
Telefarmácia 
é regulamentada 

no Brasil

O Conselho Federal 
de Farmácia, por 
meio da Resolução 
727/2022, passou a 
disciplinar a prática 
da Telefarmácia em 
território nacional

Mas, o que é Tele-
farmácia? - Muitas 
farmácias no Brasil 

utilizam tecnologias popula-
res, como o Whatsapp, para 
venda de medicamentos 
e outros produtos, mas é 
importante não confundir 
esta prática com o novo 
conceito. Segundo o CFF, 
trata-se do exercício da 
farmácia clínica por meio 
de tecnologias remotas. 

Aqui cabe uma explica-
ção: tal especialidade obje-
tiva a racionalização do uso 
de fármacos para, assim, 
colaborar nas necessidades 
das pessoas. A farmácia 
clínica atua nos cuidados 
quanto aos controles para 
administração, modelo e 
efeitos dos medicamen-
tos. Em outros termos, é 
o ramo da farmácia que 
visa promover, proteger, 
monitorar e recuperar a 
saúde, prevenir doenças e 
sanar problemas de farma-
coterapia. 

Também está autorizada 
a sua prática virtual para 
fins de ensino e pesquisa 
nas áreas de saúde, desde 
que observados os códigos 
de ética em vigor. Para 
atuar nesta modalidade 
de farmácia clínica, o 
profissional deverá ter am-
biente propício à prática, 
equipamentos, sistemas 
e fazer uso de assinatu-
ra eletrônica qualificada, 
aquela que tem o mesmo 
valor probante das firmas 
reconhecidas em cartório.

Premissa importante des-
ta nova norma é a garantia 
de propriedade dos dados 
do paciente, que poderá 
solicitar e receber todas as 
informações relativas aos 
seus registros e de acordo 
com a LGPD. Outro ponto 
positivo é o obrigatório 

consentimento do paciente 
para que suas informações 
de saúde possam ser com-
partilhadas com terceiros.

Destaque da Telefar-
mácia é a modalidade de 
atendimento: teleintercon-
sulta, sessão em que podem 
estar presentes mais de um 
farmacêutico e outros pro-
fissionais de saúde para que 
opiniões e avaliações de 
determinado caso clínico 
sejam trocadas. Na prática, 
profissionais podem intera-
gir entre si e entre eles e o 
paciente para que a decisão 
na administração de deter-
minado medicamento seja 
otimizada, por exemplo.

Por último, salta aos olhos 
a viabilidade do telemoni-
toramento. Será possível 
que pacientes tenham 
seus dados transmitidos 
por equipamentos para 
avaliação e possível ação, 
quando necessário. Em 
tempos de internet 5G no 
Brasil, o desafio não será 
mais conexões instáveis 
ou excessiva latência nos 
serviços digitais, mas sim 
a garantia de que o tráfego 
dessas informações esteja 
seguro o suficiente para 
que não ocorra qualquer 
tipo de acesso não autori-
zado ou vazamento.

Por ora, a novidade é 
boa e deve ser otimizada 
ao passo de sua implanta-
ção. Todo cuidado é pouco 
quando dados pessoais 
estão envolvidos, mas se 
ao nível do risco assumido 
pelo CFF estiver o desejo 
de fazer dar certo, inclu-
sive nas ações de fiscali-
zação dos sistemas e dos 
profissionais envolvidos, 
estamos dando um passo 
importante para que a 
tecnologia seja meio de 
provimento de boa saúde 
para todos, finalidade má-
xima das ciências médicas 
e direito constitucional do 
brasileiro.

(*) - Jornalista, com MBA em 
Transformação Digital e Futuro dos 

Negócios, membro do Comitê Gestor 
da ICP-Brasil, é presidente executivo 

da Associação das Autoridades de 
Registro do Brasil (www.aarb.org.br).

Edmar Araujo (*)

e segue até a quinta-feira (11) oferecendo subsídios para diversas pautas 
relacionadas a desafios e tendências em alimentação. Pesquisadores, es-
pecialistas de empresas, membros de entidades setoriais e representantes 
do governo vão abordar temas como segurança alimentar; food techs e 
outras startups; sustentabilidade e redução de desperdícios; atualizações 
regulatórias e a nova rotulagem nutricional brasileira; transformação 
digital do setor; plant-based e proteínas alternativas, entre outros. Saiba 
mais em: (https://www.fi-events.com.br/pt/home.html).

