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editorial
Nesta edição da Farmácia em revista você terá a oportunidade de conferir a cobertura dos eventos em 
celebração ao Dia do Farmacêutico. Comemorado em 25 de setembro, esta é uma data em que o mundo 
inteiro celebra a importância do profissional farmacêutico para a promoção e recuperação da saúde.

Em Minas Gerais, ofertamos momentos direcionados à qualificação e a celebração da data, onde home-
nageamos profissionais de várias regiões do estado, que se destacaram  no cuidado, na pesquisa e  no 
empreendedorismo na área farmacêutica. 

Dando continuidade ao destaque de projetos louváveis dos profissionais mineiros, produzimos 
para esta edição um encarte especial que traz projetos e experiências exitosas desenvolvidos por 
farmacêuticos.

Além disso, apresentamos conteúdo complementar, em formato de cartilhas, disponível na página do 
CRF/MG que tem o objetivo de ampliar ainda mais a atuação dos nossos profissionais frente ao paciente.

Esperamos que a sua leitura seja confortável e inspiradora. Tenha uma boa leitura!

Clique em um título para 
ir direto para a matéria

onde encontrar
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CONSELHO NA MÍDIA
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Novembro

https://www.otempo.com.br/interessa/a-base-xarope-purple-drink-pode-levar-a-morte-1.2245709
https://www.ictq.com.br/varejo-farmaceutico/951-tecnico-de-farmacia-9-x-2-ministros-do-stf-decidem-repercussao-geral-para-o-caso
https://www.ictq.com.br/politica-farmaceutica/1009-mais-de-50-mil-farmaceuticos-deixaram-de-votar-nas-eleicoes-de-2019
http://cromg.org.br/wp-content/uploads/2019/10/CRO_NOTICIAS_243_-1.pdf
 https://noticias.band.uol.com.br/jornaldaband/videos/16727295/remedios-no-brasil-sao-mais-caros-do-que-a-media-global
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A atividade fim de um conselho de classe é 
a fiscalização. Mas, você já imaginou se as 
atuações dos conselhos fossem restritas 
às suas atividades fins? 

As contribuições dos conselhos profissio-
nais são evidentes para as classes e vão 
além de fiscalizar as atividades profissio-
nais. O CRF/MG é um exemplo claro dessa 
versatilidade porque procura desenvolver 
ações em benefício dos farmacêuticos. 

A gestão 2018/19 está se encerrando 
no próximo mês e deixa um legado de 
realizações. Marcada por projetos que 
aproximaram a instituição do farmacêutico 
mineiro, destacamos aqui duas realiza-
ções: a ampliação das capacitações e a 
solenidade do Mérito Farmacêutico 2019.

Tem se falado muito que o mercado 
de trabalho é exigente e que, com a era 
digital, os profissionais precisam estar 
atualizados, mas, desde sempre, o profis-
sional para se destacar necessita de 
educação continuada permanente. As 
capacitações oferecidas pelo CRF/MG, 
nesta gestão, foram fundamentais para 
subsidiar e fortalecer as condutas do 
farmacêutico no seu dia-a-dia profis-
sional. Foram ofertadas gratuitamente 
e desenvolvidas com temas atuais, rele-
vantes e necessários. Regiões que nunca 
tiveram capacitações foram agraciadas 
com palestras e cursos de altíssimo nível 

COM 
A PALAVRA

de qualidade. Municípios que já haviam recebido 
capacitações em gestões anteriores foram 
presenteados com aumento significativo no 
número de eventos promovidos. Ficou evidente a 
preocupação do CRF/MG em aumentar de forma 
qualitativa e quantitativa o índice de conheci-
mento do farmacêutico, realizada com êxito.

Valorizar o trabalho de um profissional é uma 
das formas de reconhecer o seu brilhantismo. O 
Mérito Farmacêutico, solenidade de outorga da 
comenda farmacêutica, é realizado anualmente 
em comemoração ao Dia Internacional do Farma-
cêutico. Em 2019, a celebração foi simples, objetiva 
e, ao mesmo tempo, grandiosa pela leveza e 
diversidade de profissionais  homenageados nas 
diversas áreas de atuação, tempo de profissão e 
localidades. Na oportunidade, todos constataram 
que o farmacêutico tem sim o seu lugar ao sol, 
é detentor de conhecimento e habilidades que 
fazem a diferença para milhares de pessoas. 

O CRF/MG, como entidade dos farmacêuticos, 
precisa continuar envolvendo-se em programas 
de capacitações e de valorização do profissional 
mineiro. A valorização só pode ser evidenciada 
a partir de uma prática orientada para benefício 
do próximo e esta, por sua vez, só pode ser 
alcançada a partir de habilidades e atitudes 
alicerçadas pelo conhecimento. 

Atuar somente na atividade fim seria comodismo, 
mas desenvolver outras atividades importantes 
para a profissão farmacêutica é questão de 
cuidado, atitude e valorização da profissão.

Entidade fortalecida e cada 
vez mais próxima de você
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aprenda a navegar
pela Farmácia 
revista digital

Aproveite ao máximo 
todas as funcionalidades 
da Farmácia Revista
Digital

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

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

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

Conheça os botões que você 
encontrará nesta edição

voltar para 
o índice

assistir vídeo 
no Youtube

ir para link 
externo

A Farmácia Revista Digial é 
melhor visualizada com o 
adobe acrobat reader

https://get.adobe.com/br/reader/
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EM DESTAQUE

Para celebrar o Dia Internacional do Farmacêutico, come-
morado em 25 de setembro, o CRF/MG preparou uma 
programação de cursos e palestras, incluindo também a tão 
esperada cerimônia de entrega do Mérito Farmacêutico. 

Durante cinco dias, mais de 600 profissionais farmacêuticos e 
estudantes de farmácia tiveram a oportunidade de participar 
de uma grade diversificada de atividades de qualificação. 

Em parceria com o Conselho Regional de Odontologia, o 
seminário sobre prescrição e dispensação de medicamentos 
lotou o auditório do Albert Einstein Instituto Israelita de Ensino 
e Pesquisa em Belo Horizonte. A formação teve como objetivo 
orientar profissionais das duas áreas sobre medicamentos que 
podem ser prescritos na Odontologia.

Semana do 
Farmacêutico 
promove 
qualiFicação e 
reconhecimento 
à proFiSSionaiS 
de deStaque
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EM DESTAQUE

“A Semana  do Farmacêutico 
é um período de renovação. 
Renovação do compromisso 
que temos com aqueles a 
quem servimos: os cidadãos.” 

Yula merola
presidente crF/mG
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emoção marca 
a Solenidade do 

mérito Farmacêutico
A solenidade da Comenda do Mérito Farmacêutico trouxe emoção às comemorações 
com homenagens a 17 farmacêuticos que se destacaram na profissão, de diversas 
regiões do estado. Pesquisadores, professores, empreendedores e acima de tudo 
profissionais que possuem uma vivência que extrapola a fronteira de um simples 
atendimento ao paciente. 

Os farmacêuticos mineiros receberam a comenda pelos serviços prestados à saúde pública e à profissão

EM DESTAQUE
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EM DESTAQUE

Rita Dulcivana Ferreira Soares
Proprietária e responsável técnica da Farmácia Herbanário desde 1991, a 
farmacêutica Rita Dulcivana Ferreira Soares é mestre em Farmacologia pela 
Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP e Doutora em Ciências Farmacêu-
ticas pela Universidade Federal de Alfenas.

Na docência do ensino superior, a profissional tem Experiência nas disciplinas 
de fisiologia, farmacologia, tecnologia farmacêutica e cosmetologia. .

conheça oS homenaGeadoS com a outorGa 
da comenda do mérito Farmacêutico 2019:

Andiara Araújo
Farmacêutica bioquímica habilitada em indústria pela UFMG, ingressou na 
Polícia Militar de MG como farmacêutica. Atuou no Hospital Militar na implan-
tação do sistema de dispensação individualizada de medicamentos e na criação 
de farmácias satélites. Participou na elaboração e implantação do Protocolo de 
Terapia Nutricional Parenteral no HPM. 

Em 1995 fundou a Famap em conjunto com outros profissionais, empresa pioneira 
em Minas Gerais no preparo de soluções individualizadas para terapia nutricional 
parenteral. Em 2005, a profissional,  foi protagonista na certificação ISO 9001 dos 
processos da Famap, a primeira empresa do ramo no Brasil a conseguir esta certifi-

cação. A Famap é referência profissional e acadêmica na manipulação asséptica de NP.

Marcos Luiz de Carvalho
Nascido em Acaiaca MG, é Pós graduado em Farmácia Hospitalar, Análises Clínicas 
e Gestão Microrregional em Saúde. Foi Diretor de Medicamentos Estratégicos da 
Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais, até janeiro de  2018.

