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O ano de 2021 iniciou com o agradecimento da
Diretoria a todos os farmacêuticos que ainda
estão com as suas inscrições ativas no CRF/RJ.
Comemoramos os 60 anos de criação dos
Conselhos e convidamos os colegas para uma
descontraída homenagem on-line. Emoção pura!
Ainda no mês de Janeiro as vacinas contra a
Covid-19 chegam ao nosso Estado e a Diretoria
do CRF/RJ, sempre preocupada com os
proﬁssionais farmacêuticos e técnicos,
conseguiu autorização da Secretaria Municipal
de Saúde do Rio de Janeiro para vacinar os seus
proﬁssionais na Sede da Tijuca. Iniciamos a 1ª
dose em 27/01/2021 e já ﬁnalizamos a 2ª dose
nesses proﬁssionais também. A vacinação dos
proﬁssionais da saúde continuou até o dia
28/05, quando ﬁnalizamos as doses naqueles
com mais de 18 anos. Encerramos essa fase e
voltaremos com a 2ª dose no mês de julho, se
tudo der certo!
Foi muito gratiﬁcante saber que o slogan
"Vacina Farma”, acabou sendo levado para os
cursos EDUFAR Serviço de Vacinação,
qualiﬁcando centenas de farmacêuticos através
do programa EDUFAR in company e priorizando
também os farmacêuticos no interior do Estado
do Rio. É a valorização das atividades clínicas dos
farmacêuticos que puderam ser ampliadas nos
cursos já ministrados, como Hemoterapia,
Análises Clínicas e uso dos Anticoagulantes. São
mais de 110 áreas de atuação do proﬁssional
farmacêutico e a carreira nas Forças Armadas
tem sido oportunidade ímpar para aqueles que
desejam seguir a carreira militar. Priorizamos a
educação continuada e, como a COVID-19 ainda
é um assunto de extrema relevância e de muitas
dúvidas, valerá a pena a leitura da matéria
escrita pelas Dras. Eline Mateus e Renata
Pereira, com orientações muito relevantes.

EDITORIAL

Tania Maria Lemos Mouço

Presidente do Conselho Regional de Farmácia do
Rio de Janeiro

E as novidades não pararam por aí! Retomamos
os grupos técnicos de trabalho, em diversas
áreas, e estamos crescendo: Home Care,
Radiofarmácia, Análises Clínicas, Perícia Judicial,
Logística e tantos outros. Estamos implantando
a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) no
CRF/RJ, por isso nosso site está mais interativo.
Essa Lei impactará em todos os segmentos
farmacêuticos, conforme poderão ler na matéria
sobre a LGPD e a RDC 430/2020, escrita pela
Dra. Maryanna Gerth. Preparem-se!
Sempre em busca dos direitos e da ética,
ﬁrmamos parceria com a Defensoria Pública do
Rio de Janeiro, que trará muitos ganhos e
valorização para a proﬁssão e para a sociedade.
Apesar de todas as ameaças com os PLs que
surgem diariamente no Congresso Nacional e
no Estado, o CRF/RJ não descansa e nossa
Comissão Parlamentar buscou o apoio do Dr.
Hugo Leal, Deputado Federal, para as causas
farmacêuticas. Agradecemos a oportunidade de
mostrar nosso potencial e nossas atividades.
Estamos atentos e atuantes!
Boa leitura para todos!
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TEXTO DENISE RIBEIRO E GEORGE PEREIRA

ROTEIRO DE
INSPEÇÃO/
DICAS E
DOCS

Ser responsável técnico por um
estabelecimento de saúde ou farmacêutico
implica em assumir tecnicamente pela
qualidade dos serviços prestados,
assegurando as condições necessárias
para cumprir o seu papel de
proﬁssional de saúde conforme os
preceitos éticos e cientíﬁcos da
proﬁssão.
Assim que você assina um Termo de
Responsabilidade Técnica, está
colocando sob o julgamento da
sociedade, ou melhor, dos
consumidores, o seu nome e a sua
competência.

RESPONSABILIDADE
TÉCNICA/POR QUÊ?

Se você é Responsável Técnico siga essas recomendações:
Acompanhe sempre a aquisição de medicamentos;
Veriﬁque as notas ﬁscais de cada produto e se consta
o CNPJ correto, e não o CNPJ de outro
estabelecimento conﬁgurando a prática de “ponte”;
Faça sempre a Qualiﬁcação dos Fornecedores, para se
certiﬁcar de que são legalmente constituídos e
licenciados;
Observe se a execução de suas funções está sendo
restringida pelo proprietário do estabelecimento. Se
estiver, deve denunciar imediatamente ao CRF/RJ e
outros órgãos para não responder solidariamente em
eventual ação policial.

FIQUE ATENTO
Não permita jamais o aluguel de seu nome
pela empresa na qual trabalha! Se a empresa
pela qual responde tecnicamente transgredir
a lei sanitária ou praticar atos ilícitos, seu
nome poderá ser associado a qualquer
negligência, omissão e/ou conivência
veriﬁcada implicará em corresponsabilidade
na autoria da infração ou crime.
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É atribuição do Conselho Regional de Farmácia ﬁscalizar o
exercício da proﬁssão, impedindo e punindo as infrações
às resoluções do Conselho Federal de Farmácia,
sobretudo o Código de Ética Farmacêutica (Resolução CFF
596/2014).
Caso, durante a inspeção, sejam veriﬁcadas
irregularidades fora da alçada do Conselho Regional,
faz-se necessária a anotação da não-conformidade no
Termo de Inspeção e posterior encaminhamento às
autoridades competentes.
O farmacêutico ﬁscal não pode se furtar a registrar toda e
qualquer irregularidade constatada, sob pena de cometer
ato tipiﬁcado no Código Penal como Prevaricação.
Preparamos uma lista de documentos e orientações para
guiar você, colega farmacêutico, neste procedimento e
disponibilizamos em formato de cartilha. A lista a seguir
não é, necessariamente, solicitada em todas as
ﬁscalizações, assim como também não esgota todos os
documentos que podem ser pedidos, pois cada situação
pode levar a um apontamento diferente e depende da
natureza de atividade exercida pelo estabelecimento.
Cada situação pode levar a um apontamento diferente e
depende da natureza de atividade exercida pelo
estabelecimento. Logo, você deve estar preparado e
despreocupado, pois a ﬁscalização atua em sua defesa.

ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO

DOCS/MANTENHA SEMPRE
POR PERTO

1) Identiﬁcação do farmacêutico;
2) Certidão de Regularidade Técnica (Resolução
CFF 638/2017);
3) Licenciamento Sanitário (Lei Federal 5991/1973,
Portaria SVS/MS 802/1998, Portaria SVS/MS
344/1998);
4) Autorização de Funcionamento de Empresas AFE (Resolução ANVISA RDC 275/2019);
5) Autorização Especial de Funcionamento de
Empresas - AE (Resolução ANVISA RDC 275/2019);
6) Plano de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS);
7) Manual de Boas Práticas;
8) Procedimento Operacional Padronizado (POP) e
Registros de Treinamento (Resoluções ANVISA RDC
301/2019, 44/2009 e 67/2007, Resoluções CFF
357/2001, 679/2019, 584/2013, 467/2007);
9) Planilha de Registro de Temperatura e Umidade
Ambiente (Resolução ANVISA RDC 301/2019,
44/2009, 67/2007, Resoluções CFF 357/2001,
679/2019, 433/2005);
10) Planilha de Registro de Temperatura da
Geladeira ou Ambiente de Refrigeração Restrita
para Medicamentos/Insumos Termolábeis
(Resolução ANVISA RDC 301/2019, 44/2009,
67/2007, Resoluções CFF 357/2001, 679/2019,
433/2005);
11) Serviços Farmacêuticos (Resolução ANVISA RDC
44/2009, Resolução CFF 499/2008);
12) Medicamentos Sujeitos a Controle Especial Antibióticos, Psicotrópicos e Entorpecentes
(Resolução ANVISA RDC 20/2011, 22/2014, Portaria
SVS/MS 344/1998 e 802/1998, Resolução CFF
357/2001, 584/2013, 467/2007, Lei Federal
11343/2006).

“RESSALTA-SE QUE O
FARMACÊUTICO
FISCAL BUSCARÁ
TAMBÉM, NA MEDIDA
DO POSSÍVEL,
INSTRUIR/DIRIMIR
DÚVIDAS DO
FARMACÊUTICO
FISCALIZADO
DURANTE AS
INSPEÇÕES. LEMBRE-SE
QUE VOCÊ PODERÁ
RECEBER A
FISCALIZAÇÃO DE
OUTROS ÓRGÃOS, ALÉM
DO CRF/RJ.”
Dra. Gabriella Gonçalves Sotelo Ramis
Cheﬁa do Serviço de Fiscalização do CRF/RJ

Existem outros documentos passíveis de veriﬁcação,
a depender do estabelecimento. Então, reserve um
tempo e mantenha um checklist sempre pronto para
que a ﬁscalização transcorra com eﬁciência e rapidez.

SAIBA MAIS
Acesse a cartilha na íntegra,
disponível em nosso site!

