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EDITORIAL 

EDIÇÕES ANTERIORES 

Sempre foi prioridade do CRF-PR le-
var informações e oferecer serviços 
de qualidade para o Farmacêutico. 
Chegou a hora de inovar com  ferra-
mentas, links e informações que vão 
ao encontro das  necessidades do 
profissional. Nesta edição da revista, 
apresentamos algumas ferramentas 
que irão facilitar, agilizar e permitir 
a interação dos Farmacêuticos com 
alguns procedimentos obrigatórios 
da profissão em poucos segundos. 

Focados na praticidade, os novos ser-
viços e ferramentas online poderão 
ser utilizados sem sair de casa. Com 
muito orgulho, apresentamos tam-
bém o projeto “Educação a Distância 
CRF-PR”, que visa capacitar e qua-
lificar a atuação dos farmacêuticos 
paranaenses e, consequentemente, 
diminuir a incidência de processos 
ético-administrativos. Além disso, 
mostramos as comemorações alusi-
vas ao Dia Internacional do Farma-
cêutico em várias cidades do Estado, 
com a atuação dos acadêmicos do 
CRF-PR Júnior vivenciando a riquíssi-
ma prática do atendimento à popula-
ção. Abordamos também os cursos de 
Residência Multiprofissional e muito 
mais...

 

Boa leitura!
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SÓCIOS-FUNDADORES DA 
PRATI-DONADUZZI ENTRAM 
PARA A ACADEMIA 
NACIONAL DE FARMÁCIA
A trajetória do casal Dra. Carmen Maria Donaduzzi e Dr. Luiz 

Donaduzzi, sócios-fundadores da empresa Prati-Donaduzzi, 

ganhou merecido reconhecimento e valorização da Academia 

Nacional de Farmácia (ANF). Os novos acadêmicos foram ho-

menageados devido à contribuição no campo da docência e na 

produção industrial de fármacos, em solenidade no dia 22 de 

julho, na cidade de Toledo.

A ANF é uma sociedade civil científica nacional, composta por 

100 membros, com o objetivo de estudar, debater, divulgar, 

educar e colaborar como órgão consultivo em atividades na-

cionais e internacionais, em tudo o que se relacione com as 

ciências farmacêuticas. Dra. Carmen agora ocupa a Cadeira nº 

53, da Seção de Ciências Naturais, cujo Patrono é o Professor 

Dr. Gustavo Peckolt. Já Dr. Luiz Donaduzzi ocupa a Cadeira nº 

10, Seção de Farmácia, cujo Patrono Emérito é Dr. João Cor-

rea Dutra e Patrono Titular Dr. Carlos Benjamin Silva e Araújo. 

Ambos juntam-se ao Presidente do CRF-PR, Dr. Arnaldo Zubio-

li, membro da ANF, Cadeira nº 76, que tem como Patrono Dr. 

Antônio Maria Teixeira 

A honraria foi concedida pelo Presidente da ANF, Dr. Lauro Mo-

retto, pela importante história do casal na indústria farma-

cêutica e em pesquisas científicas. “Temos a honra de inserir 

o casal em nosso quadro de membros titulares da Academia 

Nacional de Farmácia. Eles servem de exemplo para os atuais 

e futuros farmacêuticos, por isso, enaltecemos todas as ações 

do casal que é merecedor dessa homenagem”, destaca.

Em seus discursos de posse, Dra. Carmen e Dr. Luiz recorda-

ram a trajetória de dedicação, empreendedorismo e visão de 

futuro. A homenagem vem reforçar a contribuição dos sócios-

-fundadores na criação da empresa Prati-Donaduzzi, destaque 

na produção de medicamentos genéricos e, hoje, a maior for-

necedora para órgãos públicos no Brasil. 

Dra. Carmen Maria Donaduzzi recebendo a homenagem do
Dr. Lauro Domingos Moretto - Presidente da Academia Nacional
de Farmácia.

Emocianado, Dr. Luiz Donaduzzi recebe a honraria da Academia 
Nacional de Farmácia.

Dra. Mirian Ramos Fiorentin - Diretora Tesoureira do CRF-PR 
(primeira à esquerda) participou da cerimônia de homenagens.
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 CAMPANHA EVIDENCIOU O 
FARMACÊUTICO EM TODO BRASIL
No Paraná e no Brasil um exército de Farmacêuticos prestou
serviços à população

DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO
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O Conselho Regional de Farmácia do Estado do 
Paraná/CRF-PR uniu forças com o Conselho Fe-
deral de Farmácia - CFF e mais 26 Conselhos 
Regionais, além das instituições de ensino para 
dar visibilidade à Profissão Farmacêutica e res-
saltar a importância do Farmacêutico e dos ser-
viços que esse profissional presta ao paciente, 
à família e à comunidade.

Numa mobilização conjunta, alusiva ao Dia 
Internacional do Farmacêutico, comemorado 
em 25 de setembro, foram realizadas diversas 
ações sobre a importância do trabalho e do co-
nhecimento técnico-científico do Farmacêutico 
no cuidado com a saúde das pessoas. Para isso, 
o CRF-PR promoveu em todo Estado distribui-
ção de folders para a população com informa-
ções sobre o uso racional de medicamentos, 
prevenção ao zika vírus, dengue e chikungunya, 
além da realização de teste rápido de glicemia 
e aferição da pressão arterial. 

“A proposta desta campanha foi evidenciar a 
importância das pessoas consultarem sempre 
o farmacêutico e que nenhum medicamento 
deve ser usado sem a orientação desses profis-
sionais”, reforçou Dr. Arnaldo Zubioli, Presiden-
te do CRF-PR.

Um exército de Farmacêuticos prestou serviços 
à comunidade em todo o País nos dias 24 e 25 de 
setembro. “Farmacêuticos, estudantes de Far-
mácia e entidades ligadas à profissão buscaram 
promover e participar de ações em locais públi-
cos para o combate da dengue, da chikungunya 
e zika. Saímos todos às ruas contra o mosquito 
Aedes aegypti”, ressaltou Dr. Arnaldo.

Ainda foi realizada uma grande ação integrada 

CAMPANHA INTERNACIONAL

CURITIBA

entre diversos países da América Latina, contra 
a dengue, a chikungunya e a zika. A campanha 
Farmacêuticos em Ação – todos contra o Aedes 
aegypti foi intensificada no Brasil e lançada si-
multaneamente na Argentina, Costa Rica, Para-
guai, Uruguai e Venezuela.

No Brasil, a campanha teve a coordenação dos 
CRFs e CFF, e contou com a parceria da Socie-
dade Brasileira de Farmacêuticos e Farmácias 
Comunitárias (SBFFC), Associação Nacional 
de Farmacêuticos Magistrais (Anfarmag) e da 
Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar 
(Sbrafh). Em nível internacional, a iniciativa 
é do Fórum Farmacêutico das Américas (FFA), 
com o apoio da Federação Internacional Farma-
cêutica (FIP) e Fundação FIP.

