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PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA

ESTE É O SEU MOMENTO FARMACÊUTICO!
Vamos mostrar nossas verdadeiras atribuições à população
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Farmacêutico: Prepare-se 
para votar 

WEB VOTO - 
ELEIÇÕES CRF-PR

3 4 7

Seminário Paranaense

de Farmacêuticos

VEM AÍ O MAIOR EVENTO 

FARMACÊUTICO!

ANFARMAG -PR

TEM NOVA DIRETORIA

25 E 26 de Outubro de 2013

  Curitiba-PR

Conheça os Diretores

Anfarmag
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS



DIRETORIA

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.
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Dra. Ines Catarina Rocha Cantarela CONSELHEIROS FEDERAIS IMPRESSÃO: 

Dr. José Antônio Zarate Elias Dr. Valmir de SantiDIRETORIA CRF-PR 
Dra. Líbia Emich Batista de Almeida Dra. Célia Fagundes da Cruz (Suplente)Presidente - Dra. Marisol Dominguez Muro 
Dr. Márcio Augusto Antoniassi TIRAGEM: 15 mil exemplaresVice-Presidente - Dr. Dennis Armando Bertolini
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palavra da

Unidos nos tornamos fortes!
o caminhar para o término do período de 

administração (2012-2013) da atual Diretoria Ado CRF-PR, renovam-se os sentimentos de fé e 

esperança em dias melhores para a profissão farmacêutica, 

sempre com as bênçãos de Deus!

   Mas o mais importante é refletir sobre os 

acontecimentos, a jornada do dia-a-dia e, concluir ao final, que 

tivemos um saldo de crescimento e aprendizado e somos gratos 

a todos os farmacêuticos e farmacêuticas pelo trabalho, 

cooperação, confiança e dedicação.

   O apoio decisivo dos profissionais as atividades 

empreendidas pelo CRF-PR foi gratificante, por isso 

aproveitamos a ocasião para agradecer aos farmacêuticos e 

farmacêuticas, às empresas e estabelecimentos farmacêuticos 

que nos deram a honra de serem atendidos pelo CRF-PR, que 

acreditaram em nós e durante esta administração (2012-2013) 

caminharam conosco. Unidos nos tornamos fortes para 

conquistar e realizar nossas metas. 

   A Diretoria do CRF-PR (Marisol Dominguez Muro; 

Dennis Armando Bertolini; Arnaldo Zubioli e Mirian Ramos 

Fiorentin) agradece a dedicação de todos os farmacêuticos e 

farmacêuticas que entendem a Farmácia como um processo 

contínuo de educação para a saúde; a interdisciplinaridade, 

como um aprender a aprender; a ética, como uma exigência 

destes tempos de incertezas e desafios; e a relação 

farmacêutico/paciente/médico como um diálogo e uma 

parceria, feitos de afetividade e respeito mútuos.
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WEB VOTO - Eleições 2013

WEB VOTO - ELEIÇÕES CRF-PR
Farmacêutico: Prepare-se para votar 
Procedimento pela internet permitirá aos farmacêuticos 

escolherem seus representantes sem sair de casa
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WWW.VOTAFARMACEUTICO.ORG.BR
ão esqueça! No próximo dia 07 de novembro de 2013, das 8h às 17h, todos os Farmacêuticos têm um 

compromisso: participar do processo eleitoral. A eleição será realizada totalmente pela INTERNET. Os cargos Nem disputa são: Conselheiros Regionais (mandato 2014/2017), Conselheiros Regionais (mandato 

2015/2018), Diretoria (mandato 2014/2015) e Conselheiro Federal (mandato 2015/2018).

N

1. 2. 3. 4.
COMO SERÁ A VOTAÇÃO PELA WEB?

IMPORTANTE! Você pode fazer a SIMULAÇÃO do seu voto para conhecer o procedimento. Acesse www.votafarmaceutico.org.br

Todo farmacêutico regular 

perante o CRF-PR receberá a 

senha provisória pelos 

correios (enviada até 30 dias 

antes do início da votação).

Escolher seus candidatos 

aos cargos em disputa, 

confirmar e imprimir o 

seu comprovante de 

votação.

IMPORTANTE! A Eleição 

acontecerá somente na 

data e no horário 

definido: 07/11/2013 – 

das 08h às 17h.

Acessar o site especí? co das 

eleições 

e realizar a troca da senha 

pela definitiva.

www.votafarmaceutico.org.br 

Mais informações também acesse: www.crf-pr.org.br  - Link: ELEIÇÕES
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1º SEMINÁRIO PARANAENSE 
DE FARMACÊUTICOS 

EMPREGABILIDADE X EMPREENDEDORISMO 

VEM AÍ O MAIOR EVENTO FARMACÊUTICO!