ROTEIRO DE FISCALIZAÇÃO
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TEXTO RAFAEL FERNANDES E YURI TEMBRA

PROGRAMA DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA

20
21
“O CRF/RJ ESTÁ
FOCADO EM
CAPACITAR E
HABILITAR CADA VEZ
MAIS FARMACÊUTICOS
PARA O SERVIÇO DE
VACINAÇÃO.
A DEMANDA É ALTA:
ALÉM DA 1ª TURMA COM
MAIS DE 360 INSCRITOS,
INICIAREMOS A 2ª
TURMA TAMBÉM PARA
CENTENAS DE ALUNOS.”
Dr. Raphael Gonçalves de Souza
Assessor Farmacêutico do CRF/RJ

O Programa de Educação Continuada
EDUFAR, desenvolvido pelo Conselho
Regional de Farmácia do Rio de Janeiro
(CRF/RJ), retornou em 2021 com força total.
Após uma inesperada pausa em 2020, por conta da
pandemia de COVID-19 que, entre outras questões,
conduziu a educação à uma rápida necessidade de
transformação em diversos aspectos, o EDUFAR também
foi ressigniﬁcado.
E, de forma a oportunizar capacitação aos proﬁssionais,
sem abrir mão da segurança dos proﬁssionais, o EDUFAR
foi adequado, majoritariamente, ao formato on-line inclusive o EDUFAR in company, programa voltado ao
treinamento de funcionários das redes de farmácias por
toda a extensão estadual, também foi reativado.
Até o momento, apenas em 2021, já foram
disponibilizados os módulos: Interpretação Clínica de
Exames Laboratoriais (com 801 inscritos); Cálculos na
Administração Segura de Medicamentos (com 249
inscritos); Hemoterapia e Terapia Celular (com 172
inscritos) e Serviço de Vacinação (Rio de Janeiro e
Porciúncula), com 364 inscritos.
O alcance do conhecimento trouxe índices superlativos:
até o momento, em menos de quatro meses de cursos,
foram 1586 inscritos em 4 módulos. Os módulos do ano
de 2019 totalizaram 3.456 inscritos; índice que, em
comparação com o de 2021, já possibilita projeção
positiva de um possível aumento signiﬁcativo até o ﬁm do
ano. Se compararmos com o mesmo indicador de 2018,
quando 1.341 farmacêuticos se inscreveram nos módulos
do Programa durante todo o ano, a elevação é ainda mais
expressiva.
Além do pioneirismo do CRF/RJ em capacitar proﬁssionais
para vacinação com o EDUFAR ainda em 2019, o foco no
serviço foi retomado devido à necessidade da
participação ativa dos farmacêuticos na frente de
combate à COVID-19.
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EDUFAR ONLINE

Para a Dra. Carla Coura, Diretora Tesoureira do CRF/RJ e
parte da equipe do programa, o EDUFAR desempenha um
papel ainda mais decisivo no período de pandemia.
“Estamos vivendo um período de muitas transformações
e adaptações em todas as áreas das nossas vidas. Isso tem
um impacto direto na demanda do mercado de trabalho
por proﬁssionais cada vez mais atualizados e preparados.
Por isso, o programa EDUFAR realiza esse mapeamento e
oferece gratuitamente cursos focados nas mais diversas
áreas de atuação", conta.
O CRF/RJ acredita que, como uma das principais frentes
de trabalho desenvolvidas nos últimos anos, a educação é
elemento essencial para o fortalecimento proﬁssional e
possibilita vislumbrar novos horizontes para a proﬁssão
farmacêutica. Em especial quando analisamos tais
indicadores sob o prisma da crescente valorização
proﬁssional do farmacêutico, que foi notado como
protagonista da saúde e principal referência técnica
frente aos desaﬁos lançados pela pandemia. "Ninguém
sabe ao certo quando nossa sociedade voltará às
atividades normais e regulares como antes da pandemia
que assola todo o mundo, mas sabemos que o CRF/RJ,
através do EDUFAR, estará sempre preparado para
oferecer o que há de melhor e mais atualizado, da melhor
maneira, capacitando e instruindo proﬁssionais à
excelência", conclui Dra. Carla Coura.

1341
INSCRITOS

EDUFAR ONLINE

Até o ﬁnal do ano, os seguintes módulos devem ser
realizados:

Estética
Radiofarmácia
Ozonioterapia
Monitoramento de
Anticoagulantes Orais
Análises Clínicas
Aplicação de Injetáveis
Primeiros Socorros

o online chegou para ﬁcar

2019

2018

em breve

3456
INSCRITOS

2021, até agora ;)

1586
INSCRITOS
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FONTE Dados disponíveis no Portal da Transparência do CRF/RJ.

mais alunos

módulos novos

TEXTO RAFAEL FERNANDES E YURI TEMBRA

RESOLUÇÃO DE DIRETORIA COLEGIADA

A Anvisa publicou em fevereiro deste ano a
Resolução de Diretoria Colegiada (RDC)
471/21, que dispõe sobre os critérios para a
prescrição, dispensação, controle, embalagem
e rotulagem de medicamentos à base de
substâncias classiﬁcadas como
antimicrobianos de uso sob prescrição,
isoladas ou em associação.
A nova norma revoga as RDC nº 20/2011, 68/2014 e
174/2017. A lista de antimicrobianos está disponível na
Instrução Normativa nº 83/2021.
De acordo com a regra, farmácias e drogarias privadas,
assim como as unidades públicas de dispensação
municipais, estaduais e federais devem dispensar os
medicamentos antimicrobianos somente mediante
retenção de receita e escrituração, seguindo os termos
dispostos na norma.
A receita de antimicrobianos é válida em todo o território
nacional pelo prazo de dez dias, contados a partir da data
de sua emissão. Ela poderá conter a prescrição de outras
categorias de medicamentos desde que não sejam
sujeitos a controle especial, lembrando que não há
limitação do número de itens contendo medicamentos
antimicrobianos prescritos por receita.
É vedado ao farmacêutico aceitar receitas posteriores ao
prazo de validade regulamentar. A dispensação em
farmácias e drogarias públicas e privadas só pode
acontecer com a retenção da segunda via da receita,
devendo a primeira via ser devolvida ao paciente, que, a
princípio, só pode aviar aquela receita uma única vez
(exceto nas situações apresentadas no Art 9º da RDC).
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2021
A prescrição deve conter:
Identiﬁcação do paciente;
Nome do medicamento ou da substância prescrita,
sob a forma de Denominação Comum Brasileira (DCB),
dose ou concentração, forma farmacêutica, e
posologia e quantidade;
Identiﬁcação do emitente – nome do proﬁssional com
sua inscrição no Conselho Regional ou nome da
instituição, endereço completo, telefone, assinatura e
carimbo; e
Data da emissão.

LEMBRETES
Para a dispensação, é preciso assinalar no
verso das duas vias da receita certos dados:
data, quantidade aviada, número do lote do
medicamento e a rubrica do proﬁssional
farmacêutico.
Vale ressaltar que:
A Resolução prevê o receituário enquanto
privativo do proﬁssional médico; contudo,
não há modelo especíﬁco a ser seguido;
É importante frisar que, na receita, deve
haver a identiﬁcação completa do
paciente: nome, idade e sexo;
Em tempos de pandemia, vale lembrar
que, desde a publicação da RDC 44/09, há
previsão da entrega em domicílio.
Contudo, tal modalidade de dispensação
deve estar em acordo com as Boas
Práticas Farmacêuticas desta resolução,
disponível no Art. 12 da RDC 471/21;
Toda documentação de compram e venda
deverá ser mantida por um período de 2
anos no local de venda, sempre à
disposição das autoridades sanitárias.

RDC 471/2021

CRF/RJ EMPREGABILIDADE FARMACÊUTICA

OPORTUNIDADES
AO SEU ALCANCE

ACESSE A ABA
“OPORTUNIDADES” DO
SITE E CONFIRA!
PODE TER UMA SÓ
TE ESPERANDO ;)

DIVULGUE A SUA VAGA

ENVIE DESCRIÇÃO DETALHADA
PARA O E-MAIL:
FERNANDA.REIS@CRF-RJ.ORG.BR

ATUALIZAÇÃO

MENSAL
MEDIANTE OFERTA

OPORTUNIDADES NO SITE DO CRF/RJ
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TEXTO GTT DE HOME CARE, YURI TEMBRA E RAFAEL FERNANDES

O CUIDADO DE
PROFISSIONAIS DE SAÚDE
DENTRO DO LAR
O termo Home Care (que signiﬁca assistência
médica domiciliar) já faz parte do Sistema
Único de Saúde e da realidade de muitos
pacientes de saúde suplementar no Brasil e
no mundo.
Tal modalidade surgiu como uma alternativa diante da
necessidade de desospitalização precoce de pacientes
com doenças crônicas e com grande dependência de
cuidados da saúde; contudo, objetivando manter um
cuidado e acolhimento especiais, com assistência
garantida por uma equipe multidisciplinar.
Diante do aumento na expectativa de vida da população,
a assistência domiciliar terá cada vez mais destaque nos
âmbitos da saúde pública e privada, sendo alternativa, por
exemplo, em caso de possível carência de leitos
hospitalares - fato que a sociedade viu ser um problema
na pandemia enfrentada.

