteceu dia 21 de fevereiro,
em parceria com a Faculdade Pitágoras. O
tema, “Inovação farmacêutica: startups”,
foi discutido por Paulo Granjeiro, professor
da UFSJ e co-fundador das startups Pulsus
Senores, ProbioFull e Sôbet. Na segunda
edição de abril, o psicólogo e coach Bedsen
Rocha falou sobre carreira, no talk de tema
“Fórmula farmacêutica: como se faz um bom
profissional”.

Bedsen Rocha fala sobre “Fórmula farmacêutica:
como se faz um bom profissional”
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Justiça
garante
atuação do
farmacêutico
*
na citologia
O Conselho Federal de Medicina (CFM) deve se abster de
impor restrição à atuação do farmacêutico na citologia
clínica. Essa é a decisão do Tribunal Regional Federal da
1ª Região (TRF-1), em processo julgado em 10/04/2019,
que não cabe mais recurso.
Na decisão, o TRF1 manteve o entendimento de inconstitucionalidade dos artigos 7º, 8º e 9º, da Resolução CFM nº
1823/2007, que tratavam do assunto, e reiterou a determinação que aquele conselho se abstenha de proibir a
aceitação de laudos realizados por farmacêutico, bem
como de não reconhecer e/ou não aceitar exames de
citologia clínica assinados e/ou sob responsabilidade de
farmacêutico. Outra determinação é a de que o CFM não
pode divulgar quaisquer dessas restrições, conforme
julgamento originário de 2010.
O presidente do CFF, Walter da Silva Jorge João, reforça a
importância de mais uma vitória para a categoria farmacêutica no âmbito da citologia clínica, ressaltando que
não limitará esforços em garantir o exercício profissional
farmacêutico conforme a sua formação acadêmica e
previsão legal.
*Com informações do CFF
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Nota técnica esclarece sobre
testes rápidos em farmácias
Uma nota técnica elaborada pela Gerência
Geral de Tecnologia em Serviços de Saúde,
da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(Anvisa), proíbe a realização de testes rápidos
em farmácias e drogarias em todo território
nacional.

nenhuma hipótese, o objetivo de diagnóstico.
Os serviços farmacêuticos em farmácias e
drogarias devem ser permitidos pela autoridade sanitária local, mediante inspeção
prévia, devendo atender aos requisitos da
RDC 44/2009.

O conteúdo da nota esclarece que, de acordo
com a legislação vigente – RDC 44/2009 –, que
trata das boas práticas farmacêuticas para o
controle sanitário em farmácias e drogarias,
permite que os farmacêuticos em farmácias
e drogarias realizem apenas a aferição do
parâmetro bioquímico glicemia capilar, através
de equipamentos de autoteste.

Equipamento Hilab
A Anvisa também publicou esclarecimentos
sobre o uso de equipamentos Hilab em
farmácias e drogarias. Segundo a agência, o
equipamento se trata de um produto para
diagnóstico in vitro, de classe de risco II, para
uso exclusivamente profissional e não de um
produto para autoteste. Atualmente, existe
restrição expressa na RDC 44/2009 para a
utilização destes equipamentos em farmácias
e drogarias, nais quais estão possibilitadas
apenas a aferição do parâmetro bioquímico
de glicemia capilar através de equipamentos
para autoteste.

A justificativa é que a aferição de parâmetros fisiológicos ou bioquímico oferecida
na farmácia e drogaria deve ter como finalidade fornecer subsídios para a atenção
farmacêutica e o monitoramento da terapia
medicamentosa, visando à melhoria da
sua qualidade de vida, não possuindo, em

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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CRF/MG inaugura

Os farmacêuticos mineiros agora contam com uma nova fonte de informação sobre temas relevantes de saúde pública para disseminar à população. Em maio, o CRF/MG inaugurou o CIF,
Centro de Informações Farmacêuticas, canal que abriga informes técnicos de diferentes assuntos
comumente abordados em farmácias, drogarias e ambientes hospitalares.
O CIF é coordenado pela Assessoria Técnica e todo o conteúdo é elaborado pelos farmacêuticos que trabalham no setor do Conselho. Os informes, disponibilizados quinzenalmente, são
encontrados no site do CRF/MG, no menu Informações > Área Técnica. Todo o material pode
ser impresso, já que foi confeccionado em formato próprio para impressão, ou divulgado de
forma online, através do PDF. Esse mesmo conteúdo é desdobrado em publicações para as redes
sociais, em pílulas informativas.

Até o momento, estão
disponíveis os informes sobre
Desidratação e Prevenção
e Controle da Dengue.
Acesse e compartilhe!
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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.
Inscrição profissional

Para exercer a atividade farmacêutica é necessário
estar inscrito no Conselho Regional de Farmácia?
Sim, de acordo com o artigo 22 da Lei 3820/60 e artigo 1º da Resolução 638/17
CFF: “O profissional de Farmácia, para o exercício de sua profissão, é obrigado ao
registro/inscrição no Conselho Regional de Farmácia a cuja jurisdição estiver sujeito.”

Se eu cancelar minha inscrição, posso
reativar com o mesmo número?
Sim. Para reativar a inscrição será necessário comparecer ao CRF/MG, na Sede ou
Seção, apresentando os documentos relacionados no site www.crfmg.org.br, no
menu Informações > Requerimento e Modelos > Registro > Pessoa Física. Você
será inscrito novamente com o mesmo número de inscrição.
Lembrando que a anuidade recebida é o que permite que a entidade funcione
zelando pela fiel observância dos princípios da ética e da disciplina da classe
dos que exercem atividades profissionais farmacêuticas no País. A atividade
fim do CRF/MG é a fiscalização e ela garante assistência farmacêutica à
toda população, mais empregos, concorrência leal com estabelecimentos
regulares, entre outros benefícios.

...
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Se o profissional não estiver trabalhando/
assumindo responsabilidades técnicas, é
necessário o pagamento da anuidade?
Sim, o pagamento da anuidade é devido enquanto o profissional estiver
inscrito. Segundo o artigo 42, da RESOLUÇÃO Nº 638 DE 24 DE MARÇO
DE 2017, o fato gerador para cobrança de anuidade de pessoa física é a
inscrição, sendo irrelevante o exercício da profissão, nos termos da Lei
Federal nº 12.514/11.