Desde 2005, trabalha na área da Saúde Pública desenvolvendo ações no município e 
região de Ponte Nova, atendendo aos 30 municípios da região. Membro da Comissão 
de Saúde Pública do CRF/MG, elaborou a cartilha “A importância do Farmacêutico 
no SUS”, junto com os membros da 1ª formação. Em 2013, desenvolveu para o CRF/
MG o projeto Tuberculose & Hanseníase: o que o farmacêutico precisa saber; Tesou-
reiro do CRF/MG (2014/2015) e Conselheiro Regional (2014 e 2017).
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EM DESTAQUE

Patrícia Santos Costa Campos
Esposa, mãe, Farmacêutica graduada pela Universidade Federal de Juiz de Fora 
no ano de 2003, já atuou em diferentes ramos da farmácia: gerenciamento  de 
drogaria, farmácia hospitalar com experiência em manipulação de quimiote-
rápicos e prática de farmácia clínica, assistência farmacêutica e manipulação 
em farmácia e atualmente atua como coordenadora da gestão da qualidade 
da Interfix Medical, distribuidora de produtos para a saúde que atende todo o 
estado de Minas Gerais.

Apresenta-se à frente da AFAMUR, associação de Farmacêuticos e bioquímicos de 
Muriaé e região desde o ano de 2015, como Presidente.

Trabalhou dentro da atual gestão municipal para a ocorrência de inúmeras capacitações para os profissionais 
farmacêuticos da sua região e dentre as ações mais recentes destaca-se sua participação na inclusão da AFAMUR 
no Conselho Municipal de Saúde da cidade de Muriaé.

Alexandre Barbosa Reis 
Professor e Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Ciências Bioló-
gicas da Universidade Federal de Ouro Preto, membro do Comitê Consultivo 
do Ministério da Saúde para o controle da leishmaniose visceral no Brasil e do 
Departamento de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde. 

Pesquisador indicado, também neste ano, a receber uma moção de aplauso 
na Câmara dos Deputados em Brasília por desenvolver a vacina, LBSap, para 
tratamento da Leishmaniose.

Orozimbo Henriques Campos Neto
Doutor em Saúde Pública pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal 
de Minas Gerais, Orozimbo Henriques é Pesquisador colaborador do Grupo de 
Pesquisa em Economia da Saúde desde março de 2010. 

Na docência o farmacêutico atua como Professor do MBA em Gestão de Saúde da 
Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC/MG), Professor da Especiali-
zação em Saúde Coletiva e da Família da Faculdade Sete Lagoas, Professor do curso 
de graduação em Farmácia na Faculdade Ciências da Vida em Sete Lagoas. 

Além disso, é Diretor de Atenção Primária e Vigilância em Saúde na Secretaria 
Municipal de Saúde de Pedro Leopoldo desde janeiro de 2017.
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EM DESTAQUE

Kelly Christyne Miranda Pereira de Castro
Mestre em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto. A 
Farmacêutica Kelly Christyne  tem Experiência em docência na Pós graduação 
em Acupuntura no Centro Universitário Newton Paiva.  

Atualmente é Doutoranda no Programa de Pós graduação em Ciências Farma-
cêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto, utilizando a acupuntura 
como recurso terapêutico do projeto de pesquisa.

Stael Maria Costa
Farmacêutica-bioquímica, Mestre em Ciências, concentração Microbiologia pela 
USP; é Docente e Pesquisadora no Ensino Superior (graduação e pós graduação). 

Stael Maria Costa Iniciou a docência na UNIFAL e, posteriormente, em institui-
ções privadas. Coordenou o Curso de Farmácia por 13 anos e a Especialização 
Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica em Varginha.  

Há 14 anos é farmacêutica efetiva da Prefeitura de Varginha. Atualmente, 
exerce suas funções no Centro de Atenção Psicossocial Adulto (CAPS), realizando 
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes psicóticos graves, oficinas 
terapêuticas e demais atividades inerentes ao serviço. Em tempo, realiza  aten-

dimentos Farmacêuticos Clínicos, Auriculoterapia e Terapias Florais no Espaço Serenidade em Areado e Varginha. É 
membro da Comissão Assessora de Saúde Coletiva do CRF/MG.

Janaína de Álem Rodrigues
Iniciou sua carreira como Farmacêutica no grupo Pão de Açúcar. Ministrou aulas 
em Cursos técnicos na área da saúde. Posteriormente, assumiu a Farmácia da 
Santa Casa Nossa Senhora das Mercês, em Santa Bárbara, MG. Atualmente é 
servidora da Prefeitura Municipal de Santa Bárbara, onde assumiu a Coorde-
nação da Assistência Farmacêutica e posterior implementação da Farmácia de 
Minas e a Central de Abastecimento Farmacêutico. 

Sempre atuando no desenvolvimento das políticas publicas de saúde, tendo como 
último projeto em destaque, em co-autoria com a gestão, intitulado “Premiação 
de Resultados por Gerenciamento de Indicadores” apresentado na 16ª Mostra 

Brasil Aqui tem SUS, realizada durante o 35 Congresso do CONASEMS em Brasília.
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EM DESTAQUE

Annaline Stiegert Cid
Mestre em ciências farmacêuticas pela Universidade Federal de Ouro Preto, 
atua na docência do ensino superior desde 2007, ministrando disciplinas 
relacionadas à farmacologia e cuidado farmacêutico. 

Coordenadora do curso de farmácia da faculdade Pitágoras de Betim. Profes-
sora da pós-graduação em farmácia clinica da Una e da Faculdade Pitágoras. 
|Há 11 anos também trabalha com cuidado Farmacêutico e é apoiadora 
no projeto de Cuidado Farmacêutico do Ministério da Saúde nos municípios 
de Lagoa Santa e Betim, além de membro do Centro de estudos em atenção 
farmacêutica da Universidade Federal de Minas Gerais.

Yone de Almeida Nascimento
Possui graduação em Farmácia, especialização em saúde pública – ênfase medi-
camentos, mestrado em Ciências Farmacêuticas e Doutorado em Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica, todos pela Faculdade de Farmácia da UFMG.

Professora das disciplinas de farmacologia e atenção farmacêutica desde 1999 no 
Centro Universitário Newton Paiva. Nessa mesma instituição, coordena a Clínica de 
Atenção Farmacêutica, responsável por prover cuidado para centenas de pacientes 
que necessitam de otimização de sua farmacoterapia. Atua ainda em diversos cursos 
de especialização e é membro do CEAF, Centro de Estudos de Atenção Farmacêutica 
da UFMG. Assim, por 20 anos vem contribuindo para a formação de farmacêuticos 

clínicos capazes de exercer sua prática profissional em benefício da melhoria da saúde da população.

Carolina Souza Andrade Licio
Mestre em Ciências Farmacêuticas e Doutoranda em Biotecnologia, com ênfase em 
Inteligência Artificial aplicada à Judicialização da Saúde pela UFOP. Cursa Espe-
cialização em Direito Sanitário no HCor. Como servidora pública no município de 
Mariana, participou da prestação de serviços de assistência à saúde durante e 
após rompimento da Barragem de Fundão. 

Eleita como Coordenadora de Comissão de Farmácia e Terapêutica, participou da 
reorganização da Assistência Farmacêutica. Desenvolveu outras atividades relacio-
nadas à Educação, à Comissão de Saúde Coletiva do CRF/MG e capacitações sobre 
Biofarmácia e Saúde Pública. Atua com mediação sanitária e consultoria, através 

da implementação de medidas de aprimoramento em judicialização e gestão da saúde.
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EM DESTAQUE

Aline Aparecida Rodrigues Medeiros
Com experiência profissional nas áreas de Farmácia Hospitalar, Farmácia 
de manipulação, drogaria e saúde pública. Em tempos de globalização e 
ascensão das mídias digitais,a farmacêutica, também tem atuação marcada 
em veículos de imprensa como colunista e é a criadora da página de Farmácia 
Webfarmacêutica no Facebook com mais de 70mil curtidas. Influenciadora 
digital para farmacêuticos e estudantes de farmácia no Instagram com mais 
de 20mil seguidores.

Fernanda da Silva Boroni
Graduada em Farmácia pelo Centro Universitário Newton Paiva em 2005, espe-
cialista em Manipulação Magistral Alopática pelo Instituto Racine, MBA em Gestão 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas e Mestre em Gestão de Pessoas pela 
PUC Minas. Atuou por 5 anos como proprietária de Farmácia de Manipulação na 
cidade de Ponte Nova. Iniciou sua carreira docente em 2010, no Centro Universi-
tário Newton Paiva. 

