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A profissão Farmacêutica nos A edição 104 traz também para conhecer o trabalho realizado na 

últimos anos passou por transformações todos os detalhes da cobertura do 1º cidade e com a população.

que há tempos eram reivindicadas, Seminário Paranaense de Farmacêuticos, Não poderíamos deixar de 

discutidas, reformuladas e agora estamos o maior e melhor evento do setor destacar as Eleições 2013, apresentamos 

diante de algumas delas. realizado em Curitiba. Veja os melhores o pleito eleitoral no Paraná, com 

A prescrição farmacêutica, por momentos, entrevistas e tudo o que foi destaque para a Diretoria eleita e o 

exemplo, é uma dessas lutas que discutido por palestrantes de renome sucesso da utilização do sistema Web-

transcorreram anos a fio e desde nacional e internacional. Confira o Voto, garantindo maior segurança e 

setembro de 2013 o Conselho Federal de depoimento dos colegas que participaram comodidade aos eleitores, que pela 

Farmácia regulamentou a Resolução 586 deste grandioso evento. segunda eleição votaram exclusivamente 

que dá ao Farmacêutico a permissão para N a  s é r i e  M u l h e r e s  pela internet. 

prescrever os medicamentos isentos de Farmacêuticas a Dra Carmen Donaduzzi Enfim chegamos ao término de 

prescrição. Uma conquista que contou conta sua trajetória profissional e como mais um ano de intenso trabalho e 

com a contribuição efetiva do CRF-PR. se tornou proprietária de uma das conquistas no cenário farmacêutico 

Temos ainda o campo da maiores indústrias de medicamentos paranaense. E o saldo foi extremamente 

Citologia onde os Farmacêuticos genéricos do Brasil. positivo tanto para a classe farmacêutica 

Especialistas em Citologia poderão Trazemos também uma matéria quanto para a sociedade que é a grande 

participar do Edital da SESA/PR, especial do setor de Fiscalização do CRF- vitoriosa. Em 2014 estaremos juntos 

publicado recentemente. (veja mais PR onde mapeamos as cidades do Paraná novamente, prontos para os novos 

informações em: www.crf-pr.org.br). 100% Farmacêuticas, ou seja, nesses desafios que surgirão, com energias 

Entre muitas outras conquistas que estão municípios todas as farmácias são de renovadas  e força total em favor da 

em destaque nesta Edição da Revista “O propr iedade de Farmacêut icos.  profissão. 

Farmacêutico em revista”. Entrevistamos alguns desses profissionais 

Dra. Marisol Dominguez Muro 

Presidente - CRF-PR

Farmacêutica na área de 

Análises Clínicas.

Dr. Dennis Armando Bertolini 

Vice - Presidente - CRF-PR

Farmacêutico na área de 

Ensino e Pesquisa.

Dr. Arnaldo Zubioli 

Diretor Tesoureiro - CRF-PR

Farmacêutico na área de 

Ensino e Pesquisa.

Dra. Mirian Ramos Fiorentin 

Diretora Secretária Geral - CRF-PR

Farmacêutica na área de 

Serviço Público.

Somos Mais!

Boa Leitura!
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“ “

Acertei em participar do Curso sobre prescrição para resfriados e gripes. Não foram apenas informações, foram também indagações. 

Enquanto a classe estiver se reunindo para colocar seus pontos de vista sem se sentir culpada ou inferiorizada mas sim apoiada por um 

órgão que a protege que a orienta, teremos por quê e por quem lutar e saberemos se estamos ou não ocupando nosso real lugar nesta vida. 

Penso que é o momento para grandes e pequenas mudanças em nossa profissão ou seja, abrir nosso universo, enxergar o que vai além 

das evidências. Pensar num ser humano não apenas matéria como quer nossa formação cartesiana mas sim um ser mental, emocional, espiritual 

e que portanto pode adoecer nestes aspectos também. E que estes aspectos não se tratam com alopatia... E o farmacêutico tem que ”saber” 

disso! É primeiramente a nós que as pessoas vêm antes de se dirigirem ao médico! Portanto a maneira como me relaciono com o paciente irá 

inicialmente determinar sua cura ou não. Palavra certa no momento certo, atendimento certo no momento certo, encaminhamento certo no 

momento certo. Enxergar primeiramente a pessoa que sofre depois sua doença e desejar ajudá-la, curá-la ... é uma questão de conscientização 

... não dá mais para continuarmos nessa selva onde os maiores exterminam com os mais fracos.. onde as multinacionais nos transformam em 

vendedores de remédios e não pessoas que promovem a saúde, desejam a felicidade e ajudam a cura! 

Talvez já esteja no fim de minha carreira (30 anos de farmácia)... mas que bom ver um raio de luz surgindo com vocês! 

Grande abraço e parabéns.

Dra Teresinha Benedita Alves Biaggi - participou do curso em Bandeirantes/PR 
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II Fórum Sul Brasileiro de Análises Clínicas
Porto Alegre sediou o evento

Profissionais de Análises Clínicas clamam por mudanças

Saraiva, atuante em Análises Clínicas há 

mais de 35 anos, a criação do novo 

Segmento da Bioquímica representa uma 

necessidade emergente por mudanças 

no setor. “Haja vista a grande procura 

por faculdades de Biomedicina, já é 

perceptível a migração dos interessados 

em cursar Análises Clínicas para os 

Cursos de Biomedicina. Isto é nítido, e o 

segmento da Bioquímica atrairá mais 

profissionais que pretendam seguir 

carre ira  em Anál i ses  Cl ín icas,  

caracterizando-se assim por uma 3ª 

Profissão”, justifica. 

O evento também promoveu 

um debate sobre o currículo para as para os cursos de Biomedicina, o que ma vez que retroceder 
Análises Clínicas, que ressaltou aspectos culminou com uma decisão unanime do à especialidade de 
da formação acadêmica necessários para grupo participante, “o Setor de Análises b i o q u í m i c o  s e r i a  U
formar os profissionais que atuarão no Clínicas precisa ter um futuro diferente, impossível atualmente, tem-se a 
segmento. Segundo a Presidente do CRF-p o i s  m u d a n ç a s  u r g e n t e s  s ã o  proposta de criação de uma nova 
SC, Dra. Hortência Tierling, que necessárias.” profissão para os Farmacêuticos, o 
coordenou o debate, o evento foi um A Presidente do CRF-PR, Dra. “Segmento da Bioquímica”. “Seria uma 
momento importante para discussões de Marisol Dominguez Muro ministrou a medida urgente para tentar resgatar a 
assuntos pertinentes sobre a situação do palestra “Sustentabilidade do Mercado: área de Análises Clínicas”, essa foi uma 
setor no Brasil. "São oportunidades para Como estão as Relações de Trabalho - das propostas sugeridas no II Fórum Sul 
aprofundar debates e propor soluções Análises Clínicas” e explanou sobre a Brasileiro de Análises Clínicas.
para os problemas da categoria", afirma. situação deste profissional no mercado O evento que aconteceu em 

Também foram pauta do atual, “o Farmacêutico que se forma Porto Alegre em 19 de outubro de 2013 
encontro a atuação concorrente no hoje, não atua mais em Análises Clínicas, reuniu representantes dos Conselhos de 
mercado com outras profissões e a busca pois não adquire mais formação Farmácia dos três estados da região Sul 
de alternativas para manutenção da necessária na Universidade, abrindo (RS, SC e PR) e teve o intuito de 
competitividade. Este é o segundo espaço, assim, para que outros fortalecer e discutir os problemas que 
Fórum promovido pelos CRFs dos três profissionais ocupem uma maior parcela acometem o setor. O foco principal do 
estados, o próximo evento acontecerá neste restrito mercado de trabalho”, evento foram as discussões em torno das 
em Santa Catarina e a data ainda será destaca. Segundo o farmacêutico e mudanças que o Setor necessita no país, 
definida.professor da Universidade Federal do Rio tendo em vista a migração dos 

Grande do Sul (UFRS), Dr Paulo Jaconi interessados em cursar Análises Clínicas 

U

II Fórum Sul Brasileiro de Análises Clínicas
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CIDADES 100% FARMACÊUTICAS

399 96

Um levantamento realizado pelo CRF-PR aponta que dos 

 municípios do Estado em  cidades, todas as Farmácias

 são de propriedade de Farmacêutico. Este é um dado que 

mostra o reflexo de uma política de fiscalização que deu certo.