E - Cultura do Empreendedorismo
A Natural OneOne, empresa líder no segmento de sucos naturais, pro-
move a segunda edição do Coletivo Natural, que busca impulsionar a 
cultura do empreendedorismo nacional por meio da sustentabilidade, 
atuando como um catalizador digital de ideias inovadoras pautadas pela 
criatividade, respeito ao meio ambiente e transformação social. Além de 
incentivar os três projetos vencedores com um total de R$ 90 mil (R$ 
30 mil para cada), contemplará os ganhadores com um live coaching 
com mentoria exclusiva. Além disso, os selecionados também contarão 
com um curso para aprenderem como melhor investir em seus negó-
cios. Os temas: alimentação saudável; empreendedorismo sustentável; 
e reciclagem criativa. Saiba mais: (www.coletivonaturalone.com.br).

F - Telhas Fotovoltaicas
A Eternit – companhia focada no setor de material de construção e 
líder de mercado no segmento de coberturas – recebeu o registro de 
patente verde pelo INPI para o processo de fabricação de seu módulo de 
captação de energia solar, utilizado nas telhas fotovoltaicas da empresa. 
Com a tecnologia, agora patenteada, o grupo passa a deter o direito 
exclusivo de sua exploração comercial no Brasil. Foram cerca de três 
anos de testes e melhorias para que a companhia desenvolvesse um 
processo de fabricação único no mercado, que permite que o módulo 
de captação de energia solar seja aplicado sobre suas telhas de concreto 
e de fibrocimento, obtendo excelente performance mesmo em altas 
temperaturas. Saiba mais: (www.eternit.com.br).

G - Indústria da Moda
A Puma e sua embaixadora, Cara Delevingne, se uniram para anunciar 
a Conferência das Pessoas, patrocinada pela marca. Um espaço para a 
indústria se reunir, ao lado da Gen Z, para discutir soluções de moda 
sustentável no dia 6 de setembro. A conferência é inédita e criará um 

A - Qualidade do Café  
Em sua 32ª edição, o Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do 
Café para Espresso elege os melhores grãos em duas categorias: Nacional 
e Regional. Na Categoria Nacional serão selecionados 40 produtores 
finalistas, que concorrerão aos seis primeiros lugares. Desses seis, os 
três primeiros ganharão uma viagem ao exterior para participar do 8º 
Prêmio Ernesto Illy Internacional em 2023, além de ganhar prêmios em 
dinheiro e diplomas. Na Categoria Regional serão premiados até dois 
cafeicultores em cada um dos 10 Estados/Regiões. Os vencedores e 
finalistas recebem prêmios em dinheiro e diplomas. A ficha de inscrição 
e o regulamento completo no site: (https://clubeilly.com.br/). 

B - Cannabis Medicinal
Entre os próximos dias 11 e 13, no Hotéis Grand Mercure e Pulmann, na 
Rua das Olimpíadas, 205, São Paulo, acontece a Conferência Internacional 
da Cannabis Medicinal. O primeiro dia será dedicado a um curso, voltado 
aos médicos e profissionais da saúde que desejam aprender as bases dessa 
terapêutica. Nos outros dois dias, 54 palestrantes de cinco países apresentarão 
as indicações clínicas, os benefícios e os resultados de pesquisas recentes em 
diferentes especialidades. A expectativa é receber 600 médicos e profissionais 
da saúde, além de 100 participantes no curso pré-conferência. Atualmente, 
o Brasil tem cerca de três mil médicos prescritores, o que representa apenas 
1% da classe médica. Mais informações: (https://www.cicmed.com.br/). 

C - Cadeia da Construção
Entre os próximos dias 9 e 11, no São Paulo Expo, acontece o Concrete Show, 
evento da cadeia construtiva para receber os profissionais ligados à cadeia 
da construção. O evento volta ao modelo presencial com uma programação 
de conteúdo com especialistas que são referências na área de construção 
civil no Brasil e na América Latina. Entre as novidades está o “Construindo 
Conhecimento”, que traz uma série de palestras, congressos e seminários  dire-
cionados aos profissionais do setor; e a “Arena 120 Ideias”, com apresentações 
sobre inovações em tecnologia e novos produtos. Já para a feira de negócios 
são esperadas mais de 300 marcas expositoras, nacionais e internacionais. 
Inscrições e mais informações: (https://www.concreteshow.com.br/).  