Para exercer atividade como fiscal sanitário
é necessário estar inscrito no CRF?
Sim, de acordo com o Decreto 85.878/81, a atividade de fiscalização
sanitária é privativa de farmacêutico, portanto é necessário que o profissional tenha inscrição ativa.

Como é definido o valor da anuidade?

É definido pelo Conselho Federal de Farmácia, de acordo com a Lei 12514/11.

Orientações dos farmacêuticos fiscais Andreza Kelly, de Divinópolis, e
Rodrigo Mota, de Belo Horizonte e gerente do setor de Registro.

...
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Captação de receitas magistrais

Drogarias podem realizar a captação de receitas
contendo prescrições magistrais?
A farmácia sem manipulação ou drogaria é definida como estabelecimento de
dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e
correlatos em suas embalagens originais.
Conforme disposto pela Lei 11951, de junho de 2009, que dá nova redação ao
artigo 36 da Lei 5991/73, fica vedada a captação de receitas contendo prescrições magistrais em drogarias, ervanarias, postos de medicamentos, ainda que
filias da mesma empresa, bem como intermediação entre empresas.
O disposto corrobora as exigências contidas no item 5.4 da RDC 67/07, que
trata sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais
para uso Humano em Farmácias e o artigo 50 da RDC 44/09, que normatiza
os critérios para a dispensação e comercialização de produtos em farmácias
e drogarias. Portanto, drogarias não podem ter medicamentos manipulados e
nem captar receitas de clientes e encaminhar para outras farmácias magistrais
para realizar a manipulação.
Em caso de drogarias receberem receituários contendo prescrições magistrais,
o adequado é esclarecer ao paciente quanto a impossibilidade deste atendimento e orientá-lo a procurar estabelecimento que realize a manipulação
destes medicamentos.
Neste contexto, através da redação dada pelo item 5.3 da RDC 67/07, as
farmácias que mantêm filiais devem possuir laboratórios de manipulação
funcionando em todas elas, não sendo permitidas filiais ou postos exclusivamente para coleta de receitas, podendo porém, centralizar a manipulação de
determinados grupos de atividades em sua matriz ou qualquer de suas filiais.

Orientação do farmacêutico fiscal Alberto Moreira, de São Lourenço.
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Nos dias 22 e 23 de março, o CRF/MG

Com o tema: “Quality by Design e Desenvolvimentos de Medicamentos Sintéticos e
Biológicos”, as palestrantes farmacêuticas
Amanda Teixeira e Patricia Boasquivis,
da Funed, começaram os trabalhos.

promoveu o 1º Simpósio de Indústria
Farmacêutica. O evento, sediado em Belo
Horizonte, ofereceu capacitação aos profissionais farmacêuticos que atuam na área de
Indústria através de conhecimentos sobre
gestão industrial e ferramentas da qualidade,
boas práticas de fabricação e demais legislações sanitárias do setor, técnicas de
desenvolvimento de medicamentos e o perfil
profissional do farmacêutico na área.
No primeiro dia do Simpósio, 22 de março,
a presidente do CRF/MG, Yula Merola, deu
as boas-vindas aos participantes e realizou
a abertura oficial dos trabalhos. Após a fala
da presidente, o grupo técnico de Indústria
Farmacêutica, parte integrante da realização
do evento, também falou aos inscritos e

A presidente do CRF/MG, Yula Merola,
dá as boas vindas aos presentes

agradeceu a participação de todos.
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Amanda iniciou a palestra explicando
o que é o Quality by Design e como ele
melhorou o processo de desenvolvimento do produto e, consequentemente,
elevou-se a qualidade do resultado final.
Também falou um pouco sobre o ICH (The
International Council for Harmonization of
Technical Requirements). Já Patrícia trouxe
para os farmacêuticos e acadêmicos
presentes suas explicações sobre desenvolvimentos de medicamentos sintéticos
e biológicos. Explicou como são obtidos
esses fármacos, quais suas características, seus pontos positivos e negativos.
Encerrando a palestra, explanou sobre o
mercado de medicamentos biológicos.

O assessor de diretoria do CRF/MG , Bedsen
Rocha, realizou uma palestra voltada ao
perfil do profissional farmacêutico

No segundo dia de 1º Simpósio de Indústria
Farmacêutica, 23 de março, Alessandro
de Souza Melo e Fernanda Peixoto Sepe,
da Vigilância Sanitária Estadual de Minas
Gerais, abriram falando sobre auditoria e
indústria farmacêutica. Na oportunidade,
os participantes puderam tirar dúvidas
relacionadas à fiscalização no dia a dia da
indústria. Após o almoço, o assessor de
diretoria do CRF/MG, psicólogo e coach
Bedsen Rocha, realizou palestra ressaltando o perfil do farmacêutico industrial.
Fechando o simpósio, “Ferramentas de
Gestão” foi tema de palestra da Vanessa
Pereira Figueiredo Soares, da Hipolabor,
que explicou procedimentos para organização e maior rendimento nos trabalhos
do cotidiano da área.

Participação do Grupo Técnico no
primeiro dia de palestra

Vanessa Pereira encerrou o Simpósio
falando sobre “Ferramentas de Gestão”
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Amanda Teixeira (1ª foto) e Patrícia Boasquivis (2ª foto) palestrantes do primeiro dia de palestras,
falando sobre “Quality by design e Desenvolvimentos de medicamentos Sintéticos e Biológicos”

Alessandro de Souza (1ª foto) e Fernanda Peixoto (2ª foto) foram palestrantes do segundo dia de Simpósio

Cadastre seu currículo ou
sua vaga para farmacêutico
no Acesso Restrito
CLIQUE AQUI
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Com o objetivo de capacitar os farmacêuticos
que atuam no Sistema Único de Saúde através
de conhecimentos sobre o papel do profissional
na rede, acompanhamento farmacoterapêutico,
dispensação farmacêutica e atuação na saúde
mental, o CRF/MG realizou o 1º Simpósio de
Assistência Farmacêutica no SUS nos meses de
março e abril.

