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Planejamento e Foco
O ano de 2014 começou, a

associativismo e campanhas de

busca constante por maior visibilidade

nova Diretoria assumiu os trabalhos do

educação em saúde, entre outras

e valorização é fundamental para que o

CRF-PR e a gestão 2014/2015 promete

responsabilidades.

ser intensa e repleta de ações de
consolidação

dos

projetos

da Diretoria contempla ainda melhorar

Esta edição da revista “O

a

e ampliar os serviços prestados aos

Farmacêutico em revista” é muito

Farmacêuticos, dar publicidade e

especial por trazer ainda como

Entre as prioridades da

transparência às ações realizadas e,

destaque a série de homenagens ao Dia

e

implementação de novos.
Diretoria está o empenho em continuar

acima de tudo, trabalhar pela

do

promovendo o aprimoramento e o

valorização profissional. Temos

comemorações referentes ao 20 de

Farmacêutico

e

todas

as

janeiro.

desenvolvimento dos farmacêuticos e

trabalhado muito em busca desses

acadêmicos de farmácia do nosso

objetivos e hoje é certo que estamos

Ao longo deste ano serão

Estado, através de seminários,

somando, pouco a pouco, cada vez mais

realizadas diversas ações que levarão

jornadas, fóruns e congressos, a

conquistas.

articulação com outros profissionais de
saúde,

a

aproximação

até o farmacêutico a oportunidade não

Em janeiro, iniciamos com

apenas de crescimento profissional e

dos

uma grande campanha de valorização

pessoal, mas também de participar

farmacêuticos com o CRF-PR, a

profissional, com alcance em todo o

desta gestão, lutar pelas causas

participação nos conselhos municipais e

Paraná, onde o Farmacêutico, sua

farmacêuticas! Acreditamos que juntos

estadual de saúde, a relação com os

história e suas atribuições foram

podemos construir uma nova realidade,

gestores municipais, contribuição em

evidenciados em diversos meios de

com

discussões sobre o setor, incentivo ao

comunicação. Vale ressaltar que essa

planejamento

e

foco!

Boa Leitura!

Dr. Arnaldo Zubioli

Dra. Mirian Ramos Fiorentin

Dra. Marina Gimenes

Dra. Marisol Dominguez Muro

Presidente - CRF-PR

Vice- Presidente - CRF-PR

Diretora Tesoureira - CRF-PR

Diretora Secretária Geral - CRF-PR

Farmacêutico na área de

Farmacêutica na área de

Farmacêutica na área de

Farmacêutica na área de

Ensino e Pesquisa.

Serviço Público.

Farmácia Hospitalar, Ensino e

Análises Clínicas.

Pesquisa

“

“
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da sociedade.

já

iniciados/realizados
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Farmacêutico ganhe o reconhecimento

O planejamento estratégico

Entre Aspas

O jantar de comemoração do dia do farmacêutico foi muito gostoso para rever os colegas e amigos.

Também foi importante para nos atualizarmos sobre as ações do CFF e CRF-PR, assim como aplaudir nossos

colegas que fazem a diferença na nossa profissão, exemplos a serem seguidos. Foi motivador para o início de

mais um ano de muito trabalho e conquistas nessa profissão que necessita de muita dedicação e união de

todos para nos valorizarmos cada dia mais.
Dra Caroline Vöhringer - CRF-PR 16.323

CRF-PR NA

MÍDIA
Janeiro, mês do Farmacêutico, a Diretoria do CRF-PR, Conselheiros e membros de Comissões prestaram
esclarecimentos sobre a profissão para a sociedade paranaense.
A forte ação de valorização da profissão foi divulgada em canais de TV e nas rádios de maior audiência de Curitiba e em

No dia do Farmacêutico, Dr Arnaldo Zubioli, Presidente do CRF-

Participação do Presidente, Dr Arnaldo, na TV Assembleia

PR, em entrevista à TV BAND nacional, esclareceu sobre a

do Paraná falando sobre a conquista do direito dos

atuação do farmacêutico e a prescrição farmacêutica.

farmacêuticos realizarem exames citopatológicos no
estado.

Entrevista à Rádio Transamérica Light
A Atuação do Farmacêutico na Farmácia foi tema de entrevista concedida

O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

todas as regiões do Paraná.

pelo CRF-PR à Semana Temática da Saúde do Programa “Light News” da
Rádio Transamérica Light. Dr Jackson Rapkiewicz, Gerente do Centro de
Informações sobre Medicamentos - CIM / CRF-PR, conversou com a
apresentadora Maria Rafart e comentou sobre a ampla atuação do
farmacêutico nas farmácias, além da importância da orientação desse

5

profissional para a saúde da população.

Homenagem aos Diretores do CRF-PR
O Deputado Estadual Leonaldo Paranhos (PSC-PR) foi um dos
homenageados no Jantar do Farmacêutico em Curitiba, por sua
colaboração ao setor Farmacêutico no Paraná. Seu agradecimento pela
homenagem recebida pôde ser visualizada através de OUTDOORS
espalhados em diferentes pontos da Cidade de Cascavel-PR.

Festa
Farmacêutica

6
Crédio das Foto: Fotografo AC| ALCYON
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Crédio das Foto: Fotografo AC| ALCYON

Profissionais participaram de momento único de muita descontração.

Valorização profissional foi o ponto alto do evento.
evidenciada, destacando a atuação

Farmácia do Paraná (CRF-PR) e

e região se reuniram na noite do dia

deste inestimado profissional que

Conselho Federal de Farmácia (CFF)

31

no

vem ultrapassando limites, atuando

e a realização ficou por conta das

Restaurante Madalosso em Curitiba,

não apenas nos laboratórios,

entidades

de

janeiro

de

2014

farmacêuticas:

para celebrar a passagem de seu dia

indústrias ou hospitais, mas

Associação

num

principalmente na prestação de

Farmacêuticos (ASPAFAR), Sindicato

grandioso

Jantar

Comemorativo. A valorização

serviços à população.

Pa r a n a e n s e

de

dos Farmacêuticos no Estado do

profissional, a qualidade dos

O evento reuniu cerca de

Paraná (SINDIFAR-PR), Associação de

serviços prestados à população, a

500 pessoas, entre autoridades

Farmacêuticos de Curitiba e Região

busca dos conhecimentos técnico-

farmacêuticas, seus familiares,

(AFCR),

científicos e humanísticos e a

homenageados e representantes das

Farmacêuticos Magistrais - Regional

Associação

de

consciência de que se deve imprimir

entidades farmacêuticas num

Paraná (Anfarmag-PR), Sociedade

um sentido de responsabilidade

ambiente de confraternização

Brasileira de Análises Clínicas,

social em cada ação foram

amistoso

Regional Paraná (SBAC-PR) e Núcleo

e

descontraído,

traduzidos em homenagens que

permitindo aos participantes

de Estudos de Bacteriologia Clínica

marcaram

desfrutarem

de Curitiba (NEBaC).

a

solenidade

de

uma

noite

comemorativa. A valorização

agradabilíssima. O evento foi uma

profissional mais uma vez foi

promoção do Conselho Regional de
>>
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Farmacêuticos de Curitiba

O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

Jantar para
comemorar
o Dia do
Farmacêutico
foi um
sucesso

Jantar Dia do Farmacêutico

Nova Diretoria e
Conselheiros do CRF-PR
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A solenidade contou com

Dr Arnaldo Zubioli, em seu

a presença da nova Diretoria -

discurso expressou a

gestão 2014/2015 - do CRF-PR

imensa satisfação em

Dr Arnaldo Zubioli, Presidente,

estar novamente à frente

Dra Mirian Ramos Fiorentin, Vice-

da Diretoria do CRF-PR, na

Crédito da Foto: Maeda

Presidente, Dra Marina Gimenes,

nova gestão que se inicia,

Diretora Tesoureira e Dra Marisol

e

Dominguez Muro, Diretora

desempenhado pela gestão

caminhos

Secretária Geral, além dos

anterior na qual também fez parte

especialmente ter novos olhares

Diretores do Conselho Federal de

como Diretor Tesoureiro. O

para a profissão”, disse. Por fim Dr

Farmácia (CFF), Dr Walter da Silva

Presidente aproveitou a presença

Arnaldo agradeceu a presença de

Jorge João, Presidente e Dr Valmir

da Diretoria do CFF, e destacou a

todos os colegas Farmacêuticos e

de Santi, Vice-Presidente. Ainda

fase de renovação e conquistas

lembrou as conquistas da classe,

enalteceu

o

trabalho

responder e oferecer os melhores
aos

pacientes

e

compareceram o Secretário de

trazidas pela atual gestão que

ressaltando a importância e o

Saúde do Paraná, Dr Michele

assumiu o segundo mandato neste

sentido da comemoração do Dia do

Caputo Neto, que representou o

ano.