Na farmácia de farmacêutico quem ganha é o usuário
QUANDO O ASSUNTO É 

SAÚDE, O FARMACÊUTICO 

FAZ A DIFERENÇA

necessita-se de  e fiscalização que deu certo, tendo em 

preparada para atender quem mais vista o número expressivo de 

necessita e cuja condição emocional Farmácias de propriedade de 

não é a mesma de quem vai comprar Farmacêuticos no Paraná (ver 

um sanduiche, ou qualquer outro matéria página 8). A relação entre 

á está mais do que produto. E sim de quem busca um es te s  do i s  e lementos  e s tá  

p r o v a d o  q u e  a  amparo,  uma or ientação e  primeiramente na mudança de Jp r e s e n ç a  d o  principalmente, a opinião de um postura que o profissional teve que 

Farmacêutico nas farmácias é profissional confiável.  Para o adotar diante do mercado, que cada 

imprescindível para que haja Farmacêutico, entregar o produto vez mais exige novas habilidades, 

g a r a n t i a  d e  q u a l i d a d e  n o  simplesmente é muito pouco, é além do comportamento do 

atendimento realizado à população. n e c e s s á r i o  q u e  e l e  v e n h a  consumidor que atualmente busca 

O  a t e n d i m e n t o  a c o m p a n h a d o  d a s  d e v i d a s  r e s po s t a s ,  que s t i ona ,  s em  

individualizado, o acesso às recomendações e orientações sobre mencionar o direito assegurado por 

informações quanto ao uso correto o tratamento, isto é, da Atenção Lei, do cidadão ser atendido por um 

de medicamentos, os cuidados, a Farmacêutica Qualificada. Farmacêutico. E num segundo 

atenção e a confiança transmitida A tendência, neste caso, é momento a atuação da fiscalização 

por esse profissional fazem a de uma busca ainda maior pela do CRF-PR que sempre buscou 

diferença e garantem um maior o fe r ta  de  uma  a s s i s tênc ia  v a l o r i z a r  a  a u t o n o m i a  d o  

acesso a saúde. farmacêutica plena, fazendo com farmacêutico, evitando que sua 

Como em qualquer outra que o estabelecimento se destaque relação profissional retire da 

p ro f i s são ,  a  ca rac te r í s t i ca  dos demais pela eficiência dos profissão o necessário entendimento 

preponderante de quem presta serviços prestados à população. ético, e neste caso a formação 

serviços, é que em geral, são O cenário encontrado no específica do farmacêutico faz toda 

realizados por , e mais do Paraná é o reflexo de uma política de a diferença.

que nunca, no caso das farmácias 

gente qualificada

“gente”

J

>>
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No Paraná, das 4.993 Farmácias comerciais 

2.931 são de propriedade de Farmacêuticos

Nessa edição da Revista fiscalização do Conselho Regional de atendimento à população.

 Farmácia do Estado do Paraná (CRF- Confira a seguir o olhar desses 

evidenciamos alguns municípios PR), dos 399 municípios do estado, 96 municípios e os depoimentos dos 

paranaenses onde todas as Farmácias possuem todas as farmácias de P r o f i s s i o n a i s  F a r m a c ê u t i c o s  

são de propriedade de farmacêuticos, propriedade de farmacêutico (veja o Proprietários de farmácias, que 

por isso a chamamos de mapa do Paraná na página 14). No p r i m a m  p e l a  q u a l i d a d e  n o  

, mostrando que a Paraná das 4.993 farmácias comerciais, atendimento, provando que existem 

presença efetiva do Farmacêutico na 2.931 são de propriedade de c o m p r o m i s s o s  s é r i o s  c o m  a  

Farmácia faz sim a diferença, f a r m a c ê u t i c o s ,  t o t a l i z a n d o  estruturação e a qualificação dos 

destacando o verdadeiro papel deste aproximadamente 60%, índice que serviços, e consequentemente podem 

profissional e a importância de sua lidera no Brasil.  Os munícipios de servir de exemplo para que outros 

a t uação  j un to  a  popu l a ção ,  Joaquim Távora, Tijucas do Sul, munícipios possam ampliar e aprimorar 

diretamente em contato com o bem Marumbí, Carambeí e Arapoti, a qualidade da assistência e do 

mais precioso que existe, a saúde do ser localidades onde todas as farmácias atendimento. 

humano. possuem sócios farmacêuticos, são 

De acordo com os dados da alguns dos exemplos de excelência no 

“O 

Fa r m a c ê u t i c o  e m  r e v i s t a ”

“Cidades 100% 

Farmacêuticas”

MUNICÍPIO DE JOAQUIM TÁVORA 
Atendimento individualizado e acesso humanizado à saúde

Joaquim Távora, município do norte pioneiro do 

Paraná, com aproximadamente 14 mil  habitantes, possui 08 

farmácias, é um exemplo de como o atendimento 

farmacêutico diferenciado e individualizado pode fazer a 

diferença quando o assunto é saúde. O fato de o farmacêutico 

estar presente nas farmácias orientando e esclarecendo as 

dúvidas da comunidade, pode sim, trazer benefícios aos que 

mais necessitam. É o que afirma a Farmacêutica Dra Roseli de 

Prioli Roque, proprietária de Farmácia, que há 28 anos atua no 

município. Segundo a Farmacêutica, em seu estabelecimento 

são prestados os cuidados farmacêuticos, de forma adequada, 

levando em conta fatores como: a priorização do 

atendimento, preocupação do profissional farmacêutico em 

sempre garantir a adesão ao tratamento e o acompanhamento 

farmacoterapêutico.                                                        >>
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Cidades 100% farmacêuticas

Dra Roseli de Prioli Roque, proprietária de Farmácia, que há 28 anos 

atua no município de Joaquim Távora, durante atendimento.



Dra. Roseli ressalta que o fato do farmacêutico Em depoimento à Revista o Farmacêutico em 

estar presente na farmácia esclarecendo as dúvidas da Revista, Dra. Roseli ainda relata que sua farmácia atende 

comunidade faz a diferença, pois seu contato direto com os em média 190 pessoas por dia entre pacientes temporários 

pacientes permite que esses tirem suas ou mais antigos, e que a grande maioria 

dúvidas, e sigam o tratamento busca uma orientação e os cuidados 

corretamente, observando possíveis farmacêuticos. “Possuímos um grande 

efeitos adversos que venham  ocorrer na número de pacientes que estão com a 

terapia medicamentosa que estiverem gente há anos, e também outros 

administrando. “Diariamente estamos temporários. Normalmente os pacientes 

esclarecendo dúvidas, orientando e vêm à farmácia em busca da dispensação 

acompanhando tratamentos, aferindo a do medicamento e orientação em casos 

pressão arterial e realizando testes de de doenças agudas, e acompanhamento 

diabetes. A pesquisa de preço é sempre no caso dos idosos com doenças 

um fator importante na adesão ao crônicas. Procuro orientar quanto à 

tratamento, e influencia parcialmente a compra, mas a dose, administração, tempo de tratamento, e possíveis 

confiança no atendimento faz a grande diferença na interações medicamentosas”, finalizou.

escolha da farmácia pelo paciente,” diz. 

“..A confiança no 

atendimento 

faz a grande 

diferença na escolha da 

farmácia pelo paciente..”
Dra. Roseli de Prioli

MUNICÍPIO DE TIJUCAS DO SUL 

Acompanhamento farmacoterapêutico e adesão ao tratamento adequado

O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 104 - 3º|2013 9

Município ao Sul do Estado possui 14 mil 

habitantes e 03 farmácias. “A presença do 

farmacêutico na farmácia é fundamental para um 

correto e bom atendimento, garantindo total 

assistência aos pacientes”. Esta é a opinião do 

Farmacêutico Dr Mauricio Boniecki, proprietário de 

Farmácia no município de Tijucas do Sul. 

Atendendo cerca de 100 pessoas diariamente, Dr. 

Boniecki defende que as farmácias de propriedade 

de farmacêutico permitem uma maior proximidade 

entre o farmacêutico e os pacientes, e se 

sustentam em conceitos como credibilidade, 

amizade e confiança “A farmácia não visa apenas o 

lucro, mas sim, poder prestar um atendimento 

adequado à população, zelando pela saúde dos 

pacientes”, comentou.                                     >>

Cidades 100% farmacêuticas

Dr Mauricio Boniecki, proprietário de Farmácia no município de 

Tijucas do Sul, prestando atendimento e o acompanhamento 

farmacoterapêutico.
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“A presença do farmacêutico 

na farmácia é fundamental 

para um correto e bom 

atendimento, pois este é o 

profissional habilitado a 

acompanhar e dar total 

assistência aos pacientes”

Dr Mauricio Boniecki

Para Dr Mauricio Boniecki, poder prestar um atendimento 

de qualidade à comunidade do município, atuando na farmácia que 

foi fundada por seu avô há mais de 60 anos, é uma grande 

satisfação. “O bom atendimento é o que faz os pacientes voltarem à 

farmácia, e a maioria são fixos. São moradores próximos que 

procuram os serviços farmacêuticos para aferir a pressão arterial e 

índice glicêmico. Procuramos orientá-los e dispender o melhor 

atendimento possível, assim como o acompanhamento na 

administração de medicamentos, sempre que somos 

reivindicados”, diz. Dr. Mauricio, ainda destaca a importância da 

contribuição da profissão farmacêutica à população. “O 

farmacêutico tem muito a contribuir, pois é o profissional da saúde 

mais próximo dos pacientes. Como Farmacêuticos devemos sempre 

aproveitar essa acessibilidade estando disponível à população, 

orientando, sanando dúvidas e promovendo a saúde”, finalizou.

MUNICÍPIO DE MARUMBI
Cuidados Farmacêuticos: Promoção e Recuperação da saúde da população

 
Marumbi fica no norte central do Paraná, 

possui 4.600 habitantes e 03 farmácias.