Santusa Pereira abriu a programação do Simpósio

No segundo dia da programação, Magali
França falou sobre acompanhamento
farmacoterapêutico no SUS

Na abertura, no dia 30 de março, os farmacêuticos
e acadêmicos receberam a palestrante Santusa
Pereira Santana, farmacêutica e especialista em
Integralidade no Sistema Único de Saúde. Com o
tema “Extraordinário SUS: O papel do farmacêutico para o acesso e o engajamento do paciente
no uso de medicamentos”, ela discorreu sobre o
funcionamento do sistema, quais são os pontos
positivos e negativos visto pela população e levou
os participantes à reflexão de como melhorar o
sistema através de um bom trabalho farmacêutico. “O farmacêutico tem que sair da lógica do
medicamento e começar a pensar no paciente em
uso do medicamento. Só assim vamos mostrar a
importância do profissional na assistência desse
paciente”, comenta Santusa.
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Já no segundo dia de palestras, 10 de abril, as
palestrantes Tainah de Souza, farmacêutica e pósgraduada em Farmácia Clínica, e Magali França,
farmacêutica e atual coordenadora da Assistência
Farmacêutica no Município de Sarzedo, falaram
sobre acompanhamento farmacoterapêutico no SUS.
A farmacêutica Tainah explicou sobre os métodos
utilizados de acompanhamento, planos de encaminhamento do paciente e sobre como o acolhimento
farmacêutico pode potencializar os resultados
do paciente. Em seguida, Magali falou sobre a

Dinâmica em grupo com os participantes no
Simpósio de Assistência Farmacêutica no SUS

atuação do farmacêutico, como o profissional pode
melhorar seu atendimento ajudando na saúde
da população e do Sistema. Na oportunidade, ela
também apresentou sobre o projeto “Farmácia de
Minas” desenvolvido em Sarzedo, apontando pontos
positivos e negativos, inovações e como esse projeto
vem melhorando a saúde da população dessa
cidade através de uma boa assistência farmacêutica.
Ao final da palestra, os acadêmicos e farmacêuticos tiveram uma dinâmica em grupo com casos
clínicos e eles tiveram que apresentar soluções e
qual seriam a melhor abordagem do farmacêutico

Tainah Souza falou sobre maneiras eficientes
de acompanhamento farmacêutico

naquela situação.
O último dia do 1º Simpósio de Assistência Farmacêutico no SUS foi realizado no dia 27 de abril, também
na sede do CRF/MG. Na ocasião, a farmacêutica
Stael Maria Costa foi a palestrante. Pela manhã,
Stael explicou sobre como otimizar a dispensação de
medicamentos no SUS, abordando aspectos técnicos
e práticos para facilitar o dia a dia de profissionais
que trabalham na rede. Após o almoço, a farmacêutica falou sobre a saúde mental no Sistema Único de
Saúde, mostrando as ações farmacêuticas dentro e
fora dos CAPS, onde atua em Varginha.

Fechando o ciclo de palestras, Stael
Maria explicou sobre dispensação de
medicamentos e contou um pouco
de sua experiência trabalhando
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CRF/MG realiza segunda
edição do Fórum DCN Estadual
A valorização da profissão farmacêutica
começa na graduação. Quando a formação
é de qualidade, o profissional está mais
preparado para atender às demandas da
população e se fazer presente como agente
de promoção à saúde.
Por saber da impor tância desse tema,
o CRF/MG realizou, no dia 13 de abril, a
segunda edição do Fórum DCN Estadual
(Fórum Estadual das Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em
Farmácia). O evento, que tem como público
alvo coordenadores, docentes e representantes discentes dos cursos de graduação
em Farmácia de instituições superiores
de Minas Gerais, contou com palestras e
oficinas sobre as diretrizes, metodologias e
instrumentos de avaliação.

A presidente do CRF/MG, Yula Merola,
abriu a segunda edição do Fórum

A apresentação irá abordou os aspectos gerais
das novas Diretrizes Curriculares dos cursos
de Graduação em Farmácia, com destaque
para as inovações e avanços necessários para
a formação do farmacêutico. Aspectos gerais
sobre DCN foram discutidos, pontuando itens
relacionados aos eventos regionais realizados
no Estado de Minas Gerais ao longo de 2018,
estágios, processos de implantação de diretrizes em Instituições privadas e públicas,
ensino e avaliação.

Marcelo Silvério falou sobre as
DCNs em Minas Gerais
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A abertura da 2ª edição do Fórum DCN
Estadual foi realizada pela presidente do
CRF/MG, Yula Merola. Em sua fala, ela deu
as boas-vindas aos presentes e reforçou
a importância de discussões sobre o
tema. “É a partir de eventos como esse
que são tomadas as melhores decisões
e encaminhamentos futuros para que as
novas regras sejam implementadas de
forma tranquila, independente da instituição. Com o esclarecimento de todas
as dúvidas, toda a universidade tem a
ganhar, desde os alunos até os professores e coordenadores. Porque, afinal,
estamos todos do mesmo lado: na luta
por uma formação farmacêutica cada vez
mais qualificada”, disse a presidente.

Maria Arlete da UNA, explicou como introduzir
as DCNS em instituições privadas

Após a abertura, o coordenador do grupo
técnico de Ensino do CRF/MG, Marcelo
Silvério, falou sobre as DCNs em Minas
Gerais, seguido da palestra de Fabrício
Rios, avaliador do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (INEP), de tema “Ensino e
avaliação: paradigmas ou paradoxos?”.
Maria Arlete, da UNA, também participou
da grade de programação ministrando
palestra sobre processo de implantação
das DCN em instituição privada.

Fabricio Rios trouxe um pouco da sua
experiência no INEP sobre ensinos e avaliação

No período da tarde, Andrea Grabe, conselheira do CRF/MG e docente da UFOP,
abordou o processo de implantação das
DCN em instituição pública. Encerrando o
dia de discussões, Valterney Deus, avaliador
do INEP, falou sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais no aspecto de estágios.

Andrea Grabe explicou
como introduzir as DCNS
em instituições privadas

Valterney Deus falou
sobre estágios e
diretrizes curriculares
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Primeiros dias
do Simpósio são
realizados em Belo
Horizonte, em maio
Com o objetivo de propor um debate sobre
a situação atual das Análises Clínicas e
promover atualização dos conhecimentos
referentes a essa área, o CRF/MG, com apoio
da Sociedade Brasileira de Análises Clínicas
(SBAC), realiza o Simpósio de Análises Clínicas
em Belo Horizonte. O evento oferece capacitação aos profissionais farmacêuticos sobre as
fases pré-analítica, analítica e pós-analítica.