ORIGEM
O primeiro Home Care foi fundado em 1968,
no Rio de Janeiro. Contudo, só em 1990 foi
aprovada a Lei 8.080/90 que, visando a
promoção, proteção e recuperação da saúde
da população, foi apontada como marco
inicial do funcionamento dos serviços e a
regulamentação da assistência domiciliar no
Brasil. Com o crescimento dos serviços de
atendimento domiciliar, a adequação das
funções dos proﬁssionais de saúde dentro da
assistência (enfermeiros, médicos e
farmacêuticos) precisou ser regulamentada.
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Por essas e outras razões, é uma área em expansão e
receptiva à atuação de proﬁssionais farmacêuticos;
proﬁssionais de saúde perfeitamente aptos e capacitados
para integrar o atendimento multidisciplinar e mudar
vidas. Mas, apesar das semelhanças com a Farmácia
Hospitalar, a logística diferenciada transforma o Home
Care em um desaﬁo proﬁssional considerando que a
participação do farmacêutico na área vai da atuação na
gestão, até à responsabilidade técnica no controle,
aquisição, distribuição e dispensação dos medicamentos
aos pacientes.
Com o desenvolvimento das empresas de Home Care, o
proﬁssional tem, hoje, a oportunidade de atuação em
várias frentes, agregando conhecimentos à equipe
multidisciplinar: em suprimentos e logística, é papel do
farmacêutico o controle de estoque, planejamento de
demandas, análise de rotas de entrega, controle da
logística reversa, até a implantação de processos e
barreiras que garantam a segurança e a qualidade dos
produtos durante todo o atendimento.

1968

SURGE O 1O HOME CARE
DO RIO DE JANEIRO

HOME CARE

Na parte assistencial, os farmacêuticos têm a
oportunidade de trabalhar ao lado do médicos e
enfermeiros na deﬁnição do plano terapêutico, através da
participação na confecção das prescrições, na redução da
polifarmácia, na reconciliação medicamentosa e
contribuindo com orientações de preparo e administração
segura nas residências. Os farmacêuticos participam
ainda de diversas comissões multidisciplinares, com
destaque para as Comissões de Controle de Infecção
Domiciliar (CCID), Comissões de Dor, Comissões de
Farmácia e Terapêutica (CFT), além de desempenharem
papel crucial no Núcleo de Segurança do Paciente.
A Farmácia Clínica, por ﬁm, traz o farmacêutico para
dentro das casas, levando orientações técnicas de
qualidade e garantindo maior adesão do paciente aos
tratamentos e mais segurança para as famílias fora do
ambiente hospitalar - local onde muitas dúvidas começam
a surgir. Com a atuação interna e externa, o farmacêutico,
com expertise técnica, é protagonista na assistência
domiciliar ao garantir o exercício da proﬁssão e um
tratamento humanizado.

GTT DE
HOME CARE
As reuniões do GTT de Home Care são
abertas à participação de todos os
farmacêuticos e acadêmicos de Farmácia
interessados, assim como ocorre com os
demais Grupos Técnicos do CRF/RJ.
No momento, o Grupo Técnico está
trabalhando num projeto de normatização da
atuação do proﬁssional farmacêutico na
assistência domiciliar, além da produção do
Guia de Boas Práticas Farmacêuticas na
Assistência Domiciliar.

Habilidades em Farmácia Clínica, Farmácia Hospitalar,
Farmacovigilância, Auditoria Farmacêutica, Logística e
Gestão Hospitalar são alguns dos diferenciais que podem
destacar os proﬁssionais da área, que buscam pela
promoção diária do Uso Racional de Medicamentos,
otimização da farmacoterapia; sempre com o propósito
de oferecer soluções de saúde com qualidade à vida do
paciente, garantindo o tratamento adequado e seguro seja temporário, contínuo ou paliativo.
O Grupo Técnico de Trabalho de Home Care foi criado
com a ﬁnalidade de assessorar a Diretoria do CRF/RJ em
favor da área de atuação. Participam desse grupo
proﬁssionais com conhecimentos especíﬁcos nessa área
de atuação, com o objetivo de realizar estudos e
pareceres técnicos que possibilitem o aprimoramento do
exercício proﬁssional farmacêutico."Com o Home Care,
acompanhamos tão de perto um paciente que sabemos,
apenas realizando a rota de logística, se mudou a
prescrição, se houve mudança de quadro
farmacoterapeutico, enﬁm, a melhor deﬁnição dessa
modalidade é o acolhimento, o cuidar de verdade.
Conseguimos executar a proﬁssão de forma ainda
humanizada", aﬁrma Felipe Vieira - Coordenador do GTT
de Home Care

CFF REGULAMENTA
ASSISTÊNCIA
DOMICILIAR

HOME CARE

2002

OFICIAL
A regulamentação oﬁcial pelo Conselho
Federal de Farmácia ocorreu em 2002, pela
Resolução nº 386/2002 que, "dispõe sobre as
atribuições do farmacêutico no âmbito da
assistência domiciliar em equipes
multidisciplinares."
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A
I
E
CAD
A complexidade de distribuição das vacinas
contra Covid-19 é assunto sensível por todo
o mundo.
Tanto governos quanto empresas se preocupam
com a possibilidade de gargalos logísticos,
especialmente para o transporte aéreo de
cargas, modal fundamental para a completude
desta missão internacional sem precedentes.
A cadeia logística é essencial no processo
de vacinação para garantir a efetividade e
eﬁcácia da imunização de toda a
população, envolvendo modos de
transportes, armazenagem,
manuseio, controle, distribuição,
qualidade e segurança da vacina.

TEXTO RAFAEL FERNANDES E YURI TEMBRA

LOGÍSTICA BRASILEIRA
É público e notório que o Brasil possui expertise, por meio
do SUS, em distribuição de diversos tipos de vacinas. De
acordo com o Ministério da Saúde, o Programa Nacional
de Imunização (PNI) é o maior programa público de
imunização do mundo, que distribui mais de 300 milhões
de doses de imunobiológicos, anualmente, por meio de
seus 37 mil postos públicos de vacinação de rotina,
espalhados nos 5.570 municípios brasileiros.

300
milhoes
5.570
mil
37mil
doses de imunobiológicos

municípios brasileiros

postos públicos
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CADEIA LOGÍSTICA

As vacinas chegam aos postos públicos, por mais isolados
e longínquos que sejam, por meio de aviões de carga,
através de aeroportos; por caminhões e outros veículos
rodoviários, em rodovias pavimentadas ou não; e
utilizando barcos, por vias ﬂuviais.
Os transportes rodoviário e aquaviário fazem a
capilaridade, atuando nas pontas, e o transporte aéreo
responde pelas grandes distâncias de nosso país.
Todavia, o grande desaﬁo é fazer toda essa distribuição da
vacina de forma rápida, econômica e com segurança, visto
que o ponto crítico dessa operação complexa é o
momento que os lotes de vacinas deixam a fábrica e são
encaminhadas aos centros de distribuição, laboratórios,
aeroportos ou diretamente aos postos de vacinação.
As vacinas, por serem produtos biológicos, são sensíveis à
temperatura ambiente, umidade e luz, e, por isso,
precisam seguir um rigoroso protocolo de manuseio,
armazenamento, transporte e distribuição, sob pena de
perder sua capacidade imunogênica.
A experiência passada mostra que o SUS tem
conhecimento e capacidade de realizar qualquer processo
vacinal, como já amplamente comprovado em passado
recente, mas a logística brasileira para distribuição de
vacinas é relativamente lenta e com muitos controles que
podem não denotar eﬁciência nesse momento
pandêmico.
No quesito operacional, os desaﬁos logísticos também
são elevados, pois estamos em um país com dimensões
continentais e com graves deﬁciências em sua
infraestrutura de transportes, principalmente, no que diz
respeito à malha rodoviária.
De acordo com dados da FGV Transportes, o Brasil possui
1,72 milhão km de rodovias, mas somente 214 mil km são
pavimentadas, ou seja, 12,4% de toda a malha rodoviária.

Outros contratempos podem também causar riscos dos
produtos, tais como a inexistência de elemento
refrigerante qualiﬁcado para a embalagem térmica ou
fora da temperatura ideal, além da falta de equipamentos
de controle não calibrados e qualiﬁcados, caixas térmicas
com avarias e funcionários que manuseiam a carga de
forma inadequada.

decreto

10.388
2020
Outro ponto importante que precisa ser
considerado no planejamento oﬁcial do
processo vacinal é a logística reversa. Após
dez anos em discussão, em 05/06/2020, foi
aprovado o Decreto nº 10.388, que
implementou a logística reversa de
medicamentos no país.
Essa nova legislação foi um marco ambiental
para o país e estabelece parâmetros claros
para o descarte correto de produtos
farmacêuticos por parte do consumidor e das
empresas que integram a cadeia
farmacêutica.