Atua como professora nos cursos de Farmácia, Medicina, Enfermagem e Fisio-
terapia da Faculdade Dinâmica do Vale do Piranga, Ponte Nova, desde 2014. É 
gestora do Consultório Farmacêutico nesta mesma instituição desde 2017, onde 

tem exercido um trabalho diferenciado em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do município, proporcio-
nando, através de visitas domiciliares, a melhoria da qualidade de vida dos pacientes atendidos.

Fernando Messias Vieira dos Santos
Mestrando em Direção Estratégica de Organizações de Saúde pela Universidade 
Internacional Iberoamericana, Fernando Messias Vieira dos Santos, atuou como 
farmacêutico na área de dispensação varejista e atacadista de medicamentos. 

O profissional fez parte da consulta pública da ANVISA, na qual pode contribuir 
para o melhoramento do processo de peticionamento eletrônico de Autorizações 
de Funcionamento de Empresas (AFE e AE). 

Atualmente é Diretor e Consultor Técnico na empresa CONSULDOC Consultoria 
Sanitária e Farmacêutica, empresa que desempenha diversos serviços voltados 
para área Burocrática e Regulatória do setor Farmacêutico, além de ser Vice-Presi-

dente na Associação de Farmacêuticos do Norte de Minas Gerais (ASFARNOR).
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EM DESTAQUE

Cláudia Lara Fonseca
Especialista em Oncologia, Atenção Farmacêutica e Farmácia Clínica, Cláudia Lara 
Fonseca é Coordenadora de Farmácia do Cetus Hospital-Dia Oncologia, membro da 
Sociedade Internacional de Farmacêuticos em Oncologia e Revisora de avaliação 
de artigos. 

Com atuação na docência do ensino superior é Coordenadora de Pós-graduação 
em Farmácia Oncológica pelo IDE, e Professora de Pós-graduação de farmácia 
Oncológica em diversas instituições de ensino. Além disso, a farmacêutica é Coor-
denadora da Câmara Técnica de Farmácia Hospitalar, Oncologia e Nutrição Clínica 
do CRF/MG e membro da comissão de Oncologia desde 2009.

Soraia Pedroso Pickler
Graduada pela Faculdade de Farmácia da UFMG em 1992, qualificada em Mani-
pulação Magistral pela RACINE, Soraia Pedroso Pickler possui mais de 27 anos de 
experiência profissional.

Sócia-proprietária e responsável técnica da San Genaro Farmácia de Manipulação, 
desde 1997 atua no atendimento de fórmulas magistrais e oficinais, na orientação 
farmacêutica e no desenvolvimento de novas formulações, especialmente para as 
áreas oncológica, neonatal e pediátrica.

É integrante da Comissão de Ética do CRF/MG desde 2017.

Claudiney Luis Ferreira
Graduado em Farmácia com Habilitação em Análises Clínicas pela Univer-
sidade Federal de Minas Gerais (2000), Especialista em Gestão Estratégica de 
Negócios (2004) e Mestre em Administração (2014). Atualmente é Coordenador 
do Núcleo de Pós-Graduação da Faculdade Pitágoras. Professor em diversas 
instituições de ensino em cursos de Pós-Graduação Lato-sensu. Vice-Presidente 
da Fundação Ezequiel Dias (Funed) - 2018, Diretor (Vice-Presidente) do Conselho 
Regional de Farmácia de Minas Gerais (CRF/MG) - 2012/2015 e Conselheiro 
Regional - 2012/2019, Membro da Comissão de Ética do CRF/MG (2010-2011). 
Perito Judicial atuando nas Comarcas de Belo Horizonte e Lagoa Santa - MG. 
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EM DESTAQUE

Cairo Costa Duarte
Superintendente da Polícia Federal em Minas Gerais

Rogério Corrêa
Deputado Federal 

Augusto Sherman Cavalcante
Ministro Tribunal de Contas da União - TCU

O CRF/MG também homenageou 
personalidades e profissionais 
de outras áreas  com o Honra ao 
Mérito, como reconhecimento 
público pela dedicação e 
relevantes serviços prestados 
à ascensão e valorização da 
categoria farmacêutica, além 
da parceria nesses dois anos 
em prol de gestão transparente 
do Conselho Regional. 
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GESTÃO

lançada a terceira 
edição da reviSta 
cientíFica Brazilian 
Journal oF health 
and pharmacY
Está no ar, a terceira edição da revista científica Brazilian Journal of Health and Pharmacy. O 
periódico, disponível exclusivamente por meio digital, foi concebido para se tornar fonte de 
informação da evolução e inovação científica do Brasil e do mundo, permitindo a ampliação do 
conhecimento sobre as inúmeras possibilidades de melhoria da atuação do profissional da área 
da saúde.

Desenvolvida pela Grupo Técnico de Ensino do CRF/MG, da qual participam docentes de tradi-
cionais instituições de ensino superior, a Brazilian Journal of Health and Pharmacy estará aberta 
aos artigos científicos de farmacêuticos, pesquisadores e profissionais de áreas afins. Confira os 
artigos dessa edição:

Hábitos e conhecimentos relativos à 
prevenção de infecções sexualmente trans-
missíveis e gravidez de estudantes da área 
da saúde de uma universidade pública 
Habits and acknowledgement related to the 
prevention of sexually transmissible infection and 
pregnancy of college students of health area of a 
public university

estudo da estabilidade de amostras de 
solução oral contendo o hormônio coriônico 
gonadotrófico (HCG) como princípio ativo.
Study of the stability of samples in oral solution 
containing human chorionic gonadotropin (HCG) 
as active principle

avaliação do teor de ferro em amostras de 
farinha de trigo fortificada
Evaluation of samples of iron-fortified wheat 
flour

determinação dos fenóis totais e da 
atividade antioxidante da brosimum 
gaudichaudii 
Determination of total phenols and antioxidant 
activity of Brosimum gaudichaudii 

http://bjhp.crfmg.org.br
http://bjhp.crfmg.org.br


17
FARMÁCIA REVISTA DIGITAL DO CRF/MG Nº 67 - AGOSTO / SETEMBRO / OUTUBRO / NOVEMBRO DE 2019

GESTÃO

crF/mG alerta SoBre adeSão 
de inStituiçõeS em proceSSo 
contra a claSSe Farmacêutica
A partir da decisão do Supremo Tribunal 
Federal (STF) em favor da repercussão geral 
para todas as instâncias, se técnicos em 
farmácia – que não têm nível superior – podem 
assumir também a responsabilidade técnica 
por drogarias, entidades como Sindicato do 
Comércio Varejista de Produtos Farmacêu-
ticos de MG - Sincofarma  e a Confederação 
Nacional do Comércio de Bens , Serviços e 
Turismo – CNC, além de um escritório de 
advocacia apresentaram pedido de  ingresso à 
ação – amicus cure - contra o CRF/MG.

Tal medida tem o objetivo de ampliar a repre-
sentatividade dos técnicos em farmácia não 
ação judicial. O Recurso Especial 1.156.197 
foi interposto contra acórdão do Superior 
Tribunal de Justiça, que assentou haver a 
Lei 13.021/2014 limitado a farmacêuticos a 
responsabilidade técnica por drogaria, não 
mais podendo exercê-la os técnicos em 
farmácia.

“Organizações que deveriam se unir, à classe 
farmacêutica, em prol da garantia do cumpri-
mento da lei viram na análise do STF uma 
abertura para engrossar o coro de que não 
há profissional farmacêutico suficiente para 
atender ao mercado. Vamos lutar até o fim 
para garantir uma assistência farmacêutica 
qualificada à população brasileira. Parte do 

empresariado pensa apenas no lucro, e nós 
estaremos sempre do lado da garantia do 
atendimento pleno, oferecido por profissio-
nais devidamente habilitados” destaca, Yula 
Merola, presidente do CRF/MG.

A lei de 2014 define farmácia como “unidade 
de prestação de serviços destinada a prestar 
assistência farmacêutica, assistência à saúde e 
orientação sanitária individual e coletiva”. Os 
estabelecimentos passaram a ser classificados 
em “farmácia sem manipulação ou drogaria” 
e “farmácia com manipulação”. Passou a ser 
exigida a presença permanente de um farma-
cêutico, “tecnicamente habilitado e exclusivo”, 
durante todo o horário de funcionamento do 
estabelecimento”.

O CRF/MG, desde o início da ação, vem 
adotando procedimentos junto ás instâncias 
judiciais em constante parceria com o sistema 
CFF/CRF ś como: audiências com ministros, 
despacho de memoriais, contratação de 
juristas renomados para promoção de susten-
tação oral e elaboração de parecer sobre a 
matéria, além de ampliar junto aos demais 
Regionais que compõem o sistema, sempre se 
posicionando como um incansável defensor 
da classe farmacêutica e dos direitos que lhes 
são reservados. 
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nenhum
preconceito a maiS
Como profissionais da saúde, a missão do farmacêutico é cuidar das pessoas. Pensando nisso, 
esse ano, o Conselho Regional de Farmácia de Minas Gerais lançou a campanha “Nenhum 
preconceito a mais”, com o intuito de conscientizar os profissionais, incentivando-os a humanizar 
o atendimento e contribuir na identificação de pacientes que sofrem qualquer tipo de violência, 
seja ela física, verbal ou psicológica. 