Em sua aula, Ivonaldo discutiu conceitos
básicos, VPP, VPN, erros de fase pré-analítica, jejum, interferência de medicamentos
nos testes laboratoriais, variação biológica
e outros.
Nos segundo encontro, no dia 18 de maio,
Cristina de Mello Gomide Loures discutiu sobre
a fase analítica. A palestrante explicou sobre
o processo de solicitação dos exames, orientações sobre coletas, preparação do exame
para análise, ressaltando a importância de
haver uma boa comunicação entre os farmacêuticos e padronização de técnicas para se
obtiver resultados exatos. O último encontro
do Simpósio de Análises Clínicas acontece em
13 de julho, sobre a fase pós-analítica.

O Simpósio de Análises Clínicas, realizado em
três dias, teve abertura em 27 de abril, na
sede do CRF/MG. A palestra que inaugurou
o evento foi ministrada pelo farmacêutico Ivonaldo Gardingo, membro do Grupo
Técnico de Análises Clínicas do Conselho,
sobre a fase pré-analítica.

No dia 27 de abril, Ivonaldo Gardingo começou
os trabalhos do Simpósio de Análises Clínicas
falando sobre a fase pré-analítica

Cristina Loures palestrou sobre a fase
analítica, no dia 18 de maio
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Giro de capacitações
Dispensação de Medicamentos Controlados e
Antimicrobianos: Aspectos Legais e Técnicos
Nos meses de março e abril, o CRF/MG realizou capacitações de tema: “Dispensação de Medicamentos Controlados e Antimicrobianos: Aspectos Legais e Técnicos”, com o objetivo de
proporcionar conhecimento e atualização ao profissional farmacêutico em relação à dispensação
de medicamentos sujeitos a controle especial e antimicrobiano. As palestras foram realizadas em
oito cidades e ministradas pelo farmacêutico e assessor de diretoria do CRF/MG, Gabriel Barbosa.

15/03 - Alfenas

16/03 - Itajubá

25/03 - Matipó

Unifenas - Universidade
José do Rosário Vellano

FEPI - Centro Universitário de Itajubá

Univértix - Faculdade Vértice

26/03 - Matipó

27/03 - Muriaé

28/03 - Juiz de Fora

Univértix - Faculdade Vértice

Centro Universitário - UNIFAMINAS

Faculdade de Farmácia da UFJF

13/04 - Ipatinga

15/04 - Três Corações

17/04 - Pouso Alegre

Faculdade Única de Ipatinga

Universidade Vale do Rio
Verde - UninCor

Universidade do Vale do
Sapucaí - UNIVÁS

...
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CAPACITAÇÕES

O método Pharmacotherapy Workup na prática da atenção farmacêutica
No dia 14 de março, o CRF/MG realizou a capacitação
na sede em Belo Horizonte sobre “Grupo de Estudos
em Atenção Farmacêutica - O método Pharmacotherapy
Workup na prática da atenção farmacêutica”. A palestra
foi ministrada pela farmacêutica Dra. Yone de Almeida,
com o objetivo de servir como grupo de apoio aos
farmacêuticos envolvidos na implementação da prática
da atenção farmacêutica.

Workshop sobre Asma na Atenção primária à saúde
O CRF/MG iniciou uma série de capacitações sobre atenção primária à saúde dos municípios
sobre a Asma. E essas capacitações têm como objetivo ressaltar a importância do tratamento,
adesão e acompanhamento do paciente para garantir melhoria na qualidade de vida.

25/04 - Matipó

07/05 - Juiz de Fora

23/05 - Uberaba

Capacitação sobre Inovações em Ativos Cosméticos
Ipatinga recebeu, no dia 11 de maio, o Capacifar
sobre inovações em ativos cosméticos realizado
pelo CRF/MG em parceria com a Faculdade Única.
A palestrante, farmacêutica Michele Raspante,
abordou aspectos técnicos referentes à atuação
do profissional na individualização de formulações
com ativos cosméticos inovadores.
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I Workshop em Saúde Pública e Farmácia Hospitalar
O CRF/MG em parceria com a Bayer realizou no
dia 30 de maio o I Workshop em Saúde Pública e
Farmácia Hospitalar. O evento aconteceu na sede do
Conselho em Belo Horizonte e teve como objetivo
ressaltar a importância do medicamento certo, para
o paciente certo, no momento certo, garantindo
maior assertividade no tratamento e adesão para
garantir melhor qualidade de vida. Palestraram os
médicos Dr. Salvador Pitchon, Dra. Tatiana T. Azzi,
Dra. Camila Matsumoto e Dr. Fabrício Navachi.

Cigarro e maconha: abordagem médica e jurídica sobre os efeitos
das drogas lícitas e ilícitas - a interface entre o Direito e a Saúde
No dia 28 de maio, a cidade de Poços de
Caldas recebeu o I Seminário de Biodireito.
De tema “Cigarro e maconha: abordagem
médica e jurídica sobre os efeitos das drogas
lícitas e ilícitas - a interface entre o Direito e
a Saúde”, o evento, realizado também pela
OAB Minas Gerais, contou com a presença
da presidente do CRF/MG, Yula Merola, e
apoio da Faculdade Pitágoras.
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Poços de Caldas

Recepção de Calouros da UFOP

A Faculdade Pitágoras de
Poços de Caldas recebeu
palestra do CRF Jovem, no dia
16 de abril.

Nos dias 21 de março e 9 de maio, o CRF/MG participou da
recepção de calouros na Universidade Federal de Ouro Preto.
Ministrada pelo assessor de diretoria Gabriel Barbosa, a capacitação explicou o papel do Conselho para a profissão.

Itajubá
No dia 17 de maio, o assessor de diretoria
do CRF/MG, Bedsen Rocha, participou como
palestrante na XV Jornada Universidade
Farmacêutica da FEPI (Centro Universitário
de Itajubá).

Montes Claros
No dia 20 de maio, a presidente do CRF/MG,
Yula Merola, participou da XII Jornada de
Farmácia das Faculdades Santo Agostinho de
Montes Claros. Na ocasião, a presidente participou da mesa de abertura e realizou palestra
de tema: “O farmacêutico das novas diretrizes
curriculares: cuidador, inovador e gestor”.