A realização de serviços visando à promoção e 

a recuperação da saúde da população é o foco da 

Farmacêutica, Dra Celeide Gomes, que decidiu seguir 

os passos do pai, oficial de farmácia, Dr Ezequiel 

Cláudio Gomes, profissional provisionado. A Farmácia 

adquirida por seu pai já está na família há 52 anos, uma 

das mais antigas no município de Marumbí. Atendendo 

cerca de 50 pessoas diariamente, Dra Celeide acredita 

que o bom atendimento e a presença constante do 

farmacêutico na farmácia orientando e esclarecendo 

dúvidas, não focando apenas no medicamento, mas 

também se aproximando e ofertando cuidados clínicos 

ao paciente, podem trazer bons resultados a quem 

precisa. “A maioria dos pacientes frequentam 

regularmente a farmácia para comprar os seus 

medicamentos de uso contínuo, fazer controle de  >> 

Cidades 100% farmacêuticas

Dra Celeide Gomes, e o oficial de farmácia, Dr Ezequiel Cláudio Gomes, 

profissional provisionado. A Farmácia adquirida por seu pai já está na 

família há 52 anos.
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pressão arterial e esclarecer dúvidas sobre a administração correta dos medicamentos e 

hábitos saudáveis que auxiliam no tratamento”. Dra Celeide defende os “Cuidados 

Farmacêuticos” e acredita que essa, é uma das funções mais importantes do profissional 

Farmacêutico, ela enfatiza que, com a orientação adequada e o acompanhamento dos 

pacientes, é possível proporcionar melhorias no tratamento. “Na farmácia realizamos a 

atenção farmacêutica, fazendo o acompanhamento dos doentes crônicos, como os 

hipertensos e diabéticos, com fichas de anotações e carteirinhas de controle de pressão 

arterial. Sempre que possível oriento o paciente sobre os riscos e benefícios do tratamento a 

ser escolhido. Para isto temos que estar atentos com as epidemias, como no caso da dengue 

que requer um cuidado especial quanto ao uso do Ácido acetilsalicílico”, comenta. Para Dra. 

Celeide a profissão farmacêutica é essencial para a saúde da população, e a dedicação do 

profissional é o fator que fará a diferença. O Farmacêutico é o profissional que tem o 

embasamento científico para melhor orientar a população e deve sempre buscar o 

aprimoramento e a qualidade dos serviços prestados à população, principalmente pelo fato 

de lidar diretamente com a saúde das pessoas aliado ao rápido avanço tecnológico do setor. 

Tenho uma equipe de trabalho experiente e cautelosa e procuro estar atenta a todas as 

orientações que fazemos. Gosto do que faço e dedico integralmente o meu dia aqui na 

farmácia”.

“..A profissão 

farmacêutica 

é essencial para

 a saúde da 

população, e 

a dedicação 

do profissional é 

o fator que fará 

a diferença..”

Dra Celeide Gomes

MUNICÍPIO DE CARAMBEÍ
Uso correto de medicamentos

 
Município na região dos Campos Gerais com 

19.800 habitantes, possui 05 farmácias.

O atendimento farmacêutico visando a 

orientação adequada ao paciente para o uso racional de 

medicamentos e a preocupação com a saúde, são alguns 

dos aspectos salientados pela Farmacêutica, Dra Lúcia 

Bratti, proprietária de Farmácia no município de 

Carambeí.  Segundo ela, nesses 20 anos em que sua 

Farmácia existe no município, sempre foram realizados 

periodicamente os “Cuidados Farmacêuticos”, fato que 

têm permitido um atendimento efetivo à população 

através do acompanhamento de doentes crônicos como 

diabéticos e hipertensos. “Realizamos um atendimento 

especial com fichas de acompanhamento para pacientes 

hipertensos, pois muitos só verificam a pressão conosco. 

Em primeiro lugar me preocupo em saber se o paciente 

realiza uso contínuo de algum medicamento ou se tem 

algum problema de saúde, além do relatado no momento.

>>

Cidades 100% farmacêuticas

Dra Lúcia Bratti, proprietária de Farmácia no município de Carambeí 

há 20 anos.
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Procuro orientar com relação à posologia e possível interação 

medicamentosa quando fazem uso de outros medicamentos”. Dra Lúcia 

destaca que sempre busca oferecer o melhor atendimento aos pacientes 

que frequentam sua farmácia, fazendo uma investigação prévia e 

individualizada sobre a medicação utilizada para posteriormente orientar 

o paciente adequadamente. “A maioria dos pacientes, vem, ao menos, 

uma vez por mês até a farmácia, para comprar os medicamentos de uso 

contínuo. Inclusive muitos idosos passam pelo atendimento no posto de 

saúde e vêm tirar suas dúvidas sobre o medicamento prescrito conosco. 

Tenho o maior carinho e paciência em atendê-los e explicar, quantas vezes 

seja necessário, pois, costumo falar a meus funcionários, que vejo ali meu 

pai, minha mãe” relata.

“...

e paciência em 

atendê-los e 

explicar, quantas vezes 

seja necessário...”

Tenho o maior carinho 

Dra Lúcia Bratti

MUNICÍPIO DE ARAPOTI
Segurança, qualidade e eficácia no tratamento.

 
Arapoti, localizado ao norte do Estado, possui 30 mil 

habitantes e 12 farmácias.

A Farmacêutica e proprietária de farmácia, Dra Letícia 

Pedroso, vem há mais de cinco anos prestando atendimento à 

população do município e defende que o bom atendimento é 

essencial e a presença do farmacêutico é um diferencial muito 

grande e valioso para os pacientes e também para profissão. Segundo 

ela cria-se um vínculo importantíssimo entre paciente e 

farmacêutico, “Em minha farmácia normalmente os pacientes 

pedem para falar comigo, percebo que se sentem mais seguros e 

confiantes com orientações que recebem, valorizam o bom 

atendimento, atenção e também a agilidade” diz. Dra. Letícia 

destaca que em sua farmácia são atendidas em média 50 pessoas 

diariamente e muitos vem até seu estabelecimento para pedir 

orientações, sanar dúvidas e fazer o controle da hipertensão. 

“Mantemos uma clientela fiel, que frequentemente vem até a 

farmácia e solicita os cuidados farmacêuticos, faz-se necessário a 

prestação de alguns serviços farmacêuticos como aferição de pressão 

arterial com fichas de controle e orientações quanto a interações 

medicamentosas e alimentares”.

Cidades 100% farmacêuticas

Dra Letícia Pedroso, vem há mais de cinco anos prestando 

atendimento à população do município de Arapoti na região 

de Ponta Grossa.
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Dra. Letícia destaca a importância da orientação adequada e os 

cuidados com relação aos medicamentos isentos de prescrição (OTCs).  

“Normalmente os pacientes não questionam, mas procuramos orientá-los da 

melhor maneira possível sempre tentando através de uma conversa informal 

saber se o medicamento será utilizado por adultos ou crianças, quais os sintomas 

que o paciente está apresentando etc.” Para Dra. Letícia, o setor farmacêutico 

está passando por um momento de mudanças e adequações à novas realidades e o 

profissional deve estar atento e constantemente se atualizando. O setor 

farmacêutico tem muito a crescer e a agregar aos pacientes. Acredito em nosso 

potencial como bons farmacêuticos, e não como apenas comerciantes e 

empresários, dia após dia resgatando e colocando em prática o verdadeiro valor 

do farmacêutico e a importância de nossos serviços à população, conscientizando 

a todos do nosso conhecimento e respeito pela saúde”. 

Localizada a Oeste do estado, o município de Nova Aurora possui uma 

população de cerca de 11.500 habitantes e 06 farmácias. Para a Farmacêutica Sandra 

Picinini, que há 08 anos é proprietária de Farmácia no município, a qualidade no 

atendimento é um dos o fatores mais importantes no trabalho do farmacêutico, pois 

a atenção e a seriedade com que o profissional irá tratar este momento definirá a 

relação entre o paciente, a saúde e o farmacêutico. “O farmacêutico é o profissional 

do medicamento e devemos ter orgulho e o dever de passar o conhecimento que 

temos para a população. Somos nós os responsáveis pelo contato direto dos pacientes 

com o medicamento, e, através das nossas orientações é que muitas pessoas poderão 

ter o acesso sobre a correta utilização dos mesmos”. Dra. Sandra relata que sua 

farmácia atende em média cerca de 50 a 60 pessoas diariamente e sua atenção é 

voltada para o contato humanizado com os pacientes, buscando prestar o melhor 

atendimento possível, pensando na satisfação daqueles que mais precisam. “O bom 

atendimento é a base de um estabelecimento de saúde, pois todos os pacientes 

gostam de atenção, de serem bem tratados e de terem suas dúvidas esclarecidas.  A 

farmacêutica destaca que a população está mais consciente sobre a importância do 

papel do farmacêutico, sendo que a busca pela orientação profissional só tem 

crescido nos últimos anos.   Cada vez mais a comunidade vem nos procurar na 

farmácia, solicitando o acompanhamento farmacológico nos casos de doenças 

crônicas como diabetes e hipertensão. Com a saúde da população não se brinca, e a 

atuação do farmacêutico é essencial nesse quesito, orientando criteriosamente 

sobre o correto tratamento a ser seguido e até mesmo sobre a prevenção de possíveis 

patologias”, finaliza. 