Na campanha, o vice-presidente do CRF/MG, Alisson Brandão, falou em vídeo para mobilizar 
farmacêuticos para aderirem à campanha, abordando temas relevantes como a denúncia na 
percepção de sinais de abuso em seus pacientes. 

https://www.facebook.com/crfminas/videos/2419397634996132/
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crF/mG lança peSquiSa 
para SaBer condiçõeS de 
traBalho da cateGoria 
Farmacêutica
Buscando compreender a realidade do mercado de 
trabalho farmacêutico em Minas Gerais no qual a 
categoria está inserida, o CRF/MG lança, nesse mês 
de agosto, pesquisa sobre condições de trabalho. 

A iniciativa, pensada para atender às demandas 
recebidas pelo Conselho sobre o tema, consiste 
em um formulário disponível no Acesso Restrito do 
farmacêutico no site www.crfmg.org.br, onde o profis-
sional seleciona cada um dos seus locais de trabalho 
e empresas e responde perguntas relacionadas às 
condições de seu trabalho.

As informações são encaminhadas de forma anônima 
e serão copiladas em formato de senso, para nortear 
alternativas e a realização de medidas necessárias 
junto ao Sinfarmig e Ministério do Trabalho, buscando 
melhorias em prol da categoria farmacêutica.

A segunda etapa do projeto também permitirá que 
o profissional responda o questionário durante a 
fiscalização, se for de seu interesse. Em breve, os 
smartphones dos farmacêuticos fiscais permitirão 
essa função, facilitando o acesso à pesquisa.

Participe! 

http://www.crfmg.org.br/home.php
http://www.crfmg.org.br/home.php
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FrenteS parlamentareS 
em deFeSa doS conSelhoS 
proFiSSionaiS São lançadaS 
na câmara Federal e na almG
Minas Gerais conta com 27 conselhos profissionais 
que serão afetados pela PEC 108
A diretoria do CRF/MG faz parte da comissão de presidentes dos conselhos profissionais que 
irá propor nova redação para Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 108/2019, assinada 
pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que visa a acabar com a obrigatoriedade da 
inscrição nos conselhos profissionais. 

Desde o início da tramitação da proposta, a presidente Yula Merola e a Superintendente 
Administrativa, Vera Paiva, acompanham de perto os encaminhamentos que têm a 
participação de mais de 20 conselhos profissionais, com representantes de todas as regiões 
do país.

A frente parlamentar nacional foi lançada na Câmara dos Deputados, em Brasília,  no início do 
segundo semestre. No último dia 21 de outubro, foi a vez da Assembleia Legislativa de Minas – 

A presidente do CRF/MG, Yula Merola, foi uma das 
autoridades na mesa de lançamento da frente
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ALMG, lançar o movimento mineiro. O requerimento da proposta é de autoria do deputado Dalmo 
Ribeiro (PSDB/MG). No texto, o parlamentar destaca que os conselhos profissionais “garantem 
a observância dos parâmetros mínimos de qualidade dos serviços prestados à população”, 
assegurando os princípios constitucionais do valor social do trabalho e da livre iniciativa. 

Em Minas Gerais, 27 conselhos profissionais serão afetados pela PEC 108/2019, que, se aprovada 
desobriga a inscrição dos profissionais nos respectivos conselhos, inviabilizando, na prática, a 
autonomia dessas instituições. 

entenda a proposta - A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 108/19 determina o fim da 
obrigatoriedade de profissionais se inscreverem em conselhos de classe está em tramitação na 
Câmara dos Deputados.

A PEC foi elaborada pelo Ministério da Economia e muda a configuração legal dos conselhos 
profissionais. O texto classifica-os como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
que atuam em colaboração com o Estado. O objetivo da redação, segundo o governo, é afastar, 
definitivamente, qualquer hipótese de equiparação dos conselhos com as autarquias.

O ministério alega que estas estruturas se assemelham mais a entidades de direito privado, já que 
a administração pública não compõe a sua direção, não interfere nas decisões e não participa das 
receitas arrecadadas. No entanto, o Supremo Tribunal Federal (STF) entende que os conselhos 
possuem natureza autárquica, o que lhes confere certas prerrogativas, como a impenhorabilidade 
de bens e rendas. 

Centenas de profissionais e servidores de conselhos profissionais do Estado lotaram o ato na ALMG
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nova vacina contra 
leiShmanioSe é 
deSenvolvida por 
Farmacêutico mineiro

depois da 20 anos de 
estudos, pesquisadores da 
universidade Federal de ouro 
Preto - uFoP, desenvolveram 
uma vacina, denominada 
lbsap, contra a leishmaniose 
visceral em cães. Em 2019, 
o farmacêutico alexandre 
reis, coordenador do grupo 
de Pesquisa e imunologia 
das leshmanioses, recebeu 
moção de aplausos da 
Câmara dos deputados em 
brasília e também a Comenda 
do mérito Farmacêutico 
pelo trabalho inédito. 

o farmacêutico pesquisador, 
conversou com a equipe 
da Farmácia revista  e 
contou um pouco de sua 
trajetória profissional, do 
desenvolvimento da pesquisa 
e seus planos para o futuro. 

Professor e coordenador do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências Biológicas  da UFOP , Alexandre Barbosa Reis
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biomarcadores que pudessem definir a 
resistência e a suscetibilidade. Faltava muita 
informação ainda, sobre a pesquisa básica 
da doença, então eu queria me dedicar 
um pouco mais para que a gente pudesse 
conhecer melhor a doença, para propor 
vacinas mais eficazes. Definimos biomar-
cadores importantes de resistência e de 
suscetibilidade, e as ferramentas desen-
volvidas durante o doutorado foram muito 
importantes para avaliação das vacinas que 
eu estava então para iniciar o meu pós-
doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, o 
primeiro pós-doutorado.

Estávamos propondo durante o pós-douto-
rado a avaliação de duas vacinas, compostas 
por antígeno heterólogo, associada ao adju-
vante saponina e a outra ainda tinha proteínas 
de glândula salivar do inseto vetor. Os 
estudos dessas vacinas foram iniciados  por 
mim, durante o doutorado e depois os testes 
em cães foram realizados pelo meu primeiro 
aluno de doutorado cuja tese em 2008/2007 
foi considerada a melhor tese do Brasil na 
área de ciências biológicas da Capes. Os resul-
tados obtidos com essa tese atraíram algumas 
empresas interessadas na transferência de 
tecnologia, para que essa vacina pudesse, em 
algum momento se tornar um instrumento de 
controle e profilaxia da doença.

Continuamos a investigar até hoje a 
desenvolver novos candidatos vacinais. 
Atualmente trabalhamos com vacinologia 
reversa, onde a gente consegue construir 
candidatos vacinais, usando algoritmos de 
computador e o genoma do parasita. Nós 
já temos resultados de testes em vivo, são 
vacinas muito modernas e a gente espera 

Quando decidiu construir carreira 
na Farmácia? desde o início queria 
investir na área acadêmica e de 
pesquisa?
Eu acho que a vontade de seguir a carreira 
acadêmica e de pesquisa já começou desde cedo, 
esse despertar de vocação para a área científica 
veio ainda no Ensino Médio, eu gostava muito 
de participar e de me envolver em feiras de 
ciência, principalmente dentro da área de ciên-
cias da vida, área biológica, ainda na cidade de 
Vila Velha, no Espírito Santo. Eu me lembro que 
um despertar pelo interesse de entrar no labo-
ratório de pesquisa ao ingressar no vestibular 
na UFOP, foi uma matéria que eu havia lido na 
Revista Ciência Hoje, que já falava das pesquisas 
que eram desenvolvidas na Universidade de 
Ouro Preto. Pesquisas que eram desenvolvidas 
na área de doenças infecciosas,  negligenciadas 
com causa da leishmaniose e doença de chagas, 
então isso despertou bastante esse interesse 
em procurar o grupo de pesquisa. Então eu acho 
que essa vocação, ela já vinha sendo despertado 
ainda antes de entrar na universidade!