A campanha na capital paranaense promoveu 
291 atendimentos de aferição de pressão, 135 
testes de glicemia capilar e foram distribuídos 
mais de 2 mil folders informativos para quem 
passou pela Praça Rui Barbosa no Centro de 
Curitiba, no último dia 24 de setembro. Acadê-
micos, membros do CRF-PR Júnior, se reveza-
ram nos serviços farmacêuticos oferecidos à po-
pulação. “O acadêmico que faz a parte teórica 
dentro de uma universidade muitas vezes não 
tem a chance de por em prática seus conhe-
cimentos. Em campanhas como essa é possível 
oferecer experiência ao estudante, tornando 
ele um futuro profissional mais capacitado e 
afinado com aquilo que a população precisa”, 
disse Dra. Marina Gimenes, Diretora Secretária 
Geral do CRF-PR, que participou da campanha 
em Curitiba.

DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO
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Curitiba CASCAVEL

Ponta Grossa Londrina

Toledo XambrÊ

Praça Rui Barbosa

Supermercado Muffato

Centro da Cidade

Centro da Cidade

Praça Central 

Praça Wilson Jofre

DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO

NO PARANÁ
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NO BRASIL

Rio Grande do Sul

Mato Grosso do Sul
Rio de Janeiro

Santa Catarina São Paulo

Alagoas

Amazonas

Tocantins

DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO
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“FAZ BEM CONTAR COM O FARMACÊUTICO”

CRF-PR NA MÍDIA

O Conselho Federal de Farmácia (CFF) e os Conselhos 

Regionais aproveitaram o Dia Internacional do Far-

macêutico para conversar com a população sobre a 

importância do trabalho do Farmacêutico no cuidado 

com a saúde das pessoas. Para isso foi lançada a cam-

panha intitulada “Faz bem contar com um farmacêu-

tico”, tendo como parte da estratégia de divulgação 

a interação de quatro personagens muito conscien-

tes. Dona Alda; seu neto, Caio; a vizinha da idosa, 

Malu; e o Dr. Tarcísio, Farmacêutico do bairro onde 

eles moram. Eles têm a missão de evidenciar a impor-

tância do Farmacêutico na orientação quanto ao uso 

correto, seguro e racional dos medicamentos, sem-

pre destacando as leis que regem o trabalho deste 

profissional e os serviços que ele presta ao paciente, 

à família e à comunidade, além de abordar algumas 

normas de funcionamento das farmácias.

Acesse o site da campanha: 

cuidadofarmaceutico.cff.org.br

DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO

Dr. Tarcísio

 Dona Alda

Malu

Caio

Dra. Marina Gimenes, Diretora Secretária Geral do Conselho, 

esclareceu à TV CRF-PR sobre a importância de ações junto à 

população.

Dr. Jackson Carlos Rapkiewicz, Gerente Técnico-Científico do 

CRF-PR, durante entrevista sobre a importância da mobilização  

contra o mosquito Aedes aegypti.
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DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO

HOMENAGENS

Dr. Dennis Armando Bertolini - Conselheiro Federal Suplente do CRF-PR, 

entregou a placa de homenagem à Dra. Aline Coppola Napp - Vice-Presi-

dente da Associação Brasileira de Farmacêuticos em comemoração aos 

100 anos da entidade

Dr. Arnaldo Zubioli - Presidente do CRF-PR, entregou a placa de 

homenagem à Dra. Irina Nastassja Riediger - Farmacêutica do Lacen-PR

Na tarde do dia 23 de setembro, a 858ª Reunião Plená-
ria teve duas pautas especiais: a cerimônia de homena-
gens referente ao Dia Internacional do Farmacêutico, 
comemorado em 25 de setembro, e a entrega da ter-
ceira edição do Prêmio Primeiros Passos Farmacêuti-
cos. A solenidade de premiação enalteceu o trabalho 
de profissionais que contribuem e contribuíram no seu 
dia a dia para o engrandecimento da profissão, não só 
no Paraná, mas em todo o Brasil. Foi lembrado ainda 
o centenário da Associação Brasileira de Farmacêuti-
cos, uma entidade que colaborou sobremaneira para a 
construção do que, hoje, é a casa da ciência, cultura 
e memória da farmácia brasileira e foi ainda a precur-
sora de todas as outras que surgiram posteriormente, 
como o Conselho Federal de Farmácia e os Regionais. 
“Tenho que fazer um agradecimento muito grande à 
Diretoria do CRF-PR. Completar 100 anos não é para 
qualquer entidade e a ABF conseguiu esse mérito com 
muito esforço e dedicação”, destacou a Dra. Aline Co-
ppola Napp - Vice-Presidente da instituição.

As Farmacêuticas do Lacen-Paraná – Laboratório Cen-
tral do Estado foram homenageadas pelo valioso traba-
lho dedicado à saúde pública com o desenvolvimento 
do exame Multiplex – tecnologia pioneira que coloca 
o Paraná em destaque no enfrentamento das doenças 
transmitidas pelo Aedes aegypti. “Essa homenagem re-
presenta a coroação de anos de trabalho de algumas 
gerações de farmacêuticos. Eu me sinto muito honrada 
de poder estar aqui representando todos eles”, enalte-
ceu a Dra. Irina Nastassja Riediger - Farmacêutica do 
Lacen-PR, que fez questão de destacar o papel de mais 
três  Farmacêuticas de sua equipe que estavam à fren-
te das pesquisas, Dra. Alix Mazzetto, Dra. Mayra Pre-
sibella Giacomini e Dra. Maria do Carmo Debur Rossa. 

A Plenária ainda foi palco para duas homenagens pós-
tumas a dois profissionais incansáveis que contribuíram 
enormemente para a profissão: Dra. Laurita Vilela e Dr. 
Willy Carlos Jung. “Ficamos muito emocionados com 
as palavras ditas durante a homenagem e gostaríamos 
de agradecer muito ao CRF-PR por esse ato que repre-
senta tanto para nós”, afirmou Dr. Carlos Alberto Jung, 
filho de Dr. Willy.

Dr. Emyr Franceschi - Vice-Presidente do CRF-PR, entregou a placa de 

homenagem à Dra. Mayra Marinho Presibella - Farmacêutica do Lacen-PR
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Dra. Mirian Ramos Fiorentin - Diretora Tesoureira do CRF-PR, entregou a 

placa de homenagem à Dra. Maria do Carmo Debur Rossa - Farmacêutica do 

Lacen-PR

Dr. Carlos Augusto Albini - Representante do Nebac - Núcleo de Estudos em Bacteriologia Clínica, fez o pronunciamento da homenagem póstuma ao Dr. Willy 

Carlos Jung e fez a entrega da placa de homenagem ao filho do Dr. Willy, o também farmacêutico, Dr. Carlos Alberto Jung.