“Parabenizo à Diretoria

Farmacêutico, ocorrido em 20 de

Governador, Beto Richa, o

do CFF pelo árduo e eficiente

janeiro. ”Este é um momento

Deputado Leonaldo Paranhos

t r a b a l h o

importante de confraternização e

(PSC/PR)

desempenhando,

e

o

Diretor

do

q u e
de

v e m
forma

valorização da profissão, um dia de

Saúde

significativa através de resoluções

encontro para que colegas

Ambiental, Dr Luiz Armando

e soma de esforços em favor da

farmacêuticos, profissionais,

Erthal, representando o prefeito

classe. Como agentes da saúde

apoiadores,

colaboradores,

devemos estar preparados, para

estudantes

e

com ética e responsabilidade

comemorem a alegria de ser

Departamento

de

de Curitiba, Gustavo Fruet.
O Presidente do CRF-PR,

autoridades

Farmacêutico” concluiu.

8

>>

“

Este é um momento importante de confraternização

e valorização da profissão, um dia de encontro para
que colegas farmacêuticos, profissionais,

apoiadores, colaboradores, estudantes e autoridades

comemorem a alegria de ser Farmacêutico.
Dr Arnaldo Zubioli - Presidente CRF-PR

Crédito da Foto: Maeda
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Jantar Dia do Farmacêutico

O evento ainda contou com a

Presidente do Conselho Estadual de

Angheben e Dr Paulo Hatschbach

presença das seguintes autoridades: Dra

Saúde e a secretária, Sra Márcia

Presidente e Vice-Presidente da SBAC-PR,

Célia Fagundes da Cruz – Diretora do

Beghini Zanbrin, Sr. Marcos Mansur

Dra Cleunice Fidalski, Presidente da

Laboratório Central do Paraná e ex-

Pessoa, representando o Vereador

Anfarmag - Regional Paraná, Dr Maurício

presidente do CRF-PR, Dra Deise Sprada

Felipe Braga Cortes, Dr José Carlos

Turkiewicz, Presidente da ASPAFAR, o

Pontarolli, Diretora da Assistência

Vettorazzi, Presidente da Sociedade

Conselheiro do CRF-PR e Vice Presidente

Farmacêutica da SESA-PR, Dra Mônica

Brasileira de Farmácia Comunitária –

da ASPAFAR, Dr Maurício Portella e Dr
Marcelo Dorneles, Presidente do NEBaC.

Holtz Cavichiolo Grochocki, Diretora do

Regional Paraná, Dra Lia Mello de

Consórcio Paraná Saúde e Conselheira do

Almeida, Presidente do SINDIFAR-PR

Ainda honraram com suas

CRF-PR (2015-2018), Dra Suzan do

e o Conselheiro do CRF-PR e Vice-

presenças: os ex-presidentes Dr Yoshio

Patrocínio Alves, Diretora do Centro de

Presidente do SINDIFAR-PR, Dr Emyr

Hashimoto, Dr Carlos Cecy, e as

Distribuição de Medicamentos do Paraná,

Roberto Carobene Franceschi, Dr

conselheiras: Dra Marilene Provasi, Dra

Dr Paulo Costa Santana, Chefe do

Fábio Queiroz e Dr Gustavo Pires,

Marina Hashimoto, Dra Cynthia Bordin e
Dra Maria do Carmo Baraldo Wagner.

Departamento de Vigilância Sanitária da

Presidente e Vice-Presidente da

Secretaria de Estado da Saúde, Sra

Associação dos Farmacêuticos de

Joelma Aparecida de Souza Carvalho,

Curitiba e Região, Dra Mauren Isfer

O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

Autoridades Presentes

Deputado Leonaldo Paranhos – homenagem pelo
empenho em garantir aos Farmacêuticos o direito de
realizar exames citopatológicos no Paraná
O Deputado Estadual, Leonaldo Paranhos, foi
homenageado

pelo

grupo

de

entidades

farmacêuticas (ASPAFAR e demais entidades - veja
legenda da foto na pág. 10)* que reivindicava o
direito dos farmacêuticos serem inseridos na
realização dos exames Citopatológicos no Estado do
Paraná.

9

O Deputado desempenhou papel fundamental
junto ao legislativo, apoiando, auxiliando e criando
pontes junto ao governo do estado para que esta luta,
hoje, se tornasse realidade.
Em seu pronunciamento Leonaldo agradeceu a
homenagem e elogiou a dedicação e o trabalho
desempenhado pela Classe Farmacêutica no estado.
“Parabenizo aos Farmacêuticos pelo eficiente
trabalho que vem sendo desenvolvido, promovendo o
acesso às informações quanto ao uso correto de
Crédito da Foto: Maeda

medicamentos. Os cuidados, a atenção e a confiança

>>

transmitidos por esse profissional certamente fazem a diferença e garantem um maior acesso a saúde”.
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Jantar Dia do Farmacêutico

Secretário de Saúde do Paraná destaca a Assistência
Farmacêutica no estado e parabeniza o CRF-PR
Um dos homenageados da noite, o
Secretário de Estado da Saúde do Paraná, Dr
Michele

Caputo

Neto,

recebeu

o

reconhecimento da ASPAFAR – Associação
Paranaense de Farmacêuticos - e demais
entidades farmacêuticas*, pela promoção e
empenho na inserção do farmacêutico na
realização dos exames citopatológicos no âmbito
O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

estadual.
Em seu pronunciamento o Secretário
agradeceu a homenagem e destacou a
Assistência Farmacêutica no estado e elogiou a
excelência do trabalho que vem sendo realizado,
Crédito da Foto: Maeda

com ênfase ao Programa Farmácia do Paraná e
Consórcio Paraná Saúde. Segundo ele, o reforço

do quadro próprio de profissionais e a reestruturação das unidades já estão fazendo a diferença no atendimento à
população paranaense. Na oportunidade Dr Michele parabenizou os presentes e agradeceu ao CRF-PR pelo incentivo e
apoio que vem prestando à classe farmacêutica, especialmente ao Presidente da entidade, Dr Arnaldo Zubioli, pela
dedicação à causa da saúde no Paraná e aos farmacêuticos
pelo zelo e respeito à saúde pública.

“Reconheço a

capacidade e o potencial de nossos profissionais
farmacêuticos, que tanto vêm contribuindo para a
qualidade da saúde da população. Parabéns a esse
profissional pelo seu dia”, finalizou Caputo Neto, que é o
primeiro farmacêutico a ser secretário de Estado da Saúde

“

Reconheço a capacidade e o
potencial de nossos
profissionais farmacêuticos,
que tanto vêm contribuindo
para a qualidade da saúde
da população. Parabéns a
esse profissional pelo seu dia.

Crédio das Foto: Fotografo AC| ALCYON

* Deputado Estadual Leonaldo Paranhos e o Secretário de Saúde do
Estado, Dr Michele Caputo, foram homenageados pelas entidades:
CFF, CRF-PR, Sindifar-PR, as Associações de Farmacêuticos de:
Toledo, Cascavel, Maringá, Noroeste, Ponta Grossa, Curitiba e
Região, Litoral e Apucarana.