Conte um pouco sobre a pesquisa.
A pesquisa envolve muito conhecimento de 
imunologia, parasitologia e patologia, além de 
bioquímica e biologia molecular. A área de biotec-
nologia e desenvolvimento de vacinas, é uma 
área que precisa de muito estudo, esforço e de 
uma equipe extremamente engajada e dedicada 
o desenvolvimento de vacinas. No doutorado 
eu resolvi não trabalhar especificamente com 
vacinas e sim, com avaliação da resposta imune 
em animais naturalmente infectados, buscando 
caracterizar entre diferentes formas químicas, 
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que daqui a 5-7 anos, essas vacinas possam 
também substituir as que foram desen-
volvidas no passado. É um processo de 
continuidade, de melhoria da potência e da 
qualidade. As pesquisas são muito impor-
tantes não só para criar coisas novas mas 
para aprimorar aquelas que já existem.

você se envolveu com a 
pesquisa já pensando em 
desenvolver uma vacina contra 
a leishmaniose? Por quê?
Eu acho que em parte sim! Porque acho que 
todo jovem que deseja ser cientista e pesqui-
sador, ele quer desenvolver uma solução 
inovadora, quer se envolver com algo que 
venha mudar aquela realidade. Então eu me 
lembro que quando eu entrei no laboratório, 
entrei com bastante sede de conhecimento e 
desejo em que um dia eu pudesse me tornar 
um pesquisador e um cientista, que fosse 
capaz de desenvolver uma vacina. Mas isso 
não é tão simples assim, porque quando 
a gente começa as atividades durante a 
iniciação científica a gente percebe um hori-
zonte enorme em uma estrada imensa, que 
a gente precisa seguir, que é a estrada do 
conhecimento, para depois, você pensar em 
algo que seja um produto que venha a ser 
testado. Então essa noção inicial, essa paixão 
e esse desejo, eu acho que está em todos os 
estudantes e deve, de fato, estar em mente 
mesmo, porque eu acho que é isso que move 
e desperta vocações. Eu tinha, de fato, esse 
interesse, mas não imaginava que se tornaria 
é concreto anos depois. 

Quais foram as principais 
dificuldades enfrentadas no 
desenvolvimento da pesquisa?
É difícil falar em dificuldades enfrentadas com 
relação ao movimento de pesquisa porque são 
muitos. Bem, primeiro porque desenvolver 
pesquisa na área de biotecnologia,  quando 
eu iniciei a quase 30 anos atrás, era uma reali-
dade completamente distinta. Nós tivemos 
décadas, digamos mais fortes e mais promis-
soras, até mais ou menos 2012/2013 onde 
tivemos bastante financiamento na área de 
pesquisa e tecnologia, e esses financiamentos 
impulsionaram o Brasil em termos de produção, 
principalmente artigos científicos. Voltando 
a questão de dificuldades dentro do grupo, 
quando eu comecei na pesquisa na universidade 
de Ouro Preto, o laboratório era extremamente 
rudimentar, digamos assim, e a maior parte 
das atividades mais sofisticadas que a pesquisa 
demandava, eram realizadas na Universidade 
Federal de Minas Gerais, no final dos anos 80 e 
início dos anos 90 até 1995. A partir daí os labo-
ratórios começaram a ter um incremento maior 
de infraestrutura e hoje a Universidade não 
deve em nada em termos de infraestrutura para 
laboratórios, inclusive do exterior. Então assim, 
a principal dificuldade é de ordem financeira!  É 
importante manter o financiamento em Ciência 
e Tecnologia de forma sistemática e continuada, 
quando se interrompe os financiamentos, se 
interrompe as atividades de pesquisa em desen-
volvimento científico e tecnológico no nosso 
país. Que é o que tá acontecendo exatamente 
neste momento! Então nós estamos vivendo 
um momento extremamente crítico, que tem 
resultado na interrupção do financiamento para 
pesquisas em ciência e tecnologia no Brasil.
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Qual conselho você daria para 
quem está iniciando na pesquisa? 
Para quem está começando a pesquisa agora, o 
conselho que eu dou para não desistir! Sou uma 
pessoa extremamente determinada, mas funda-
mentalmente, eu sou otimista! Então apesar 
do momento ser extremamente complexo e 
difícil para nós professores e pesquisadores, 
eu digo para não desistir. Jamais! Ao contrário, 
para insistir! Nós acreditamos que a ciência e 
tecnologia é de fundamental importância para 
o desenvolvimento social e econômico do nosso 
país, assim como foi para outros países, que 
nos momentos mais difíceis e eles investiram 
extremamente no ensino, na educação, no 
desenvolvimento da ciência e tecnologia e esses 
dois investimentos tornaram nações poderosas, 
como são hoje. Além disso, eu acredito que é 
importante para todo estudante de farmácia, 
independentemente se ele vai continuar como 
pesquisador, uma oportunidade de fazer uma 
iniciação científica. A iniciação científica é impor-
tantíssima para que ele se torne um profissional 
diferenciado no mercado de trabalho. 

Como você vê o cenário atual de 
pesquisa farmacêutica? Qual sua 
expectativa para o ramo?
Olha, o cenário atual, quando diz respeito a 
pesquisa farmacêutica, é extremamente empol-
gante e estimulante, no sentido de que são várias 
as possibilidades de inovações! Eu acho que os 
próximos 5-10-20 anos, muitas descobertas e 
muitas soluções para diversas doenças, como 
alguns cânceres, entre outras doenças crônico-
degenerativas e até mesmo doenças infecciosas. 
Vamos alcançar com êxito, nesses próximos perí-

odos, devido a evolução tecnológica da área de 

genômica, imunoterapia para o câncer... a área de 

tecnologia aplicada ao desenvolvimento de novos 

fármacos entre diversas outras possibilidades. 

Então eu acredito que é uma área extremamente 

estimulante, que precisa, de fato, bastante inves-

timento na formação de recursos humanos e 

novos jovens pesquisadores e cientistas que 

poderão contribuir para o desenvolvimento desta 

área em nosso país. 

Quais seus planos para o futuro? 
seguirá apenas na pesquisa da 
vacina?
Em termos de planos para o futuro, eu tenho 

vários! A pesquisa não para, é uma continuidade, 

uma insistência constante. Nós estamos criando 

um grupo chamado ‘One Health Eco Health’ no 

qual pretendemos estudar mudanças climáticas, 

em relação às doenças transmitidas por vetores, 

como a leishmaniose, chagas, dengue, febre 

amarela, dentre outras. É um grupo bastante 

diverso, multidisciplinar, que usamos informática 

e algoritmos para construir fórmulas matemá-

ticas que possam prever futuras epidemias. Essa 

inteligência artificial pode ajudar a deter ou iden-

tificar a expansão e/ou surtos epidemiológicos de 

doenças transmissíveis por vetores. Além disso, 

quero continuar formando pessoas na área de 

radiologia, na área de leishmaniose, uma parte 

nova do grupo tem se propôs a estudar leishma-

niose humana também, buscando biomarcadores 

de progressão clínica e marcadores de cura que 

ainda não existem para essa doença”.  
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DEMONSTRATIVOS 
CONTÁBEIS

RECEITAS
 PREVISÃO 
ATUALIZADA 

 EXECUÇÃO  %

RECEITAS CORRENTES 27.219.814,00      23.043.739,38      85%
CONTRIBUIÇÕES 21.380.622,00      19.852.158,01      93%
Anuidade Pessoa Física 10.732.386,00      9.889.239,78        92%
Anuidade Pessoa Jurídica 10.648.236,00      9.962.918,23        94%
SERVIÇOS 55.134,00             61.405,72             111%
Inscrições ‐                         5.011,30               
Carteiras ‐                         1.829,53               
Certidões ‐                         597,56                  
Outros serviços (RPRRA e custas) 55.134,00              53.967,33              98%

DIVIDA ATIVA 1.415.831,00        623.581,81           44%
Fase administrativa 797.800,85           340.589,87           43%
Fase executiva 618.030,15           282.991,94           46%

FINANCEIRAS 2.369.021,00        1.697.000,99        72%
Juros e Multas 1.169.021,00        1.205.968,53        103%
Rendimentos aplicação 1.200.000,00        491.032,46           41%

OUTRAS RECEITAS 1.999.206,00        809.592,85           40%
Multas de infração 1.163.206,00        699.936,07           60%
Congresso 660.000,00           11.000,00              2%
Convênio Farmasis 176.000,00           98.256,78              56%
Outras Receitas  ‐                         400,00                   ‐

RECEITAS DE CAPITAL  5.500.000,00        ‐                         0%
ALIENAÇÃO DE BENS 5.500.000,00        ‐                         0%
Alienação de bens 5.500.000,00        ‐                         0%