“... Normamente os 

pacientes

pedem para 

falar comigo, 

percebo que 

se sentem 

mais seguros e 

confiantes”

Dra Letícia Pedroso

Dra Sandra Picinini

MUNICÍPIO DE AURORA
Foco na Orientação Humanizada ao Paciente

 

“O farmacêutico é o 

profissional do medicamento 

e devemos ter orgulho e o 

dever de passar o 

conhecimento que temos 

para a população. Somos 

nós os responsáveis pelo 

contato direto dos pacientes 

com o medicamento, e, 

através das nossas orientações 

é que muitas pessoas poderão 

ter o acesso sobre a correta 

utilização dos mesmos”

Cidades 100% farmacêuticas
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ONDE ESTÃO AS CIDADES

100%   farmacêuticas

 

Sou farmacêutico proprietário e agora?
Hoje, os farmacêuticos estão buscando resgatar a propriedade da farmácia (ao menos é o que mostram os números no 

Paraná), provando que um estabelecimento sanitário onde é dispensado o medicamento está mais seguro, se em mãos de quem 

entende de medicamentos, de atenção primária à saúde.

O que prevalece, nessas iniciativas, é a busca da atenção farmacêutica plena prestada dentro das farmácias de 

farmacêutico conciliada ao lucro. Lucro ético, diga-se de passagem. O farmacêutico que tem o desejo de ter o seu próprio 

estabelecimento não deve temer as diversidades. Pelo contrário, deve associar-se a uma dessas organizações que prestam 

consultoria de gestão empresarial, marketing, ferramentas de vendas, entre outras e abraçar a atenção farmacêutica enquanto 

negócio ético de peito aberto.

 Devemos lutar para fortalecer o movimento em favor do farmacêutico proprietário de Farmácia. Assim, é que o princípio 

da universalidade no acesso da população à saúde deitará as suas raízes por todo o país, com o farmacêutico prestando bons 

serviços de atenção primária à saúde, orientando a sociedade sobre o medicamento. Enfim, fazendo saúde, que é o que ele mais 

sabe e pode fazer. 

NOROESTE NORTE
CENTRAL

NORTE
PIONEIRO

CENTRO 
ORIENTAL

METROPOLITANA 
DE CURITIBA

SUDESTE

CENTRO 
SUL

CENTRO 
OCIDENTAL

OESTE

SUDOESTE

15
140 

 cidades 
Farmácias 

na região  

5
20 
 cidades 

Farmácias 
na região  

25
70 

 cidades 
Farmácias 

na região  

14 
17 

cidades 
Farmácias 

na região  16 
74 

cidades 
Farmácias 
na região  

11 
30 

cidades 
Farmácias 
na região  

10 
35 

cidades 
Farmácias 
na região  

*
Maringá e 
Londrina

Cidades 100% farmacêuticas

Total: 96 cidades | 386 Farmácias
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Projeto inovador capacitará Farmacêuticos 
para atuarem na Rede Pública de Saúde

As experiências implantadas em Curitiba seguirão para todo Brasil,

o foco é fazer da dispensação de medicamentos um momento de 

esclarecimentos e orientação.

Página Pessoal Laurentino Moreira Farmacêutico - encontrado em farmaceutico.planetaclix.pt

Levando em conta que o Farmacêutico é a 

autoridade máxima em medicamentos, profissional melhor 

capacitado para conduzir as ações destinadas a melhorias no 

acesso à saúde e à promoção do uso racional dos 

medicamentos, a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba 

com o apoio do Ministério da Saúde está desenvolvendo um 

projeto inovador envolvendo a atenção farmacêutica na 

rede pública de saúde em Curitiba.

Intitulado “Cuidado Farmacêutico na Atenção 

Primária em Saúde” o projeto piloto visa à capacitação dos 

Farmacêuticos da Rede Municipal para a realização da 

Atenção e Cuidados Farmacêuticos junto à população nas 

regionais de saúde do estado.

Segundo o diretor de Saúde Ambiental da 

Secretaria Municipal de Saúde, Farmacêutico Dr Luiz 

Armando Erthal, o Projeto beneficiará a população através 

da promoção, prevenção e recuperação da saúde individual 

e coletiva. “O projeto está sendo desenvolvido em Curitiba 

para depois se expandir para todo o Brasil, e o atendimento 

qualificado na atenção primária permitirá um maior e 

melhor acesso ao Uso Racional de Medicamentos, além de momento, mas sim a qualificação e capacitação da atual 

questões relativas a fármaco-vigilância e acompanhamento equipe de farmacêuticos, para que estes estejam aptos a 

fármaco-terapêutico dos pacientes”, esclareceu. atuar no projeto já a partir de janeiro de 2014, quando o 

O Projeto se desenvolveu em duas etapas: de sistema começar a vigorar na rede de saúde pública. 

outubro a dezembro de 2013 foram recebidos consultores e “Através do projeto, farmacêuticos vão poder realizar a 

apoiadores do Ministério da Saúde para ajudar a desenvolver dispensação, a orientação e acompanhamento dos 

o projeto. E a segunda etapa aconteceu entre novembro e pacientes, identificando àqueles que mais necessitam de 

dezembro, quando foi realizada uma capacitação para os cuidados, como diabéticos e hipertensos e/ou que utilizam 

farmacêuticos. Para Dr. Erthal o projeto não prevê a medicamentos de uso contínuo. Pretendemos melhorar a 

contratação de novos profissionais neste primeiro dispensação dos medicamentos na rede pública, para >>

Cuidados Farmacêuticos na Atenção Primária em Saúde
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Cuidados Farmacêuticos na Atenção Primária em Saúde

não ser simplesmente uma entrega de medicamentos, mas sim uma 

dispensação qualificada nas unidades de saúde da rede pública 

municipal”, ressalta. Dr. Erthal ainda acrescenta que, hoje a 

Secretaria Municipal de Saúde (SMS) conta com 29 farmacêuticos 

envolvidos no processo nos núcleos de apoio à estratégia de saúde da 

família e a ideia é expandir para toda a rede, inclusive para as 

Unidades de Pronto Atendimento (UPAS) e Centros de Especialidades, 

com o acompanhamento do Ministério da Saúde.

Dr Erthal apresentou o projeto em primeira mão na reunião 

plenária do CRF-PR, do mês de setembro, conselheiros e diretoria 

comemoram a iniciativa que valorizará a profissão farmacêutica, mas 

acima de tudo a saúde da população. 

“ Através do projeto, 

farmacêuticos poderão 

realizar a dispensação,

a orientação e 

acompanhamento

dos pacientes, identificando

 àqueles que mais 

necessitam de cuidados.”

Dr. Luiz Armando Erthal,

Diretor de Saúde Ambiental 

da Secretaria Municipal 

de Saúde de Curitiba.

Confira abaixo os objetos do Projeto:

“Cuidado Farmacêutico na Atenção Primária em Saúde”

Reorganizar processos de trabalho;

Preparar corpo técnico;

Articular unidades e distritos;

Criar mecanismos de monitoramento e avaliação;

Capacitação dos profissionais;

Dispensação qualificada;

Acompanhamento farmacoterapêutico;

Uso racional de medicamentos;

Indicadores de resultados.

Farmacovigilância;



Eleições CRF-PR 2013
Web voto garantiu segurança e tranquilidade aos leitores

s Farmacêuticos Brasileiros foram às urnas, no empresas, uma para realizar a contagem dos votos e outra para 

último dia 07 de novembro para escolher seus auditar a segurança.  “A possibilidade de erro nas eleições é Orepresentantes que estarão à frente dos praticamente nula, uma vez que todos os critérios exigidos pelo 

Conselhos Regionais de Farmácia com mandato para o próximo CFF foram cumpridos com zelo e responsabilidade, pensando 

biênio 2014/2015. O pleito eleitoral elegeu os novos Diretores, sempre no respeito aos eleitores”, diz. 

Conselheiros Regionais, Conselheiros Federais e suplentes em O presidente eleito, Dr Arnaldo Zubioli, agradeceu aos 

todos os CRFs. farmacêuticos que o elegeram. “Quero agradecer a todos que 

Os Conselhos Regionais dos Estados do Sul - Paraná, apoiaram e acreditaram no nosso trabalho”, disse. “Precisamos 

Santa Catarina e Rio Grande do Sul e mais 8 estados - Mato Grosso de todas as ideias, de todas as contribuições e inclusive das 

do Sul, Goiás, Tocantins, Pernambuco, Espírito Santo, Minas críticas daqueles que seriamente se propõem a trabalhar pelo 

Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo realizaram as eleições via fortalecimento da profissão. O futuro se constrói assim, com 

internet (web voto). dedicação e trabalho sério”, continuou Dr Arnaldo referindo-se ao 

modelo de gestão, aberta e participativa, a qual estará à frente. 

No Paraná o clima eleitoral foi de tranquilidade. O 

procedimento da eleição eletrônica aconteceu das 08 às 18h, do 

dia 07 de novembro. Na sede, em Curitiba, foram disponibilizados 

computadores conectados à internet aos farmacêuticos que 

optaram em efetuar o voto no Conselho, cerca de 20 

farmacêuticos compareceram no CRF-PR e usufruíram deste 

beneficio. No mesmo dia após o encerramento da votação, foi 

realizada a apuração, e em menos de 01 hora foi gerado o 

resultado final com a lista dos eleitos. 

Segundo o Gerente Geral do CRF-PR, Dr. Sérgio Satoru 

Mori, com a modernização do processo eleitoral, o sistema Web-

Voto passou a garantir maior segurança e comodidade aos 

eleitores, que pela segunda eleição consecutiva, no Paraná, 

votaram exclusivamente pela internet. “Com a realização da 

votação pela internet o processo ficou ágil, fácil e seguro, além de 

ampliar o acesso aos profissionais, principalmente àqueles que 

não podiam sair de suas regiões”, diz.

Em relação à transparência e segurança do processo, Dr. 