Dr. Michele Caputo Neto

>>
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no Paraná.

AFCR

Jantar Dia do Farmacêutico

Presidente do CFF destaca aprovação de resoluções que
mais impactaram a profissão: Atribuições Clínicas do
Farmacêutico e Prescrição Farmacêutica
Segundo o Presidente do CFF, Dr Walter
da Silva Jorge João, o CFF, em seus 53 anos,
criou cerca de 600 resoluções para a
regulamentação da profissão farmacêutica.
Entre estas, destacou duas publicadas em

instituiu a prescrição farmacêutica no Brasil.
“Foram as duas resoluções que mais
impactaram a profissão, por resgatarem a
autoridade técnica do profissional dentro do
estabelecimento farmacêutico”, ressaltou.
Em seu pronunciamento o Presidente
ainda reafirmou o compromisso com a classe
farmacêutica do Paraná e destacou aspectos
Crédito da Foto: Maeda

inserção dos farmacêuticos no Sistema Único de Saúde (SUS) em nível
nacional, entre outras questões. “Estamos vivenciando um momento
histórico de transformação da profissão que necessariamente precisa
alcançar seu devido reconhecimento. Temos consciência de que
nossa responsabilidade aumenta e, para que tenhamos êxito em
nossas metas, precisamos estar unidos com toda a categoria”,
aclamou, Dr Walter.

“

Estamos vivenciando um momento
histórico de transformação da
profissão que necessariamente
precisa alcançar seu devido

11

pontuais do trabalho que vem sendo desempenhado pelo CFF, em
questões como: piso salarial, redução de jornada de trabalho,

reconhecimento. Temos

Para finalizar, Dr Walter, falou da alegria de mais um ano
participar da comemoração no Paraná. “É com muita alegria que

consciência de que nossa

mais uma vez venho a Curitiba compartilhar esse importante

responsabilidade aumenta e, para

momento de celebração com os Farmacêuticos do Paraná, tendo a

que tenhamos êxito em

absoluta certeza que nada é mais importante para mim do que ser

nossas metas, precisamos estar

Farmacêutico. Cumprimento a Diretoria do CRF-PR pelo trabalho, em

unidos com toda a categoria”

especial ao Presidente do CRF-PR, Dr Arnaldo Zubioli, nobre colega
que tenho a honra de conviver desde meados da década de 1980, pela

Presidente do CFF, Dr Walter da Silva Jorge João.

belíssima trajetória de trabalho e comprometimento com os anseios
>>
da classe farmacêutica”, finalizou.
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2013: a de n° 585, que definiu as atribuições
clínicas dos farmacêuticos, e a de nº 586, que

AFCR

Jantar Dia do Farmacêutico

HOMENAGENS
O CRF-PR e demais entidades farmacêuticas homenagearam os Farmacêuticos que se destacaram por seus

Dra Olga Nahir Noce, com mais de 50 anos de formação, ocupou o

Sr João Coelho Neto, filho do Oficial de Farmácia, Sr Carlito

cargo de Vice-Presidente do CRF-PR em 1979, recebeu

Graciano Coelho, profissional atuante em Cornélio Procópio/PR,

homenagem da Diretora Secretária Geral do CRF-PR, Dra Marisol

homenagem póstuma pelos anos dedicados à profissão, Dr Arnaldo

Domnguez Muro.

Zubioli realizou a entrega.

O Oficial de Farmácia, Sr Nelson Casoti, profissional Pioneiro em

O Farmacêutico, Dr Michele Caputo Neto*, Secretário de Estado
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relevantes trabalhos em favor da saúde da população e dedicação à profissão farmacêutica.

Cianorte, atua há mais de 50 anos em sua Farmácia. Recebeu a

da Saúde do Paraná, recebeu homenagem do Presidente da

homenagem das mãos do Presidente, Dr Arnaldo Zubioli.

Associação Paranaense de Farmacêuticos (ASPAFAR), Dr Maurício
Turkiewicz.

>>
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Deputado Estadual Leonaldo Paranhos*, recebeu homenagem da

Dr Luiz Armando Erthal, (Diretor do Departamento de Saúde

Diretora Secretária da Associação Paranaense de Farmacêuticos

Ambiental da Secretaria Municipal de Saúde), homenageado pela

(ASPAFAR), Dra Jacqueline Plewka.

Associação de Farmacêuticos de Curitiba (AFCR). Recebeu a

* Ambos receberam a homenagem pelo empenho e colaboração no Projeto de Inserção

honraria do Presidente da entidade, Dr Fábio Queiroz Neto, por sua

do Farmacêutico na realização dos exames Citopatológicos no âmbito estadual.

dedicação e incansável luta pela inserção do Farmacêutico no

13

serviço público.
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Dr Carlos Augusto Albini homenageado pelo NEBaC-PR; recebeu da

Pelo apoio irrestrito às causas do Setor Magistral, Dra Marisol

Diretora Secretária da entidade, Dra. Jussara Palmeiro, a placa em

Dominguez Muro, (Diretora Secretária do CRF-PR) foi a

mérito ao seu desprendimento e entrega profissional, em especial

homenageada da ANFARMAG-PR. Dra Cleunice Fidalski, Presidente

por ter sido o primeiro presidente da entidade, que em 2014

da entidade, realizou a entrega da homenagem.

completa 25 anos.
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Dr Sérgio Surugi de Siqueira, (Professor Decano da Escola de

Dr Dennis Armando Bertolini, já ocupou os cargos de Presidente e

Saúde e Biociências da PUC-PR), homenageado pela (SBAC-PR)

Vice do CRF-PR, atual Conselheiro, recebeu homenagem da

pela atuação e apoio em prol do Setor de Análises Clínicas. Dra

instituição do Presidente, Dr. Arnaldo Zubioli, pelo excelente

Mauren Isfer, presidente da entidade fez a entrega simbólica.

trabalho exercido, dedicação às causas farmacêuticas e por sua

* Na ocasião representado pelo Farmacêutico Dr Júlio Cézar Merlin.

paixão à profissão.
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Dr Valmir de Santi, (Vice-Presidente do CFF) também

Dr Walter da Silva Jorge João, (Presidente do CFF) homenageado

homenageado do CRF-PR, recebeu a honraria das mãos da Vice-

pelo comprometimento e dedicação prestados à Classe

Presidente do CRF-PR, Dra Mirian Ramos Fiorentin, pela grande

Farmacêutica brasileira, exercendo o segundo mandato

contribuição que vem prestando à classe farmacêutica, com

consecutivo à frente da Presidência do CFF. Dr Arnaldo entrega a

destaque na elaboração e aprovação da Resolução da Prescrição

homenagem.

Farmacêutica.

>>
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COMENDA DO MÉRITO FARMACÊUTICO JÚLIO PETRICH DA COSTA
Dr Luiz e Dra Carmen Donaduzzi, fundadores da Indústria Farmacêutica

Neste

ano

o

desenvolvimento da saúde no estado

produtoras de medicamentos

do Paraná. Os homenageados foram

genéricos do Brasil e é a maior da

Mérito Farmacêutico – Dr Júlio

Dr.Luiz Donaduzzi e Dra. Carmen

Região Sul do país, gerando

Petrich da Costa. A Comenda é a

Donaduzzi,

Farmacêuticos

aproximadamente 2,5 mil empregos

maior honraria concedida no setor

fundadores

da

Indústria

diretos. Em seu discurso, Dr Luiz

farmacêutico para homenagear

Farmacêutica Prati-Donaduzzi, por

Donaduzzi, emocionado, agradeceu

pessoas que colaboraram para o

sua

a homenagem e destacou a

contribuição

na

área

engrandecimento da profissão ou

farmacêutica voltada a pesquisas,

importância

que

inovações

de

farmacêutica, parabenizando a

medicamentos. A indústria

todos os profissionais que estavam

contribuíram

para

o

e

produção

da

profissão

farmacêutica Prati-Donaduzzi,

ali presentes. “Agradeço esta

especializada no desenvolvimento

homenagem que representa o

e produção de medicamentos

reconhecimento do trabalho de

genéricos e similares, foi a

milhares de pessoas. Com orgulho

primeira empresa no país a

recebo este prêmio, principalmente

comercializar medicamentos

porque reflete o trabalho e a

fracionáveis. Com sede em Toledo

dedicação de todos que ajudam, e

– oeste do Paraná, a PratiDonaduzzi está entre as maiores

ajudaram a construir a Prati>>

Donaduzzi”.