Das rodovias pavimentadas, pouco mais de 10%
encontram-se concedidas à iniciativa privada. A maior
parte das rodovias está sob gestão pública e a última
pesquisa da Confederação Nacional do Transporte (CNT)
aponta que 66% são consideradas regulares, ruins ou
péssimas.
É possível depreender que um dos tipos de transporte
mais sensíveis na área farmacêutica é o de produtos
biológicos, que incluem todos os tipos de vacinas, e, por
isso, quaisquer problemas que possam afetar a
estabilidade do produto, durante seu manuseio,
armazenagem e distribuição, pode resultar em sua
inutilidade.
Os principais problemas encontrados no transporte de
vacinas variam desde o armazenamento inadequado da
carga até atrasos não previstos com despachos
aduaneiros, pela quebra do veículo, acidente em rodovias
ou greves em portos e aeroportos.

CADEIA LOGÍSTICA
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TEXTO MARYANNA GERTH E SAULO ABREU

MARYANNA GERTH
Supervisora de Qualidade BRL
Vacinas

Devido aos avanços tecnológicos da era
digital gerados pela globalização, as
informações se tornaram o bem mais
importante, fazendo com que a pessoa ou a
empresa que domina a técnica de obtenção,
análise e emprego de tal ativo mantenha
vantagem competitiva sobre a sua
concorrência.

V – QUALIDADE DOS DADOS: garantia, aos titulares, de
exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de
acordo com a necessidade e para o cumprimento da
ﬁnalidade de seu tratamento;

O controle e a manipulação de dados são de extrema
importância, uma vez que apresentam conteúdos
pessoais e sensíveis que podem ser alvo de ações
decorrentes de erros de manipulação. Ter acesso aos
dados e a informações de uma pessoa ou de uma
empresa signiﬁca saber sobre sua intimidade, seu modo
de viver, documentos ﬁnanceiros, relacionamento
proﬁssional e familiar e até mesmo a questões de saúde.

VII – SEGURANÇA: utilização de medidas técnicas e
administrativas aptas a proteger os dados pessoais de
acessos não autorizados e de situações acidentais ou
ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou
difusão;

Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de
liberdade, de privacidade e o livre desenvolvimento da
personalidade da pessoa natural, em 14 de agosto de
2018 foi promulgada a Lei Federal nº 13.709 mais
conhecida como a Lei Geral de Proteção de Dados ou
LGPD, inaugurando assim um novo cenário no que se
refere a proteção das informações pessoais dos
brasileiros.

IX – NÃO DISCRIMINAÇÃO: impossibilidade de
realização do tratamento para ﬁns discriminatórios ilícitos
ou abusivos;

Visando garantir a proteção dos dados, a LGPD traz em
seu art. 6° os princípios que devem ser seguidos ao
realizar tratamentos de dados pessoais:
I – FINALIDADE: realização do tratamento para
propósitos legítimos, especíﬁcos, explícitos e informados
ao titular;

VI – TRANSPARÊNCIA: garantia, aos titulares, de
informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre
a realização do tratamento e os respectivos agentes de
tratamento, observados os segredos comercial e
industrial;

VIII – PREVENÇÃO: adoção de medidas para prevenir a
ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados
pessoais;

X – RESPONSABILIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS:
demonstração, pelo agente, da adoção de medidas
eﬁcazes e capazes de comprovar a observância e o
cumprimento das normas de proteção de dados pessoais
e, inclusive, da eﬁcácia dessas medidas.
A LGPD possibilita que as regras de boas práticas e de
governança sejam formuladas de acordo com um
Programa de Compliance em Proteção de Dados Pessoais,
devendo estabelecer:

II – ADEQUAÇÃO: compatibilidade do tratamento com as
ﬁnalidades informadas ao titular, de acordo com o
contexto do tratamento;
III – NECESSIDADE: limitação do tratamento ao mínimo
necessário para a realização de suas ﬁnalidades, com
abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não
excessivos em relação às ﬁnalidades do tratamento de
dados;
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FONTE Daniel - IP.

IV – LIVRE ACESSO: garantia, aos titulares, de consulta
facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do
tratamento, bem como sobre a integralidade de seus
dados pessoais;

LGPD E RDC 430/2020

Além do marco ocasionado pela publicação da LGPD
vivemos também um marco regulatório quando falamos e
discutimos um pouco sobre as áreas regulamentadas pela
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, bem
como suas subdivisões estaduais e municipais, que vem
implementando novas diretrizes e/ou regulamentações,
estando essa alinhada a entrada oﬁcial da entidade
regulamentadora no esquema Pharmaceutical Inspection
Co-operation Scheme (PIC/s).

como garantir a integridade dos dados, qualidade do
produto e segurança das informações.

O PIC/s visa o processo de harmonização internacional das
boas práticas, deﬁnindo e estabelecendo guias e/ou
referências direcionados principalmente as atividades de
Fabricação e Distribuição de produtos farmacêuticos,
garantindo assim que todos os países associados ao
esquema de cooperação tenham uma abordagem
comum.

Avaliando o respectivo item, identiﬁcamos que o Guia
33/2020 da ANVISA, bem como as demais normativas que
vem sendo publicadas pela entidade regulatória, além da
própria LGPD, caminham para um mesmo denominador
comum, sendo esse relacionado a elaboração, revisão e
manutenção de ferramentas de Análise de Risco estando
essas voltadas principalmente na identiﬁcação dos riscos,
bem como a avaliação do impacto causado por esse e nas
medidas mitigatórias a serem desenvolvidas e
monitoradas nos processos da Qualidade.
Ao se falar em Análise de Riscos, é necessário entender e
implementar um processo de Gerenciamento de Risco à
Qualidade, o qual consiste na determinação de um
processo sistemático que busque sempre promover,
durante todo o ciclo de vida do equipamento / processo /
sistema / dados:

A partir do exposto, surgiram especulações acerca da
aplicação ou não da LGPD no tocante as Boas Práticas de
Distribuição, Armazenagem e Transporte - BPDAT. A LGPD
no caput do art. 3° não aﬁrma quais ramos ela se aplica,
ressaltando apenas que regera o tratamento de dados
tanto de pessoas naturais quanto de pessoas jurídicas de
direito público ou privado, independente do meio.
Já na RDC 430/2020, destacam-se os seguintes artigos:
Art.18 - A área responsável pelo Sistema de Gestão da
Qualidade deve possuir autonomia hierárquica e recursos
necessários para o exercício das seguintes funções:
(...) VII – receber e investigar as reclamações;

O processo para a implementação e realização de um
gerenciamento do risco à qualidade deve envolver
sempre cinco etapas, sendo esse baseado nos seguintes
passos:

(...) XIV – garantir a integridade e rastreabilidade dos
medicamentos e dos dados relativos às transações
comerciais;
Art.40 - Equipamentos e sistemas informatizados devem
ser qualiﬁcados e validados antes do seu uso ou depois de
qualquer mudança considerada signiﬁcativa.
Introduzindo assim dentro da área de logística
farmacêutica dois novos conceitos e uma diretriz
relacionados à validação de sistemas informatizados com
o intuito de comprovar o correto funcionamento e
operação dos sistemas informatizados utilizados, bem

LGPD E RDC 430/2020
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FONTE Pontos principais de uma análise de Risco – Saulo Abreu

Essa nova legislação proporciona mudanças signiﬁcativas,
com alto impacto econômico no segmento, já que
determina que todos os envolvidos no processo da
logística farmacêutica sejam responsáveis por manter a
qualidade e a segurança dos medicamentos.

A análise de risco pode ser utilizada como ferramenta
para dispensa da necessidade de qualiﬁcação e validação
dos equipamentos que não possuam contribuição
signiﬁcativa para com a qualidade.

FONTE Etapas de implementação de um Gerenciamento de Risco - Saulo Abreu

Frente às necessidades de regulamentação da cadeia de
distribuição de medicamentos, desatualização da Portaria
nº 802/98 e, com o intuito de garantir o acesso seguro da
população a produtos e serviços sujeitos à Vigilância
Sanitária, a ANVISA aprovou o novo Marco Regulatório da
Saúde que é baseado na antiga RDC 304/2019 e atual
RDC 430/20.