Dra. Marina Gimenes - Diretora Secretária Geral do CRF-PR, entregou a placa 

de homenagem à Dra. Alix Sandra Mazzetto - Farmacêutica do Lacen-PR 

DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO
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Dr. Arnaldo Zubioli entregou a premiação à acadêmica de Farmácia da 

UEM - Ana Paula Apolinário, vencedora e representante dos demais autores 

ganhadores do 1º lugar do Prêmio Primeiros Passos Farmacêuticos.

Dr. Jackson Rapckiewicz - Gerente Técnico-Científico do CRF-PR, entregou a 

premiação ao aluno André Silva, da UEL, vencedor do 3º lugar do Prêmio.

Para conferir os artigos na íntegra, acesse 
o site do CRF-PR (www.crf-pr.org.br), menu 
“Acesso Rápido”, link “Prêmios” e “Prêmio 
Primeiros Passos Farmacêuticos 2016”.

Dra. Marina Gimenes - idealizadora do Prêmio, entregou a premiação à 

acadêmica de Farmácia do IFPR - Angela Cristina Jardim Andrade, acompa-

nhada da farmacêutica Dra. Daniela Verona Bahls, vencedoras do 2º lugar do 

Prêmio.

PRÊMIO PRIMEIROS PASSOS FARMACÊUTICOS 2016

Os vencedores do Prêmio Primeiros Passos Farmacêu-
ticos também receberam seus troféus e certificados 
na Reunião Plenária de setembro. A premiação, que 
já está na sua terceira edição, busca incentivar a 
participação de acadêmicos e Farmacêuticos inscri-
tos no CRF-PR Júnior em projetos que beneficiem 
a saúde da comunidade. “O prêmio acrescenta em 
muito a nossa formação porque através dele con-
seguimos ter um contato direto com a profissão, 
aliando prática e teoria”, afirmou André da Silva, 
acadêmico da Universidade Estadual de Londrina e 
ganhador do 3º lugar. Ana Paula Aparecida Apoliná-
rio, vencedora do 1º lugar e estudante da Universi-
dade Estadual de Maringá, destacou a honraria que 
sentiu ao receber a premiação: “foi maravilhoso ter 
esse contato com a população por meio de pesquisas 
de campo que realizamos para executar o trabalho. 
Ser Farmacêutico é isso, amar pessoas e cuidar muito 
bem da saúde delas”. 

Confira os ganhadores:

1º lugar - Trabalho: “Caracterização do uso de sin-
vastatina pelos pacientes da terceira idade atendi-
dos em uma Unidade Básica de Saúde”. Autores: Ana 
Paula Aparecida Apolinário, Bruna Gabriele Dias Tho-
maz, Lais Fagundes Dezorzi, Marco Antonio Costa.

2º lugar - Trabalho: “Estratégia educativa na pre-
venção da exacerbação de asma por anti-inflamató-
rios não-esteroidais”. Autores: Angela Cristina Jar-
dim Andrade, Daniela Verona Bahls, Rodrigo Batista 
de Almeida.

3º lugar - Trabalho: “Campanhas de educação em 
saúde”. Autores: André da Silva, Carla Venturelli 
Caviglione, Francielle Eleonoro de Oliveira, Eliana 
Carolina Vespero.

DIAINTERNACIONALDOFARMACÊUTICO
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SEM SAIR DE CASA!

Matériadecapa
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Matériadecapa

CRF-PR OFERECE NOVOS SERVIÇOS E 
FACILIDADES ONLINE PARA O 

FARMACÊUTICO

O 
Farmacêutico é nosso prin-
cipal convidado a navegar e 
acessar os inúmeros serviços 
disponíveis no portal do Con-
selho Regional de Farmácia do 
Estado do Paraná – CRF-PR. 

Sempre foi prioridade do Conselho levar 
informações e oferecer serviços de quali-
dade para o Farmacêutico. Chegou a hora 
de inovar com  ferramentas, links e infor-
mações que vão ao encontro das  necessi-
dades do profissional. Para isso o CRF-PR 
apresenta nesta edição algumas ferra-
mentas novas que irão facilitar, agilizar 
e permitir a interação dos Farmacêuticos 
com alguns procedimentos obrigatórios da 
profissão em poucos segundos. Focados na 
praticidade, os novos serviços e ferramen-
tas online poderão ser utilizados sem sair 
de casa. 

Através do Portal do CRF-PR (www.crf-pr.
org.br) no link “CRF-PR em Casa” todos os 
Farmacêuticos inscritos poderão ter aces-
so a serviços como: Impressão de Boletos 
(Anuidades/Débitos e Taxas), Recadas-
tramento para atualização de dados ca-

dastrais, consulta para “Pessoa Jurídica”, 
permitindo que representantes legais de 
empresas farmacêuticas também possam 
acessar a ferramenta para emitir boletos e 
visualizar os documentos gerados pela Fis-
calização durante as inspeções, entre ou-
tros. Além disso, o profissional terá acesso 
a conteúdos que o ajudarão em sua capa-
citação profissional, como é o caso do pro-
jeto EaD – Educação a Distância, que visa 
principalmente a diminuição de processos 
éticos.

A Ouvidoria também ganhou novo formato 
para garantir mais transparência e lisura 
nas solicitações dos profissionais, sendo 
possível agora o acompanhamento de todo 
o processo. Foi implantado o WhatsApp, 
um canal direto para solucionar dúvidas 
pontuais e rápidas do Farmacêutico. Essas 
novas funcionalidades tornam mais acessí-
veis ao profissional informações fundamen-
tais para sua atuação.  

Na série de reportagens a seguir apresenta-
mos todas essas novidades que permitirão 
uma visualização mais rápida dos serviços 
do CRF-PR. Acompanhe!
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FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA 
MÓVEL JÁ FUNCIONA EM 
TODO O ESTADO
O CRF-PR está constantemente investindo em tecnologias para melhorar os ser-
viços prestados aos Farmacêuticos e estabelecimentos inscritos e registrados no 
Conselho. A criação da ferramenta CRF-PR em Casa, por exemplo, possibilitou o 
acesso a alguns serviços e documentos referentes à fiscalização de maneira simples 
e prática, via Internet. 

Visando a qualificação do atendimento, o Departamento de Fiscalização estava tes-
tando a ferramenta de Fiscalização Eletrônica Móvel (FEM) desde novembro de 
2015. Em junho de 2016, a Fiscalização do CRF-PR começou a utilizar efetivamente 
a ferramenta nas regiões de Curitiba, Maringá e Londrina, e desde agosto abrange 
todas as cidades do Estado. A FEM substitui os termos de inspeção em papel para o 
formato digital. Além de permitir o monitoramento eficaz das atividades de fisca-
lização através de dispositivos eletrônicos, possibilita a integração dos dados que 
estarão disponíveis no CRF-PR em Casa.

Matériadecapa
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ACEITAÇÃO

ACESSO ÀS VANTAGENSAo fazer a inspeção, o Fiscal gera o 
“Termo de Inspeção” e/ou “Auto de In-
fração” na tela do dispositivo que per-
mite receber as assinaturas do profissio-
nal e do próprio Fiscal, além do envio de 
mensagem de texto (SMS) para celular.
Quando constatado a ausência, os docu-
mentos ficam disponíveis para consulta 
no CRF-PR em Casa, no menu “minhas 
inspeções” (lado esquerdo da página).