Sérgio faz questão de enfatizar que foram contratadas duas 

No Paraná
Vitória
A Chapa1 – Grupo Consolidação (chapa única) foi a 

eleita para a Diretoria do CRF-PR na gestão (2014/2015), com 

10.302 votos (71,6%) dos votos válidos.

A nova diretoria que assumirá a próxima gestão será 

composta por Dr. Arnaldo Zubioli (Presidente), Dra. Mirian Ramos 

Fiorentin (Vice Presidente), Dra Marina Gimenes (Diretora 

Tesoureira) e Dra. Marisol Dominguez Muro (Diretora Secretária). 

Para os cargos de Conselheiros Regionais, com mandato 

2014/2017 foram eleitos os Farmacêuticos: Dra. Marina Gimenes,  

Dr. Emyr Roberto Carobene Franceschi,  Dra.Sandra Iara Sterza,  

Dra. Cynthia França Wolanski Bordin e Dr José Antonio Zarate Elias 

- Suplente.

Para os cargos de Conselheiros Regionais, com mandato 

2015/2018 foram eleitos os Farmacêuticos: Mirian Ramos 

Fiorentin, Arnaldo Zubioli, Monica Holtz Cavichiolo Grochocki, 

Edmar Miyoshi e Dr Maurício Portella - Suplente.

O

Não votou? Justifique!
Os Farmacêuticos que não puderam votar nas Eleições 2013 do CRF-PR, deverão justificar sua ausência em até 60 dias após o 

pleito. É necessário preencher o formulário de justificativa que está disponível no site www.votafarmaceutico.org.br.

Em caso de problemas para acessar o site www.votafarmaceutico.org.br, a justificativa deverá ser encaminhada ao CRF-PR 

com o título “JUSTIFICATIVA DE AUSÊNCIA NAS ELEIÇÕES 2013”, contendo a assinatura do profissional, podendo ser encaminhada via 

fax (41) 3363-0234, correio ou digitalizada via e-mail – crfpr@crf-pr.org.br até o dia 06/01/2014.

 Em caso de dúvidas favor entrar em contato com: Departamento de Cobrança  CRF-PR –  Tel: (41)3363-0234  / Opção - 2
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Conselheiros Regionais, com mandato 2014 / 2017:

Conselheiros Regionais, com mandato 2015 / 2018:

Conselheiros Regionais, com mandato 2015 / 2018:

Diretoria, com mandato 2014 / 2015:

Dra Marina Gimenes

Dra Marina Gimenes

DIRETORA TESOUREIRA

Dra Marisol Muro

DIRETORA SECRETÁRIA 

5.510 votos

Dr. Emyr Roberto

Carobene Franceschi

4.711 votos

Dra. Sandra Iara

Sterza

4.237 Votos

Dra. Cynthia França

Wolanski Bordin

4.209 Votos

Dr. José Antônio

Zarate Elias

3.586 Votos

Dra Mirian Ramos

Fiorentin

5.343 Votos

Dr Arnaldo Zubioli

4.841 Votos

Dra Mônica Holtz

Cavichiolo Grochocki

4.624 Votos

Dr Edmar Miyoshi

3.698 Votos

Dr Maurício Portella

3.618 Votos

Dr Valmir de Santi

Dr Arnaldo Zubioli

PRESIDENTE

Dr Dennis Armando

Bertolini

Dra Mirian Fiorentin

VICE PRESIDENTE

Chapa 1 - Consolidação: 5.510 Votos

CONHEÇA A NOVA DIRETORIA E OS CONSELHEIROS
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Farmacêuticos superou 

as expectativas
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Mais de 300 participantes 

conferiram o Maior evento Farmacêutico do Ano que 

discutiu as novas diretrizes para a profissão 

 este foi o tema do 1º Seminário 

Paranaense de Farmacêuticos, evento que marcou um momento único na vida de muitos 

Profissionais. Durante os dias 25 e 26 de outubro cerca de 300 participantes compareceram no 

Espaço Torres em Curitiba e puderam conferir diversas palestras, cursos e mesas redondas, no 

. 

Renomados palestrantes apresentaram suas trajetórias profissionais e o caminho 

que percorreram para alcançar sucesso e destaque em suas áreas de atuação. Foram dois dias 

intensos de palestras e discussões, trazendo ao público presente um panorama sobre a 

situação atual do Mercado Farmacêutico, instigando os profissionais a refletirem sobre as 

mudanças no mundo do trabalho, por meio de uma abordagem sobre os setores em maior 

crescimento, novas oportunidades e perspectivas para o futuro. O resultado para quem 

participou, foi atualização sobre as novidades, os novos caminhos da profissão e capacitação 

profissional, mostrando que ferramentas de gestão, boas ideias, planejamento e persistência 

podem fazer a diferença, e cada vez mais se faz necessário um novo perfil de trabalhador, 

com boa formação, e que possua competências de ordem emocional, comportamental e 

intelectual, ainda, ser flexível e comunicativo, que tenha visão, criatividade, atitude, 

espirito de liderança entre muitas outras qualidades. 

A Diretoria do CRF-PR prestigiou o evento e agradeceu a presença dos profissionais e 

do público que compareceu para 

prestigiar esse grande momento. Para 

Dra.  Mar i so l  Dominguez Muro,  

(Presidente do CRF-PR) a ocasião 

cumpriu com seu objetivo, assim 

permitindo que entidades e profissionais 

pudessem debater questões e assuntos 

pertinentes sobre suas atividades no 

cotidiano e que possam contribuir para o 

segmento. “A evolução do setor está 

diretamente ligada à união dos 

profissionais que atuam na área, durante 

o evento foi perceptível o interesse e a 

representatividade de todos os 

profissionais e entidades que estavam ali 

presentes e que buscam se aprimorar e 

crescer juntamente com o setor 

Farmacêutico”, diz. Também estavam 

presentes na ocasião, Dr. Valmir de Santi 

(Vice-Presidente do CFF). Dr. Dennis 

Armando Bertolini (Vice-Presidente do 

CRF-PR), Dr. Arnaldo Zubiolli (Diretor 

Tesoureiro) e Dra. Mirian Ramos 

Fiorentin (Diretora Secretária).

“Empreendedorismo e Empregabilidade”

“Maior evento Farmacêutico do Ano”

“A evolução do setor está 

diretamente ligada à união 

dos profissionais que atuam 

na área, durante o evento 

foi perceptível o interesse e a 

representatividade de todos 

os profissionais e entidades 

que estavam ali presentes e 

que buscam se aprimorar e 

crescer juntamente com o 

Setor Farmacêutico”

Dra Marisol Dominguez Muro

Seminário Paranaense

de Farmacêuticos
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Destaque para a palestra: 

 

m i n i s t r a d a  p e l o  r e n o m a d o  

economista gaúcho,  

(Mestre em Desenvolvimento 

Econômico e Economia Internacional, 

Consultor do Jornal Nacional – TV 

Globo). Munido de números e 

estatísticas, Ioschpe fez uma 

abordagem sobre a Educação no 

Brasil, e como anda a qualidade do ensino no País.  Para Ioschpe investir na capacitação e na 

carreira profissional é o principal diferencial competitivo e ainda é a melhor maneira de se 

obter sucesso. “Desde cedo é preciso levar a formação escolar (Fundamental e Médio) muito a 

sério, principalmente no Brasil, onde a educação é tão deficiente”.  Ioschpe defende que a 

educação no Brasil não melhoraria se os professores passassem a ganhar mais, são necessárias 

ações que modifiquem o processo educacional, que se utilizadas com critério, podem trazer 

resultados efetivos. “O que efetivamente importa é a formação, capacitação de gestores, 

currículo nacional unificado, dever de casa, avaliação, melhoria do material didático, uso 

efetivo do tempo de sala de aula e tudo o mais que os países que deram certo fizeram antes de 

poder pagar salários mais altos”, argumentou. 

“Vale a pena se pós-graduar no 

Brasil - Importância da Formação e 

da Ética na Empregabilidade”

Gustavo Ioschpe

CONFIRA AS PALESTRAS MINISTRADAS DURANTE O SEMINÁRIO 

“Empreendedorismo e 

Empregabilidade”

Palestrante: Dr. Daniel Rodrigues 

Poit (Economista e Professor nas 

disciplinas de Planejamento, 

Negociação, Economia e 

Empreendedorismo)

“Farmacêutico, hora de 

Empreender: Como abrir 

seu negócio, do projeto à 

implementação”

Palestrante: Dr. Cadri Awad 

(Farmacêutico pela Universidade 

Federal de Goiás - UFG, Consultor 

do Instituto Bulla).

Crédito: Fotógrafo Rafael Umbelino
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"Para onde caminha o 

mercado farmacêutico: 

setores em crescimento e 

estagnação"

Palestrante: Dr. Raphael Revert 

dos Santos (Farmacêutico e 

Healthcare Headhunter)

“Empreendedorismo e 

Plano de Carreira para 

Farmacêuticos”

Palestrante: Dr. Jeferson 

Danchura (Diretor Executivo CGS - 

Consultoria Gestão Saúde)

“Farmacêutico na 

estética: Uma nova 

competência profissional”

Palestrante: Dr. Lucas Portilho 

(Farmacêutico e Especialista em 

Cosmetologia. Diretor das Pós 

Graduações e do Departamento 

de Desenvolvimento de 

Formulações do SBE Educacional)

O Seminário Também promoveu mesas redondas para discussão de assuntos como:  

. Coordenada pelo conselheiro do CRF-PR, Dr Antônio Zarate Elias, participaram 

desta mesa: Sérgio Maeoka, presidente da rede de farmácias Nissei, Dr Rafael da Costa, 

farmacêutico – responsável técnico em uma das lojas em Curitiba - da Rede Panvel, Dr Laércio 

Batista Júnior, diretor do CRF-SC e da Farma&Farma - rede de farmácias de exclusividade de 

farmacêuticos e Dra Léia Regina da Silva, coordenadora da Vigilância Municipal de Curitiba. 