25 E 26 DE OUTUBRO DE 2013 – CURITIBA-PR

 Conselho Regional de Farmácia do Paraná (CRF-PR) está mobilizando a categoria para o 

1º Seminário Paranaense de Farmacêuticos, o maior evento Farmacêutico do Sul.O
Serão dois dias repletos de palestras que além de debater e apresentar aos participantes o 

atual perfil mercadológico que as empresas buscam, também discutirá o tema principal do evento, 

Empregabilidade X Empreendedorismo, como ponto de partida para a reformulação do perfil 

profissional. 

Renomados palestrantes irão sensibilizar os participantes quanto ao potencial do 

empreendedorismo que o Farmacêutico deve desenvolver independente da área em que atua. 

O CRF-PR está incentivando a participação de todos os Profissionais Farmacêuticos, além da 

Diretoria, Conselheiros e Membros das comissões assessoras. “O 1º Seminário Paranaense de 

Farmacêuticos é uma grande oportunidade aos farmacêuticos. Fica o meu convite, muito especial, para 

todos os Farmacêuticos. Participem deste grandioso evento que promete promover um momento único 

de aprimoramento e reflexão dos rumos da nossa profissão”, ressaltou a Presidente do CRF-PR, Dra. 

Marisol Dominguez Muro. 

UM EVENTO QUE PODE MUDAR O RUMO DA SUA 

VIDA PROFISSIONAL!

Você não vai ficar fora dessa, vai?

O

Palestra Magna: Gustavo Iochipe 

Consultor para o “Programa Fantástico” – Rede Globo

A SUA PARTICIPAÇÃO DEPENDE DE APENAS ALGUNS CLIQUES

WWW.SEMINARIO.CRF-PR.ORG.BR

Curta no facebook
www.facebook.com/empreendedorismocrf2013



Seminário Paranaense

de Farmacêuticos

25 de outubro (sexta-feira) 

9h30min 
às 11h

8h às 9h

8h30min 
às 9h

11h às 
12h30 min

14h às 
15h30 min

15h30min
 às 17h

17h30min
 às 18h

18h
 às 19h

12h30min 
às 14h

17h às
 17h30 min

“Empreendedorismo e Empregabilidade”

 Dr. Daniel Rodrigues Poit

 Dra. Marina Gimenes

Palestrante:

Coordenador de sala:

Credencial

Café receptivo

Farmacêutico, hora de Empreender: 

Como abrir seu negócio, do projeto a 

implementação. 

 Dr. Cadri Awad

 Dr . Arnaldo Zubioli 

 

Palestrante:

Coordenador de sala:

Empreendedorismo e Plano de Carreira 

para Farmacêuticos

 Dr. Jeferson Danchura

 Dra. Mirian Ramos

Fiorentin

 

Palestrante:

Coordenador de sala:

Farmacêutico na estética: Uma nova 

competência profissional.

 Dr. Higor Guerim

 

Palestrante:

Consultor em Cosmetologia: Uma Nova 

Área de Atuação para o Farmacêuticos

 Dr. Maurício Pupo

 Dra Cynthia 

Wolansk Bordin

Palestrante:

Coordenador de sala:

“Para onde caminha o mercado 

farmacêutico: setores em crescimento 

e estagnação”

 Dr. Raphael Revert dos Santos

 Dr. Dennis Armando

Bertolini 

 

Palestrante:

Coordenador de sala:

intervalo - almoço

 

intervalo 

 

PROGRAMAÇÃO

26 de outubro (sábado) 

9h às 
10h30 min

Farmácia x Conveniência

Farmácia que queremos: Conveniência 

Adequada para as Farmácias

11h às 
12h30 min

14h às 
15h30 min

16h às 
17h30 min

17h30min
 às 19h

12h30min 
às 14h

10h30min 
às 11h

15h30min 
às 16h

Mercado Farmacêutico uma análise 

conjuntural (Trabalho, Salário, Direitos, 

Perspectivas para a próxima década) 

Show stand up 

 Richard RebelloATOR:

Vale a pena se pós-graduar no Brasil

*Importancia da Formação e da Ética 

na Empregabilidade

 

Empregabilidade no Setor Público 

(Como se preparar para o 

emprego público)

intervalo - almoço

 

intervalo 

 

intervalo 

 