TOTAL  32.719.814,00        23.043.739,38        70%

DESPESAS 
 PREVISÃO 
ATUALIZADA 

 EXECUÇÃO  %

DESPESAS CORRENTES 26.330.814,00      13.541.868,57      51%

Despesas de Pessoal 13.348.662,83        5.506.434,20          41%
Juros e encargos da dívida 360.899,00             199.062,50             55%
Material de consumo/expediente 198.885,45             78.544,20                39%
Serviços de terceiros  4.839.478,95          1.638.896,56          34%
Despesas com representação 508.687,00             142.684,62             28%
Diárias de Fiscalização 222.560,00             118.834,51             53%
Tributárias e bancárias  104.760,77             63.436,85                61%
Demais despesas 307.826,00             96.796,81                31%
Cota Parte Federal 6.295.954,00          5.623.825,32          89%
Fundo Assistência Profissional 143.100,00             73.353,00 51%

DESPESAS DE CAPITAL 6.389.000,00        508.394,88           8%

Reformas 20.000,00                ‐                           0%
Móveis em geral 945.470,10             ‐                           0%
Máquinas e equipamentos 54.529,90                8.394,90                  15%
Amortização de Empréstimos 3.000.000,00          499.999,98             17%
Equipamentos de Processamento de Dados 1.612.000,00         
Softwares 757.000,00             ‐                           0%

TOTAL  32.719.814,00        14.050.263,45        43%

RESULTADO ORÇAMENTÁRIO 8.993.475,93         

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º TRIMESTRE 2019
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FARMÁCIA
EM DEBATE

A votação só acontecerá após o Senado realizar 
debates com representantes de vários setores

Fracionamento de 
medicamentoS volta 
a Ser diScutido no 
Senado Federal 

O fracionamento está em compasso de espera 
no Brasil desde o Decreto 5.775 e a Resolução 
80, ambos editados em 2006 pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Essas 
normas permitiram — mas não obrigaram — 
as empresas a comercializarem remédios em 
unidades desmembráveis.

Recentemente o assunto voltou a ser pauta 
de discussão no Senado, e por meio de 
uma enquete no site do poder legislativo da 
União é possível observar que grande parte 
da população é a favor da lei que possibi-
lita a compra de medicamentos avulsos por 
parte do cidadão. 

A discussão sobre este tema no Senado 
começou em 2017, quando a  senadora Rose de 
Freitas (Podemos/ES)  apresentou um projeto 
de lei que altera a Lei do Controle Sanitário 
do Comércio de Medicamentos (Lei 5.991/73). 
Neste, farmácias e drogarias estariam 

obrigadas a fracionar os medicamentos a 
partir de embalagens especialmente desen-
volvidas para essa finalidade. O assunto 
ainda está sendo debatido e caso o projeto 
seja aprovado o farmacêutico será o 
responsável pelo fracionamento.

De acordo com o texto original do projeto 
de lei, a proposta visa diminuir não só o 
desperdício de medicamentos, mas também 
a automedicação que em longo prazo pode 
causar sérios riscos a saúde. Além disso, a 
economia no bolso do consumidor é outro 
ponto importante já que os custos seriam 
reduzidos de acordo com a quantidade. 

O assunto ainda está sendo debatido 
e caso o projeto seja aprovado o 
farmacêutico será o responsável pelo 
fracionamento. A votação só acontece 
após o Senado realizar debates com repre-
sentantes de vários setores.
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• O farmacêutico avalia a receita.

• De posse do remédio, acessa uma área específica da farmácia.

• A embalagem é subdividida, segundo o que manda a receita, ou de 
acordo com as necessidades do usuário, quando o remédio é isento 
de prescrição.

• As unidades fracionadas são colocadas em uma embalagem da 
própria farmácia, contendo a bula do medicamento.

• As unidades restantes são postas de volta na embalagem original.

• As operações relacionadas ao desmembramento e à dispensação 
do medicamento são registradas.

• A receita retorna ao usuário, carimbada em cada item dispensado 
e assinada pelo farmacêutico.

• O medicamento é entregue ao consumidor.

o FraCioNameNto Passo a Passo:

as regras da anvisa para o fracionamento não obrigatório
A Anvisa tem disponível em seu site vários guias que orientam como aplicar o fracionamento. 
Esses manuais datam de 2006, quando a agência autorizou, mas não obrigou, a venda fracionada.

Para cada área que a medida atinge, há um manual diferente: para farmacêuticos, farmácias, 
indústrias, profissionais de vigilância sanitária e “prescritores” de remédios (médicos, por 
exemplo).

A figura central do fracionamento é o farmacêutico, que deve realizar a tarefa num ambiente 
especialmente providenciado pelas farmácias. O desmembramento das unidades é precedido de 
avaliação da receita e termina com a dispensação (entrega do remédio ao comprador).

A subdivisão das cartelas e outras embalagens de forma controlada só é possível porque cada 
unidade do medicamento tem de ser identificada com número do registro, lote e data de 
validade. Além disso, todas devem conter a expressão “Exija a bula”, pois a cada comprimido 
dispensado é obrigatória a entrega de uma delas.

São fracionáveis os medicamentos na forma de comprimido, cápsulas, drágeas, bisnagas, 
ampolas, sachês e seringas. 
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crF/mG Garante 
tranSparência naS 
inFormaçõeS cadaStraiS 
noS moldeS de propoSta 
que tramita no Senado
Foi aprovada na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado Federal, no último dia 6 de 
outubro, proposta que regulamenta o acesso 
público a informações cadastrais dos profis-
sionais registrados em conselhos profissionais 
nos âmbitos federal e regional. 

O Projeto de Lei da Câmara é de autoria do 
senador Veneziano Vital do Rêgo (PSB-PB), 
quando deputado. O texto original da 
proposta indica que os conselhos deverão 
disponibilizar, gratuitamente, em suas 
sedes e em seus sítios na internet, meios de 
acesso a informações cadastrais dos profis-
sionais registrados. Entre os dados, deverão 
constar nome completo e fotografia de rosto 
atualizada do profissional, seu número de 
registro, especialidade, se houver, e local 
principal de sua atividade, além de outras 
informações, a critério dos conselhos. O 
projeto também estabelece a acessibilidade 
de conteúdo para pessoas com deficiência.

O CRF/MG já aplica a transparência nos 
dados cadastrais nos registros dos profissio-
nais regulamentados na instituição desde 
2018. Por meio do site da instituição, só não 
é possível acessar a foto e o local de principal 
atividade do farmacêutico registrado. Como 
informações extras, o CRF/MG disponibiliza 
ainda, no banco de dados, todas as formações 
e habilitações do farmacêutico.  

“Temos a meta de cumprir a regra da trans-
parência das nossas informações, como 
forma de garantir que a população, órgãos 
fiscalizadores e demais entidades tenham 
o acesso amplo e ágil. Este é o principio da 
gestão publica eficiente e comprometida”, 
afirma Rodrigo Mota, gerente do serviço de 
inscrição e registro. 

Se o texto aprovado pela Câmara se mantiver 
inalterado na votação do Plenário do Senado, 
o projeto será enviado à sanção presidencial.

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/133568
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pF muda reGraS para 
controle de produtoS 
químicoS no paíS
Entrou em vigor, no mês de setembro, a 
portaria nº 240, da Polícia Federal, para o 
controle e fiscalização de produtos químicos 
no país. O objetivo da mudança é ampliar o 
controle sobre o uso desses itens, identificar e 
evitar eventuais desvios para uso ilegal como, 
por exemplo, no narcotráfico.

Segundo o delegado, chefe da Divisão de 
Controle de Produtos Químicos da Polícia 
Federal, Tarcísio Fernandes, as regras valem 
para empresas, produtores rurais, universi-
dades e pessoas físicas com personalidade 
jurídica que utilizam produtos químicos na 
lista atualizada pela Polícia Federal. “A nossa 
preocupação é, sobretudo, com a cocaína 
e com drogas sintéticas. E as empresas são 
parcerias neste momento, já que é por inter-
médio desse controle que a gente consegue 
identificar eventuais desvios de finalidade”, 
detalha Tarcísio.

A nova legislação começa a valer em sincronia 
com o também novo sistema da Polícia 
Federal: o Siproquim 2. Entre as novidades 
deste sistema, está a possibilidade de 
expedição eletrônica de documentos, certi-
f icado de registro cadastral, licença de 
funcionamento e autorização especial. Com 
isso, não será mais necessária a entrega 

física desses documentos. Tarcísio Fernandes 
explica que, “Temos também a extinção dos 
limites de isenção. A partir de agora, com essa 
extinção, aquela regra de 1 quilo a 2 quilos 
ou 1 litro a 2 litros, dentro outros que nós 
tínhamos na portaria 1274, nada disso valerá. 
Com essa extinção dos limites de isenção a 
partir de um grama ou mililitro a gente espera 
a licença da empresa e o envio dos mapas 
mensais respectivos”.