...
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1ª Mostra de Estágios e Empregos em Farmácia e Biomedicina
No dia 24 de maio, o CRF/MG participou da 1ª Mostra de Estágios e Empregos em Farmácia e
Biomedicina da UFMG. Representado pelo assessor de diretoria, Gabriel Barbosa, na mesa de
abertura, a entidade contou com estande para informações sobre a atuação do Conselho aos
estudantes que participaram da mostra.

Sete Lagoas
Em 7 de maio, o assessor de diretoria, Gabriel
Barbosa, ministrou palestra aos estudantes de
farmácia da Faculdade Ciências da vida de Sete
Lagoas.

Alfenas

Viçosa

Em Alfenas, o assessor de diretoria Bedsen
Rocha par ticipou do X VIII Confarma Congresso de Farmácia da Unifenas, que
aconteceu de 15 a 17 de maio.

No dia 29 de maio, o assessor de diretoria,
Gabriel Barbosa, ministrou palestra aos estudantes de Farmácia da faculdade Univiçosa
sobre dispensação de medicamentos controlados e antimicrobianos.
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Nós assumimos um compromisso com a saúde

Coloque areia nos
pratinhos dos vasos

Lave e mantenha a
caixa d´água tampada

Guarde pneus
em locais cobertos

Guarde as garrafas
de cabeça para baixo

Coloque o lixo em
sacos plásticos e
mantenha as lixeiras
tampadas

Mantenha as piscinas
limpas e tratadas
com cloro

Quando todo mundo participa, o resultado apArece!
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Receitas médicas
têm validade
nacional
Todos os receituários médicos de controle
especial agora têm validade nacional. É o
que determina a Lei 13.732, publicada no
dia 9 de novembro de 2018 e em vigor
desde o dia 7 de fevereiro deste ano.
Para o paciente, a nova regra facilita a
compra de medicamentos com receita em
qualquer estado ou no Distrito Federal,
independentemente da unidade federada
onde ela foi emitida. Antes, o receituário
só tinha validade no local em que o atendimento havia sido realizado.
A nova lei vale para todos os medicamentos
de controle especial, que são aqueles que
contêm substâncias ou plantas listadas
no Anexo I da Portaria 344, de 1998, da
Secretaria de Vigilância em Saúde do
Ministério da Saúde. O documento regulamenta o uso controlado de entorpecentes,
psicotrópicos, imunossupressores, antirretrovirais, entre outros. O objetivo é
proteger a população quanto ao uso e
controle sanitário dessas substâncias.

Regras que não foram alteradas
De acordo com a Anvisa, a nova lei não trouxe
alteração quanto à validade do receituário de
medicamentos com substâncias previstas nas
listas de entorpecentes e psicotrópicos (A1, A2
e A3) da Portaria 344. Isso porque as receitas
médicas referentes a este grupo já tinham
validade em todo o território nacional.
Por isso, é importante destacar que foram
mantidas algumas regras específicas para
esse grupo, como, por exemplo, a exigência
de apresentação, à autoridade sanitária local,
da Receita de Controle Especial e da Notificação de Receita “A”, documento que autoriza
a dispensação de medicamentos com substâncias entorpecentes e psicotrópicas. Esse
documento deve ser acompanhado de uma
justificativa de uso, para averiguação e visto
da Vigilância Sanitária local.
A Anvisa esclarece que não há exigência de
visto para as demais listas e receituários
controlados previstos na Portaria 344/1998.
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Prescrições estaduais
A Anvisa ressalta, ainda, que a prescrição de medicamento controlado também pode ser
emitida de acordo com normas estaduais, que estabelecem procedimentos complementares
em relação às regras previstas na Portaria 344/98, desde que não inviabilizem a aplicação
da Lei 13.732/2018.

Anvisa esclarece dúvidas sobre validade
nacional de receita médica
A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) enviou um ofício ao Conselho
Federal de Farmácia (CFF) com esclarecimentos das principais dúvidas sobre a Lei
n° 13.732/2018, que instituiu a validade nacional de receita médica. O documento
aborda questões mais recebidas por meio de contatos com a Agência e oferece linha
direta para esclarecimentos de outros pontos. Acompanhe as respostas para algumas
dúvidas recorrentes:
1. Manutenção da validade do art. 41 parágrafo único, e
do art. 52, §3º, da Portaria SVS/MS nº 344/1998
A Lei n° 13.732/2018 não excluiu a exigência de apresentação à Autoridade Sanitária local
das Receitas de Controle Especial e das Notiﬁcações de Receitas “A”, provenientes de outra
unidade federava, para averiguação e visto (art. 41, parágrafo único, e no art. 52, §3º da
Portaria SVS/MS n° 344/98). No caso da Notiﬁcação de Receita “A”, há, ainda, a necessidade
de que a Notiﬁcação esteja acompanhada da receita médica com justiﬁcativa de uso para
aquisição em outra unidade federada (art. 41 da Portaria SVS/MS n° 344/98). Desta forma,
esse procedimento continua válido para esses pós de receituário. Já em relação aos demais
receituários controlados, não há essa exigência, visto que não há previsão na Portaria SVS/
MS nº 344/1998.

2. Receita médica com CRM de outro estado
A validade nacional da receita médica a qual se refere a Lei n° 13.732/2018 diz respeito ao
ato da dispensação, especiﬁcamente. A prescrição, portanto, deve ser realizada por médico
que exerça suas atividades no Estado em que foi emitido o receituário, conforme Resolução
n°1948/2010, do Conselho Federal de Medicina, que estabelece:
Art. 1º O médico que venha a exercer a medicina em outra jurisdição, temporariamente e
por período inferior a 90 dias, deverá requerer visto provisório ao presidente do Conselho
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Regional de Medicina daquela localidade, apresentando a carteira proﬁssional de médico para o
assentamento e assinatura da autorização na mesma […].
Art. 3º O médico que exerça a medicina de forma habitual em mais de um estado da Federação
deverá requerer inscrição secundária, ainda que o somatório anual descontínuo não ultrapasse
o período de 90 dias. […].
Cabe destacar que a Anvisa não regula a atividade proﬁssional. Essa competência é do Conselho
de Classe da proﬁssão. Sugere-se, assim, que este Órgão seja consultado para orientações mais
detalhadas quanto às regras para exercício da atividade em um estado diferente daquele onde
consta o registro do proﬁssional no Conselho.