Informações:

ac@crf-pr.org.br

(41) 3363-0234 ramal: 9557

PATROCINADORES

REALIZAÇÃO/PROMOÇÃO APOIO

Terça é no 
Conselho de Farmácia

PALESTRAS 

Análises Clínicas
TODA TERÇA VOCÊ TEM UM ENCONTRO MARCADO NO CRF-PR
Palestras na área de Análises Clínicas com renomados colegas da área.
Presencial ou web. Acesse: www.crf-pr.org.br

COLECIONE OS VÍDEOS!!CRF-PR

®

CRF-PR

®
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Prescrição Farmacêutica 

Vamos mostrar nossas verdadeiras atribuições à população

Mais uma conquista para a Classe Farmacêutica brasileira acaba de ser aprovada.  A partir de agora os Profissionais Farmacêuticos 

de todo o país poderão prescrever medicamentos isentos de prescrição, além das plantas medicinais, drogas vegetais e fitoterápicos ao 

pacientes. No último dia 26 de setembro, foram regulamentadas duas importantes resoluções do Conselho Federal de Farmácia, para a 

categoria e para a saúde pública brasileira, a primeira regulamenta as Atribuições Clínicas do Farmacêutico e a segunda institui a 

Prescrição Farmacêutica, no Brasil. É uma VITÓRIA para a categoria e uma excelente oportunidade ao farmacêutico para mostrar seu papel 

à população.

Atribuições Clínicas do Farmacêutico - A Resolução nº 585 do Conselho Federal de Farmácia que regulamenta as Atribuições 

Clínicas do Farmacêutico foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) no dia 24 de setembro. O texto da Resolução regulamenta as 

atribuições clínicas do farmacêutico visando promover, proteger e recuperar a saúde, além de prevenir doenças e outros problemas de 

saúde. A resolução também afirma que faz parte das atribuições clínicas do farmacêutico “prescrever, conforme legislação específica, no 

âmbito de sua competência profissional”.

AGORA VOCÊ PODE DOCUMENTAR A SUA INDICAÇÃO

AS RESOLUÇÕES 

Prescrição Farmacêutica- Publicada em 26 de setembro, a Resolução nº 586 institui a Prescrição Farmacêutica no Brasil. A resolução 

autoriza os farmacêuticos brasileiros a prescreverem medicamentos sem tarja (de venda livre), plantas medicinais, drogas vegetais e 

fitoterápicos também isentos de prescrição médica. Segundo o Vice-Presidente do CFF, Dr. Valmir de Santi, o texto da resolução foi fruto de 

amplo debate que envolveu Conselhos Regionais de Farmácia, entidades ligadas à área e profissionais de todo o País. Mesmo representações 

da sociedade civil organizada e cidadãos comuns puderam participar da construção das propostas, democraticamente, por meio de consultas 

públicas, realizadas pelo CFF entre junho e julho.
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ESTE É O SEU MOMENTO FARMACÊUTICO!

Para prescrever, o farmacêutico tomará como base as necessidades de saúde do paciente, as evidências científicas 

disponíveis em princípios éticos e em conformidade com as políticas de saúde. E mais: deverá focar, sempre, no uso 

seguro e racional de medicamentos. Com a aprovação da resolução, o ato da prescrição farmacêutica constituirá 

prerrogativa do farmacêutico legalmente habilitado e inscrito no Conselho Regional de Farmácia de sua jurisdição.
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Prescrição Farmacêutica

Acesse  e veja a íntegra das resolução que regulamentam 
as Atribuições Clínicas do Farmacêutico e a Prescrição Farmacêutica 

www.crf-pr.org.br

REPRESENTANTES DO CFF E CRF-PR PERCORREM O PARANÁ

Representantes do Conselho Federal de Farmácia (CFF) e do Conselho Regional de Farmácia 

do Paraná (CRF-PR) estão participando de Simpósios, Seminários de aprimoramentos e 

Encontros com Farmacêuticos e acadêmicos de todo o Paraná, discutindo entre outros 

assuntos relevantes, a “Prescrição Farmacêutica”.  Para Dr. Valmir de Santi, Vice-

Presidente do CFF, “ela agregará importância à farmácia como estabelecimento da área de 

saúde e promoverá a valorização do trabalho farmacêutico”.  “É preciso também avançar 

de maneira sólida e responsável, ampliando a formação farmacêutica para consolidar cada 

progresso feito e conquistar a confiança dos pacientes e dos demais profissionais de saúde.”