Essa mudança também afeta o setor farma-
cêutico. É importante registrar que o 
Farmacêutico do setor magistral já contribuía 
com a Polícia Federal, através de informa-
ções sobre determinados produtos químicos. 
De acordo com Helbert Bontempo, diretor da 
Associação Nacional dos Farmacêuticos Magis-
trais (ANFARMAG), “Na legislação anterior, se a 
farmácia fosse movimentar uma quantidade 
maior que a estabelecida por lei, o farmacêu-
tico tinha que requerer a Licença e informar as 
quantidades movimentadas. A Portaria n° 240 
mudou esse parâmetro, agora qualquer quan-
tidade movimentada terá que ser informada 
no mapa da Policia Federal. O Farmacêutico 
terá que ter mais atenção com o estoque dos 
produtos que constam nas listas da Polícia e 
utilizados pela farmácia”. 
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EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

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.

Certidão de regularidade técnica

A emissão da Certidão de Regularidade Técnica (CRT) já pode ser realizada pela internet 
de forma gratuita. O procedimento online facilita o acesso ao documento, garante a 
segurança das informações e elimina os custos.

Para acesso ao documento, foi criado um menu no site do CRF/MG - aba serviços - CR WEB. Para 
emitir a CRT, o usuário deve ler o termo de confirmação de leitura e ciência e inserir os dados de 
Registro do Estabelecimento no CRF/MG e CNPJ.

A CRT estará disponível para impressão no sistema em até 24h após confirmação do deferimento 
do documento pelo setor de Registro através do email. Além da emissão da CRT, também estão 
disponíveis no menu CR WEB a opção de verificar autenticidade do documento e notificar alguma 
inconsistência no documento.

A CRT tem vigência de um ano contado a partir da data de expedição pelo Setor de Registro. 
Durante este período, estará disponível no site do CRF/MG para impressão e deve ser reimpressa 
a cada 90 dias, desde que não ultrapasse sua validade.

O estabelecimento que necessitar da CRT em papel padronizado fornecido pelo CFF pode 
requerer sua emissão junto ao CRF/MG mediante pagamento dos custos correspondentes ao 
valor do papel específico e remessa. 

EM DIA COM 
A FISCALIZAÇÃO

Orientação dos farmacêuticos fiscais Jean Carlo Jadir e gerente do 
setor de Fiscalização, Érika Nolli, ambos de Belo Horizonte



https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b100302%5dCIF_rubeola.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b100400%5dCIF_toxoplasmose.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b100332%5dCIF_sarampo.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b100048%5dCIF_micoses.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b100217%5dCIF_Dengue_prevencao-e-controle.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b100118%5dCIF_pneumonia.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b095814%5dCIF_febre_maculosa.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b100009%5dCIF_meningite.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b095902%5dCIF_gripe_H1N1.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b095621%5dCIF_caxumba.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b095738%5dCIF_desidratacao.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b095655%5dCIF_Conjuntivite.indd_.pdf
https://www.crfmg.org.br/site/uploads/areaTecnica/20191107%5b095510%5dCIF_catapora.indd_.pdf
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CAPACITAÇÕES

capacitação para todoS
Os anos de 2018 e 2019 foram marcados por capacitações oferecidas aos profissionais do Estado, de 
forma gratuita, pelo CRF/MG. São mais de 15.400 vagas oferecidas. 

Desde janeiro do ano passado, já foram ministrados 159 cursos e palestras contemplando as diversas 
áreas da Farmácia, em todas as regiões de Minas Gerais. 

Até o final de 2019, ainda mais cidades irão sediar cursos, palestras e simpósios gratuitos e 
ministrados por profissionais qualificados. Os farmacêuticos podem conferir as datas e as cidades 
com inscrições abertas acessando o site do CRF/MG (www.crfmg.org.br), no menu "Capacitações". 
As inscrições são sempre realizadas pelo Acesso Restrito, também disponível no site. 

Nos últimos dois anos foram oferecidos mais 
de 15.400 vagas em todas as regiões 

430 
Vale do Jequitinhonha 
e Vale do Mucuri

1501 
Triângulo Mineiro

2401 
Sul de Minas

530 
Centro-Oeste

6873 
Região Central 
e Metropolitana

1342 
Vale do Rio Doce 

e Vale do Aço

1581 
Zona da Mata e 

Campo das Vertentes

811 
Região Norte 

e Noroeste
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...

pelo uSo racional 
de medicamentoS
Alunos de Farmácia em Montes Claros desenvolvem 
dispositivos que prometem reduzir a ocorrência 
de uso inadequado de medicamentos
Pesquisa recente do Instituto DataFolha 
mostra que 77% da população brasileira se 
automedicou nos primeiros seis meses deste 
ano. Os dados são preocupantes, mas para 
a classe farmacêutica não trazem novidade. 
Além da automedicação, o uso de medi-
camentos de forma inadequada também 
acende um alerta entre os profissionais. 

De acordo com a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima-se que 50% dos 
pacientes utilizam os medicamentos de 
forma incorreta, causando sérios problemas 
de saúde pública. Pensando nesse problema, 

o coordenador do curso de Farmácia da 
Faculdade Santo Agostinho, em Montes 
Claros, Flávio Júnior Barbosa Figueiredo, em 
conjunto com a professora de “Farmacotéc-
nica e Cuidado Farmacêutico em Farmácia 
Clínica”, Thaisa Almeida Pinheiro, criaram 
o projeto “Desenvolvimento de produtos e 
estratégias para implantação de serviços de 
cuidados farmacêuticos” e o propuseram aos 
alunos do sexto e sétimo períodos. A ação 
tem como objetivo o desenvolvimento de 
tecnologias de saúde que possam viabilizar 
o uso correto e racional de medicamentos. 

EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS

...
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EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS

“Os produtos consistem, de um modo geral, em 
instrumentos para o armazenamento adequado de 
medicamento ou dispositivos de orientação sobre o 
uso correto. Por exemplo, alguns alunos fizeram uma 
necessaire onde, em cada bolso, os medicamentos 
são dispostos de acordo com o período que deve ser 
tomado, matutino, vespertino ou noturno, identificado 
por cores. Além disso, a nécessaire facilita o transporte 
dos medicamentos pelas pessoas”.

O projeto, que vem sendo desenvolvido desde o primeiro semestre de 2019, tem previsão de 
conclusão para agosto de 2020, e além da prática de auxílio para os pacientes, a atividade minis-
trada nas aulas da disciplina de “Cuidado Farmacêutico em Farmácia Clínica” colabora para o 
desenvolvimento de atitudes empreendedoras, nos alunos, sobretudo voltados para a melhora 
da qualidade de vida da população. 

Atualmente, os produtos desenvolvidos estão passando 
pela fase de validação. Os alunos estão dentro do 
campo de estágio e ações específicas, com familiares ou 
até mesmo com pacientes, aplicando os produtos que 
eles desenvolveram. Flávio explica que “A ideia é que 
no próximo semestre possamos fazer uma produção 
maior do que foi criado e desta forma atingirmos um 
público maior de pessoas. Assim como também é de 
nosso interesse que, sobretudo idosos que fazem parte 
da ‘Estratégia Saúde da Família’ de Montes Claros, em 
algumas unidades básicas de saúde que serão esco-
lhidas, possam ser contempladas dentro do projeto”. 
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...

unidoS no comBate 
à tuBerculoSe
Farmacêuticos do SUS/Ponte Nova desenvolvem rede 
de cuidado mais eficaz para tratamento da doença
De acordo com o último relatório da Organi-
zação Mundial de Saúde (OMS), a tuberculose 
é a doença infecciosa que mais mata jovens e 
adultos, ultrapassando o HIV/AIDS. No Brasil 
são notificados aproximadamente 67 mil casos 
novos (13 brasileiros morrem em média todos 
os dias de tuberculose). Em Minas Gerais, foram 
notificados 3591 casos novos da doença em 
2017 e 538 municípios registraram pelo menos 
1 caso de tuberculose na população.

Em razão da gravidade da doença e da neces-
sidade de acompanhamento e uso correto dos 
medicamentos ao longo do tratamento, uma 
equipe multidisciplinar, liderada por farmacêu-
ticos, desenvolveu uma ação de fortalecimento 
da rede de cuidado do paciente portador de 
tuberculose no SUS, no município de Ponte 
Nova, para reduzir as taxas de incidência, de 
morte e de abandono do tratamento. 

De acordo com Gerson Barbosa, um dos farma-
cêuticos responsáveis pela ação, “O município 
tem alta incidência da doença e uma taxa de 
cura abaixo do desejável, em razão do uso 
irracional de medicamentos. O tratamento da 
tuberculose envolve Atenção Básica, labora-
tório, Atenção Secundária, farmácia, setor de 
epidemiologia, presídios, hospitais, institui-
ções de longa permanência. Com isso, a rede 
de atendimento precisa ser bem ajustada para 
funcionar. Pensando nisso, optamos em criar 
um fluxo de cuidado centralizado na farmácia” 
destaca o farmacêutico.

