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Um ano se passou desde que assumimos a Gestão do CRF-MT e de lá para cá, nós da Diretoria, 
composta pela Dra. Ilza Martha, Dra. Tania Trevisan e Dr. Ednaldo Anthony, além de mim, 
juntamente com os Conselheiros Regionais, Conselheiro Federal e Colaboradores, não temos 
medido esforços no sentido de melhorar cada vez mais o nosso Conselho Regional e tornar o 

Lançamos esta publicação, onde esperamos torná-la periódica, como mais um canal de comu-
nicação com a categoria e com a sociedade. Nesta primeira edição, aproveitamos para fazer um 
balanço deste primeiro ano de trabalho e mostrar um pouco dos serviços prestados pelos setores 
do Conselho Regional. Cientes da importância do farmacêutico no atendimento de saúde da 
população, estamos trabalhando pela valorização da Categoria. O Conselho não é apenas um 
guardião da ética profissional, mas principalmente um órgão de proteção da sociedade. Por isso, 
a gestão atual do Conselho tem se pautado na capacitação profissional, buscando a melhoria em 
todos os níveis da atuação farmacêutica e sempre destacando a importância do exercício profis-
sional com responsabilidade e ainda buscando integração total com o sistema CFF e CRF’s, além de construir espaços e parcerias visando 

Nos últimos anos muito tem se falado na Profissão Farmacêutica, que no ano passado sofreu um duro ataque, não somente contra a profis-
são, mas também contra o direito da sociedade em ter um cuidado integral à sua saúde. Graças a Deus e a incansável mobilização da cate-
goria e das entidades farmacêuticas e estudantes de farmácia, com apoio incrível da sociedade, conseguimos uma vitória importante, que foi 
a queda da validade da Medida Provisória nª 653/14. MP essa que acabava com o direito constitucional do cidadão brasileiro de ter atenção 
integral à saúde. MP essa que surgiu justamente quando obtivemos uma das maiores conquistas do povo brasileiro que foi a aprovação da 
Lei nº 13.021/14, que transformou a farmácia em uma unidade de prestação de serviços farmacêuticos e de saúde. Isso foi fruto de uma 

Agora, no entanto, temos que reforçar o nosso papel nas farmácias, mostrando à população que ela pode e deve contar com a nossa orien-
tação na dispensação dos medicamentos, bem como avançarmos na atuação clínica do farmacêutico e conquistar ganhos em todas as outras 
áreas de atuação profissional. Temos certeza de que, melhorando a nossa prestação de serviços, estaremos preservando os direitos da socie-
dade e, ao mesmo tempo, valorizando a profissão farmacêutica. A valorização profissional também passa pela melhoria do ensino, e sendo 
assim acatamos com dedicação o convite do nosso Conselho Federal de Farmácia, de discussão sobre a qualidade da educação farmacêutica. 

Esta Diretoria passou o primeiro ano buscando estudar a fundo o CRF-MT e paralelamente tentar promover ajustes que buscam a melhoria 
dos serviços. Estamos focados em profissionalizar a gestão, visando a qualidade total nos serviços prestados. Decidimos, desde o início de 
nossa gestão, buscar melhorias no nosso atendimento no Conselho, pois sabemos que o exemplo tem que partir do Regional. Hoje temos 
um atendimento durante todo o dia, e os serviços também foram melhorados, para atender mais rapidamente às necessidades do nosso pú-
blico. Investimos e estamos investindo ainda mais em capacitação para nossos colaboradores. A profissionalização do CRF-MT está em 

Para 2015, muitas novidades e avanços estão programados e sendo executados, como cursos de pós-graduação, Conselho Itinerante e outras 
inovações que pretendemos implantar ao longo deste ano. Por isso agradecemos aos nossos servidores pelo empenho no curso de capacita-
ção profissional que promovemos recentemente e também pelo esforço na melhoria do atendimento. Agradecemos também aos Conselhei-
ros Regionais, Conselheiro Federal, membros das Comissões Assessoras e apoiadores, que nos tem ajudado a fazer do CRF-MT um órgão 

Aos farmacêuticos, além de agradecimentos queremos reforçar a importância da mobilização de todos para a valorização da categoria. A 
luta contra a MP 653/2014 nos mostrou que a união de todos foi determinante para a preservação dos direitos da sociedade quanto à assis-
tência farmacêutica. Podem apostar que o CRF-MT continuará fazendo a sua parte na valorização profissional da Categoria, e desde já 

Alexandre Magalhães
Presidente do CRF-MT

farmacêutico mais forte.

dar visibilidade à importância que o farmacêutico tem para o cuidado da saúde do povo.

luta de quase 20 anos, que veio trazer benefícios à população e também aos farmacêuticos.