Voltando nossa atenção especiﬁcamente ao parágrafo
único do art. 40 da RDC 430/2020, no qual descreve que:

Vale lembrar ainda que para garantir o
atendimento tanto da RDC 430/20, quanto da
LGPD, bem como da Validação de Sistemas
Computadorizados, a prática e rotina de
Integridade de Dados deve estar intimamente
ligada e relacionada às atividades, rotinas e
processos implementados.
Ao falarmos sobre integridade de dados,
precisamos sempre nos lembrar sobre os
conceitos do ALCOA que são os principais
pontos que regem e direcionam essa prática,
bem como a tomada e identiﬁcação das
melhores decisões a serem implementados.
A Sigla ALCOA é formada por um conjunto de
tópicos que ao serem aplicados dentro das
atividades rotineiras da área, permitem que
uma cultura de segurança e qualidade sejam
aplicadas de forma a garantir que todos os
registros de dados, sejam eles manuscritos,
eletrônicos ou híbridos (eletrônicos e
manuscritos) sejam Atribuíveis, Legíveis,
Contemporâneos, Originais e Acurados
(Precisos). Posteriormente, com a inclusão de
novas tecnologias, bem como o
desenvolvimento do conceito, foi inserido
novos termos e conceitos relacionados a
prática de integridade de dados, sendo esses
conceitos classiﬁcados como ALCOA + ou
ALCOA Plus, conforme pode ser apresentado
abaixo.
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Percebe-se, dessa forma, que a LGPD reforça os
ideais contidos na RDC 430/20 e, que apesar de
ainda não possuir poder coercitivo, as
novidades trazidas no texto da LGPD merecem
ser discutidas e analisadas. Tendo em mente
que essa lei visa aumentar a autonomia e o
controle exercido pelos titulares de dados, para
que sejam protegidos frente a indevida
exposição e violação de seus dados pessoais,
impondo sanções caso não seja veriﬁcado as
devidas diretrizes.
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TEXTO YURI TEMBRA E RAFAEL FERNANDES

DOSE DE ESPERANÇA
Na última edição da Riopharma, os rumos e
impactos da COVID-19 ainda eram discutidos
e avaliados.
E, sobretudo, representavam desaﬁos e rumos
desconhecidos diariamente encarados pela categoria
farmacêutica e sociedade; sem qualquer previsão de
vacinação ou de volta à normalidade como
costumávamos conhecer.
Hoje, apesar de um cenário não necessariamente
animador, os avanços na imunização aos grupos de
risco e proﬁssionais de saúde essenciais - que
mudaram e seguem mudando vidas - possibilitam
vislumbrar um horizonte mais otimista.
E, como parte do processo em favor da saúde e de
proteção aos proﬁssionais farmacêuticos, o Conselho
Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF/RJ)
ﬁrmou parceria com a Secretaria Municipal de Saúde
do Rio de Janeiro. A sede, localizada no bairro da
Tijuca, foi ponto de vacinação da Campanha Nacional
de Vacinação contra a COVID-19, assegurando
imunização a milhares de proﬁssionais da capital em
um momento ímpar de cuidado aos que, antes e
durante a pandemia, possuem trajetória com passos
ﬁncados a partir do cuidado dedicado à sociedade.
Apenas na sede, mais de 1500 proﬁssionais (entre
farmacêuticos e outros proﬁssionais de saúde) foram
imunizados como parte da campanha VacinaFarma.
De acordo com a presidente do CRF/RJ, Dra. Tania
Mouço, oportunizar a imunização junto à Secretaria
Municipal de Saúde (SMS/RJ) é recompensador. “A
parceria representa a possibilidade de poder
retribuir um pouco da luta e do empenho que esses
proﬁssionais emprestaram por anos à proﬁssão. Isso
é pelo o que nós, enquanto Conselho, podemos e
devemos lutar”, aﬁrmou a Presidente.

VACINAFARMA: DOSE DE ESPERANÇA

“A REGULAMENTAÇÃO
DA VACINAÇÃO POR
FARMACÊUTICOS FOI
UM GRANDE GANHO
PARA A PROFISSÃO, JÁ
QUE NOS CONSOLIDA
AINDA MAIS FRENTE À
SOCIEDADE COMO
PROFISSIONAL DA
SAÚDE. CONSIDERO UM
GANHO PARA A SAÚDE
DA POPULAÇÃO, QUE
PASSA A TER MAIOR
ACESSO A ALGO QUE
SONHAMOS POR MESES
A FIO.”
Dr. Victor Hugo Nicácio
Vacinador Voluntário na ação VacinaFarma
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Dr. Victor também explica que a oportunidade de
participar da vacinação veio por conta do programa
de educação continuada EDUFAR, promovido pelo
CRF/RJ. "Me habilitei como farmacêutico vacinador
após concluir e averbar meu certiﬁcado do EDUFAR
(Módulo "Serviço de Vacinação"). Tive a teoria e
prática no curso, mas aplicá-la em vidas foi
engrandecedor. A emoção das pessoas é uma dose
de esperança, principalmente após
aproximadamente 470 mil brasileiros. Considero
levar essa esperança às pessoas o ápice da minha
realização proﬁssional e, principalmente, pessoal",
explica.
A farmacêutica Elisangela Ferreira, voluntária da
Secretária Municipal de Saúde, foi responsável pela
vacinação dos proﬁssionais. Com ampla experiência
em imunização, ministrou o módulo “Atribuições do
Farmacêutico na Farmácia: Serviço de Vacinação" do
Programa EDUFAR, no ano de 2019 - o mesmo que
habilitou o farmacêutico Victor Nicácio.
O módulo do projeto de Educação Continuada do
CRF/RJ foi pioneiro no Brasil ao abordar a
importância da vacinação sob uma perspectiva
teórico-prática. “Desde 2019, eu era docente do
Curso de Vacinação do EDUFAR práticas. Ensinava a
aplicar, cuidar, fazer a triagem. Sentia gratidão em
ajudar a outros farmacêuticos em avançar no
cuidado. Aﬁnal, fomos criados para ser tecnicistas;
mas hoje, cada vez mais, devemos ser humanos e
cuidar. Somos os proﬁssionais do cuidado”, concluiu.
O Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro
aproveita a oportunidade, também, para
homenagear os milhares de proﬁssionais de saúde
que, infelizmente, não tiveram tempo de usufruir a
conquista da vacina - cunhada pela ciência e
democratizada pelo Sistema Único de Saúde - e
acabaram perdendo a vida para a COVID-19.

“DURANTE OS 10 MESES
EM QUE LUTAMOS PARA
O CONTROLE DA
COVID-19, DIVIDI COM
COLEGAS DE
PROFISSÃO A
APREENSÃO NO
TRABALHO DIÁRIO.
ATENDER PACIENTES
POTENCIALMENTE
DOENTES, ERA UMA
REALIDADE. QUANDO
HOUVE A POSSIBILIDADE
DE CONTRIBUIR COM A
PROFISSÃO AJUDANDO
A IMUNIZAR MEUS
COLEGAS, AGARREI.”
Dra. Elisangela Ferreira
Vacinadora Voluntário na ação VacinaFarma

E, objetivando multiplicar amor e minimizar os
desdobramentos negativos da pandemia na vida
desses proﬁssionais, o CRF/RJ encorajou a
doação de 1kg de alimento não-perecível no ato
da vacinação, como parte da campanha paralela
"Doe Amor".

Pilha de alimentos doados pelos proﬁssionais de saúde vacinados na Sede.
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Durante o período de vacinação, ﬁnalizado no
último dia 28.05, mais de 2 toneladas de
alimentos foram arrecadados e, posteriormente,
revertidos às diversas comunidades carentes
diretamente impactadas pela pandemia.

VACINAFARMA: DOSE DE ESPERANÇA

VACINAFARMA: DOSE DE ESPERANÇA
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TEXTO YURI TEMBRA E RAFAEL FERNANDES

A Defensoria Pública do Rio de Janeiro
(DPRJ) celebrou no último dia 05.01 um
convênio com o Conselho Regional de
Farmácia (CRF).
O objetivo é unir conhecimentos técnicos das duas áreas
para dar embasamento a ações coletivas que garantam a
melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população. A
parceria prevê uma cooperação técnica entre as
instituições para o desenvolvimento, em conjunto, de
ﬁscalizações, seminários, oﬁcinas de trabalho, reuniões,
palestras, bem como intercâmbio de dados, informações,
conhecimentos e experiências, visando garantir o integral
acesso à saúde.
Segundo a subcoordenadora de Saúde e Tutela Coletiva,
Alessandra Nascimento, o convênio trará enorme ganho
para a Defensoria Pública, uma vez que tem como escopo
o auxílio técnico para as ações coletivas, em especial, para
a realização de vistorias, em conjunto, em unidades de
saúde (hospitais, postos, UPAs 24h, ambulatórios, centrais
de abastecimentos) que apresentem graves deﬁciências
na prestação de serviços em saúde ou desabastecimento
que gere prejuízo para a população.
“É com grande satisfação que celebramos o convênio com
uma instituição que sempre nos apoiou e já nos
acompanha faz algum tempo na luta pela garantia de
direitos. Ao longo dos últimos anos, constatou-se que uma
atuação integrada com os Conselhos de Classe,
compostos por proﬁssionais de grande excelência e
ampla experiência, fortaleceu a atuação da Defensoria
Pública no âmbito da tutela coletiva, especialmente na
tutela do Direito à Saúde da população mais vulnerável. O
convênio permite que, respeitada a atribuição legal dos
proﬁssionais de classe, graves problemas na prestação do
serviço essencial sejam corretamente apontados e a
Defensoria possua os meios necessários de perseguir,
judicialmente ou não, a solução técnica adequada e
garantir a assistência da população.” disse Alessandra.