De acordo com o relato dos Fiscais do 
CRF-PR, a FEM tem tido uma aceitação 
bastante positiva por parte dos Farma-
cêuticos paranaenses por conta da faci-
lidade de acessar o documento digital, 
com a possibilidade de verificar instan-
taneamente o documento gerado na fis-
calização, além da sustentabilidade. Em 
2015 foram realizadas mais de 32 mil vi-
sitas, gerando pelo menos um Termo de 
Inspeção em cada uma delas. Com a uti-
lização da FEM, são economizadas pelo 
menos 96 mil folhas de papel.

Para visualizar os Termos de Inspe-
ção gerados durante a fiscalização 
eletrônica no estabelecimento, 
basta acessar o CRF-PR em Casa. 

Lembre-se: só é possível usufruir 
das vantagens do CRF-PR em Casa 
quem possui os dados cadastrais 
atualizados, tais como endereço 
de e-mail, número de telefone 
celular, entre outros. Para pessoa 
jurídica, basta informar o CPF do 
Representante Legal cadastrado 
no Conselho. Caso ainda não te-
nha efetuado seu cadastro, acesse 
crf-pr.org.br/crfemcasa e usufrua 
das facilidades ofertadas por essa 
ferramenta. 

Matériadecapa
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MUDAMOS PARA MELHOR 
ATENDER OS FARMACÊUTICOS!

A Ouvidoria é o canal responsável pelo recebimento de reclamações, denúncias e sugestões a respeito do 
desempenho das atividades do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná. E para facilitar essa 
comunicação, o CRF-PR inaugurou uma nova ferramenta especificamente desenvolvida para atender os 
Farmacêuticos. Basta entrar no link www.participar.com.br/crfpr e realizar o seu cadastro, preenchendo 
os dados e criando uma senha. Após entrar com seu login, escreva sua manifestação e clique em “enviar”. 
Pronto! Simples e rápido, o serviço proporciona ao usuário mais transparência, permitindo o acompanha-
mento de todo o processo.
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AGORA ESTAMOS 
NO WHATSAPP!

O CRF-PR inaugurou um novo canal de comunicação com os Farmacêuticos do Paraná. Trata-se de um nú-
mero de celular específico para troca de mensagens de cunho orientativo, pelo qual o profissional poderá 
obter informações, tirar dúvidas, enviar sugestões, mas sem gerar protocolo de atendimento. Para utilizar, 
basta salvar o telefone (41) 99838-0708 nos seus contatos do WhatsApp! O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta, das 8h30 às 17h30.

O WhatsApp integra mais uma forma de diálogo direto do CRF-PR com os Farmacêuticos, juntamente com o 
Facebook, Instagram e Twitter. Siga todas as redes sociais do Conselho para ficar por dentro das novidades!
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Matériadecapa

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA CRF-PR
Capacitação farmacêutica sem fronteiras

Pesquisas mostram que os profissionais de Saú-
de têm dificuldades práticas em realizar os cur-
sos que julgam necessários para atualização e 
aperfeiçoamento profissional, sob a justificati-
va, na maioria dos casos, de indisponibilidade 
de tempo. Pensando nisso, e também na eco-
nomia para o bolso do Farmacêutico, o CRF-PR 
iniciou um projeto de Educação a Distância. 
Há anos o Conselho disponibiliza no seu canal 
no Youtube diversas aulas de Análises Clínicas, 
ministradas por renomados profissionais que 
abordam os mais variados temas da área. Ago-
ra, o projeto de capacitação a distância está 
crescendo e evoluindo. Primeiramente com a 
mudança gradativa das Reuniões de Orientação 
presenciais para Orientações Técnicas Online 
e, futuramente, com cursos que promovam a 
constante atualização de conhecimentos dos 
Farmacêuticos paranaenses.

Ao assumir Responsabilidade Técnica em certas 
áreas de atuação (Farmácia Comunitária, Far-
mácia com Manipulação, Assistência Farmacêu-
tica no Serviço Público ou Farmácia Hospitalar), 
o Farmacêutico inscrito no CRF-PR deve partici-
par de uma Reunião de Orientação para se atua-
lizar e melhor desempenhar a sua função. Neste 
processo, o profissional é convocado a compa-
recer numa determinada data na sede ou em 
uma das seccionais do Conselho (o que for mais 
próximo). Em geral, a orientação é ministrada 
pelas Comissões Assessoras de cada área, que 
informam sobre as atribuições e responsabili-
dades do Farmacêutico e destacam os pontos 
críticos aos quais os profissionais devem estar 

ORIENTAÇÃO TÉCNICA ONLINE

atentos.  Com a implantação da Educação a Dis-
tância, as Reuniões de Orientação presenciais 
serão substituídas pelas Orientações Técnicas 
Online. A primeira área de atuação contempla-
da pelo projeto foi a de Farmácia com Manipu-
lação, onde as vídeo-aulas já se encontram dis-
poníveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) do CRF-PR. Os profissionais convocados 
recebem um endereço eletrônico e uma senha 
de acesso para assistir ao conteúdo no horário 
e local que desejarem. Dessa forma, dispensam 
gastos com deslocamento. As vídeo-aulas são 
divididas em módulos com duração média de 10 
minutos cada, e para avançar para o módulo se-
guinte é necessário concluir uma avaliação com 
questões sobre o conteúdo apresentado. Assim, 
o Farmacêutico que assume Responsabilidade 
Técnica na área de Manipulação pode além de 
atualizar-se, ter acesso à indicação de refe-
rências bibliográficas, legislação e documentos 
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SUS OFERECE CAPACITAÇÃO GRATUITA 
PARA PROFISSIONAIS DA SAÚDE

Na Universidade Aberta do SUS (UNA-SUS) todos 
os cursos são gratuitos e ofertados na modali-
dade à distância, para facilitar o acesso e aten-
der às necessidades de capacitação e educação 
dos profissionais de saúde que atuam no serviço 
público. São diversos cursos com enfoque prá-
tico, baseado no dia a dia de trabalho dos pro-
fissionais do SUS e em suas reais necessidades. 
Constituídos por módulos, os cursos apresentam 
casos clínicos comuns.  Há cursos rápidos, com 
carga horária de 2 horas - como o Curso de Atua-
lização sobre a Dengue, ou com carga horária de 
6 horas, como o curso de Influenza - Atualização 
do manejo clínico, e de até 30 horas - como o de 
Ações para Controle da Tuberculose na Atenção 
Básica. 

Para mais informações, acesse:
www.unasus.gov.br

Em 3 meses, cerca de 
100 farmacêuticos 
já concluíram a
orientação técnica 
online em farmácia com 
manipulação.

importantes que respaldam sua atuação profis-
sional. A ferramenta também permite a inclusão 
de outros arquivos como textos e imagens para 
consulta.