Provocar os participantes com posicionamentos antagônicos, este foi o intuito deste debate.  

“Farmácia x Conveniência. Farmácia que queremos: Conveniência Adequada para as 

Farmácias”

Apresentar o mercado farmacêutico a partir de pontos de vistas diferentes tendo sempre 

como principal foco a saúde da população. Com um modelo que prioriza a conveniência, 

Maioca voltou seus olhos para o bom atendimento ao seu público diferenciado, “ trabalhamos 

Crédito: Fotógrafo Rafael Umbelino
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com saúde e todo o atendimento 

é amparado sempre pelo 

f a r m a c ê u t i c o ,  m a s  a  

conveniência é parte importante 

dos lucros do meu negócio”, 

ressaltou. 

Já a Panvel, rede de 

farmácias de origem gaúcha, 

presente no Paraná e Santa 

Catarina, apresentou o seu 

m o d e l o  c o m o  F a r m á c i a  

estabelecimento de saúde. “Não 

trabalhamos com conveniência, 

mas sim com saúde. Ofertamos mix de produtos dermocosméticos, higiene pessoal, entre 

outros. Nossa proposta é focada no bem-estar e na saúde dos pacientes, não podemos 

oferecer saúde e um salgadinho com gorduras trans no mesmo ambiente”, defendeu.

Com foco voltado para os cuidados farmacêuticos a rede de Farmácias 

Farma&Farma que teve início em 1997, defende que a presença do farmacêutico associada ao 

poder de decisão e gestão do negócio, constitui o ponto de maior relevância no projeto da 

rede. Com experiência de 25 anos como balconista de farmácia,  Dr Laércio falou sobre o 

modelo de farmácia atual, “a condição do farmacêutico, hoje, é simplesmente a de trocar a 

mercadoria (medicamento) por dinheiro,  e a indústria impõe este modelo quando visa 

apenas a quantidade de unidades vendidas. Infelizmente o profissional se afastou da 

assistência”, colocou. “Corremos o risco de sermos substituídos por máquinas”, acrescentou. 

Mas para este cenário, Dr Laércio, apresenta uma combinação de soluções simples e de fácil 

assimilação, “conhecimento, postura profissional, e um modelo de farmácia onde o 

farmacêutico possa atender seu paciente em um espaço adequado para realizar a 

dispensação, avaliar o paciente e fazer a indicação e prescrição farmacêutica”, indica ele.

A visão da Vigilância Sanitária também reforça a farmácia como estabelecimento de 

saúde. Segundo Dra Léia a farmácia que queremos é um estabelecimento de saúde com 

atividades de promoção e recuperação da saúde. “Já a conveniência não diz respeito à saúde, 

trata-se de outros interesses, de necessidades diversas, mas que não colocam a saúde como 

prioridade”, argumentou.

DISCUSSÕES 

Crédito: Fotógrafo Rafael Umbelino
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A segunda mesa redonda teve como tema: 

. Com a 

coordenação do conselheiro do CRF-PR, Dr Emyr Roberto Carobene Farnceschi, as discussões 

dessa mesa giraram em torno dos direitos trabalhistas dos farmacêuticos. Participaram: Dr. 

Roberto  Oresten – Advogado da área trabalhista e Coordenador do Curso de Direito da PUC-

PR; Dra. Andrea Canisso Trevisan - Assessora Jurídica do Sindicato dos Farmacêuticos no 

Estado do Paraná; Dr. José Alex Gonçalves Figueira – Presidente do Sindicato do Comércio 

Varejista de Santo Antônio da Platina e Dr. Sérgio Silveira de Barros – Auditor fiscal do 

Ministério do Trabalho e Emprego.

Uma constatação importante e unânime entre os participantes foi: “os 

farmacêuticos devem vincular-se aos sindicatos, esta é a única maneira de conseguir 

mudanças com relação ao salário e outros direitos”.  Outro grande embate apontado nesta 

discussão foi com relação à 

jornada de trabalho, que 

em geral ultrapassa 8 horas.

A s  d e m a n d a s  

emergentes apresentadas 

foram: - Jornada de 40 

h o r a s  s e m a n a i s ;  -  

Unificação do piso salarial; - 

Possibi l idade de dois 

e m p r e g o s ;  -  M a i o r  

capacitação subsidiada; - 

Programa saúde da Família - 

SUS.

“Mercado Farmacêutico uma análise 

conjuntural (Trabalho, Salário, Direitos, Perspectivas para a próxima década)”

ENQUETE
Veja a opinião de quem participou do Seminário

“
“

Cintia Wendel - Acadêmica de Farmácia da UFPR 

Vivian Pereira Lima – Farmacêutica no Rio de Janeiro-RJ

Minhas expectativas foram correspondidas. O Seminário abordou 
diretamente temas ligados à Profissão Farmacêutica através de 
discussões pertinentes, nos fazendo perceber a importância do Papel do 
Farmacêutico na sociedade. Parabéns ao CRF-PR pela organização 
e pela qualidade das palestras ofertadas. 

O Seminário foi excelente, palestras de qualidade com temas atuais e 
de grande valia, que com certeza deve ser mais explorado pelas 
Universidades e por todos os profissionais. Parabéns ao CRF-PR 
pela iniciativa, de oferecer essa oportunidade aos Farmacêuticos. 

Crédito: Fotógrafo Rafael Umbelino
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de Farmacêuticos“Um excelente evento que veio ao encontro com os anseios dos 
Farmacêuticos. Uma grande oportunidade de aprendizado e 
aperfeiçoamento, seja pelos excelentes congressistas que nos trouxeram  
toda sua experiência ou pela convivência com outros profissionais! 
Aguardarei por outras edições do seminário. 

Maria Lucia – Proprietária de Farmácia em Curitiba-PR

Patrocínios 
Parcerias com Patrocinadores garantiram o sucesso do evento 

O CRF-PR firmou parcerias que foram essenciais para a excelente organização e sucesso do 

Seminário. Os patrocínios garantiram os subsídios necessários para que o evento se 

tornasse uma realidade inesquecível. Confira abaixo os Patrocinadores:
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CRF-PR disponibilizou estande 
aos Profissionais e Congressistas

Os profissionais e 

estudantes que participaram 

do “Seminário Paranaense de 

Farmacêuticos” puderam 

desfrutar do estande do CRF-

PR. O estande foi um espaço 

de apoio para acolher os 

f a r m a c ê u t i c o s  e  

congressistas, com mesas e 

cadeiras para descanso, 

facilitando a integração e 

troca de experiências dos que 

passaram por lá.  Ainda foram 

prestadas informações sobre o 

evento, e disponibilizados 

folders com orientações sobre 

cuidados com a saúde e 

informativos do CRF-PR. 

Crédito: Fotógrafo Rafael Umbelino
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2º A mulher forte à 
frente de uma das 
maiores indústrias 

farmacêuticas do Brasil.
- Carmen Donaduzzi -

2º 



e proprietária de uma pequena 

farmácia à fundadora de uma das Dmaiores indústrias farmacêuticas do 

Brasil. Carmen Donaduzzi é uma profissional 

admirável e competente, empresária 

determinada, mãe e esposa dedicada, e hoje 

referênc ia no mercado nac ional  de 

medicamentos.

Carmen Maria Dieterich é filha de 

Balduino Carlos e Belmira Mann Dieterich, 

nasceu em Tucunduva, Rio Grande do Sul, e 

passou a infância em Santa Helena, costa oeste 

do Paraná. Ainda na infância teve o primeiro 

contato com a área da saúde. “Meu pai foi 

proprietário da primeira Farmácia e do primeiro 

Hospital de Santa Helena, ali começou meu 

encantamento pela área da saúde”, lembra. 

Carmen graduou-se em Farmácia pela 

Universidade Estadual de Maringá e aventurou-

se com o marido, Luiz Donaduzzi, na 

administração de uma pequena farmácia na 

cidade de Querência do Norte, divisa do Paraná 

com o Mato Grosso do Sul. “Como a cidade era 

pequena, com apenas um médico, muitas vezes 

as pessoas recorriam a nós para pedir 

atendimento até mesmo durante a madrugada. 

Sabíamos que nossa ajuda era muito bem vinda, 

foi uma época muito gratificante”, recorda.

O casal batalhou pela oportunidade de 

estudar fora do Brasil, e assim como o marido, 

Carmen concluiu seu Mestrado e Doutorado pela 

École Nationale Supérieure D'Agronomie Et Des 

Industries Alimentaires, no National Polytechnic 

Institute de Lorraine, em Nancy, na França. 

Mais tarde especializou-se em Gestão 

Estratégica da Tecnologia e Inovação, pela 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, 

UTFPR. Mas o aprendizado não parou por aí, a 

farmacêutica sempre foi atuante na área 

acadêmica. “Durante minha trajetória 

profissional atuei no meio acadêmico por 

aproximadamente 12 anos, cresci e aprendi 

muito neste período, sem deixar de lado minha 

paixão pela pesquisa na indústria farmacêutica”, 

conta.