3. Particularidades estaduais
Todas as prescrições de medicamentos controlados podem ser aviadas em todo o território
nacional, inclusive aquelas que estão de acordo com normas estaduais que estabelecem procedimentos complementares em relação às regras previstas na Portaria SVS/MS n° 344/98.
Destaca-se, ainda, que os estados que regulamentaram regras adicionais às previstas na
Portaria SVS/MS n° 344/98 poderão aviar as receitas advindas de outra unidade federativa de
acordo com sua legislação estadual, desde que essas regras não inviabilizem a aplicação da Lei
n° 13.732/2018. Para exempliﬁcar, cita-se algumas situações reais:
a) No estado de Goiás, a Resolução n° 002/2008-GAB-SES estabelece que a prescrição de medicamentos anabolizantes só poderá ser realizada por meio de Notiﬁcação de Receita “B”, de
cor azul. Para que seja garantida a aplicação da Lei n° 13.732/2018, todos os estados deverão
aceitar a prescrição de anabolizantes em Notiﬁcação de Receita “B” advinda do estado de Goiás,
ao passo que, no Estado de Goiás, deverão ser aceitas todas as prescrições de anabolizantes
em Receita de Controle especial advindas de outras unidades federativas, assim como estabelece a Portaria SVS/MS n° 344/98.
b) No estado de São Paulo, a Portaria CVS n° 23/2003 estabelece que a validade da Notiﬁcação
de Receita Especial para prescrição de medicamentos retinoides para pacientes em idade fértil
têm validade de, no máximo, sete dias. O estado de São Paulo poderá aplicar esta regra para as
Notiﬁcações de Receita Especial com prescrição de medicamentos retinoides para pacientes em
idade fértil advindas de outras unidades federativas, uma vez que essa regra não inviabiliza a
aplicação da Lei n° 13.732/2018.

Leia a legislação:
Lei 13.732, de 2018
Portaria 344, de 1998

Com informações da Anvisa e CFF
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Anvisa simplifica
regras de autorização
de funcionamento
para farmácias
A Diretoria Colegiada da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) aprovou, nesta
terça-feira (26), a atualização do marco regulatório que trata sobre os procedimentos para a
concessão, a alteração e o cancelamento da Autorização de Funcionamento (AFE) e de Autorização Especial (AE) de farmácias e drogarias. Nos próximos dias, será publicada no Diário
Oficial da União uma nova Resolução da Diretoria Colegiada (RDC), com as modificações da
RDC 17/2013, que está em vigor e regulamenta o tema.
O principal objetivo da norma aprovada é a otimização do processo de concessão de AFEs e
AEs. Para isso, a Anvisa redefiniu a documentação exigida no processo, realizou o realinhamento das etapas de análise e decisão, além de ter redefinido os critérios de publicação das
concessões ou alterações.
Outra mudança importante foi a delimitação do prazo improrrogável de 30 dias para deliberação da Agência sobre um pedido de concessão dessas autorizações e a consequente
possibilidade de concessão automática de AFEs e de AEs, nos casos de não observância
desse prazo. A nova RDC estabelece também a implementação de um programa de acompanhamento e monitoramento junto aos órgãos de vigilância locais, dos estados e municípios.
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como a atuação da Anvisa em apoiar e proporcionar diretrizes que garantam melhorias na
gestão, de modo que o Sistema Nacional de
Vigilância Sanitária opere com maior eficiência,
qualidade e aprimore as ações em farmácias
e drogarias, sem perturbação desarrazoada
ao princípio constitucional da livre inciativa e,
consequentemente, ao desenvolvimento do
País”, defendeu o diretor da Anvisa, Fernando
Mendes.

Pode-se esperar, assim, a elaboração de procedimentos, treinamentos e avaliação de risco,
conforme o escopo das atividades autorizadas
para a farmácia e drogaria, com prioridade às
farmácias de manipulação. “A nova regulamentação é o início de um novo modelo para
concessão de autorização de funcionamento
de empresas, possibilitando que a Anvisa atue
com maior eficiência e qualidade, e aprimore
as ações em farmácias e drogarias”, afirma o
diretor-presidente da Agência, Wiliam Dib.

O diretor da Anvisa também ressaltou o papel
da assistência farmacêutica. Para Mendes, a
assistência farmacêutica envolve a responsabilidade e o dever de cumprir com as
determinações legais, bem como de atuar em
um conjunto de ações voltadas à promoção,
à proteção e à recuperação da saúde, tanto
individual como coletiva, com a perspectiva
da obtenção de resultados concretos e da
melhoria da qualidade de vida da população.

Autorização de funcionamento
garante setor regulado
Outro aspecto da norma aprovada é o reforço
da responsabilidade do setor regulado em
relação a suas atividades e aos deveres relacionados à qualidade dos serviços prestados,
alinhados à autorização de funcionamento e à
licença sanitária. “Reafirmo que a exacerbada
burocratização à concessão de autorização
de funcionamento não contribui à segurança
sanitária e à objetivada mitigação de riscos.
Assim, torna-se de fundamental importância
a atualização do arcabouço regulatório, bem

A alteração da regulamentação só foi possível
com a atuação proativa dos servidores e
dos gestores em repensar o processo e
propor várias ações para otimizar o processo
administrativo.
Com informações da Anvisa

Atualize seus dados cadastrais
no site do CRF/MG
1. www.crfmg.org.br
2. Acesso Restrito
3. Informações Cadastrais
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Tuberculose
tem tratamento
garantido no SUS
Em 2009, o aposentado Ronaldo Gonçalves
Ferreira sentia fortes dores na coluna e
procurou atendimento médico para investigar a causa. Depois de vários exames e
falsos diagnósticos, ele começou o tratamento contra a tuberculose óssea, por
indicação médica.
“Eu cheguei a ficar sem andar, fiquei em
cadeiras de roda, perdi o movimento da
perna esquerda, doía muito e tinha dificuldade grande de locomoção. Os médicos
pensavam ser uma hérnia, até que o neurologista pediu um exame específico. E em 20
dias depois de iniciar o tratamento contra
a tuberculose, eu já tive uma melhora bem
considerável”, lembra.
Ronaldo enfrentou o que, para o Ministério
da Saúde, ainda é um problema preocupante
de saúde pública. A tuberculose acomete
principalmente os pulmões, mas pode afetar
outros órgãos, como foi o caso do Ronaldo.
Ela é transmitida a partir do espirro, da tosse
ou da fala de uma pessoa que esteja com a
tuberculose pulmonar. Somente a forma
pulmonar é contagiosa.
Após inalar o bacilo da tuberculose, ele pode
ficar alojado no corpo durante vários anos e