Gradativamente, o projeto de Orientação Téc-
nica Online vai contemplar as demais áreas de 
atuação. E, na sequência, serão disponibiliza-
dos cursos como o “Ciclo de Formação para Far-
macêuticos”, que tem seu primeiro módulo na 
forma presencial e a sequência na modalidade 
a distância.

O CRF-PR está constantemente inovando para 
melhor servir aos Farmacêuticos. Dessa vez, 
investindo numa ferramenta estratégica para 
facilitar o dia a dia dos profissionais, gerar eco-
nomia, praticidade, promover a atualização 
constante do conhecimento e, consequente-
mente, melhor qualificar a atuação profissional 
com o intuito de diminuir os processos ético-
-administrativos. Afinal, um Farmacêutico bem 
informado estará sempre pronto para desempe-
nhar sua função de forma ética e segura.
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NOVIDADE! 
COMUNICADOS E JUSTIFICATIVAS DE AUSÊNCIA 

SOMENTE PELA INTERNET

Dando continuidade à implantação de serviços 
online que facilitam o dia a dia dos Farmacêu-
ticos, a partir do dia 1º de novembro de 2016, 
os Comunicados e Justificativas de Ausência so-
mente serão aceitos se encaminhados através 
da ferramenta “CRF-PR em Casa” - menu “Ser-
viços”. 

É importante ficar atento aos prazos para comu-
nicação de ausência perante o CRF-PR, confor-
me o disposto no Art. 13 da Resolução 596/14 do 
Conselho Federal de Farmácia:

 Lembre-se: reiteradas ausências podem 
ocasionar deficiência na assistência farmacêuti-
ca o que resultará na intimação da empresa para

O farmacêutico deve comunicar pre-
viamente ao Conselho Regional de 
Farmácia, por escrito, o afastamento 
temporário das atividades profissio-
nais pelas quais detém responsabili-
dade técnica, quando não houver ou-
tro farmacêutico que, legalmente, o 
substitua.

§ 1º Na hipótese de afastamento por 
motivo de doença, acidente pessoal, 
óbito familiar ou por outro impre-
visível, que requeira avaliação pelo 
Conselho Regional de Farmácia, a 
comunicação formal e documentada 
deverá ocorrer em 5 (cinco) dias úteis 
após o fato.

§ 2º Quando o afastamento ocorrer 
por motivo de férias, congressos, cur-
sos de aperfeiçoamento, atividades 
administrativas ou outras previamen-
te agendadas, a comunicação ao Con-
selho Regional de Farmácia deverá 
ocorrer com antecedência mínima de 
48 (quarenta e oito) horas.

Matériadecapa
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contratar profissional com o intuito de garan-
tir a assistência integral no estabelecimento, 
conforme previsto na Deliberação nº 893/2016. 
Para consultar a  Deliberação na íntegra, aces-
se o site do CRF-PR (www.crf-pr.org.br), menu 
“Legislação” – “Legislação CRF” – “Delibera-
ções”.
 
Demais serviços
 
Ao cadastrar-se no CRF-PR em Casa, o Farma-
cêutico pode acessar diversos tipos de serviços 
diretamente de um computador, tablet ou ce-
lular, com a segurança e a comodidade de estar 
em qualquer lugar que possua acesso à Internet.

A ferramenta disponibiliza a visualização dos-
termos de inspeções dos profissionais, a impres-

são de boletos, (Anuidades/Débitos e Taxas) e 
demais serviços como “Recadastramento” para 
atualização de dados cadastrais – manter esses 
dados em dia é de responsabilidade do Farma-
cêutico e imprescindível para a agilidade na co-
municação entre CRF e profissionais.  

Desde o mês de agosto foi liberada consulta para 
“Pessoa Jurídica”, permitindo que representan-
tes legais de empresas farmacêuticas também 
possam acessar o CRF-PR em Casa para emitir 
boletos e visualizar os documentos gerados pela 
Fiscalização durante as inspeções.

A ampliação de serviços no CRF-PR em Casa 
continua e serão disponibilizados na sequência. 
Para acessar a ferramenta, entre no link www.
crf-pr.org.br/site/servico/novo.
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CRF-PR EM AÇÃO

CRF-PRAÇÃO

CRF-PR APRESENTA 
PROJETO CRF-PR 
JÚNIOR AO CFF

BIOPARK PROPÕE TRANSFORMAR 
TOLEDO EM UM POLO DO SETOR 
DE BIOCIÊNCIAS

A Diretoria do CRF-PR recebeu no início do mês de 
julho, na sede em Curitiba, o Diretor Secretário Geral 
do Conselho Federal de Farmácia, Dr. José Gildo da 
Silva e o membro da Comissão de Educação do CFF, Dr. 
Rui Reys, para conhecerem o Projeto CRF-PR Júnior. 
Após a reunião com a Comissão Acadêmica Estadual, 
onde foi apresentado o funcionamento e os resultados 
da participação ativa de acadêmicos no Conselho, fi-
cou decidido que o CFF abrirá uma Consulta Pública 
com o propósito de implantar o programa pioneiro no 
Paraná nos demais estados do país.

Na manhã do dia 22 de setembro, aconteceu em Toledo, o 
lançamento do primeiro Parque Científico e Tecnológico de 
Biociências (Biopark) do Paraná. A iniciativa é dos empresá-
rios fundadores da indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi, 
com o apoio do Governo do Estado. A ideia do projeto Biopark 
é permitir a formação de mão de obra qualificada para o se-
tor e estimular o desenvolvimento de pesquisas, a criação de 
startups e a instalação de empresas. Na área de biociências 
há uma infinidade de possibilidades, desde a área de medica-
mentos, até produtos para animais e plantas, equipamentos, 
softwares, cosméticos e nutracêuticos. Dra. Mirian Ramos 
Fiorentin, Diretora Tesoureira do CRF-PR, esteve presente na 
ocasião representando o Conselho.

Comissão CAE- CRF-PR com Diretor Secretário Geral do Conselho Fe-
deral de Farmácia, Dr. José Gildo da Silva, o membro da Comissão 
de Educação do CFF, Dr. Rui Reys, o Presidente - CRF-PR Dr. Arnaldo 
Zubioli e a Diretora Secretária Geral - CRF-PR Dra. Marina Gimenes.

Dra. Miriam Ramos Fiorentin - Diretora Tesoureira do CRF-PR, Dr. Luiz e  
Dra. Carmen Donaduzzi - Sócios-Proprietários da Prati-Donaduzzi, Dr. Paulo 

Costa Santana - Chefe da Vigilância Sanitária Estadual, Dr. Fábio de Brito 
Moreira - Membro da Comissão de Farmácia Comunitária do CRF-PR e Dra. 