“

Agradeço esta homenagem que representa o
reconhecimento do trabalho de milhares de pessoas.
Com orgulho recebo este prêmio, principalmente porque
reflete o trabalho e a dedicação de todos que ajudam,
e ajudaram a construir a Prati-Donaduzzi.
Dr.Luiz Donaduzzi
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CRF-PR

promoveu a quarta Comenda do
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PRATI-DONADUZZI, receberam a honraria.

PATROCINADORES

“ O CÍRCULO é um símbolo universal, representa totalidade, perfeição,
infinito, eternidade, movimento! Que neste ano, FARMACÊUTICO,
você seja o centro deste grande MOVIMENTO de MUDANÇAS,
de CONJUNÇÃO e EQUILÍBRIO, entre a Saúde e a População!
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Premiação Estadual
VI Prêmio Farmacêutico Augusto Stellfeld
A novidade deste ano foi a entrega da Menção Honrosa
da

PACIENTES INTERNADOS EM UM

categoria profissional foi para o

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE
CURITIBA-PR”.

A premiação da sexta edição

O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

do concurso Farmacêutico Augusto

O

primeiro

lugar

Stellfeld, promovido pelo CRF-PR, foi

artigo “ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES

entregue no último dia 30 de janeiro,

EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO:

durante as comemorações do Dia do

PROBLEMAS DA FARMACOTERAPIA E

Farmacêutico.

Os seguintes trabalhos
receberam Menção Honrosa:

INTERVENÇÕES DE FARMACÊUTICOS

“O FARMACÊUTICO BIOQUÍMICO E

O concurso, que neste ano

CLÍNICOS”, produzido pelos autores:

SEU PAPEL NA ASSISTÊNCIA

recebeu 11 artigos profissionais e 04

Dra Wálleri Christini Torelli Reis, Dr

FARMACÊUTICA: UM CASO DE

acadêmicos, inovou ao enaltecer mais

Cassyano Januário Correr e Dra Vânia

INFECÇÃO

dois artigos com a outorga da Menção

Mari Salvi Andrzejevski.

CURITIBA”. - Autor: Fernando José

Honrosa.

Já na categoria acadêmico
Os autores dos artigos

PELO

HIV-2

EM

Vicenzi.

o artigo selecionado foi do estudante

“FARMACÊUTICO NO SUS: CADA

categorias

de Farmácia da Universidade

VEZ MAIS SAÚDE”. - Autores:

profissional e acadêmico receberam,

Positivo, Juliano Amador da Silva,

Dayanna Hartmann Cambruzzi

além do troféu e certificado, R$ 3 mil e

“AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE

Mendes, Rodrigo Batista de Almeida

R$ 2 mil reais, respectivamente.

MEDICAMENTOS DOMICILIARES EM

e Deborah Brasil Lustoza de Oliveira.

selecionados

das

SOBRE O PRÊMIO
O prêmio Augusto Stellfeld é promovido pelo Conselho Regional de
Farmácia do Paraná, que tem por objetivo valorizar e incentivar a pesquisa
científica entre farmacêuticos e acadêmicos de Farmácia e a produção de

18

artigos técnicos e científicos, como define a idealizadora do prêmio, Dra. Sônia
Bertassoni.

COMISSÃO
COMISSÃO EXECUTIVA: Jackson Carlos Rapkiewicz; Elias Montin; Lia Mello de Almeida; Maria Augusta Alves
Marcondes; Sônia Aparecida Wagnitz Bertassoni; Mirian Ramos Fiorentin.
COMISSÃO DE AVALIAÇÃO: Fernanda Cristina Ostrovski Sales; Suzane Virtuoso; Mara Rubia Keller Sartori; Marco
Antonio Costa; Marina Gimenes; Arnaldo Zubioli; Rafaela Grobe
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prêmio farmacêutico augusto stellfeld
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PROBLEMAS DA FARMACOTERAPIA E INTERVENÇÕES DE
FARMACÊUTICOS CLÍNICOS
AUTORES: Dra Wálleri Christini Torelli Reis, Dr Cassyano Januário Correr e Dra Vânia Mari Salvi Andrzejevski.

RESUMO
Introdução: O uso irracional de medicamentos é um importante problema de saúde pública em todo o mundo, com grande
repercussão no âmbito clínico, humanístico e econômico. As atividades da farmácia clínica são primordiais para a
promoção do uso racional dos medicamentos.
Objetivos: O objetivo deste estudo foi analisar as intervenções realizadas por farmacêuticos clínicos durante a revisão de

O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

ANÁLISE DE PRESCRIÇÕES EM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO:

prescrições médicas das Unidades de Terapia Intensiva Adulto, Terapia Intensiva Cardiológica e de Cardiologia Clínica de
um hospital universitário terciário do Brasil.

necessidade de medicamento adicional, alternativas terapêuticas mais adequadas, presença de interações
medicamentosas relevantes, inconsistências nas prescrições, incompatibilidades físico-químicas/estabilidade da solução.
Resultados: Durante o estudo um total de 6.438 prescrições foram avaliadas e 933 intervenções farmacêuticas foram
realizadas. Os medicamentos mais prevalentemente envolvidos nos problemas foram: ranitidina (28,44%), enoxaparina
(13,76%) e meropenem (8,26%). A aceitabilidade das intervenções foi 76,32%. O problema mais comumente encontrado foi
relacionado a dose, representando 46,73% do total. Conclusão: Nosso estudo demonstrou que até 14,6% das prescrições
avaliadas apresentaram algum problema da farmacoterapia. As intervenções farmacêuticas promoveram mudanças
positivas em sete de cada dez prescrições.

>> Artigo disponível na íntegra em: www.crf-pr.org.br
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Métodos: A análise de prescrições foi realizada diariamente com avaliação dos seguintes parâmetros: dose, intervalo de
administração, apresentação e/ou forma farmacêutica, presença de medicamentos inapropriados/desnecessários,

Jantar Dia do Farmacêutico

1ª LUGAR CATEGORIA ACADÊMICO

prêmio farmacêuticos augusto stellfeld
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AVALIAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS
DOMICILIARES EM PACIENTES INTERNADOS EM UM
HOSPITAL UNIVERSITÁRIO NA CIDADE DE CURITIBA-PR
AUTOR: Juliano Amador da Silva

RESUMO
Reconciliação medicamentosa é o processo no qual é avaliada a prescrição domiciliar utilizada pelo paciente e
comparada com a prescrição destes medicamentos desde o internamento até a alta hospitalar para que o tratamento
medicamentoso seja continuado durante o internamento no hospital. É comum e de grande importância clínica a
ocorrência de discrepâncias de forma não intencional entre os medicamentos de uso contínuo e os prescritos na
internaçao, com potencial de causar eventos adversos, entre eles a síndrome de abstinência, que pode ser grave e colocar
em risco a vida do paciente. A finalidade da reconciliação é evitar esses eventos adversos por prescrições inapropriadas ou
erros de medicação. Foram entrevistados os pacientes que internaram em um hospital acadêmico, por um período de 30
dias, para verificar se esses pacientes permaneceram em uso da medicação domiciliar. Caso a medicação não estivesse
prescrita, o médico responsável era imediatamente notificado da sua falta. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a
faziam uso contínuo de medicamentos domiciliares. 686 medicamentos foram citados pelos pacientes dos quais 70% (n=
480) não foram prescritos no hospital. É importante que um histórico preciso de medicamentos seja obtido na admissão dos
pacientes no hospital assim como a execução da reconciliação medicamentosa, com o envolvimento de toda a equipe
assistencial para minimizar eventos adversos causados por medicamentos.
Palavras-chave: Reconciliação medicamentosa. Medicamentos de uso contínuo. Erros de medicação. Eventos
adversos.