se manifestar quando há um comprometimento do sistema imunológico. As situações
mais comuns são: infecção pelo HIV, diabetes
e uso prolongado de corticosteroides.
A coordenadora do Programa Nacional
de Controle da Tuberculose do Ministério
da Saúde, Denise Arakaki, explica que é
complexo o controle da tuberculose. “Eu
posso inalar o bacilo, o sistema de defesa
do corpo faz ele dormir por muitos anos e
quando o sistema imunológico se deprime,
por conta do envelhecimento ou de outra
doença, o bacilo da tuberculose se desperta.
Então, por isso é difícil acabar com essa
doença na história da humanidade. Por isso
ela é de difícil controle”, explica.

Mais sobre a tuberculose
A tuberculose pulmonar é a mais comum
em todo o mundo. Entre os sintomas, o
principal é a tosse persistente, com ou sem
catarro. Mas, é preciso reparar no emagrecimento sem causa aparente, na febre baixa
no final do dia e no suor excessivo durante a
noite. Também pode haver cansaço intenso
e a falta de vontade para atividades cotidianas. “Apesar da forma mais comum ser
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a pulmonar, outros órgãos podem ser afetados
pela doença. Os sintomas variam de acordo com
o órgão acometido”, esclarece Arakaki.

Novo enfrentamento

Diagnóstico e tratamento
da tuberculose

novamente buscou atendimento médico

No caso de Ronaldo, infelizmente, em
2017, a doença voltou. Ao sentir dores, ele
e foi comprovado o novo diagnóstico da

No Brasil, tanto o diagnóstico quanto o tratamento da tuberculose estão disponíveis no
Sistema Único de Saúde (SUS). Os medicamentos
para tratar a doença não podem ser encontrados à venda, em farmácias. “O tratamento
das formas sensíveis da tuberculose dura no
mínimo seis meses, com medicação diária. E o
das formas resistentes é feito em unidades de
referência, e duram de 18 a 24 meses. Tuberculose tem cura, mas o tratamento deve ser feito
até o final”, ressalta a coordenara.
A vacina BCG, prevista no Calendário Nacional
de Vacinação e aplicada em crianças ao nascer
(ou até os 4 anos, se nunca tiver sido vacinada),
previne as formas graves da doença. “Além da
vacina BCG, outra forma de prevenir o adoecimento é avaliar as pessoas que tiveram contato
com pessoas com tuberculose pulmonar. Os
contatos que foram infectadas pelo bacilo podem
receber medicamento para prevenir a evolução
para doença. Pessoas vivendo com HIV devem
ser avaliadas anualmente para ver se estão
infectadas pelo bacilo da tuberculose e também
devem receber o medicamento para prevenção”,
explica a coordenadora do Programa Nacional de
Controle da Tuberculose.
Em geral, após 15 dias de tratamento, as pessoas
infectadas já não transmitem mais a doença.

doença. O tratamento foi retomado com
medicamentos e agora ele foi considerado curado. “Hoje eu sinto dor, porque
ficam sequelas. Mas é algo suportável.
Eu consigo pegar um carro, consigo sair,
consigo fazer uma caminhada. Já no auge
da tuberculose, eu não conseguia fazer
nada, passava o dia inteiro deitado, com
dor, ânsia de vômito, náuseas e perdi peso.
É horrível”, destaca.
O aposentado ainda sente medo do
retorno da doença e, além das consultas
periódicas ao médico, busca viver uma
vida saudável, como a prática de exercícios físicos para o fortalecimento corporal
e cuidados diários simples. “Medicamento
para este caso específico eu não tomo
mais. Me sinto bem, porque não foi preciso
chegar ao ponto de eu ficar sentado, sendo
movimentado por alguém”, desabafa.
O Dia Mundial de Combate à Tuberculose,
lembrado sempre no dia 24 de março, é
“uma ocasião de mobilização mundial,
nacional, estadual e local buscando
envolver todos às esferas de governo e
setores da sociedade civil na luta contra
esta enfermidade”, define a Organização
Mundial da Saúde (OMS).
Com informações do Ministério da Saúde
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10 anos
do surto
global
de H1N1
Abril marca os 10 anos da pandemia da gripe
A H1N1 no mundo. Em abril de 2009, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarava
pandemia de gripe A H1N1 mundial, na
época ainda conhecida como gripe suína.
O surto global caracterizou-se por uma
variante de gripe suína cujos primeiros casos
ocorreram no México, em meados do mês
de março de 2009.
Já no registro dos primeiros casos de contaminação pelo vírus, o mundo entrava em
aler ta acompanhando com apreensão
as notícias sobre o surto da doença em
diversos países, inclusive no Brasil. Acreditava-se que poderia ser a pior epidemia
desde a ocorrida em 1977 e 1978, conhecida
como “Gripe Russa” e que afetou principalmente crianças e adolescentes.
A gripe A H1N1 chegou no Brasil em maio
de 2009, quando se registrou 20 casos da
doença nos estados de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina,
São Paulo e Tocantins. Pouco mais de um
mês da pandemia, no final de junho, 627

pessoas em todo o país estavam contaminadas com o vírus. A primeira morte
aconteceu no Rio Grande do Sul.
Respondendo à emergência da OMS, a
primeira ação do Governo Brasileiro foi a
implantação de um sistema de barreira
sanitária de Influenza em todos os aeroportos e nas capitais brasileiras. “Pela
barreira sanitária foi possível saber do
primeiro caso da gripe no Brasil, que ocorreu
no Rio Grande do Sul. Era uma paciente que
tinha acabado de chegar no país e foi para
uma cidade do interior do estado”, contou
Gerson Penna, que na época era o secretário
da Vigilância em Saúde do Ministério e hoje é
pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz.
Também havia um monitoramento diário da
situação, com a ajuda dos estados e municípios. “O Mistério formou um Comitê de
Gerenciamento de Crise para Influenza,
constituído por representantes de várias
superintendências e com pessoas ligadas à
vigilância, trocando experiências positivas e
negativas de cada caso, para conter a propa-
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secretário lembrou ainda que a mudança
contribuiu com a imunização em áreas que
estavam efetivamente em risco.

gação do vírus”, explicou. A ação foi essencial
para que o Ministério da Saúde tivesse um
maior controle e orientava no desenvolvimento
de outras medidas para conter a pandemia.