Telma Yurika Kihara - Membro da Comissão de Ética Cascavel CRF-PR.  
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II ENCONTRO ESTADUAL DOS 
ESTUDANTES DE FARMÁCIA DO 
CRF-PR JÚNIOR
Acadêmicos de Farmácia de diversas instituições de ensino pa-
ranaenses estiveram reunidos em Curitiba para o II Encontro Es-
tadual dos Estudantes de Farmácia do CRF-PR Júnior, realizado 
no dia 5 de agosto. O evento promoveu a inter-relação entre 
acadêmicos e o Conselho Regional de Farmácia, incentivando os 
futuros Farmacêuticos à prática do exercício profissional respon-
sável e ao desenvolvimento de projetos em prol da profissão.

Com o tema “Quanto mais aprendemos, mais amamos a profis-
são”, o dia dos acadêmicos começou com uma palestra introdu-
tória ministrada pelo Dr. Sérgio Satoru Mori, Gerente Geral do 
CRF-PR, contando um pouco sobre como surgiu o projeto CRF-PR 
Júnior. Dr. Arnaldo Zubioli, Presidente do CRF-PR, parabenizou 
os presentes e pediu aos jovens estudantes que nunca desistam 
da profissão e sempre a exerçam com dedicação. Com a palestra 
“Conhecendo o CRF-PR”, Dr. Arnaldo relatou sobre as funções, 
objetivos e missão do Conselho. Dr. Valmir de Santi, Vice-Presi-
dente do Conselho Federal de Farmácia (CFF), continuou a sé-
rie de palestras destacando a farmácia do futuro e os deveres 
do profissional de saúde. A Diretora Secretária Geral do CRF-PR, 
Dra. Marina Gimenes, uma das idealizadoras do projeto e Dr. Rui 
Reys, membro da Comissão de Educação do CFF, também estive-
ram presentes na ocasião.

Durante a tarde, os acadêmicos do CRF-PR Júnior tiveram a opor-
tunidade de relatar as atividades desempenhadas em suas regi-
ões, com depoimentos sobre as ações que estão apresentando 
resultados positivos. Os regionais se dividiram para discutir sobre 
o fortalecimento do trabalho e estratégias para alcançar novas 
metas nos próximos meses. Para melhorar ainda mais os víncu-
los entre os acadêmicos, os integrantes da Comissão Acadêmica 
Estadual (CAE CRF-PR Júnior) promoveram um momento de des-
contração com o jogo de perguntas e respostas sobre o universo 
farmacêutico. 

Para finalizar as atividades, Dr. Basílio Baccarin, ícone da história 
da Farmácia no Paraná e precursor de muitas lutas pela moraliza-
ção da profissão, ministrou palestra motivacional aos acadêmicos 
do CRF-PR Júnior sobre as mudanças da profissão. Na ocasião, Dr. 
Baccarin ainda relatou os pontos fortes e fracos da profissão no 
Paraná, incentivando os estudantes a participarem da luta pela 
melhoria da profissão. “Vocês não são a esperança do futuro, mas 
sim, do presente. Confio em vocês”, destacou o Farmacêutico. Dr. Basílio Baccarin - Ícone da história da Farmácia do 

Paraná, motivou os acadêmicos. 
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VIII SEMINÁRIO DE 
ATUALIZAÇÃO EM 
INDÚSTRIA COSMÉTICA

10º ENCONTRO DAS COMISSÕES 
DE ÉTICA DO CRF-PR

Aconteceu, na sede do CRF-PR em Curiti-
ba, no dia 12 de agosto, o VIII Seminário 
de Atualização em Indústria Cosmética. 
O evento teve como objetivo informar, 
capacitar e atualizar os Farmacêuticos 
sobre conhecimentos que os habilitem a 
gerir e trabalhar na rotina de uma indús-
tria cosmética. Esta edição do seminário 
contou com palestras sobre a evolução 
dos cosméticos para as diferentes fases 
da vida. Mais de 400 itens de higiene, do-
ados pelos Farmacêuticos e acadêmicos 
participantes, foram entregues ao Lar de 
Idosos “Recanto do Tarumã”.

No dia 27 de agosto, o CRF-PR promoveu o 10º Encontro 
das Comissões de Ética. O evento reuniu Farmacêuticos 
professores de Deontologia, coordenadores de cursos de 
Farmácia, membros das Comissões de Ética e de Edu-
cação do CRF-PR. Membros da Diretoria do Conselho 
também estiveram presentes: Dr. Arnaldo Zubioli - Presi-
dente, Dra. Mirian Ramos Fiorentin - Diretora Tesoureira 
e Dra. Marina Gimenes - Diretora Secretária Geral. Dr. 
Arnaldo realizou a abertura do Encontro com a Palestra 
“Ética e Fiscalização”, em seguida o Dr. Edivar Gomes 
- Gerente do Departamento de Ética do CRF-PR - apre-
sentou os dados do setor referentes ao ano de 2015. Na 
sequência, foram abordados temas como aplicação de 
vacinas, prescrição por outros profissionais (farmacêu-
tico, dentista, biomédico, esteta e nutricionista), ava-
liação profissional de novos Farmacêuticos e ausência e 
baixa de responsabilidade com data retroativa anotada 
em carteira profissional.

Lar de Idosos Recanto do Tarumã recebeu doações de Farmacêuticos e aca-
dêmicos de Farmácia participantes do VIII Seminário de Indústria Cosmética.

Farmacêuticos participantes do 10º Encontro das 
Comissões de Ética do CRF-PR.
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Professores de Deontologia 
Farmacêutica durante o III DEONFAR/PR. 

III ENCONTRO PARANAENSE DOS 
PROFESSORES DE DEONTOLOGIA 
FARMACÊUTICA
Renomados profissionais e docentes da área de Deontologia Far-
macêutica se reuniram em Curitiba, no último dia 26 de agosto, 
para o III Encontro Paranaense dos Professores de Deontologia 
Farmacêutica. O evento abriu espaço para discussão sobre pro-
pósitos e dificuldades no ensino da disciplina nos cursos de gra-
duação. “A contribuição deste evento para a profissão é signi-
ficante. Em um mundo com profundas transformações sociais, 
culturais e políticas é necessário reavaliar o ensino da Deontolo-
gia Farmacêutica para que os Farmacêuticos, quando entrarem 
no mercado de trabalho, saibam exatamente o que devem fazer 
e atender os limites de sua atuação profissional em relação aos 
benefícios que podem oferecer aos pacientes”, destacou Dr. Ar-
naldo Zubioli, Presidente do CRF-PR.

O encontro propôs uma discussão reflexiva sobre as práticas pe-
dagógicas dos aspectos éticos, deontológicos e da legislação per-
tinente à profissão farmacêutica por meio de palestras, mesas-
-redondas e grupos de discussão. Dra. Nilce Nazareno da Fonte, 
Professora da UFPR, membro da Comissão de Educação do CRF-
-PR e uma das palestrantes do dia, enfatizou a importância da 
disciplina no futuro do profissional. “A Deontologia, como diver-
sas outras áreas da nossa formação acadêmica, está inconclusa. 
Como nosso curso é extremamente técnico, está faltando agora 
agregar a formação humana”, afirmou. Dra. Patrícia de Carvalho 
Mastroianni, Professora da Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade Estadual Paulista, salientou o destaque que a 
disciplina merece no plano de ensino das universidades brasi-
leiras: “a habilidade de saber fazer junto os processos éticos e 
bioéticos é de responsabilidade da Deontologia”.