Carmen Donaduzzi

fundadora de uma 

das maiores indústrias 

farmacêuticas do Brasil 

- PRATIDONADUZZI - 
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Carmen e Luiz Donaduzzi são pais dedicados aos filhos Victor, 

nascido na França na época em que residiram no país, e Sara que 

nasceu no Recife, cidade em que a família residiu enquanto Luiz 

trabalhou no ITEP - Instituto de Tecnologia de Pernambuco. A vida 

profissional agitada não impediu que Carmen fosse uma mãe dedicada 

à família. “O Luiz é um grande companheiro, sempre dividimos tudo e 

assim o peso não fica maior para nenhum dos dois. Sei que posso contar 

com ele e ele pode contar comigo, esse fator é determinante para 

conseguirmos administrar nossa família e a empresa”, diz. “Somos 

parceiros na vida e na profissão”, completa.

Além de ser uma empresa familiar, a Prati-Donaduzzi também 

forma muitas famílias, no dia a dia da empresa é comum encontrar 

casais que se conheceram no trabalho. “Temos muito orgulho de ver 

casais e também famílias inteiras trabalhando com a gente, muitos 

jovens começam a namorar, casam e têm seu primeiro filho enquanto 

trabalham com a gente. A cada funcionário que consegue conquistar 

algo em sua vida, nós também ficamos felizes”, diz.

Família

Administrar para crescer
A Prati-Donaduzzi completa desafios no dia a dia de uma 

duas décadas de história em 2013 e indústria farmacêutica são 

consolida-se como a indústria constantes. “Não podemos parar, somos 

farmacêutica que mais vende doses de fanáticos por nosso trabalho”, explica. 

medicamentos genéricos no Brasil, A pequena fábrica que começou com 

segundo a IMS Heatlh Brasil, consultoria apenas dez funcionários hoje emprega 

que audita o setor farmacêutico. O aproximadamente 4000 pessoas. “É um 

levantamento foi realizado pela sonho pelo qual batalhamos e nos 

instituição no período entre abril de dedicamos muito. Hoje olhamos para 

2012 e março de 2013 (MAR genéricos – trás e vemos que cumprimos nossa 

PMB e NRC). missão, plantamos uma semente que 

“A consolidação da Prati- germinou, cresceu e deu frutos. Sinto-

Donaduzzi como uma das maiores me realizada em ver que muitas pessoas 

empreendedora. “A paixão que sinto indústrias farmacêuticas do Brasil fazem parte da nossa história, 

pela profissão me move a não medir simboliza uma grande vitória não profissionais que foram o nosso alicerce 

esforços para aprender sempre mais. somente para mim, mas para todos os e que cresceram com a empresa”, frisa.

Tínhamos o conhecimento técnico e que fazem parte da nossa história”, A vocação de administradora 

sempre nos empenhamos a estudar e destaca Carmen. foi desenvolvida com as necessidades 

ver nosso sonho realizado”, lembra.A farmacêutica ressalta que os que surgiram no percurso de 

“A paixão que sinto pela 
profissão me move a não 

medir esforços para 
aprender sempre mais.”

Carmen Maria Donaduzzi
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Carmen é a embaixadora da Universidade 

Corporativa da Prati-Donaduzzi, a Uniprati. A 

farmacêutica faz questão de acompanhar de perto os 

cursos oferecidos, a qualidade das aulas e a participação 

dos colaboradores. “As pessoas são nosso grande 

patrimônio, este é um aprendizado marcante em nossa 

história, por isso incentivamos a formação com o 

oferecimento de bolsas para graduação, pós-graduação e 

MBA, além de treinamentos específicos para áreas 

técnicas e também sobre liderança e gestão de pessoas”, 

frisa.

Constantemente Carmen é convidada para falar 

de sua trajetória profissional e do case de sucesso da 

Prati-Donaduzzi para estudantes e profissionais. 

“Quando tenho a oportunidade de estar junto de 

acadêmicos ou profissionais farmacêuticos, e também de 

outras áreas, procuro enfatizar a importância de 

aproveitar as oportunidades que aparecem, de buscar o 

crescimento profissional e a evolução como pessoa. A 

capacitação e atualização são fundamentais, ninguém 

pode parar por achar que já sabe o suficiente”, finaliza.

Foco na educação

“As pessoas são nosso grande patrimônio, 

este é um aprendizado marcante em nossa 

história, por isso incentivamos a formação 

com o oferecimento de bolsas para 

graduação, pós-graduação e MBA, 

além de  treinamentos 

específicos para áreas técnicas 

e também sobre liderança e gestão de pessoas”

Carmen Maria Donaduzzi

em janeiro você não pode perder...
Jantar Dia do Farmacêutico

Comemorar a profissão de uma maneira inusitada, diferente, revendo os amigos, 

conhecendo novas pessoas e tudo isso em um ambiente charmoso especialmente para você.

30 de janeiro de 2014 - Restaurante Madalosso
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PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA

FARMACÊUTICO

Prescrição 

Ganha a profissão ganha a população 

O s  F a r m a c ê u t i c o s  

brasileiros têm motivos para 

comemorar,  a  Prescr ição  

Farmacêutica já é uma realidade. 

Após anos de luta do Conselho 

Federal  de Farmácia  em 

consonância com os Conselhos 

Regionais, o farmacêutico 

conqu i s tou  o  d i re i to  de  

prescrever medicamentos que 

não exijam prescrição médica 

(MIPs), assim como analgésicos, 

antitérmicos, drogas vegetais e 

fitoterápicos.

D u a s  i m p o r t a n t e s  

resoluções do Conselho Federal 

d e  F a r m á c i a  f o r a m  

regulamentadas, a primeira 

regulamenta as Atribuições 

Cl ín icas do Farmacêutico 

(585/2013 )  e  a  segunda  

Resolução (586/2013), institui a 

Prescrição Farmacêutica no 

Brasil. Ambas foram publicadas 

no Diário Oficial da União (DOU) 

no dia 26 de setembro.  A 

normativa – 586/2013 representa 

umas das maiores e mais 

importantes vitórias para a classe 

farmacêutica brasileira em todos 

os tempos e vem ao encontro de 

mudanças ocorridas em diversos

 países, com o objetivo de 

conferir ao farmacêutico, maior 

responsabilidade no manejo 

clínico dos pacientes. 

Com a  p re sc r i ção  

farmacêutica, o paciente pode 

receber  a  recomendação  

diretamente de um profissional 

habilitado tecnicamente para a 

atividade quando tiver um 

problema simples de saúde, como 

por exemplo, febre e azia. Essa 

indicação e as orientações sobre 

a forma de uso do produto serão 

realizadas por escrito o que 

aumentará a segurança dos 

cidadãos brasileiros. Aponta Dra. 

Mar i so l  Dominguez Muro,  

Presidente do CRF-PR.

A  a p r o v a ç ã o  d a  

resolução tem tido repercussão 

nacional, sendo destaque na 

mídia de todo o país e a Diretoria 

do  CRF-PR (Dra.  Mar i so l  

Dominguez Muro – Presidente, Dr 

Dennis Armando Bertolini – Vice-

Presidente, Dr. Arnaldo Zubioli – 

Diretor Tesoureiro e Dra. Mirian 

Ramos Fiorentin – Diretora 

Sec re t á r i a ) ,  c oncede ram  

entrevistas a jornais, TVs e rádios 

para esclarecer sobre o assunto e

>>
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explicar sobre a nova regulamentação.

Segundo Dra. Marisol, a prescrição farmacêutica é 

realizada com base nas necessidades de saúde do paciente e 

contribuirá para diminuir a automedicação e o uso irracional 

de medicamentos, uma vez que o farmacêutico recomendará 

o uso de um produto que o paciente realmente necessita e 

para o tratamento de patologias que não exigem um 

diagnóstico prévio.

Justiça reconhece legitimidade da 

Prescrição Farmacêutica

A Prescrição no Paraná

Logo após a publicação da nova Lei nº 7.498/86." Dessa forma é atestada deverá ser realizada, obedecendo a 

resolução nº 586/2013, o Conselho que não há nenhuma ilegalidade na princípios éticos e em conformidade com 

Federal de Medicina (CFM) se pronunciou resolução que trata da Prescrição as políticas de saúde vigentes. "Nós 

sobre a decisão, e através de uma liminar Farmacêutica. temos conversado com os profissionais, 

pediu a suspensão da mesma, o que foi O presidente do CFF, Dr. Walter acadêmicos e com a população (através 

negado pela justiça no dia 23/10/2013. Jorge João, enalteceu a lucidez da de campanhas na mídia), para fortalecer 

Na decisão, o juiz federal decisão proferida e comentou que a a imagem da farmácia enquanto 

substituto da 13ª Vara de Brasília (DF), prescrição é uma das atribuições clínicas estabelecimento de saúde. É muito 

Paulo Cesar Lopes indeferiu o pedido com do farmacêutico e deve ser realizada com importante que a comunidade reconheça 

a justificativa que a "prescrição de base nas necessidades de saúde do o farmacêutico como profissional 

medicamentos ficou restrita aos casos paciente. “Demos os primeiros passos capacitado e promotor da saúde, que 

previstos a “programas, protocolos, nessa longa caminhada de criar, no Brasil, está sempre presente, em qualquer 

diretrizes ou normas técnicas, aprovados a cultura da prescrição farmacêutica. O momento e a disposição dos que 

para uso no âmbito de instituições de que queremos é somar esforços para necessitam”, explica. “A partir de agora 

saúde ou quando da formalização de ampliar a cobertura e incrementar a a orientação ao paciente será feita de 

acordos de colaboração com outros capacidade resolutiva dos serviços de maneira formal, indicada por escrito por 

prescritores ou instituições de saúde” saúde”, comentou. um farmacêutico, com toda a segurança 

ficando condicionada, ainda, à Para Dra. Marisol, a Prescrição e respeito que o paciente merece”, 

existência de diagnóstico prévio, Farmacêutica representa uma grande concluiu Dra. Marisol.

previsão esta que estaria de acordo com a conquista para a classe farmacêutica e 

Para preparar os profissionais o Conselho Regional de Farmácia do Paraná – CRF-PR em parceria com o CFF vem promovendo o 

curso de prescrição farmacêutica em Gripes e Resfriados desde setembro, já passaram pelo curso 600 farmacêuticos em 12 cidades.

