AUDIÊNCIA COM SERRA

O farmacêutico de
que a saúde precisa
Arnaldo Zubioli, Jaldo de Souza Santos e José Serra:
atenção farmacêutica na pauta

Presidente do CFF diz ao ministro da Saúde que o
farmacêutico está preparado para assumir a atenção
farmacêutica e que o Brasil caminha para ter o
farmacêutico de que a saúde precisa

O farmacêutico está preparado para assumir a atenção
farmacêutica e as transformações do mercado, em número e
qualidade. A afirmação é do presidente do Conselho Federal de
Farmácia, Jaldo de Souza Santos, e consta de um documento
que entregou, em mãos, ao ministro da Saúde, José Serra, durante audiência, no gabinete ministerial, no dia nove de agosto.
Souza Santos foi ao ministro, junto com o diretor secretário do
CFF, Arnaldo Zubioli.
O presidente do Conselho explicou ao ministro que,
brevemente, cerca de 100 mil farmacêuticos estará em atividade, no Brasil, somando os seus esforços aos dos demais profissionais da saúde. A expressiva quantidade tem origem no aumento do número de cursos de Farmácia, no Brasil. Jaldo de
Souza Santos insistiu em que a atenção farmacêutica é básica
para a melhoria do quadro da saúde pública, principalmente na
atenção primária, e adiantou os esforços do CFF em favor do
seu fortalecimento.
Souza Santos citou, como exemplo, a realização da I
Conferência Nacional de Educação Farmacêutica, pelo Conselho Federal, com o apoio da Associação Brasileira de Ensino
Farmacêutico (Abenfarbio), de primeiro a quatro de agosto. O

evento teve o objetivo de discutir mudanças no ensino de Farmácia que levem a uma melhor formação do farmacêutico para
a farmácia clínica.
O documento que Jaldo de Souza Santos entregou a
José Serra, no trecho em que trata da I Conferência, diz: “...
está fácil depreender a inequívoca decisão de induzirmos mudanças substanciais no processo de qualificação dos novos
farmacêuticos, comprometidos com a responsabilidade social
da assistência farmacêutica, com destaque na farmácia ou drogaria pública ou comercial e hospitalar, de modo a reduzir os
custos da assistência farmacêutica e os riscos crescentes das
reações adversas a medicamentos, dados estes sabidamente
alarmantes”.
O ministro parabenizou o CFF pelos esforços e mostrou interesse em ter o órgão como parceiro em várias atividades, inclusive nos esforços do Ministério em favor de uma
política de preços de medicamentos. Souza Santos despediuse de Serra, dizendo: “Estamos caminhando para ter o farmacêutico de que a saúde precisa”. Referiu-se a um profissional
mais qualificado em farmácia clínica, mais voltado para a atenção farmacêutica, o que o torna mais identificado com as questões relacionadas ao paciente-medicamento.

CRF AM/RR

Delegacia de Roraima
ganha nova sede
A Delegacia de Boa Vista, em Roraima, vinculada ao Conselho Regional
de Farmácia do Amazonas, está com uma
nova sede. Ela funciona, desde julho, com
instalações maiores e com melhores condições para o atendimento à classe farmacêutica do Estado.
O conselheiro federal de Farmácia
pelo Amazonas, Artêmio Barbosa Correa, que preside a Junta Diretiva do
CRF-AM/RR, explica que a sede anterior não atendia às necessidades que a
classe estava exigindo. Ao contrário das
antigas instalações, onde faltavam condições físicas para as atividades da Delegacia, no novo local, há espaço para o
funcionamento adequado da sala de reuniões, secretaria e gabinetes. O proces-

so de informatização da Delegacia, iniciado antes da mudança, foi concluído,
o que oferece maior agilidade e segurança aos trabalhos.
Mas as transformações não vieram
apenas em termos físicos. Os farmacêuticos de Roraima participaram da eleição de uma nova diretoria da Delegacia,
o que, segundo Artêmio Barbosa, representa uma adequação administrativa,
com maior autonomia no gerenciamento
e fiscalização das atividades desses profissionais, no Estado. Vale salientar que
o órgão conta, também, com um fiscal
próprio, atuando independentemente do
CRF-AM/RR.
A inauguração da nova sede e a
posse da Diretoria da Delegacia, ocorri-

Inauguração da nova sede da Delegacia de Boa Vista. Aqui, o
presidente do CFF, Jaldo de Souza Santos (terceiro da esquerda)
e os diretores do órgão regional

das no dia 20 de julho, contaram com a
presença do presidente do Conselho Federal de Farmácia, Jaldo de Souza Santos, e da secretária de Saúde do Município, Marisa Natália Pinto, além do presidente e secretário da Junta Diretiva do
CRF-AM/RR, Artêmio Barbosa Correa e José Carlos Cavalcanti. A Delegacia está sob a direção de Fernando Gonzaga de Araújo e tem como sub-delegada Cecília da Cunha Camilo. Compõem
o Conselho Fiscalizador Maria Lúcia
Brasileiro Lacerda, Aluílson Bezerra de
Souza Júnior, Maria do Socorro Costa e
Samira Abdo Said.
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