>> Artigo disponível na íntegra em: www.crf-pr.org.br
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situação atual da reconciliação medicamentosa em um hospital acadêmico. Foram visitados 413 pacientes sendo que 165

AFCR

MENÇÃO HONROSA

prêmio farmacêutico augusto stellfeld

FARMACÊUTICO NO SUS:

seu papel na Assistência

CADA VEZ MAIS SAÚDE

Farmacêutica: um caso de

Autores: Dayanna Hartmann Cambruzzi Mendes,

infecção pelo HIV-2 em Curitiba

Rodrigo Batista de Almeida e Deborah Brasil Lustoza
de Oliveira.

Autor: Fernando José Vicenzi.

RESUMO
RESUMO
O Sistema Único de Saúde, ao longo dos 25 anos
O Farmacêutico Bioquímico não trabalha

de existência, apresentou grandes transformações nas

diretamente com o medicamento, no entanto promove a

ações e serviços de saúde. O objetivo do trabalho foi

assistência farmacêutica uma vez que seu trabalho gera

verificar a inserção do profissional farmacêutico no

dados que contribuem de forma relevante para a

sistema público de saúde no Paraná. A metodologia

elaboração de políticas de saúde e servem de suporte para

adotada foi a análise das proposições constantes nos

o diagnóstico, monitoramento e terapia dos pacientes. O

relatórios das dez Conferências Estaduais de Saúde

artigo a seguir descreve a importante participação do

realizadas no Paraná, relacionadas com a temática. Ao

Farmacêutico Bioquímico na elucidação de um caso de

todo, 297 propostas foram analisadas, o que permitiu

infecção autóctone de HIV do tipo 2 em Curitiba, o

verificar que o farmacêutico foi incluído em diferentes

primeiro oficialmente notificado. A correta identificação

ações e serviços do sistema. Conclui-se que o sistema

do HIV-2 envolvido nesse caso serve de alerta, pois

público de saúde do Paraná vem priorizando as ações do

impacta diretamente no tratamento e prognóstico do

farmacêutico, como demonstrado pelos documentos

paciente, além de gerar preciosos dados epidemiológicos

analisados.

que podem complementar as ações do Departamento de
DST, AIDS e Hepatites Virais do Ministério da Saúde,

Palavras-chave: Conferência Estadual de Saúde,

referência mundial no tratamento e atenção a AIDS.

farmacêutico, Sistema Único de Saúde.

>> Artigos disponíveis na íntegra em: www.crf-pr.org.br
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O Farmacêutico Bioquímico e
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Comenda Nacional

Comenda do Mérito Farmacêutico Nacional – Brasília
Dra Lore Lamb - Os anos de trabalho e dedicação à Assistência
Farmacêutica no Estado do Paraná e atuação de destaque como Consultora
Técnica do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS) lhe conferiram
a maior honraria concedida pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF) ao setor
farmacêutico brasileiro, a “Comenda do Mérito Farmacêutico” em Brasília
(DF). Constituída por medalha e diploma, a comenda é entregue a
farmacêuticos e autoridades que se destacaram pelos relevantes serviços
prestados à profissão. “Foi com surpresa e felicidade que recebi a notícia de
minha indicação. Sinto-me satisfeita e honrada em ver meu trabalho
reconhecido e principalmente por colaborar com a profissão farmacêutica”,
O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

afirmou a homenageada.
O presidente do CRF-PR, Dr Arnaldo Zubioli, e a Vice-Presidente, Dra
Mirian Ramos Fiorentin, também estiveram presentes na cerimônia da outorga
da Comenda do Mérito Farmacêutico e prestigiaram a comemoração.
Além da Dra Lore Lamb , foram homenageados com a Comenda do
Mérito Farmacêutico mais 26 profissionais, cada um representando um Estado.
Dr Valmir de Santi - Vice - Presidente do CFF, Dra Lore

Também foram agraciados dois promotores de Justiça, por sua atuação em favor

Lamb - Ganhadora da Comenda do Mérito

da garantia ao cidadão de seu direito constitucional de acesso aos

Farmacêutico em Brasília e Dr Arnaldo Zubioli Presidente do CRF-PR.

medicamentos.

Profissional e Acadêmico
Paranaenses vencem as duas categorias do Prêmio
Jayme Torres em Brasília
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Profissional: Artigo selecionado retrata o uso
indiscriminado de medicamentos e suas consequências
para a saúde da população e para o Sistema Único de
Saúde.
Um Grupo de Professores e alunos do Curso de Farmácia do
Instituto Federal do Paraná (IFPR) de Palmas/PR se reuniram para
pesquisar o uso indiscriminado de medicamentos e suas
consequências para a saúde da população e para o sistema único de
saúde.

Resultado: o trabalho intitulado - “Uso Racional de

Medicamentos numa Proposta Integrada de Educação e Saúde” -

Da esquerda para Direita - Dr Arnaldo Zubioli - Presidente CRF-PR, Dra

levou o 1º Lugar na Categoria profissional da premiação nacional de

Lori Lamb - Ganhadora da Comenda do Mérito Farmacêutico, Dr

artigos científicos, promovido pelo Conselho Federal de Farmácia –

Valmir de Santi - Vice-Presinte do CFF, Dra Mirian Ramos Fiorentin -

CFF.

Vice-Presidente do CRF-PR, Acadêmica Larissa Celestina Labas UEPG- Ganhadora do Prêmio Jayme Torres e o Dr. Rodrigo Batista de
Almeida - Ganhador do Prêmio Jayme Torres, Categoria Profissional.

Comenda Nacional

que discussões teóricas sobre o uso

Dr. Rodrigo Batista de Almeida conta

Outra questão levantada

racional de medicamentos e o

que a pesquisa procurou retratar o

no trabalho foi a importância de

descarte correto de medicamentos

uso

alertar

levassem os autores a propor uma

indiscriminado

de

o

público

adulto

medicamentos e suas consequências

–conscientizando a população – e as

redefinição

para a saúde da população e para o

crianças. “Elaboramos uma história

dispensação

sistema único de saúde.

em quadrinhos, cujos personagens

“Acrescentando o descarte correto

“Para a

para

o

termo

farmacêutica.

realização do trabalho constituímos

foram desenhados por alunos do

como componente essencial, que

um

de

quinto e sexto anos do ensino

deve ser levado em conta cada vez

medicamentos, fizemos uma análise

fundamental. A experiência se

que

estoque

detalhada,

domiciliar

recolhemos

uma

mostrou

um

medicamento

é

extremamente

dispensado, acreditamos que

amostra quantificada e os fármacos

satisfatória, pois conseguimos

essencialmente deve ser informado

constantes nos medicamentos foram

traçar o perfil do estoque

ao usuário de medicamentos sobre

identificados”. De forma similar, foi

domiciliar de medicamentos e

como proceder em caso de sobras

estimado o impacto para o

levar essa informação até a

de tratamento, medicamentos sem

ambiente, caso os medicamentos

população”.

utilização ou vencidos”, concluiu.

fossem jogados no lixo comum ou

Segundo Dr. Rodrigo a

dispensados na pia ou vaso

realização deste trabalho permitiu

Ficha técnica
Autor Principal: Rodrigo Batista de Almeida (CRF/PR),
Autores Colaboradores: Amanda Sotoriva, Ângela Cristina
Andrade Salvador, Caroline Menchor Folchini, Jardel Cristiano
Bordignon e Rodrigo Hinojosa Valdez. O Prêmio foi de
R$ 6.000,00 (seis mil reais), com direito a certificado e troféu.