A Tuberculose tem cura e o tratamento é 
gratuito, disponível no Sistema Único de Saúde 
(SUS). Para obter sucesso, é importante que 
o paciente tome os medicamentos de forma 
regular (todos os dias) e no tempo previsto 
(mínimo de 06 meses), sem interrompê-lo. O 
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EXPERIÊNCIAS 
EXITOSAS

abandono do tratamento é um dos principais desafios para o 
controle da tuberculose, já que, de acordo com a Secretaria de 
Estado de Saúde de MG, o percentual de abandono em Minas 
Gerais foi de 9,5% em 2016, número considerado alto. 

Existe um protocolo clínico do Ministério da Saúde, para ao 
tratamento da doença e cada município desenha sua rede de 
acordo com a necessidade. No município, o fluxo é centralizado 
na farmácia, sendo o local onde o paciente recebe o medica-
mento, onde a informação é passada, sobre a complexidade do 
tratamento, já que os exames precisam ser feitos mensalmente, 
assim como as pessoas que tiveram contato com o doente. 
Gerson afirma que “Por ser uma doença infectocontagiosa, ela 
não comete somente o paciente. Muitos desses moram em situ-
ação de rua, vivem em aglomerados, e aí essa doença vai sendo 
transmitida para outras pessoas. O nosso objetivo é curar esse 
paciente e avaliar os demais contatos que teve, para alcançar o 
máximo de sucesso em relação à cura”.

Além da preocupação com a erradicação da doença no município, a ação também tenta auxiliar na 
questão social. Como muitos pacientes vêm de situação de rua ou problemas com alcoolismo, o índice 
de abandono do tratamento e transmissão elevada da doença, os farmacêuticos incentivam uma 
“troca” com essas pessoas, para concluírem o uso correto dos medicamentos e exames, oferecendo 
uma cesta básica para aqueles que seguirem o protocolo de tratamento com êxito. 

$$$/Dialog/Behaviors/GoToView/DefaultURL
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...

um olhar 
diFerenciado 
para o paciente 
O retorno para a cidade natal, fez com 
que a farmacêutica Aline de Alcântara 
Rodrigues deixasse de lado o sonho de 
abrir sua própria drogaria e prioriza-se a 
implementação de um projeto que, hoje, 
vem ampliando o atendimento humani-
zado aos pacientes de uma grande rede de 
drogarias em Varginha, no sul de Minas. 

A farmacêutica relata que com a chegada da 
maturidade profissional, ela pôde fazer um 
balanço de todas as ações aplicadas ao longo 
da carreira e, com isso, ter uma nova visão 
de como deve ser o atendimento farmacêu-

tico que garanta a adesão do paciente e com 
isso, ofereça mais qualidade de vida. 

“Sou formada há aproximadamente 15 anos, 
trabalhei por muito tempo em farmácia 
de manipulação, prestando assistência 
farmacêutica no próprio balcão, isso me 
incomodava muito. Sempre sonhei em ter 
uma sala para uma avaliação mais criteriosa. 
Quando voltei para minha cidade recebi 
uma proposta de trabalho em uma drogaria 
no mesmo dia que voltei, resolvi aceitar 
e adiar a abertura da minha farmácia. 
Quando iniciei na drogaria, verifiquei que 
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poderia fazer diferente de tudo o que eu havia 
aplicado até ali e também do que se via nas 
demais unidades farmacêuticas da região”.

Foi ai que Aline planejou todas as ações e 
chegou a um projeto de acompanhamento 
clínico e farmacoterapêutico, em parceria 
com a rede de drogarias e vem conquistando 
cada dia mais elogios na terra natal. Unindo 
a defasagem de atendimentos especializados 
e a vontade de melhorar o sistema de saúde, 
para os pacientes, a farmacêutica começou 
a recrutar esses pacientes no balcão e em 
palestras educativas, observando os parâme-
tros fisiológico e bioquímicos, organizando a 
medicação para melhorar a adesão, fazendo 
encaminhamentos para outros profissionais, 
orientando sobre a farmacoterapia prescrita, 
tratamentos não farmacológicos e assim, 
colhendo resultados melhores.

“Apesar dos bons resultados, eu ainda acre-
ditava que podia fazer mais, e foi aí que veio 
a proposta da direção para que eu fosse 
trabalhar em uma nova unidade da empresa. 
Apoiaram a ideia de incluírem no projeto 
um local para o atendimento e acompanha-
mento dos pacientes e incentivaram a minha 
especialização em clínica e prescrição. Isso 
me garantiu ampliar os resultados”. A nova 
drogaria foi inaugurada no último dia 4 de 
novembro e junto, o novo modelo de aten-
dimento. “A confiança da minha diretoria 
está sendo o ponto de partida para um aten-
dimento farmacêutico inovador na minha 

região. Pretendo contribuir ainda mais para saúde na minha cidade e incentivar os colegas 
farmacêuticos a prestarem um atendimento farmacêutico de maior impacto para saúde da 
nossa população. È possível fazer a diferença!” conclui a profissional. 
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A partir de 21 de janeiro de 2020, a validade 
do registro de medicamentos passará de cinco 
para dez anos. A exceção à regra fica por conta 
dos medicamentos com registro concedido 
mediante anuência de Termo de Compro-
misso. Para esses medicamentos, o prazo de 
validade inicial é de três anos, ampliado para 
cinco após a primeira renovação e para dez 
anos depois da segunda renovação.

No caso de medicamentos isentos de registro 
e sujeitos a notificação, a manutenção da 
regularização está condicionada à declaração 
de interesse na continuidade da comercia-
lização. A declaração deve ser realizada por 
meio eletrônico, a cada dez anos, especifica-
mente nos últimos seis meses do decênio de 
regularização.

Prazo de validade do registro de medicamentos 
foi ampliado de cinco para dez anos. Nova regra 
entra em vigor em 21 de janeiro de 2020

medicamentoS 
entenda a mudança 
na validade 
do reGiStro

As novas regras constam da Resolução 
da Diretoria Colegiada (RDC) 317/2019, 
publicada no Diário Oficial da União (DOU) 
do último dia 23 de outubro.

Prorrogações e prazos
A fim de atender ao disposto pela norma, 
a Anvisa fará as adequações necessá-
rias em seus sistemas e base de dados, 
incluindo a atualização das datas de venci-
mento. Ou seja, após a vigência da norma, 
todos os registros válidos – excluindo os 
que possuem Termo de Compromisso 
– terão seus prazos de vencimento pror-
rogados para dez anos, contados a partir 
da concessão do registro ou da última 
renovação. ...

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/408007
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O prazo definido pela RDC 250/2004 e suas atualizações sobre o protocolo do pedido de 
renovação de registro permanece em vigor. Ele deve ser realizado com antecedência máxima de 
12 meses e no mínimo seis meses antes do vencimento do registro.

Para os medicamentos que precisam ter seu pedido de renovação protocolado em data anterior 
à vigência da norma, será necessário levar em conta a data atual de vencimento do registro. 
Assim sendo, durante o período de 90 dias referente à vacatio legis (vacância da lei) – desde a 
publicação (23/10) até a vigência da nova norma (21/1/2020) –, as empresas precisam protocolar 
a renovação considerando o vencimento vigente para o registro, uma vez que a ausência do 
protocolo pode incorrer na caducidade do registro do medicamento.

Para os medicamentos com registro vigente que precisam ter o pedido de renovação protoco-
lado a partir de 21/1/2020, deverá ser considerado o novo prazo de validade estabelecido pela 
RDC 317/2019. 

certiFicado de 
vacinação Será 
emitido em Formato a4
Desde o último dia 22 de outubro, a emissão presencial do Certificado Internacional de Vaci-
nação ou Profilaxia (CIVP) pelo sistema CIVNET vem sendo feito apenas em papel branco ou 
reciclado de tamanho A4. A impressão do documento poderá ser colorida ou em preto e 
branco. O objetivo da medida é padronizar o formato do certificado, que também pode ser 
obtido eletronicamente pelo portal gov.br. 

A mudança facilitará o procedimento de emissão do CIVP e reduzirá as dificuldades de confi-
guração de impressoras, como acontecia com o formato anterior, além de diminuir erros de 
impressão do documento e desperdício de papel. 

http://portal.anvisa.gov.br/legislacao#/visualizar/408007
http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia
http://portal.anvisa.gov.br/certificado-internacional-de-vacinacao-ou-profilaxia
https://civnet.anvisa.gov.br/app/unidade;jsessionid=HqMDmoyxGl43Kd1UZVvb0HIh_FkAyuYhDfOjyoAN.ancp006
https://www.gov.br/pt-br/servicos/obter-o-certificado-internacional-de-vacinacao-e-profilaxia?campaign=busca
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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
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