Realizado na sede do CRF-PR, o evento reuniu aproximadamen-
te 50 participantes, entre eles, professores de Deontologia Far-
macêutica de diversas instituições do Estado, coordenadores de 
curso de Farmácia e integrantes da Comissão de Ética e Educa-
ção do CRF-PR. Além do Dr. Arnaldo Zubioli, também estiveram 
presentes representando a Diretoria do Conselho, Dra. Mirian 
Ramos Fiorentin – Diretora Tesoureira e Dra. Marina Gimenes, Di-
retora Secretária Geral. “O encontro é um momento transforma-
dor para os docentes que aproveitaram todas as oportunidades 
de aprendizagem com profissionais extremamente qualificados 
que estiveram presentes no evento”, evidenciou Dra. Lia Mello 
de Almeida, Professora das Faculdades Pequeno Príncipe e Pre-
sidente do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Paraná – 
Sindifar-PR.
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SEMPRE PRONTA PARA 
OS DESAFIOS

Dra. Elisete comemora 25 anos à frente do Lanac

Desde que concluiu o curso de Farmácia e Bio-
química na Universidade Estadual de Ponta 
Grossa, em 1980, Dra. Elisete Sabedotti Pereira 
foi desafiada a empreender e estar à frente de 
grandes negócios e responsabilidades.  Aos 22 
anos recebeu um convite para assumir o labo-
ratório de um hospital na cidade de Ampére. 
“Eu teria que trabalhar sozinha, em outra cida-
de, mas como estava estagiando há quase um 
ano no Hospital Bom Jesus, em Ponta Grossa, 
me senti segura para encarar o desafio. Pensei 
no quanto seria difícil, mas nunca tive medo”, 
garante.

Administrou por 10 anos este estabelecimento 
e, em 1986, Dra. Elisete mudou-se para a cida-
de de Pérola d’Oeste, onde abriu uma farmácia 
e um laboratório, também dentro de hospital.

Neste tempo, Dra. Elisete casou-se e teve três 
filhos. Em 1991, quando seu filho mais novo ti-
nha apenas seis meses, ela recebeu um tele-
fonema que mudou seu destino mais uma vez. 
O proprietário do hospital onde ficava um dos 

Dra. Elisete Sabedotti Pereira: 
Sócia-Proprietária do Laboratório Lanac
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laboratórios que ela administrava era também diretor clínico do Hospital das Nações, em Curitiba, e 
fez uma proposta para ela ir para a capital. “Eu vim conversar com ele e, na ocasião, conheci meu 
sócio, Dr. Marcos Vinicius Kozlowski. Foi um grande desafio, pois um laboratório em um hospital de 
cidade pequena é bem diferente do que um em Curitiba. No início, atendia ao público e fazia coletas. 
Foram muitos plantões, muitos finais de semana longe da família, mas hoje posso dizer que valeu a 
pena, pois este ano o Lanac completa 25 anos de sucesso”, comemora. Ao longo desses anos, Dra. 
Elisete foi aprimorando seu perfil empreendedor, fez uma pós-graduação em Administração voltada 
para a área de Saúde e foi aprendendo a delegar funções. “Chegou uma hora que percebi que não po-
deria abraçar tudo”, revela. Atualmente o Lanac possui 30 unidades de coleta, onde trabalham mais 
de 200 funcionários e a Dra. Elisete assume o cargo de Diretora Administrativa. “Eu sou o coração e 
meu sócio é a razão”, conta.

EMPREENDEDORISMO

Atualmente o Lanac possui 30 unidades de coleta em Curitiba, empregando mais de 200 funcionários. 
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CINCOPERGUNTAS
P A R A  E L I S E T E  S A B E D O T T I  P E R E I R A

1 .  VOCÊ SE CONSIDERA UMA FARMACÊUTICA EMPREENDEDORA? POR QUÊ?

2 .  QUAIS FORAM OS SEUS MAIORES DESAFIOS PROFISSIONAIS?

3 .  QUAIS HABILIDADES PESSOAIS TEVE QUE DESENVOLVER PARA 
CONQUISTAR AS SUAS VITÓRIAS?

4 .  O QUE É PRECISO PARA SER UMA EMPREENDEDORA DE SUCESSO?

5 .  UM CONSELHO DE VIDA OU UMA DICA PROFISSIONAL:

Se considerarmos que empreendedorismo é o processo de inicia-
tiva de implementar novos negócios ou mudanças em empresas já 
existentes, sim, me considero. Pois em várias ocasiões da minha 
carreira procurei implementar processos para o sucesso de novos 
negócios.

Foram vários: abandonar pai e mãe, a estabilidade de uma família 
a qual devo muito e ir para uma cidade pequena; trocar a estabi-
lidade financeira e a calmaria que consegui no interior já com 3 
filhos maravilhosos (Roberto, Talita e Daniel) e enfrentar a insegu-
rança e a loucura que é uma cidade grande. E deixar em casa filhos 
pequenos para poder me dedicar 100% ao trabalho, feito que só 
consegui graças a meu marido, Roberto.

Em um determinado momento do Lanac tive que abandonar a ban-
cada e cuidar da parte administrativa, por conta disso, fiz uma 
pós-graduação na área. E algumas habilidades desenvolvi com a 
própria experiência como, por exemplo, a gestão de pessoas.

Não ter medo do risco, se aperfeiçoar e dominar sua área de atua-
ção, além de se dedicar 100% para o seu negócio.

Acreditem em vocês, se dediquem ao máximo a conquistar seus 
objetivos e sejam felizes! “Não existem sonhos impossíveis para 
aqueles que realmente acreditam que o poder realizador reside no 
interior de cada ser humano. Sempre que alguém descobre esse 
poder algo antes considerado impossível se torna realidade”. Albert 
Einstein.

Acreditem em vocês, 
se dediquem ao máximo
a conquistar seus 
objetivos e sejam 
felizes!

‘‘

‘‘

Farmacêutica 

Dra. Elisete Sabedotti Pereira 

EMPREENDEDORISMO
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RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E 
PROFISSIONAL: CAPACITAÇÃO ANTES 

DE EXERCER A PROFISSÃO 
As residências multiprofissionais e profissional em 
área da Saúde foram criadas por meio da Lei n° 
11.129/2005, orientadas pelos princípios e dire-
trizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e abran-
gendo as profissões da área da saúde, entre elas, 
a Farmácia. A residência, por definição, é uma 
modalidade de pós-graduação lato sensu, com 
duração de dois anos, que envolve o treinamento 
em serviço sob a supervisão de profissionais habi-
litados.