Categoria acadêmico também é nossa!
Aluna de Farmácia da UEPG recebe Prêmio Jayme Torres
A estudante do quinto ano do curso de Farmácia da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Larissa Celestina
Labas, foi a vencedora do Prêmio Jayme Torres 2013, na categoria 'estudante', com o projeto “Uso Racional de
Medicamentos: estratégia de conscientização”, desenvolvido sob orientação do professor Dr Sinvaldo Baglie. O prêmio,
no valor de R$ 4 mi, certificado e troféu foram entregues em Brasília, no último dia 24 de janeiro.
O trabalho da aluna resulta da sua participação em um projeto de extensão que tem como objetivo promover o
uso racional de medicamentos junto à comunidade acadêmica e a população em geral, reduzindo a prática da
automedicação e também o risco de intoxicações acidentais. A ação extensionista ainda abre espaço aos acadêmicos para
o contato com diferentes tipos de medicamentos e formas farmacêuticas, complementando a formação regular de sala de
aula.
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sanitário”, explicou.
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Autor principal do artigo,

Comenda Nacional

O professor Sinvaldo juntamente com os estudantes envolvidos no projeto de extensão
estabeleceram algumas estratégias de conscientização e realizam campanhas de recolhimento
de medicamentos na comunidade. Após serem separados e cadastrados, os medicamentos em
condições de uso são distribuídos para comunidades carentes, principalmente para as pessoas
atendidas no Crutac (Centro Rural Universitário de Treinamento e Ação Comunitária), projeto de
extensão desenvolvido pela UEPG no Distrito de Itaiacoca. Os envolvidos no projeto também
orientam sobre o descarte correto de medicamentos sem condições de uso e com validade
vencida, contribuindo com o meio ambiente.
O tema proposto pelo CFF para a premiação deste ano foi o Uso Racional de
Medicamentos.

Acadêmica da UEPG - Larissa Celestina Labas - vencedora do

Comemorações marcam o
Dia do Farmacêutico no estado
O Dia do farmacêutico foi comemorado em todo estado em grande estilo. Neste ano os farmacêuticos
participaram de uma série de eventos fundamentais para o crescimento profissional, o engajamento político e também
para fortalecer a profissão.
Confira abaixo as comemorações:
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Prêmio Jayme Torres 2013, categoria 'estudante'.

Em Maringá as comemorações aconteceram no dia 23 de janeiro na

Em Apucarana e cidades vizinhas foi realizado um jantar de

Pizzaria Pepperoni e contaram com a presença de 30 profissionais

confraternização no dia 17 de janeiro no Salão Azul do Country

farmacêuticos de Maringá e região. O evento foi realizado pela

Clube de Apucarana. Pelo décimo ano seguido, a Associação dos

Associação Maringaense de Farmacêuticos (AMF) com apoio do

Farmacêuticos de Apucarana promoveu o evento, que neste ano

CRF-PR.

contou com a presença de mais de 30 farmacêuticos, além de seus
acompanhantes e familiares.

Comemoração no Paraná

Em Bandeirantes o jantar de confraternização em
homenagem ao dia do farmacêutico aconteceu no
dia 17 de janeiro na Pizzaria Recanto D´Itália.
Promovido por farmacêuticos do município, o evento
contou com a presença de 25 profissionais além de
seus familiares e amigos, de Bandeirantes e de outros
munícipios próximos como: Andirá, Cornélio

No munícipio de Francisco Beltrão o Jantar aconteceu no dia 20 de

Em Toledo, o jantar aconteceu no dia 20 de janeiro no Restaurante

janeiro na Pizzaria Livorno e contou com a presença de 30

Família Jhonys e contou com a presença de 15 profissionais da

participantes, marcando o segundo ano de confraternizações na

região. Na ocasião estava presente a Vice-Presidente do CRF-PR,

região. O evento foi realizado pela Associação de Farmacêuticos do

Dra. Mirian Ramos Fiorentin.
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Procópio, Itambaracá e Santa Mariana.
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Sudoeste e pelo Núcleo de Farmácias com o apoio do CRF-PR.

Em Campo Mourão o jantar aconteceu no dia 25 de janeiro no
Restaurante Casa da Amizade e reuniu mais de

100

farmacêuticos que compareceram para prestigiar o evento. A
comemoração contou com a presença do Vice-Presidente do
CFF, Dr Valmir de Santi e do Conselheiro do CRF-PR, Dr Dennis
Armando Bertolini. O evento foi realizado pela Associação de
Farmacêuticos de Campo Mourão (ASFARCAM) com o apoio do
CRF-PR.

CAMPANHA FORTALECE A PROFISSÃO

FARMACÊUTICO É MAIS SAÚDE
A informação salva vidas! Procure seu farmacêutico!
Lançada oficialmente em 20 de Janeiro, Dia do
Farmacêutico, o Conselho Regional de Farmácia do Estado do
Paraná – CRF-PR espalhou por todo o estado uma mensagem
de agradecimento aos Farmacêuticos pelo cuidado
O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

dispensado à saúde da população.
A Campanha ressalta a figura do farmacêutico em
diversas áreas e relaciona o profissional aos cuidados com a
saúde da população, um de seus principais papéis.
A intenção da Campanha, além de aproximar e
identificar o Farmacêutico para a população foi mais uma
ação do CRF-PR para valorizar e fortalecer o trabalho do
profissional nas diversas áreas em que atua.
“Levamos para todo o Paraná o espectro desta
campanha, que se dedica a produzir um significado sobre a
profissão farmacêutica perante a população. Conceitos como
respeito à saúde, amor e defesa à profissão foram
acrescentados ao orgulho de ser farmacêutico”, explica o
presidente do CRF-PR, Dr Arnaldo Zubioli.
Veiculada durante todo o mês de janeiro e meados
de fevereiro nos mais diversos meios de comunicação (TVs,
Rádios, Jornais e Sites), a campanha ainda circulou nos ônibus
e terminais de Curitiba e Região Metropolitana, outdoors,
26

mobiliário urbano, mídias sociais e outros nos seguintes
municípios: Maringá, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel,
Paranavaí, Umuarama, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão,
Toledo, Campo Mourão, Cornélio Procópio e Guarapuava.
O alerta à sociedade sobre a importância do trabalho
do farmacêutico e sua história também foram destaques na
participação do presidente do Conselho, Dr Arnaldo, nas mais
de 20 entrevistas concedidas às TVs e Rádios que noticiaram o

* cartaz enviado à URBS

“

Levamos para todo o Paraná o
espectro desta campanha, que

se dedica a produzir um significado

Dia do Farmacêutico. “Além dos aspectos da profissão,

sobre a profissão farmacêutica perante a

esclarecemos sobre a prescrição farmacêutica,

população. Conceitos como respeito à

recentemente implantada no Brasil”, contou o presidente.

saúde, amor e defesa à profissão foram
acrescentados ao orgulho de
ser farmacêutico
Dr Arnaldo Zubioli.