A vacinação é a única maneira de garantir que
doenças erradicadas não voltem a circular
no Brasil. “Não existe registro de qualquer
doença que tenha sido erradicada depois que
ela é tratada. A vacina é usada para imunizar
pessoas saudáveis que ainda não adoeceram; é
a única possibilidade de erradicar as doenças”,
enfatizou o pesquisador Gerson Penna.

Para a contenção do surto da doença, foi
intensificada a campanha de vacinação contra
gripe. “Na época, nós saímos dos Centros de
Saúde e fomos para vários lugares públicos,
como Shopping Center, Festa do Peão em
Barretos. Diferentemente do que se imaginava,
a população mais frágil eram os jovens, que se
achavam imunes à gripe”, completou Gerson.

Além da prevenção, o Ministério da Saúde
recomendava o uso de antiviral (fosfato de oseltamivir) em todos os pacientes com Síndrome
Respiratória Aguda Grave (SRAG) e na infecção
por influenza (SG) nos pacientes com fatores de
risco para complicações, independentemente
da situação vacinal. A indicação impactou na
redução das mortes pela doença, já que o
medicamento reduz a duração dos sintomas e
ocorrência de complicações da infecção pelos
vírus da influenza.

Outro aspecto importante que impactou na
mudança do cenário de pandemia no Brasil
foi a ampliação dos grupos prioritários para
a vacina. “Na época a faixa etária era de 60
anos de idade e, a partir de 2010, a vacinação
passou a ser indicada para grupos prioritários com maior risco de complicações,
visando contribuir para a redução da morbimortalidade associada à influenza”, contou
o secretário da SVS, Wanderson Oliveira. O

Campanha de Vacinação contra a gripe deste ano já começou
A Campanha deste ano tem a meta de vacinar
58,6 milhões de pessoas entre os dias 10 de
abril e 31 de maio. A novidade é a ampliação
da faixa-etária do público infantil, que agora
vai até menores de 6 anos. Isso possibilitou a inclusão de 2,8 milhões crianças na
campanha. Até o dia 18 de abril, são prioridade para a vacina da gripe crianças,
gestantes e grupos mais vulneráveis às
complicações causadas pela influenza.

“Precisamos entender que a vacina é um direito das
crianças e um dever dos seus responsáveis, que
somos todos nós, pais, mães, avós, tias, professores
e profissionais de saúde. Não podemos deixar de
perguntar se uma criança está com o Calendário de
Vacinação em dia. Em alguns lugares do país, é exigido
que a Caderneta de Vacinação esteja em dia para que
seja confirmada a matrícula da criança e do adolescente”, destacou o ministro da Saúde, Luiz Henrique
Mandetta, no lançamento da campanha deste ano.

Com informações do Ministério da Saúde
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SUS incorpora
medicamento contra
doença rara
mento consiste na administração de seis
frascos com 5 ml no primeiro ano e, a partir
do segundo ano, passam a ser três frascos.
A medida teve como base diversos estudos
que apontam a eficácia do medicamento
na interrupção da evolução da AME para
quadros mais graves e que são prevalentes
na maioria dos pacientes.

As pessoas que vivem com a doença rara
Atrofia Muscular Espinhal (AME), tipo 1, os
mais presentes no país, terão à disposição
no Sistema Único de Saúde (SUS) o medicamento Nusinersen (Spinraza). O insumo,
único no mundo recomendado para o tratamento de AME, passa a ser incorporado,
nesta quarta-feira (24), pelo Ministério da
Saúde. Os demais subtipos da doença estão
sendo analisados dentro de um novo modelo
de oferta de medicamentos para os pacientes
portadores da doença, o chamado compartilhamento de risco.

O Ministério da Saúde também estuda a
incorporação do Spinraza na modalidade
compartilhamento de risco, o que incluiria
também outros subtipos da doença: o tipo
2 (início dos sintomas entre 7 e 18 meses
de vida) e o tipo 3 (início dos sintomas antes
dos 3 anos de vida e 12 anos incompletos).
Neste formato, o governo só paga pelo medicamento se houver melhora da saúde do
paciente. Assim, ao mesmo tempo em que
os pacientes fazem uso do medicamento,
deverão ser acompanhados, via registro
prospectivo, para medir resultados e desempenhos, como evolução da função motora e
menor tempo de uso de ventilação mecânica.
Atualmente, há negociações de acesso e
reembolso do fármaco em 42 países, como
França, Itália e Reino Unido.

“Estamos tentando diminuir o custo do nosso
SUS. Com a incorporação vamos reduzir o
valor do medicamento em relação aos pedidos
judiciais. É o primeiro passo para o tipo 1.
Conseguimos avançar, também, nas situações
que ainda não temos recomendação. Vamos
para protocolos e para o nosso primeiro
compartilhamento de risco. Vamos construir
juntos e tenho certeza que a gente vai vencer”,
destacou o ministro Luiz Henrique Mandetta.
A previsão é que o fármaco esteja disponível
em centros especializados em até 180 dias,
conforme determina a legislação. O trata-

*Com informações do Ministério da Saúde
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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
gabriel.barbosa@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: 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: secao.norte@crfmg.org.br
Sul de Minas
Novo endereço
Praça João Pinheiro, 194 - sala 101 - Centro
Pouso Alegre/MG
CEP: 37550-191
Telefax: (35) 3422-8552
e-mail: secao.sul@crfmg.org.br

Novo endereço
Triângulo Mineiro
Av. Benjamim Magalhães, 1014 - Bairro Tibery
Uberlândia/MG
CEP: 38405-040
Telefax: (34) 3235-9960
e-mail: 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: secao.valedoaco@crfmg.org.br
Zona da Mata
Av. Barão do Rio Branco, 2390
Salas 803/804 - Centro
Juiz de Fora/MG
CEP: 36016-310
Telefax: (32) 3215-9825
e-mail: secao.zonadamata@crfmg.org.br