“É COM GRANDE
SATISFAÇÃO QUE
CELEBRAMOS O
CONVÊNIO COM
UMA INSTITUIÇÃO
QUE SEMPRE
NOS APOIOU E
JÁ NOS
ACOMPANHA
FAZ ALGUM
TEMPO NA
LUTA PELA
GARANTIA DE
DIREITOS. ”
Dra. Alessandra Nascimento
Subcoordenadora de Saúde e Tutela
Coletiva

Além das vistorias realizadas em conjunto, o CRF também
irá disponibilizar os relatórios de ﬁscalizações
previamente realizadas, no intuito de veriﬁcar a
ocorrência de retrocesso na assistência, principalmente no
armazenamento, fracionamento e dispensação de
medicamentos para a população, nas unidades de saúde e
centrais de abastecimentos farmacêuticos.
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DEFESA DE DIREITO: CRF/RJ E DPRJ

“Tão aguardada e alinhada desde o ano de
2020, é uma honra iniciar a profícua e benéﬁca
parceria com a Defensoria Pública do Rio de
Janeiro em 2021. Sem dúvidas, assegurando
uma série de benefícios à sociedade - em
especial em tempos como os que vivenciamos.
Tempos que fazem com que os conhecimentos
técnicos aliados à participação ativa do CRF/RJ
nas ações conjuntas sejam ainda mais
fundamentais para garantir a aplicação das
ações necessárias, tanto na pandemia quanto na
história que passamos a escrever a partir de
então. Estamos atentos às necessidades da
população, principalmente ligadas ao
desabastecimento de medicamentos e insumos
e, agora, poderemos unir forças com a DPRJ e
identiﬁcar as fragilidades que possam ser
revertidas em cuidados às pessoas“ pontuou a
presidente do CRF/RJ, Tania Mouço.

DEFESA DE DIREITOS: CRF/RJ E DPRJ

“ESTAMOS ATENTOS ÀS
NECESSIDADES DA
POPULAÇÃO,
PRINCIPALMENTE
LIGADAS AO
DESABASTECIMENTO
DE MEDICAMENTOS E
INSUMOS. AGORA,
PODEREMOS UNIR
FORÇAS COM A DPRJ E
IDENTIFICAR AS
FRAGILIDADES QUE
POSSAM SER
REVERTIDAS EM
CUIDADOS ÀS PESSOAS.”
Dra. Tania Maria Lemos Mouço
Presidente do CRF/RJ
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FARMACÊUTICOS

NAS

Em 2019, a presidente do CRF/RJ visitou o Hospital Central do Exército.

Entre as mais de 110 áreas de atuação do
proﬁssional farmacêutico, a carreira nas
Forças Armadas tem experimentado
crescimento signiﬁcativo nos últimos anos.
Seja por identiﬁcação com o trabalho desenvolvido ou
novos desaﬁos proﬁssionais, as três áreas de defesa Exército, Marinha e Aeronáutica - representam
oportunidades para o farmacêutico que deseja seguir
carreira militar.
O proﬁssional pode atuar em dispensação ambulatorial
(distribuição e manipulação de medicamentos para os
soldados), Farmácia Clínica, Hospitalar e análise de
medicamentos dentro das unidades militares, bem como
no acompanhamento das tropas em operações.
O farmacêutico militar também trabalha em ações de
defesa civil e saúde pública, desinfestação ambiental e
análise de água e alimentos - que contam com a
participação de tropas militares. Dentro do serviço militar,
há ainda oportunidades de trabalho na indústria
farmacêutica militar. As três forças possuem laboratórios
produtores de medicamentos.
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EDITAIS
Sempre é preciso analisar previamente o
edital de interesse, mas, via de regra, os
interessados não podem ter mais de 38 anos
no ano da convocação. Proﬁssionais das áreas
de medicina, odontologia e veterinária
encontram posições semelhantes.
Há carreiras temporárias e permanentes e a
seleção é feita por concurso. Os aprovados
entram como oﬁciais e permanecem por dois
anos a oito anos, de acordo com a
necessidade da corporação.
E cabe destacar que os laboratórios
farmacêuticos das Forças Armadas são
capazes de produzir uma série de
medicamentos, ajudando o país a reduzir
custos e facilitando o acesso a tratamentos
complexos. Por isso, a presença de
proﬁssionais qualiﬁcados nesse ambiente é
indispensável.

FARMACÊUTICOS NAS FORÇAS ARMADAS

EXÉRCITO
No Exército, esse proﬁssional atua principalmente na
farmácia hospitalar e ambulatorial, manipulando e
distribuindo medicamentos para os soldados. Porém, essa
não é a única função a ser desempenhada.
O farmacêutico militar também pode cuidar de toda a
logística do setor de análises clínicas, fazer o controle de
qualidade da água e dos alimentos consumidos dentro da
organização, realizar pesquisas clínicas e lidar com a
manipulação dos medicamentos.
Existem também oportunidades para atuar na indústria
no Laboratório Químico e Farmacêutico do Exército
(LQFEx), que ﬁca no bairro de Triagem, Rio de Janeiro. O
farmacêutico pode atuar nos processos de produção e
também no controle de qualidade de analgésicos,
anti-inﬂamatórios, antibióticos e outros medicamentos.

CARREIRA

MARINHA

A possibilidade de seguir um plano de carreira dentro do
setor público é outro atrativo, bem como a estabilidade
dentro do cargo, aﬁnal, representa uma possibilidade de
desenvolver um trabalho extremamente profícuo à
sociedade, bem como projetos a médio e longo prazo com
impactos signiﬁcativos à saúde pública.

Na Marinha, o farmacêutico está habilitado a realizar a
fabricação, a dispensação e a orientação de uso de
medicamentos. Também pode ser responsável pela
análise dos alimentos consumidos dentro da organização,
além de outras análises clínicas e bioquímicas.

A carreira de farmacêutico militar é muito promissora em
nosso país, já que os laboratórios das Forças Armadas têm
um papel importante, tanto dentro como fora dessas
organizações. Todos os anos, milhares de pacientes têm
acesso a um tratamento digno graças ao trabalho desse
proﬁssional.

TESTE

FÍSICO

Vale lembrar que os certames usualmente
contam com avaliação física, além do exame
cognitivo-intelectual.
No teste de avaliação física, o candidato pode
vir a ser avaliado quanto à corrida, ﬂexão de
braços, abdominal e até natação, mas
geralmente existem diferenças, inclusive de
graus de exigência de esforço físico, a cada
edital, que é o principal instrumento
norteador de um concurso público, portanto,
deve ser observada a norma vigente na
ocasião da inscrição.

FARMACÊUTICOS NAS FORÇAS ARMADAS

Na indústria, existem oportunidades promissoras no
Laboratório Farmacêutico da Marinha (LFM), localizado
em Benﬁca, Rio de Janeiro. A maior parte das
oportunidades são direcionadas à fabricação de
medicamentos, que são destinados, usualmente, aos
tratamentos na saúde pública.

AERONÁUTICA
Dentro da Aeronáutica, esse proﬁssional pode atuar
basicamente nas áreas hospitalares, nas análises clínicas,
na indústria e no Laboratório Químico-Farmacêutico da
Aeronáutica (LAQFA), localizado na Ilha do Governador,
Rio de Janeiro.
Na indústria, destacam-se as vagas para a fabricação de
medicamentos que atendam a saúde pública. Nas três
organizações, o farmacêutico militar também pode ser
convocado para realizar seu trabalho em campo,
trabalhando em missões humanitárias, salvamentos e
treinamentos.
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TEXTO YURI TEMBRA E RAFAEL FERNANDES

Lista de
Homenageados
DRA. ANNANCY PACHECO
CRF-RJ 322
DR. CELSO RUBENS LOQUES MENDONÇA
CRF-RJ 1011
DRA. HELENA MUSSI GAZOLA
CRF-RJ 929
DR. ISAC MAYER KLAIMAN
CRF-RJ 1812
DR. JAK SZENBERG
CRF-RJ 1292

Em homenagem aos proﬁssionais que
escreveram os primeiros capítulos da história
farmacêutica ﬂuminense, o Conselho
Regional de Farmácia do Rio de Janeiro
promoveu no último 20.01, a Solenidade 60
Anos de Farmácia.
O momento celebrou os pioneiros da proﬁssão no Estado,
graduados entre os anos de 1959 e 1961, e que deram os
primeiros passos rumo à construção de uma história
pavimentada no compromisso em favor da saúde.
Privada e realizada antes do início da campanha vacinal
contra o novo Coronavírus, a cerimônia foi online - em
especial considerando a faixa etária dos homenageados -,
e contou com a presença da Diretoria do CRF/RJ,
homenageados e familiares.
Para a presidente do CRF/RJ, Dra. Tania Mouço, a
experiência foi classiﬁcada como enriquecedora.
“Conhecer a história dos primeiros farmacêuticos
formados em território ﬂuminense renovou o amor que
tenho pela proﬁssão farmacêutica e a certeza de que ﬁz a
escolha certa. Foi um momento de extrema emoção”,
declarou. A homenagem, contudo, se estende à categoria
que faz a diferença diariamente mudando vidas.
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DRA. JANETTE MACIEL PACHECO
CRF-RJ 1327
DR. JOSÉ ROBERTO LEITE FREIRE
CRF-RJ 1520
DRA. JOVITA DE OLIVEIRA
CRF-RJ 2015
DR. MARCOS CHERMAN
CRF-RJ 858
DRA. MARIA LUCIA DUAILIBE
CRF-RJ 2513
DRA. MARIA QUEIROZ DA CRUZ
CRF-RJ 1560
DRA. NOEMA FAIGA GRYNBERG
CRF-RJ 1107
DR. PAULO PEIXOTO DE ARAÚJO
CRF-RJ 943
DR. WILSON PANCONI DE CAMPOS
CRF-RJ 375

SOLENIDADE: 60 ANOS DE FARMÁCIA

TEXTO RAFAEL FERNANDES E YURI TEMBRA

Representantes dos Conselhos de Saúde do Estado do Rio de Janeiro reuniram-se aos pés do Cristo Redentor.