* BUSDOOR - PONTA GROSSA

MOBILIÁRIO URBANO

* BUSDOOR - LONDRINA

* BUSDOOR - MARINGÁ

JORNAL METRO
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BUSDOOR
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* MOBILIÁRIO URBANO - CASCAVEL

OUTDOOR

* OUTDOOR - UMUARAMA

* OUTDOOR - FRANCISCO BELTRÃO

CURITIBA TERÁ
DESCARTE ESPECIAL PARA
MEDICAMENTOS VENCIDOS
O FARMACÊUTICO em revista|Edição nº 105 - 1º|2014

Cidade participará do projeto-teste para a implantação da logística
reversa de medicamentos no país.
A Logística Reversa de Medicamentos está se

Medicamentos Nacional pela Anvisa – (GTT de Medicamentos

tornando realidade no Brasil, e a maior prova disso é o

da Anvisa), explica que atualmente no Brasil só existem

Projeto Piloto que será lançado em Curitiba no primeiro

legislações que regulamentam o descarte de produtos no

semestre de 2014. De acordo com o Projeto, as farmácias e

âmbito dos serviços de saúde e, muitas vezes, os

drogarias serão os principais responsáveis pelo recebimento

medicamentos inservíveis que estão nos domicílios são

de medicamentos com validade vencida, em desuso ou

descartados junto ao lixo comum. “Isso traz sérios malefícios

iservíveis que estejam em poder da população. Estruturado a

ao meio ambiente, podendo ocasionar a contaminação das

partir da Lei Municipal 13.978/12 de autoria do vereador

águas e do solo, por exemplo. No caso dos hospitais, a

Felipe Braga Côrtes (PSDB), com o poio do CRF-PR e outras

responsabilidade do descarte fica a cargo do próprio serviço

instituições, o Projeto visa orientar à população quanto ao

hospitalar”, diz. O Farmacêutico ainda acrescenta que já

correto descarte de medicamentos, tendo em vista o

está consolidada a percepção do papel ambiental dos

comprovado impacto que os resíduos de medicamentos

medicamentos e em vários países existem práticas e políticas
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podem causar ao meio ambiente.

que visam minimizar este problema, como na França, Suécia,

Levando em conta que os medicamentos

Portugal, Canadá, EUA e especialmente Espanha,

representam a mais importante conquista tecnológica

considerado país modelo de gestão dos resíduos

empregada pelos sistemas de saúde em todo o mundo, a

farmacêuticos.

situação não é diferente aqui no Brasil. Nosso país está entre

Criado em 2011, o GTM-PR é formado por

os dez maiores mercados farmacêuticos mundiais e o assunto

representantes de várias entidades farmacêuticas,

merece a maior importância que pudermos lhe atribuir.

indústrias, empresas de coleta de resíduos e órgãos públicos.

Embora tenham destaque e relevância merecidos, são

De acordo com Dr. Javier, este grupo foi criado com a missão

crescentes os avisos sobre os riscos que fármacos e

de trabalhar em paralelo ao GTT de Medicamentos da Anvisa,

medicamentos podem causar nos fluxos ambientais,

em Brasília, que já estava dedicado à tarefa de viabilizar um

especialmente os aquáticos, tendo potencial para se

Acordo Setorial de alcance nacional para implementar um

tornarem poluentes ambientais.

Sistema de Logística Reversa para Medicamentos,

O Farmacêutico e mestre em gestão ambiental, Dr.

especialmente os resíduos farmacêuticos domiciliares (RFD),

Javier Salvador Gamarra Junior, coordenador do Grupo de

armazenados pelos lares em todo o Brasil, tendo como base a

Trabalho de Medicamentos do Paraná – (GTM-PR) e

regulamentação da Lei 12.305/2010, que estabelece a

representante do estado no Grupo Temático de Trabalho de

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).

CAMPANHA:
Medicamento não é Lixo –
Descarte no Lugar Certo
CRF-PR e entidades se unem para informar a população.

O objetivo principal da

projeto piloto prevê a instalação de

clientes, sua família, seus amigos e

Campanha é informar e educar a

postos de recolhimento para que a

colegas

população sobre o descarte correto

população leve os medicamentos

medicamentos no lugar certo!”,

de medicamentos, pois estes não

vencidos ou que já não utilizam mais,

disse.

devem ser jogados no lixo comum, na

até os locais apropriados”, destacou

para

descartar

pia ou no vaso sanitário. E o Conselho

o Secretário Municipal de Saúde de

Farmácia do Paraná (CRF-PR), todas

Regional de Farmácia do Estado do

Curitiba, Adriano

as iniciativas para o descarte dos

Paraná, juntamente com as demais

“Medicamentos têm compostos

medicamentos vencidos são bem-

entidades farmacêuticas hastearam

químicos que podem contaminar o

vindas.

esta bandeira.
Com o seu lançamento
espera-se que a capital paranaense
Consciente

de

profissionais

meio ambiente. Jogar em locais que

farmacêuticos, temos grande

não são próprios prejudicará outras

preocupação com a questão e

cadeias”, alertou.

torne-se referência no assunto
“Descarte

“Nós,

apoiamos políticas públicas que

A Farmacêutica Dra Lia

contribuam para a saúde da

Mello de Almeida, Presidente do

população”, afirmou a Assessora

Medicamentos” e que a ideia se

SINDIFAR-PR, reforça o objetivo

Política do CRF-PR, Dra Sônia

propague a outras regiões do país. “O

principal da campanha, que é o de

Dorneles.

“

preservar a natureza e a

A campanha contará com

saúde das pessoas e

peças publicitárias elaboradas pelos

alertar

acadêmicos do curso de Design da

para

importância

a
da

UFPR, que serão divulgadas por toda a

A campanha quer fazer de Curitiba

participação de toda a

cidade e um site de orientação:

uma cidade modelo no descarte

classe farmacêutica

www.descarteconsciente.com.br/curitiba

nesta mobilização. “A

que disponibilizará informações

consciente de medicamentos. Para isso,

campanha quer fazer de

atualizadas sobre onde e como fazer

contamos com os farmacêuticos para

Curitiba uma cidade

este descarte.
O projeto piloto contará,

modelo no descarte

apoiarem esta ideia e serem

consciente

multiplicadores das informações

medicamentos. Para

em 23 farmácias estrategicamente

isso, contamos com os

localizadas nas diversas regiões de

junto aos seus pacientes/clientes, sua
família, seus amigos e colegas para
descartar medicamentos no lugar certo!”
Dra Lia Mello de Almeida, Presidente do SINDIFAR-PR

de

inicialmente, com pontos de coleta

farmacêuticos para

Curitiba, posteriormente será

apoiarem esta ideia e

reproduzido em outras regiões do

serem multiplicadores

Paraná.

das informações junto
aos seus pacientes/
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Massuda.
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Para o Conselho Regional de

SOBRE O PROJETO
farmacêutica,

O Projeto sobre o Descarte
correto de Medicamentos foi

inicialmente, aperfeiçoar o

estruturado a partir da Lei Municipal

texto do projeto.
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13.978/12 de autoria do Vereador
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visando,

Paralelamente o Grupo

Felipe Braga Côrtes (PSDB), o qual

trabalhou o projeto em alcance

contou com a ajuda das seguintes

estadual e foi proposto pelo então

entidades: SINDIFAR-PR, Anfarmag,

Deputado Estadual Luiz Eduardo

Secretaria Municipal da Saúde,

Cheida (PMDB), atual Secretário

Secretaria Municipal do Meio

Estadual de Meio Ambiente e

Ambiente, SESA, IAP

Recursos Hídricos, fazendo com que

(Instituto

Logística

Reversa

de

Ambiental do Paraná), Ministério

a

Público, Instituições Universitárias

Medicamentos se tornasse viável em

(UFPR, Uniandrade e Universidade

todo Paraná.

Positivo), SINDIFARMA, Consórcio

Assim, no dia 04 de abril de

Paraná Saúde, empresas varejistas,

2012, o projeto municipal foi

distribuidoras e indústrias da cadeia

aprovado por unanimidade e se

tornou a Lei Municipal 13.978/2012.
E em junho do mesmo ano foi
aprovada na Assembleia Legislativa
do

Estado

a

Lei

Estadual

17.211/2012. Após a aprovação das
duas leis, veio a etapa de
regulamentação,

dando

continuidade ao trabalho do GTMPR.

Apresentação do Projeto piloto ao Secretário Municipal de Saúde

Da esquerda para direita: Dr Javier Gamarra, coordenador do

de Curitiba, Adriano Massuda, com a presença da Diretoria do CRF-

GTM-PR, Professora de Design da UFPR, Dra Carla Spinillo,
Raphael Rolin, superintendente de controle ambiental - Sec. Mun.