O curso está sendo ministrado pela Comissão de Farmácia de Dispensação do CRF-PR que recebeu treinamento do farmacêutico, Dr Carlos 

Eduardo Pulz Araújo, palestrante do CFF. A meta é percorrer todo o Paraná, inicialmente os trabalhos serão focados no grupo de MIPS 

(Medicamentos Isentos de Prescrição Médica) de gripes e resfriados. Em 2014 também será discutido o grupo de MIPS em outras 

patologias. 
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Prescrição Farmacêutica em Manipulados 
Discussão aconteceu em Maringá e Curitiba

Fonte: http://www.pharmareims.com.br/imagens/medicamentos-manipulados.jpg

Entidades farmacêuticas se reuniram para discutir as Serrato e Dra Linamara Correa, além da Diretoria do CRF-PR, 

diretrizes da prescrição farmacêutica magistral no Paraná. O Anfarmag e o Dr Cassiano Correr.

objetivo é reunir uma série de propostas dos profissionais e levar Os questionamentos colhidos nas duas reuniões serão 

como sugestão para a SESA- PR – Secretaria de Saúde do Estado do reunidos em um documento e encaminhados para Visa Estadual 

Paraná, setor de Vigilância Sanitária Estadual, a fim de contribuir em forma de sugestões para contribuir com a Minuta Técnica.

com a Minuta Técnica que a entidade deverá lançar em breve, a 

qual regulamentará a prescrição farmacêutica em medicamentos 

manipulados no Estado. Os encontros sobre a prescrição também 

têm sido um momento para os Farmacêuticos discutirem a 

resolução do CFF (586/2013) e sanarem suas dúvidas.

Em Maringá a reunião, que aconteceu no último dia 21 

de novembro, na ACIM - Associação Comercial e Industrial de 

Maringá, reuniu farmacêuticos do Ello Megistral - Núcleo Setorial 

das Farmácias de Manipulação de Maringá e representantes das 16 

farmácias de manipulação local e a farmacêutica Dra Izaura Alves 

de Souza – da Vigilância Sanitária Municipal, para juntamente 

com a Presidente da Anfarmag – Regional Paraná, Dra Cleunice 

Fidalski, o vice presidente do CFF, Dr Valmir de Santi, a presidente 

do CRF-PR, Dra Marisol Dominguez Muro e o presidente eleito, Dr 

Arnaldo Zubioli, tratarem do assunto. 

“A partir dessa publicação, estamos aptos a prescrever 

medicamentos isentos de prescrição médica. Mas iniciam-se aí as 

dúvidas que caminham no dia-a-dia, na rotina do profissional 

dentro do estabelecimento farmacêutico”, preocupa-se Dra 

Karen Janaina Galina, coordenadora do Núcleo Ello Magistral. 

“Por se tratar de um assunto novo, as dúvidas são muitas e para 

que possamos adquirir uma carga de informações técnicas, 

fundamentais para tornar realidade a prescrição farmacêutica, o 

diálogo e o debate são necessários”, continuou.

No dia 22 o tema foi discutido em Curitiba com a 

presença das Farmacêuticas da Vigilância  Estadual – Dra Jussara 

Maringá/PR

Curitiba/PR
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ENSINO FARMACÊUTICO COMEMORA 

Surge uma Nova Associação - Abenfar e Abenfarbio 

se unem em benefício da classe

O
engrandecimento Ensino Farmacêutico 
d a  p r o f i s s ã o ,  Brasileiro comemora 
argumenta Prof  uma nova conquista. 
Carlos Cecy, então Um evento em São Paulo realizado nos 
P r e s i d e n t e  d a  dias 5 e 6 de outubro marcou a criação da 
Abenfarbio.  Associação Brasileira de Educação 

A criação Farmacêutica (ABEF) entidade que 
da nova associação sucederá as Associações: Brasileira de 
ABEF contou com o Ensino Farmacêutico (Abenfar) e de 
apoio de todo o Ensino Farmacêutico e Bioquímico 
P l e n á r i o  d o  (Abenfarbio).  De acordo com a Diretoria 
Conselho Federal de da nova associação, que terá a frente os 
F a r m á c i a ,  q u e  Farmacêuticos Dr Paulo Sérgio Dourado Farmacêutica. “A  Abenfarbio teve 
aprovou a proposta de união das Arrais e Dr Geraldo Alécio de Oliveira,  o grande contribuição para a classe 
entidades por unanimidade.  Ensino Farmacêutico está vivendo um farmacêutica, nos 39 anos de atuação e 
Segundo Prof Carlos Cecy, o evento foi de momento de mudanças no país e “inovar” muito esforço, principalmente nos 
grande importância, pois promoveu um é um dos desafios que devem ser momentos mais críticos pelos quais 
espaço para o debate sobre temas enfrentados pelos profissionais do ensino passou o ensino farmacêutico no Brasil”. 
relevantes na educação farmacêutica e, de farmácia, visando a formação pessoal, Certamente a nova associação “ABEF” 
por conseguinte colaborou para a social e profissional dos farmacêuticos.  continuará em sintonia com as 
construção de um ambiente de discussão A nova  ent idade  su rge  necessidades da sociedade, orientando e 
favorável, resultando na fusão das atendendo às solicitações de seus auxiliando os profissionais, servindo e 
Associações. Prof Cecy  ainda acredita associados, visando criar um ambiente contribuindo para a melhoria contínua do 
que a ABEF seguirá os passos da propício para a união, o que, certamente processo ensino/aprendizagem/atuação 
Abenfarbio e continuará como  uma trará grandes benefícios para a melhoria profissional”, finalizou. 
associação de referência para a Educação da educação farmacêutica brasileira e o 

Diretoria da ABEF:
Diretoria Administrativa: Dr Paulo Sérgio Dourado Arrais (UFC), Dr Geraldo Alécio de Oliveira (Universidade Anhembi-Morumbi), 

Suplente Dr Ranieri Carvalho Camuzi (UFF), 

 Dra Danyelle Cristine Marini (Faculdades Integradas Maria Imaculada), Dra Ester Massae Okamoto Dalla Costa 

(UEL), Suplente Dr Denise Bueno (UFRGS), Diretoria de Comunicação: Dr José Ricardo dos Santos Vieira (UFPA), Dr Luciano Soares 

(Universidade da Região de Joinville), Suplente Dr Leoberto Costa Tavares (USP), 

 Dra Gilcilene Maria dos Santos El Chaer (Escola Superior de Ciências da Saúde-DF), Dra Maria Helena Seabra Soares de 

Britto (UFMA), Dr Expedito Rogildo Cordeiro Carlos (UNIFOR), Suplente 1 Dra Marise Conceição Bastos Stevato (Universidade de Ribeirão 

Preto), Suplente 2 Dr Júlio Cesar Mendes e Silva (UFRN).

Direção de Educação:

Conselho Fiscal:

Diretoria da ABEF ( Associação Brasileira de Educação Farmacêutica).



em janeiro você não pode perder...

Jantar Dia do Farmacêutico

30 de janeiro de 2014 - Restaurante Madalosso

Comemorar a profissão de uma maneira inusitada, diferente, revendo 

os amigos, conhecendo novas pessoas e tudo isso em um ambiente 

charmoso especialmente para você.



Todo dia é ano novo

Entre a lua e as estrelas

num sorriso de criança

no canto dos passarinhos

num olhar, numa esperança...

Todo dia é ano novo

na harmonia das cores

na natureza esquecida

na fresca aragem da brisa

na própria essência da vida.

Todo dia é ano novo

nas flores que desabrocham

perfumando a atmosfera

nas folhas novas que brotam

anunciando a primavera.

Todo dia é ano novo

no colorido mais belo

dos olhos dos filhos seus...

Você é paz, alegria de Deus.

Não há vida sem volta

e não há volta sem vida

no ciclo da natureza

neste ir e vir constante

No broto que se renova

na vida que segue adiante

em quem semeia bondade

em quem ajuda o irmão

colhendo felicidade

cumprindo a sua missão.

Todo dia é ano novo...portanto...

feliz ano novo todo dia!

Feliz 2014!!
é o que deseja a Diretoria do  Conselho, à você  amigo Farmacêutico 

CRF-PR

®