Para Dra. Marisol Dominguez Muro, Presidente do CRF-PR, a Prescrição Farmacêutica, 

surge como uma nova conquista para a categoria, pois constitui uma das atribuições clínicas 

do farmacêutico e deverá ser realizada com base nas necessidades de saúde do paciente, 

obedecendo a princípios éticos e em conformidade com as políticas de saúde vigentes. "Nós 

temos conversado e, fazendo esses momentos com a população e alunos para lembrar que a 

farmácia é o estabelecimento de saúde. É muito importante que a população reconheça o 

farmacêutico como profissional capacitado e promotor da saúde, que está sempre 

presente, em qualquer momento e a disposição da comunidade. Este é o momento do 

Farmacêutico!”, comemora.

Dr. Valmir de Santi, Vice-Presidente do CFF em 

entrevista à Catve.

Dra. Marisol Dominguez Muro, Presidente do CRF-PR 

em entrevista à BAND TV 

ANFARMAG
 REGIONAL PARANÁ 

TEM NOVA DIRETORIA

Tomou posse no último dia 04 de setembro em 

Curitiba, a nova Diretoria da Associação Nacional de 

Farmacêuticos Magistrais – Regional Paraná, (Anfarmag -

PR) para o biênio 2013-2015. O evento reuniu 

profissionais  e  representantes de várias instituições 

ligadas ao setor magistral. A presidente do Conselho 

Regional de Farmácia do Paraná, Dra. Marisol Dominguez 

Muro, prestigiou o evento e parabenizou a nova diretoria. 

CRF-PR parabeniza a nova diretoria pela vitória

Conheça a nova diretoria: Presidente: Cleunice Fidalski , Vice-Presidente: Dagmar Terezinha Kessler, Secretária-

Geral: Polyana Ehlke Wiedmer, 2ª Secretária: Ariadne Silvana Almeida Gural, Tesoureira-Geral: Cleangela Rosani 

Busanello, 2ª Tesoureira: Sabrina Guedes Barreto.



CRF-PR em Ação

1º  Encontro de Profissionais da 

Região Sudoeste

O evento reuniu Farmacêuticos e 

acadêmicos na UNISEP de Dois Vizinhos, 

oportunizando aos presentes uma  palestra 

sobre  as Novas Perspectivas da Profissão 

Farmacêutica no Brasil.

Campanha: “Farmacêutico é Mais Saúde” presta atendimentos pelo Paraná

O CRF-PR vem promovendo ações em diversas cidades do Paraná com o 

apoio de farmacêuticos, acadêmicos e Instituições de ensino, atendendo e 

orientando gratuitamente a população. 

CURITIBA/PR GOIORÊ/PR FRANCISCO BElTRÃO/PR

Curso - Prescrição Farmacêutica: 

Gripes e Resfriados realiza primeira 

edição em Toledo

Mais de 40 Farmacêuticos participaram do 

curso que promoveu a Capacitação e 

a t u a l i z a ç ã o  s o b r e  t e r a p ê u t i c a  

medicamentosa nas infecções virais das 

vias respiratórias - Campus da PUC-Toledo.

Todos em Ação na Semana do 

Farmacêutico

 A 1ª Semana do Farmacêutico foi repleta 

de atividades como: Palestras, Campanha 

de orientação à população entre outras 

atrações. Farmacêuticos e acadêmicos de 

Farmácia de várias instituições de ensino 

estiveram reunidos para prestar 

orientações e serviços de saúde gratuitos à 

população  de várias cidades do Paraná . 

Encontro Paranaense de Ética Farmacêutica reuniu 

renomados profissionais 

O encontro propôs uma reflexão sobre as práticas 

pedagógicas quanto às questões éticas, deontológicas e 

legais à profissão farmacêutica. Participaram mais de 50 

profissionais, entre Professores de Deontologia, 

Coordenadores de Cursos de Farmácia, integrantes da 

Comissão de Ética do CRF-PR, além da Diretoria do  CRF-PR, 

representantes das Seccionais no Paraná e da Diretoria do 

CFF. 

Municípios do Paraná recebem Cartilha de Assistência Farmacêutica

Representantes do CRF-PR estiveram reunidos com os Prefeitos e gestores dos

Municípios do Paraná, para entregar a Cartilha, elaborada pela Comissão de

Assistência Farmacêutica no Serviço Público – CAF-SUS-CRF-PR. Além da troca de

experiências relativas a alguns programas a serem implementados pela Prefeitura, a

cartilha aborda as bases legais, componentes e financiamentos da Assistência

Farmacêutica.

Seminário de Aprimoramento reúne Farmacêuticos 

e Acadêmicos em Cascavel 

Dia intenso de treinamento e orientações sobre a profissão 

com a presença de 300 profissionais das áreas de 

Dispensação, Serviço Público e Manipulação que estão 

entrando no mercado de trabalho. - Unioeste – Cascavel.