PR e todas as entidades envolvidas no projeto.

Meio Ambiente, Vereador (PSDB), Felipe Braga Cortes, Dr Arnaldo
Zubioli, Presidente do CRF-PR e o Secretário Municipal de Saúde,
Adriano Massuda.

INFORMAÇÃO PARA A POPULAÇÃO
- Parceria URBS e CRF-PR Campanha leva informação sobre o descarte consciente

de medicamentos para a

população. Com o lançamento da campanha, espera-se que a capital paranaense tornese referência no assunto.

* arte da campanha: autoria dos acadêmicos do Curso de Design da UFPR

http://www.dialogandocomvoce.com.br/site/2013/outubro/images/farmacia_banner.jpg

COMPREENDENDO MELHOR A
PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA
Fonte: Centro de Informação sobre Medicamentos - CIM/CRF-PR

saúde. Para a prescrição destes medicamentos é exigido

Farmácia publicou duas resoluções inovadoras para a

que o farmacêutico apresente ao Conselho Regional de

profissão farmacêutica. A primeira, Resolução nº

Farmácia o título de especialista na área clínica em que

585/2013, trata das atribuições clínicas do farmacêutico,

tenha adquirido conhecimentos e habilidades em boas

enquanto a segunda, Resolução nº 586/2013, explica e

práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia,

estabelece limites para uma destas atribuições: a

comunicação interpessoal, farmacologia clínica e

prescrição farmacêutica.
Inicialmente, é importante observar que apenas
os farmacêuticos legalmente habilitados e registrados no

terapêutica. Para a prescrição de medicamentos
dinamizados será exigido o reconhecimento do título de
especialista em Homeopatia ou Antroposofia.

Conselho Regional de Farmácia podem prescrever

Como os medicamentos que contêm

medicamentos. E é então que surge uma das dúvidas mais

substâncias sujeitas a controle especial da Portaria nº

frequentes: quais medicamentos podem ser prescritos

344/1998 são prescritos para períodos pré-determinados

pelo farmacêutico? É possível prescrever inclusive

de tempo (ex: 30, 60 dias), entende-se que o paciente

produtos sujeitos a controle especial?

deve retornar nestes intervalos para uma nova avaliação

Os artigos 5º e 6º da Resolução nº 586

do tratamento. Portanto, mesmo quando há diagnóstico

estabelecem que o farmacêutico pode prescrever

prévio, medicamentos sujeitos a controle especial

medicamentos 1) cuja dispensação não exija prescrição

devem continuar sendo prescritos pelo profissional da

médica e 2) cuja dispensação exija prescrição médica. No

saúde que está acompanhando o tratamento, não

primeiro caso, está permitida a prescrição de

devendo o farmacêutico assumir esta função. Sobre isto,

medicamentos industrializados e magistrais (alopáticos

o Parecer nº 12/06 do Conselho Federal de Medicina

ou dinamizados), plantas medicinais e drogas vegetais.

informa que, por vezes, os médicos têm sido condenados

Para tanto, deve-se conhecer a lista de Grupos e

pelo judiciário por negligência quando realizam

Indicações Terapêuticas Especificadas (GITE) que consta

prescrições sem o exame clínico periódico,

na Resolução RDC nº 138/2003 e a lista de fitoterápicos de

principalmente nas áreas de neurologia e psiquiatria.

registro simplificado disponível na Instrução Normativa nº
5/2008, entre outras normas.

Outra dúvida comum é quanto ao local em que
deve ser realizada a consulta farmacêutica. Segundo a

Medicamentos sujeitos a receita médica

legislação, os serviços farmacêuticos que podem resultar

poderão ser prescritos pelo farmacêutico apenas quando

em prescrição devem ser prestados em um ambiente que

houver diagnóstico prévio e somente quando esta

garanta a privacidade e o conforto do paciente. Entende-

situação estiver prevista em programas, protocolos,

se, portanto, que este ambiente deve ser diferente

diretrizes ou normas técnicas aprovados para aplicação

daquele onde se realiza a dispensação e em que há

em instituições de saúde ou quando houver acordo formal

circulação de pessoas em geral.

de colaboração com outros prescritores ou instituições de

>>
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Há alguns meses, o Conselho Federal de
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Dr Jackson Carlos Rapkiewicz - Gerente CIM/CRF-PR

Prescrição Farmacêutica

Não foi estabelecido um modelo padrão de receita, de forma que cada profissional pode adotar seu próprio
modelo. Também não há necessidade de emitir a receita em mais de uma via (além da via do paciente), sendo opcional a
emissão em duas vias para que a segunda seja arquivada no estabelecimento. Segundo a Resolução nº 586/2013 e a Lei nº
5991/1973, a prescrição deve ser redigida no idioma oficial, por extenso, de modo legível, observados a nomenclatura e o
sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou rasuras e conter, no mínimo, os seguintes itens:
Identificação do estabelecimento farmacêutico ou do serviço de saúde ao qual o farmacêutico está vinculado;
Nome completo e contato do paciente;
Descrição da terapia farmacológica, quando for o caso, incluindo as seguintes informações:
Nome do medicamento ou formulação, concentração/dinamização, forma farmacêutica e via de
administração;
Dose, frequência de administração e duração do tratamento;
Demais instruções necessárias.
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Descrição da terapia não farmacológica ou de outra intervenção relativa ao cuidado do paciente quando houver;
Nome completo do farmacêutico, assinatura e número de registro no CRF;
Local e data da prescrição.
Apesar de ter despertado grande interesse, a prescrição é apenas um item entre as várias atribuições clínicas que
podem ser exercidas pelo farmacêutico. Estas atribuições expõem muitas oportunidades, que são acompanhadas por
grandes responsabilidades. Sua execução prudente e baseada em evidências poderá trazer significativos benefícios para a
sociedade e consequentemente para a profissão, representando um grande incentivo para o aprimoramento e a
qualificação profissional.

I Simpósio
Ações judiciais no SUS e o Direito à
Assistência Farmacêutica

22 | março - 9h às 17h
Local: Mercado Municipal de Curitiba
Endereço: Av. 7 Setembro, 1865 - Centro, Curitiba - PR

INSCRIÇÕES: www.crf-pr.org.br

2014

PRÊMIO
FARMACÊUTICO
augusto stellfeld

TEMA: A ética na prática farmacêutica
PÚBLICO ALVO: Farmacêuticos que
estejam com inscrição ativa, em
dia com suas obrigações com o
CRF-PR e que não estejam
cumprindo penalidade de
processo ético-disciplinar na
vigência deste Edital.
PREMIAÇÃO: R$ 5.000,00
1º lugar: Categoria Individual e
1º lugar: Categoria Institucional.
EDITAL DISPONÍVEL EM:
www.crf-pr.org.br | (41) 3363-0234

PARTICIPE!

A Diretoria do CRF-PR e todas as entidades farmacêuticas, promotoras e organizadoras,
agradecem aos patrocinadores e apoiadores, por terem acreditado no projeto deste grandioso e
importante evento para a Classe Farmacêutica.
Nada se faz sem apoio, sem recursos e sem confiança. Desses três elementos, o mais difícil
de conquistar é a confiança.
E por compartilharem este sonho conosco, que agradecemos aos patrocinadores e
apoiadores.
Se não fosse a confiança em nós depositada, os nossos objetivos não seriam possíveis de
serem alcançados!
Mais uma vez o nosso muito obrigado!

PATROCINADORES

Promoção:
Ass
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ASPAFAR

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE FARMACÊUTICOS MAGISTRAIS

CRF-PR

ASSOCIAÇÃO PARANAENSE DE FARMACÊUTICOS

Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Paraná

çã
ia

s Farm
ac
o do
êu
s

®

co
ti

oc

Apoio:
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