
Entrevista  
O prazer e as dificuldades de ser farmacêutico  
Ninguém é capaz de pensar em Dr. Jaldo de Souza Santos, presidente do CFF, sem pensar no 
farmacêutico que ele é. É como se todas as linhas do seu destino apontassem apenas para a Farmácia. 
Ele próprio confessa que, se tivesse que começar a vida, hoje, não escolheria outra profissão. Não que a 
Farmácia tenha lhe trazido fortuna, mas, sim, uma felicidade sem tamanho, que nutre o seu dia-a-dia e lhe 
rende uma alegria de viver sem conta. Tudo vem do enorme prazer de fazer aquilo que é o sumo da 
profissão - a orientação farmacêutica. Em entrevista à PHARMACIA BRASILEIRA, Souza Santos admite 
que nem todos os farmacêuticos querem ir para o balcão da farmácia. Ele fala ainda, entre outros assuntos, 
sobre um plano de emergência que o CFF e os CRFs adotaram, com vistas a fixar a assistência 
farmacêutica plena, no Brasil. Página 12 

Dia do Farmacêutico  
O farmacêutico, este homem-saúde, comemora o seu Dia  
O Conselho Federal de Farmácia, pelo terceiro ano seguido, concede, a Medalha do Mérito Farmacêutico a 
pessoas que contribuíram com o desenvolvimento da Farmácia, no Brasil. Farmacêuticos, em geral, 
conselheiros federais, autoridades de todo o País, entre outros convidados, participaram da solenidade de 
comemoração, realizada pelo CFF, em Brasília . Página 16 

Entrevista  
Há algo de novo na farmácia hospitalar  
Você conhece a dispensação de medicamentos pelo sistema de horário de administração ou "on line", 
dentro dos hospitais? E sabe quais são as suas vantagens? O sistema está sendo implantado pela chefe 
da farmácia do Hospital Evaldo Foz, em São Paulo, farmacêutica Marisa Aparecida Crozara. É algo novo, 
dentro das farmácias hospitalares, que evoluiu de outro sistema - o da dose unitária, caracterizado pelas 
tiras de 24 horas - e que, por sua vez, deriva do já conhecido sistema de distribuição do medicamento, cujo 
princípio, inclusive, mantém-se preservado (o medicamento certo, na dose certa, na hora ceda e para o 
paciente certo). Marisa Crozara fala desse sistema, em entrevista à PHARMACIA BRASILEIRA. Página 27 

Artigo  
"A Aids e o profissional de saúde: um alerta à exposição ocupacional" é o título do artigo de autoria do 
farmacêutico Adriano Antunes de Souza Araújo, abordando um problema crucial para os profissionais de 
saúde: a sua exposição diária a uma grande variedade de doenças passíveis de transmissão ocupacional. 
"Considerando-se o sangue como principal veículo, existe risco de contágio de mais de vinte doenças, 
entre elas a hepatite e a Aids", alerta Adriano, ex-coordenador da Executiva Nacional dos Estudantes de 
Farmácia (Enefar) e doutorando da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo 
(USP), na área de Produção e Controle de Medicamentos Antiretrovirais. Página 30 

Perfil da assistência farmacêutica  
A Comissão de Farmácia do CFF está empenhada em buscar o perfil da assistência farmacêutica prestada, 
no Brasil. Para tanto, vai realizar um minucioso levantamento, ao final do qual ela pretende desenvolver um 
projeto de reciclagem dos conhecimentos dos farmacêuticos que atuam nos estabelecimentos. Uma das 
ferramentas que a Comissão vai utilizar serão os cursos de educação continuada. Página 46 

Artigo  
"Para falar sobre a perspectiva da assistência farmacêutica no novo contexto da saúde, fazem-se 
necessárias algumas reflexões sobre a política de assistência farmacêutica inserida na política de saúde 
atual: Qual é? De onde veio? Para onde caminha?". Este é o olhar de Ilenir Leão Tuma, farmacêutica-
bioquímica da Divisão de Programação e Distribuição de Medicamentos de Goiás (SES/GO) e secretária 
geral do CRF-GO, sobre uma nova assistência, que se desenvolve, impregnada de modernos matizados, 
como a descentralização das ações e a democratização das discussões. Essa reflexão está no artigo de 
sua autoria, que leva o título de "Perspectiva da assistência farmacêutica no novo contexto da saúde". 
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Alternativa para a prescrição de medicamentos  
(Relação de medicamentos). Página 54 

Educação Continuada à Distância  
O medicamento e o idoso. Página 63 

Infarma  
Informativo Profissional do Conselho Federal de Farmácia. Página 76 