O CRF/RJ e outros quatro conselhos
proﬁssionais ﬂuminenses, com apoio da
Arquidiocese do Rio de Janeiro,
homenagearam no último sábado (25.04), em
ação conjunta no Cristo Redentor, todos os
proﬁssionais de saúde que atuam durante a
pandemia, além daqueles que perderam suas
vidas neste período.
Participaram da solenidade dirigentes do Conselho
Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro
(Cremerj), do Conselho Regional de Odontologia do Rio
de Janeiro (CRO-RJ), do Conselho Regional de
Enfermagem do Rio de Janeiro (Coren-RJ) e do Conselho
Regional de Nutricionistas 4ª Região/RJ-ES (CRN-4 RJ/ES).
A Presidente do CRF/RJ, Dra. Tania Mouço, representou a
categoria farmacêutica na homenagem e classiﬁcou o
momento como de "extrema emoção". "Cuidamos de
vidas antes da pandemia, cuidamos de vidas durante e
tenho certeza que a categoria farmacêutica manterá o
legado e continuará cuidando; agora cada vez mais forte e
reconhecida", declarou.

CONSELHOS PELA SAÚDE

“CUIDAMOS DE VIDAS
ANTES DA PANDEMIA,
CUIDAMOS DE VIDAS
DURANTE E TENHO
CERTEZA QUE A
CATEGORIA
FARMACÊUTICA
MANTERÁ O LEGADO E
CONTINUARÁ
CUIDANDO.”
Dra. Tania Maria Lemos Mouço
Presidente do CRF/RJ
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RALPH OLIVEIRA
Doutor em Biotecnologia e
Mestre em Tecnologias
Energéticas Nucleares

PANORAMA E AVANÇOS
A Radiofarmácia é uma especialidade
farmacêutica que possui como principais
atividades o desenvolvimento, a produção e
manipulação, o controle e a garantia de
qualidade, bem como demais aspectos
relacionados aos radiofármacos utilizados em
Medicina Nuclear, especialidade médica
responsável pelo diagnóstico por imagem
funcional e/ou tratamento de doenças.

De maneira geral, a Radiofarmácia é classiﬁcada em
Industrial, Hospitalar e Centralizada e a regulação oﬁcial
dessa classe de medicamentos teve início há cerca de
doze anos, por meio da RDC Anvisa nº 63 e 64 ambas de
2009, que estabeleceram os requisitos mínimos para a
concessão do registro, assim como regulamentaram a
produção e o controle de qualidade desses
medicamentos.

Os radiofármacos são medicamentos que possuem em
sua composição um radionuclídeo (elemento radioativo)
administrados, em maioria, por via intravenosa e
utilizados em Medicina Nuclear para ﬁns de diagnóstico
e/ou terapia de diversas doenças, como por exemplo no
combate ao câncer. Além disso, são empregados em
soﬁsticados exames de imagens, cujos resultados
possibilitam diagnósticos precisos e diferenciais.
O estudo em radiofarmácia data do seculo XIX e inicio do
seculo XX, com a descoberta do Raio-X e da radiotividade.
Os primeiros estudo em humanos datam de 1920 e desde
entao tanto a radiofarmacia como seu combustivel, os
radiofármacos só tiveram seus estudos e aplicação
intensiﬁcados, proporcionando alternativas diagnósticas
inovadoras e terapias precisas e eﬁcazes.
A produção, distribuição, armazenamento e uso dos
radiofármacos tem peculiaridades quando comparados ao
medicamentos convencionais, uma vez que possuem um
elemento radioativo em sua composição. Assim, as
atividades relacionadas à área radiofarmacêutica devem
obedecer às normas da Anvisa e às exigências de proteção
radiológica determinadas pela Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), cujo cumprimento tem o objetivo
de garantir a qualidade, seguranca e eﬁcácia necessárias
para o uso correto dos radiofármacos, bem como
assegurar proteção do paciente e dos proﬁssional desse
segmento.
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RADIOFARMÁCIA

No âmbito proﬁssional, o marco foi a Resolucao CFF
486/2008, a qual estabeleceu as atribuições do
farmacêutico na área de radiofarmácia.
Um dos precursores e maiores autoridades da área é o Dr.
Ralph Santos Oliveira, Conselheiro Regional de Farmácia
pelo Estado do Rio de Janeiro e membro do grupo de
trabalho em Radiofarmácia do Conselho Federal de
Farmácia (CFF). Para o Dr. Ralph, as possibilidades da área
são inﬁnitas, declara.
A radiofarmácia é uma área privativa do farmacêutico,
contudo, preenchida por outros proﬁssionais da saúde
diante da carência de proﬁssionais especializados na área.
Com ramos de atuação que vão de centros de medicina
nuclear dos hospitais, às empresas privadas que estão
produzindo radiofármacos destinados aos centros de
medicina nuclear hospitalares, possibilita uma vastidão de
oportunidades.
E, pensando nisso e possibilitando maior preparo do
farmacêutico ﬂuminense para inserção e atuação
especializada neste nicho do mercado de trabalho, o
Conselho Regional de Farmácia do Rio de Janeiro (CRF/RJ)
oferecerá, ainda em 2021, módulo voltado à
Radiofarmácia como parte do programa EDUFAR. Fique
ligado em nossas redes sociais para mais informações
sobre datas e inscrição.

“APESAR DO TODO QUE
JÁ FOI FEITO, HÁ MUITO
AINDA POR FAZER.
PRECISAMOS
QUALIFICAR O
FARMACÊUTICO NESSA
ÁREA TÃO NOBRE PARA
QUE ELE OCUPE SUA
POSIÇÃO DE DIREITO E
DESTAQUE.”
Dr. Ralph Santos Oliveira
Conselheiro Regional do CRF/RJ e membro do Grupo
de Trabalho em Radiofarmácia do CFF

RADIOFARMÁCIA
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#Nãoao
farmacêutico
remoto
FARMÁCIA É LUGAR DE SAÚDE

O Projeto de Lei (PL) 5363/20, de
autoria do deputado Felício Laterça
(PSL/RJ), que permitiria o trabalho
remoto no âmbito da assistência
farmacêutica em estabelecimentos,
foi retirado da pauta da Comissão de
Seguridade Social e Família (CSSF) na
Câmara Federal.
A proposta demandaria a alteração da Lei
5.991/73, para excluir a obrigatoriedade do
farmacêutico estar presente ﬁsicamente nas
farmácias e drogarias, abrindo, então, a
possibilidade da assistência farmacêutica ser
remota.
Segundo o parlamentar, em matéria da Agência
Câmara de Notícias após a propositura, "a
previsão de assistência a distância (...) vai
favorecer localidades remotas e com número
reduzido de habitantes, onde não há
proﬁssionais suﬁcientes."
CRF/RJ
A pauta já rondou outras vezes a categoria,
inclusive em esfera regional, como o PL
1481/19, que tramita na Alerj. O dispositivo
autorizaria, em âmbito estadual, o atendimento
farmacêutico remoto nas farmácias e drogarias
locais, quando da ausência temporária de
responsável técnico (RT) farmacêutico.
O CRF/RJ se posiciona contra o trabalho
remoto para atividade farmacêutica nos
estabelecimentos e destaca ainda a Lei
13.021/14, dispondo sobre o exercício e a
ﬁscalização das atividades farmacêuticas, que
manteve a obrigatoriedade da presença do
proﬁssional como requisito para
funcionamento de farmácias de qualquer
natureza.
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#NÃOAOFARMACÊUTICOREMOTO

essa luta É dE todos

Proﬁssionais lutam contra projeto que prevê Farmacêutico Remoto (2020).

Presidente do CRF/RJ, Dra. Tania Mouço, argumenta com parlamentares (2020).

reunião e construção de alianças
A presidente do Conselho, Tania Maria Lemos Mouço, e o secretário-geral, Ricardo Lahora Soares, estiveram presentes no
dia 13.05.2021 no gabinete do deputado federal Hugo Leal (PSD/RJ), acompanhados do tesoureiro do partido, Jurandir
Lemos Jr,. para tratar de assuntos relacionados à atividade farmacêutica. Na pauta do encontro, estava o PL que permitiria
ao farmacêutico atuar em farmácias de forma presencial ou remota.
Para melhor apresentar as especiﬁcidades da proﬁssão ao parlamentar, foram encaminhados na reunião documentos
pertinentes à categoria: a Lei 3.820/60, o Decreto 85.878/81 e a classiﬁcação da CBO MTE 2013, para conhecimento da
amplitude das especialidades farmacêuticas, além de uma apresentação sobre o CRF/RJ, com a relação dos inscritos,
farmacêuticos, técnicos e empresas.