A formação generalista trouxe grande contribui-
ção à profissão farmacêutica, já que agora os 
profissionais estão habilitados a atuarem nas mais 
diversas áreas. Porém, devido ao grande avanço 
obtido nas áreas da saúde, principalmente a tec-
nológica, torna-se de grande importância o apri-

moramento dos conhecimentos dos profissionais 
em áreas específicas. “Com a residência multipro-
fissional, o Farmacêutico tem a oportunidade de 
se qualificar e buscar uma melhor valorização e 
colocação no mercado de trabalho”, avalia a co-
ordenadora da Comissão de Educação do Conselho 
Regional de Farmácia do Estado do Paraná – CRF-
-PR, Dra. Ester Massae Okamoto Dalla Costa.

O Paraná sedia atualmente a universidade com o 
maior número de residências na área farmacêu-
tica do Brasil, a Universidade Estadual do Oeste 
do Paraná (Unioeste), localizada em Cascavel.  A 
instituição possui três programas que abordam as 
especialidades de Análises Clínicas, Farmácia Hos-
pitalar e Farmácia Industrial, criados nos anos de 
2009, 2010 e 2016, respectivamente. Com dura-
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ção mínima de dois anos, os Farmacêuticos são 
selecionados através de uma seleção pública, 
com edital publicado periodicamente. Após a 
inclusão no programa, os profissionais são divi-
didos em sistemas de plantões diurnos e notur-
nos, com aulas teóricas e práticas, e recebem 
uma bolsa auxílio no valor de R$ 3.330,43 (va-
lor atual) para dedicação exclusiva. “O modelo 
educacional de residência em Farmácia, ino-
vador em nosso país, contempla a inserção do 
aluno na assistência, no mercado de trabalho, 
favorecendo a sedimentação do conhecimento 
e contribuindo para o desenvolvimento focado 
em suas habilidades e competências”, afirma 
a Dra. Nereida Mello da Rosa Gioppo, Diretora 
do Centro de Ciências Médicas e Farmacêuticas 
(CCMF) e Professora dos Programas de Residên-
cia da Unioeste.

A especialidade de Análises Clínicas no progra-
ma de residência da Unioeste é a mais antiga da 
instituição e aborda serviços desenvolvidos no 
Laboratório de Análises Clínicas do Hospital Uni-
versitário do Oeste do Paraná, Hemocentro Re-
gional de Cascavel e Laboratório Municipal. Por 
ano, são disponibilizadas cinco vagas aos farma-
cêuticos, que após a conclusão, saem com nível 
elevado de competências para coleta, exames 
laboratoriais, garantia de qualidade, banco de 
sangue, investigação laboratorial, entre outros. 

Já o Farmacêutico residente de Farmácia Hos-
pitalar é capacitado para gerenciar o serviço, 
propiciar o desenvolvimento de atividades liga-
das ao ciclo da Assistência Farmacêutica Hos-
pitalar e contribuir na gestão de recursos e de 
riscos, apto a fortalecer a promoção do uso ra-
cional de medicamentos nos diferentes cenários 
da prática, como Farmácia Hospitalar, Farmácia 
Oncológica, Nutrição Parenteral e Farmácia Clí-
nica. Com quatro vagas por edital, o profissional 
egresso da residência de Farmácia Hospitalar 
da Unioeste fica com o currículo adequado para 
trabalho em clínicas farmacêuticas de hospitais 
públicos e privados.

Pioneira no país, a residência em Farmácia In-
dustrial proporciona ao Farmacêutico uma for-
mação inovadora, pois é a única no Brasil. A 
Residência Farmacêutica na área Industrial tra-
ta-se de uma parceria público-privada, coorde-
nada pela Unioeste junto com a indústria farma-
cêutica Prati-Donaduzzi, localizada em Toledo 
- PR. O programa tem o objetivo de capacitar o 
profissional no desenvolvimento de habilidades 
na área, tentando viabilizar a realização de pro-
jetos de pesquisa e, se possível, a produção de 
novos fármacos e medicamentos que atendam 
à população do SUS. Esta especialidade oferece 
10 vagas por edital.

Para o diretor-presidente da Prati-Donaduzzi, 
Eder Fernando Maffissoni, a iniciativa reforça 
a posição da empresa em apoiar a educação, a 
produção científica e a inovação. “A Prati-Dona-
duzzi acredita fortemente em pesquisa, desen-
volvimento e inovação. Valorizamos parcerias 
que sejam benéficas para a saúde da população, 
que caracterizem práticas inovadoras para pro-
cessos, serviços e especialmente para desenvol-
vimento de pessoas geradoras de conhecimen-
to”, destacou o diretor.

O modelo educacional de residência em 
Farmácia, inovador em nosso país, 
contempla a inserção do aluno na 
assistência, no mercado de trabalho, 
favorecendo a sedimentação do 
conhecimento e contribuindo para o 
desenvolvimento focado em suas
 habilidades e competências.

Dra. Nereida Mello da Rosa Gioppo, Diretora do Centro de 

Ciências Médicas e Farmacêuticas (CCMF) e Professora dos 

Programas de Residência da Unioeste.

RESIDÊNCIAMULTIPROFISSIONAL

‘‘

‘‘
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Residência Farmacêutica em Análises Clínicas - UNIOESTE

Residência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar - UNIOESTE

Residência Farmacêutica em Farmácia Industrial - UNIOESTE

RESIDÊNCIAMULTIPROFISSIONAL
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CFF DISPONIBILIZA PORTAL COM O MAPA 
DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM TODO BRASIL

Desde setembro de 2014, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) mantém um hotsite para divulgação de 
informações sobre programas de Residência Multiprofissional em Saúde com vagas para Farmacêuticos 
em todo Brasil. No hotsite, é possível ainda acessar o mapa dos programas por unidade da federação e 
área de concentração, o número de vagas ofertadas e os contatos das Comissões de Residência Multi-
profissional em Saúde (COREMUs). No Paraná, 9 instituições oferecem o programa de Residência Multi-
profissional nas mais diversas áreas como: Análises Clínicas, Hospitalar, Farmácia Industrial, Saúde da 
Família, Oncologia, Hematologia, Saúde do Idoso, Saúde Mental, Urgência e Emergência, Neonatologia, 
Cardiovascular, entre outras.

As informações foram reunidas pela Assessoria de Comunicação do CFF, com base nos editais fornecidos 
pelas instituições formadoras e publicados na seção editais ativos do hotsite. 

Para solicitar a inclusão de programas de residência em saúde com vagas para farmacêuticos que ainda 
não foram inseridos no mapa, a entidade deve acessar o formulário na página inicial do hotsite (www.
cff.org.br/residencia) ou encaminhar um e-mail para residencia@cff.org.br. Além do mapa, a página 
conta com espaços para divulgação de eventos, entrevistas e experiências bem-sucedidas da residência 
em área da saúde envolvendo a atuação de Farmacêuticos, entre outros conteúdos.

WWW.CFF.ORG.BR/RESIDENCIA

RESIDÊNCIAMULTIPROFISSIONAL
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O CRF-PR deseja que
o seu final de ano seja 
brilhante de alegria,
iluminado de amor, 
cheio de harmonia 
e completo 
de paz. 

 Boas Festas