D - Indústria Alimentícia
Começa na próxima terça-feira (9) a edição de 2022 da Food ingredients 
South America (FiSA), mais importante plataforma de conexão da indústria 
alimentícia na América do Sul. O evento retorna ao pavilhão após dois anos, 

ambiente para que os funcionários da Puma, ativistas, ONGs, especialistas, 
embaixadores e consumidores se unam e discutam soluções para alguns 
dos desafios mais urgentes da indústria da moda. Ao vivo de Londres e 
transmitida para o mundo, colocará as vozes dos jovens no centro para 
que os mais impactadas pelas decisões climáticas atuais possam influenciar 
aqueles que as fazem. Para saber mais e registrar interesse em participar 
(fisicamente ou virtualmente), visite: (https://www.pumacop.com).

H - Campus Party 
A pouco meses de sua 14º edição em São Paulo, a Campus Party Brasil, 
principal evento de tecnologia das coisas, blockchain, empreendedorismo, 
cultura maker e mais, anunciou as primeiras atrações deste ano. O evento 
será realizado no Anhembi, entre os dias 11 e 15 de novembro, e contará 
com mais de mil palestrantes e mais de 500 atividades práticas ao longo 
de 5 dias de programação. Uma das atrações principais que confirmou 
presença recentemente foi Orkut Buyukkokten, que no momento tem 
vívido entre os questionamentos sobre o retorno ou não da rede social 
que leva seu nome, o Orkut. Além dele, o Dr. Josiah Zayner, biohacker 
que desenvolve trabalho visando tornar engenharia genética prática 
acessível ao público leigo e é estrela do documentário “Seleção Artificial”, 
da Netflix. Outras informações: (https://institutocampusparty.org.br/).

I - Exportador de Frutas
Dentro de quatro anos, o Estado do Piauí pode se consolidar como 
um dos grandes produtores e exportadores de frutas do Nordeste, 
a exemplo da Bahia, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte. A 
Embrapa Meio-Norte (Teresina/PI) já começou a implantar um projeto 
de transferência de tecnologias e inovação em fruticultura, o ProFruti, 
nos polos dos Tabuleiros Litorâneos (Parnaíba), Platôs de Guadalupe, 
Marrecas-Jenipapo (São João do Piauí) e Alto Canindé-Barragem Jo-
aquim Mendes (Conceição do Canindé). A meta maior do projeto da 
Embrapa Meio-Norte é aumentar em pelo menos 30% a produtividade 
e a produção de frutas, impactando positivamente, em cerca de 10%, 
o desenvolvimento regional. As áreas já estão sendo preparadas para 
instalações das unidades de referência tecnológicas. 

J - Saneamento Ambiental
A Fenasan 2022 (Feira Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), 
realizada pela AESabesp juntamente com o 33º Encontro Técnico 
(Congresso Nacional de Saneamento e Meio Ambiente), está com cre-
denciamento aberto para o público em geral. Esta edição do congresso 
e da feira, que juntos formam o maior evento de saneamento e meio 
ambiente da América Latina, acontecerá de forma presencial, de 13 a 15 
de setembro, no Pavilhão Branco do Expo Center Norte, em São Paulo. 
O evento reúne os principais fabricantes e fornecedores de materiais e 
serviços para o setor de saneamento. Objetiva apresentar, promover e 
demonstrar as principais tecnologias para o desenvolvimento de siste-
mas de tratamento e abastecimento de água, gestão de águas residuais 
e resíduos sólidos. Inscrições: (https://fenasan.com.br/).

www.netjen.com.br
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O protocolo do Minis-
tério da Saúde foi 
publicado na edição 

de quarta-feira (3) do Diário 
Oficial da União. Dados da 
Organização Mundial da Saú-
de estimam que o transtorno 
acomete 3% da população 
mundial.

Segundo o ministério, o 
transtorno é considerado 
uma condição do neuro-
desenvolvimento, carac-
terizada por uma tríade de 
sintomas envolvendo de-
satenção, hiperatividade e 
impulsividade em um nível 
exacerbado e disfuncional 
para a idade. Os sintomas 
começam na infância, po-

Os sintomas começam na infância, podendo persistir ao longo de 
toda a vida.

Contrabando, pirataria, roubo, con-
corrência desleal por fraude fiscal, 
sonegação de impostos e furto de 
serviços públicos são algumas das 
ações ilegais que provocaram prejuízo 
econômico de R$ 336,8 bilhões ao país 
em 2021. Deste total, R$ 95 bilhões 
referem-se a tributos não recolhidos 
pelos governos. Os dados constam da 
nota técnica Brasil Ilegal em Números, 
levantamento feito pela Associação 
Comercial-RJ, Fecomércio RJ e Firjan, 
divulgado ontem (4).