#NÃOAOFARMACÊUTICOREMOTO
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TEXTO ELINE MATHEUS E RENATA PEREIRA

COLUNA RIOPHARMA
ELINE MATHEUS
Pós-doutora em Farmacologia
Celular e Molecular

RENATA FREIRE ALVES PEREIRA
Integrante do Laboratório de
Epidemiologia Molecular e Biotecnologia
(LURA/Faculdade de Farmácia/UFF).

Muitas questões acerca da COVID-19 estão
sendo amplamente debatidas por
proﬁssionais das diversas áreas de saúde, e,
também, por não proﬁssionais.
Há um ano, aproximadamente, é, sem dúvida, a doença
que mais desperta preocupação, interesse e especulação,
e que faz parte das rodas de conversas informais, mídias e,
claro, dos ambientes acadêmico-cientíﬁcos. Por isso
estamos aqui trazendo informações consistentes que
possam dirimir determinadas dúvidas sobre um assunto
tão polêmico.
Algumas das questões são direcionadas aos tratamentos
farmacológicos que devem, ou não, ser empregados para
os sintomas leves, moderados e graves que envolvem a
doença. Portanto, é previsível que a temática nos remeta
a conhecimentos adquiridos em disciplinas como a
patologia, a farmacologia, a toxicologia e, para alunos do
curso de graduação em farmácia, a farmacotécnica. De
modo que, uma simples pergunta como: “o que se
pretende quando se utiliza um medicamento?”, pode
suscitar uma discussão envolvendo diversos aspectos
técnicos que poucos proﬁssionais, realmente, dominam. A
resposta para tal pergunta vem de forma simples e rápida:
“pretende-se tratar ou curar algum mal”. E o objetivo
também parece ser bem óbvio: obter o EFEITO. E, o ideal,
é que este efeito alivie o sofrimento com a maior
celeridade possível. Estabelece-se, então, uma relação
entre o efeito e o tempo para o seu início.
Deste modo, os seguintes pontos são de extrema
relevância para que possamos pensar (não podemos
garantir, já que inúmeros fatores podem interferir
negativamente) na rápida obtenção do efeito desejável:
1º: ADESÃO DO PACIENTE – o paciente deve ser
informado da importância de seguir corretamente o que
consta na receita. Para tanto, o médico prescreverá o(s)
medicamento(s) escolhendo as melhores FORMA
FARMACÊUTICA e VIA DE ADMINISTRAÇÃO que
permitam uma rápida ABSORÇÃO (chegada do fármaco à
corrente sanguínea).
2º: EFEITOS – a partir do momento (tempo) que o(s)
fármaco(s) chega(m) na corrente sanguínea é necessário
que seja(m) DISTRIBUÍDO(S) através do corpo para
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interagir(em) com seu(s) alvo(s) farmacológico(s). Esta
interação resultará em um, ou mais, efeitos, que podem
ser desejáveis ou indesejáveis (colaterais e adversos). É
importante lembrar que não há medicamento (mesmo os
ﬁtoterápicos e as vacinas) isento de efeitos indesejáveis, e
que “o que distingue um fármaco de um veneno é a dose”
(Paracelso, sec.XVI).
3º: VIAS DE ADMINISTRAÇÃO - são classiﬁcadas em
enterais, parenterais e outras. Dentre elas, as vias
sublingual, intravenosa e inalatória são as que promovem
uma maior concentração plasmática do fármaco em
menor tempo. E, essa é a razão para utilizá-las quando
existe a necessidade de obter um efeito terapêutico
rápido em condições clínicas emergenciais. Porém, como
cada via apresenta suas peculiaridades, é fundamental
saber as propriedades físico-químicas do fármaco, a forma
farmacêutica compatível com a via, e as características
anatomo-ﬁsiológicas do local da administração, antes de
escolher a que mais se adequa à situação do paciente.
Em relação aos aspectos farmacológicos, a inalação é o
modo preferido de entrega de muitos fármacos com
efeito direto nas vias aéreas. O acesso à circulação é
rápido por esta via devido à área de superfície do pulmão
ser grande. Uma das vantagens da inalação é a chegada
do fármaco em doses que sejam efetivas, com o menor
risco de efeitos sistêmicos. Sendo assim, o tamanho da
partícula é de extrema importância para determinar a
profundidade de penetração no trato respiratório
superior e inferior. Partículas com diâmetro maior que
100µm ﬁcam retidas na cavidade orofaríngea; as que tem
diâmetro entre 10µm e 60µm ﬁcarão depositadas no
epitélio do trato bronquial, e as com diâmetro menor que
2µm, alcançarão os alvéolos. Existem dispositivos
desenvolvidos, especiﬁcamente, para a via inalatória: 1)
inaladores pressurizados, 2) câmaras espaçadoras, 3)
inaladores de pó seco, e 4) nebulizadores. Fármacos
gasosos ou voláteis, como alguns anestésicos gerais,
podem ser inalados e absorvidos através do epitélio
pulmonar e membranas do trato respiratório. Além disso,
soluções de fármacos podem ser atomizadas e as
gotículas no ar (aerossóis), inaladas. As vantagens são a
absorção quase instantânea do fármaco, evita a perda
pelo efeito de primeira-passagem hepática, e no caso de
doença pulmonar a aplicação é no local desejado.
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Quanto aos aspectos relacionados à farmacotécnica
devemos ressaltar que, segundo a Instrução Normativa n°
33/ 2019, aerossol nasal é deﬁnido como uma solução
aquosa ou suspensão embalada em um recipiente
pressurizado acoplado a um dispositivo que mede
precisamente a dose e a libera na forma de uma pluma
para agir localmente na cavidade nasal. No caso do
aerossol inalatório oral, a pluma liberada é aspirada pela
via oral para agir localmente nos pulmões. A formulação
de um aerossol consiste em dois componentes básicos: 1A(s) substância(s) ativa(s), e 2- O propelente, que pode ser
uma mistura, usada para atingir as características
desejadas. Seu conteúdo pode ser aspergido como
névoa, pulverização úmida ou seca, jato constante,
espuma durável ou evanescente.
Em relação a substância ativa, a forma física de um
aerossol baseia-se no seu objetivo, assim um aerossol
como forma farmacêutica para veicular um princípio ativo
para o tratamento de doença inﬂamatória crônica
caracterizada por hiper responsividade (HR) das vias
aéreas inferiores e por limitação variável ao ﬂuxo aéreo,
deve apresentar as partículas sob a forma de névoa
liquida ou de partículas sólidas ﬁnamente micronizadas.
Dessa forma, a taxa de absorção é dependente do grau de
divisão do fármaco e do tipo de medicamento utilizado,
onde coloides são absorvidos mais lentamente que
soluções, e por sua vez colóides que tenham micelas com
carga negativa, penetram de forma ainda mais lenta por
serem retidos pelo sistema retículo-endotelial. Além
disso, partículas de 6µm alcançarão os bronquíolos e
partículas menores que 2 µm podem chegar aos alvéolos.
Devido a extensa vascularização, vários fármacos em
solução aquosa passam rapidamente à circulação
sistêmica. A deposição ﬁnal das partículas inaladas é
dependente da combinação de vários mecanismos, como
o impacto por inércia, a sedimentação gravitacional e a
difusão browniana, além das características individuais.
Em relação ao propelente, a pressão interna é crítica para
o desempenho do aerossol e pode ser controlada pelo
tipo, quantidade e natureza do propelente e do
concentrado. Os gases comprimidos perdem sua pressão
à medida que o produto é descarregado, devido ao fato
de responderem à Lei de Boyle em temperatura
constante. Essa lei indica que a pressão é inversamente
proporcional ao volume que o gás ocupa, o que signiﬁca
que a pressão diminui de forma linear a medida que o seu
conteúdo é liberado.
Imediatamente após a preparação, várias constantes
físico-químicas do produto são determinadas, como:
pressão de vapor, velocidade de aspersão da válvula, pH,
densidade especíﬁca, índice de refração, viscosidade e
doseamento de ativos. Esses valores, são usados para
comparação em cada avaliação.

desenvolvida para outra via (oral,
parenteral, uso externo, uso tópico,
cavitária) por inalação.
Portanto, no caso especíﬁco do emprego da via
inalatória para tratar complicações do trato
respiratório superior e, principalmente, do inferior,
pela COVID-19, há que se levar em consideração todas as
variáveis que podem comprometer o efeito do(s)
fármaco(s).
Finalizando, para o uso de qualquer medicamento, a
assistência do proﬁssional farmacêutico é imprescindível,
e no caso dos aerossóis, a formulação, obtenção, controle,
armazenamento, dispensação, utilização do
medicamento, adesão ao tratamento e cuidados com tais
dispositivos nos seus diferentes estágios, é fundamental
para o sucesso da terapia.
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Todos esses fatores indicam que para serem
inalados, os produtos farmacêuticos são
desenvolvidos de forma criteriosa para
esse ﬁm, sendo desaconselhável o uso
de outra forma farmacêutica
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