No início do ano, as entidades cria-
ram o Grupo de Trabalho Rio Legal, 
para avaliar o impacto negativo e as 
vertentes do ‘Brasil ilegal’. O grupo 
consolidou dados de 16 segmentos 
econômicos e serviços de infraestru-
tura de energia e água.

Segundo o estudo, os R$ 336,8 
bilhões gerados pela ilegalidade equi-
valem ao PIB dos estados da Bahia 
e Sergipe somados. Além disso, no 
período, o país deixou de gerar 535,7 
mil empregos formais. Só no segmento 
de vestuário, 94 mil vagas deixaram 
de ser abertas.

Esses R$ 336,8 bilhões gerados pela 
ilegalidade equivalem ao PIB dos estados 

da Bahia e Sergipe somados.
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Ministério da Saúde aprova 
protocolo para diagnóstico de TDAH
O governo brasileiro aprovou um documento com critérios de diagnóstico, tratamento e mecanismos 
de regulação, controle e avaliação do transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH)
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VA a independência se tornam 
maiores, como quando a 
criança começa a ser ava-
liada no contexto escolar ou 
quando precisa se organizar 
para alguma atividade ou 
tarefa sem a supervisão dos 
pais”, ressaltou a pasta.

Embora o TDAH seja 
frequentemente diagnos-
ticado durante a infância, 
o Ministério da Saúde 
alertou ainda que não é 
raro o diagnóstico ser feito 
posteriormente. Ele deve 
ser realizado por um mé-
dico psiquiatra, pediatra 
ou outro profissional de 
saúde como neurologista 
ou neuropediatra (ABr).

dendo persistir ao longo 
de toda a vida.

“As dificuldades, muitas 

vezes, só se tornam eviden-
tes a partir do momento em 
que as responsabilidades e 

Prejuízos com fraudes no Brasil 
somaram R$ 336,8 bilhões em 2021

RJ, Antonio Florencio de Queiroz 
Junior, os dados mostram o impacto 
na economia nacional. “É preci-
so ter em mente que estas cifras 
interferem na vida das pessoas. 
Com políticas públicas adequadas 
e a união e participação do setor 
produtivo e das autoridades, esse 
cenário pode e precisa ser reverti-
do, gerando ganhos para todos”. “O 
consumidor é o grande protagonista 
desse processo. Só vamos combater 
esse mal se a sociedade se engajar”, 
acrescentou.

Segundo o presidente da ACRJ, 
José Antonio do Nascimento Brito, a 
união das três instituições demonstra 
a urgência em reverter esses prejuí-
zos, que envolvem setores essenciais 
da economia, como saúde, energia e 
abastecimento de água, por exemplo, 
além de outros segmentos, como com-
bustíveis, mídia e vestuário. “Este é o 
primeiro passo, mas estaremos aten-
tos para continuar defendendo ações 
de curto, médio e longo prazos com 
o objetivo de mudar esse cenário”, 
afirmou (ABr).

De acordo com o presidente da 
Firjan, Eduardo Eugenio Gouvêa 
Vieira, o mercado ilegal no Brasil é 
alarmante. “São recursos subtraídos, 
tributos não arrecadados e empregos 
que deixam de ser criados. É impor-
tante mostrar os prejuízos socioe-
conômicos dessa prática no país, e 
pleitear ações coordenadas de todas 
as esferas de governo no combate a 
essa ilegalidade”, disse.

Para o presidente da Fecomércio 

O Indicador Antecedente de Emprego (Iaemp), calculado 
pela Fundação Getulio Vargas (FGV), recuou 0,8 ponto na 
passagem de junho para julho e chegou a 81,1 pontos. Essa foi 
a primeira queda depois de três meses consecutivos de alta.

O indicador busca antecipar tendências do mercado de 
trabalho para os próximos meses, com base em entrevistas 

com consumidores e empresários da indústria e dos servi-
ços. Quatro dos sete componentes do Iaemp recuaram, em 
especial, a situação atual dos negócios da indústria e o em-
prego previsto no setor de serviços. Entre os componentes 
que subiram, o destaque ficou com o emprego previsto na 
indústria (ABr).

Caiu o indicador antecedente de emprego