O I Fórum Mato-grossense de Educação Farmacêutica  discutiu a formação profissional para melhorar o atendimento à sociedade.

andamento, venha nos fazer uma visita para constatar as mudanças e conhecer nossas ideias.

cada vez mais atuante e centrado em suas responsabilidades. 

agradecemos a todos pela colaboração nessa nossa missão, tornando a cada dia que passa, o farmacêutico mais forte.

Caros Colegas,
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Reforma administrativa amplia 
atendimento do Conselho

A Diretoria do CRF-MT tem inúmeras ideias para o ano de 2015. O presidente da enti-
dade, Alexandre Henrique Magalhães, destaca que o foco é o fortalecimento da categoria 
e a proteção da sociedade no que diz respeito à assistência farmacêutica. "A gente 
entende que a união das entidades fortalece a categoria e a sociedade fica bem resguar-
dada. Por isso temos buscado o entendimento e conversado e trocado ideias com todas 
essas entidades, buscando o funcionamento de todo o setor farmacêutico como uma 
engrenagem. Se todas as peças estiverem encaixadas e funcionarem harmonicamente, 
todos ganham com isso, sobretudo a sociedade, que é o nosso grande objetivo, garantindo 
a ela o direito de atendimento na saúde e valorizando o profissional farmacêutico", diz 
Alexandre.

Diretoria faz projetos para 2015

do o profissional farmacêutico", diz Alexandre.

diretoria buscou conhecer e entender a fundo o funcionamento de cada setor, e a partir disso deu início à construção de uma reforma 
administrativa, dando, por exemplo, maior fluidez na análise de processos. "Procuramos também melhorar o atendimento. A gente veio 
estudando e identificando as mudanças necessárias, e algumas delas já foram feitas. O horário de funcionamento, que antes fechava para 
almoço, passou a ser continuado. Desde o início de 2014 o Conselho passou a atender ao público sem interrupção, das 8h30 às 17h30. 
Foram mudanças administrativas originadas a partir do nosso acompanhamento", ressalta o presidente do CRF-MT, Alexandre Magalhães.

A diretoria também analisou que alguns setores que estavam funcionando separadamente poderiam funcionar melhor se estivessem juntos, 
e por isso foram feitas as novas distribuições, tentando melhorar administrativamente. "Às vezes a categoria ainda não consegue visualizar 
isso por ser uma coisa muito administrativa, mas a partir de 2015 serão implantadas outras mudanças, como os novos formulários, a partir 
de janeiro. Isso irá simplificar a vida do farmacêutico e do empresário que precisa dos nossos serviços. Acredito que ainda conseguiremos 
avançar muito com as reformas, o que é bom para a Categoria, bom para o público", conclui o presidente.

Após uma verdadeira imersão no setor administrativo do Conselho, a atual 
diretoria do CRF-MT promoveu e vem realizando várias mudanças na 
entidade, desde o início da gestão, em 2014. O objetivo da reforma 
administrativa é atender ainda melhor ao público, com mais eficácia e mais 
a g i l i d a d e .

Talvez os farmacêuticos ainda não se deram conta, mas eles já foram benefi-
ciados com as mudanças, que continuarão sendo implantadas em 2015. A

agilidade.

Muitos projetos da atual gestão do Conselho nasceram a partir de sugestões da categoria farmacêutica. "Nas andanças dentro e fora do 
Estado, a gente conversou com muita gente e ouviu a opinião de muitos farmacêuticos. No final de 2014, por exemplo, tivemos uma 
reunião em Sinop, de onde trouxemos várias propostas da categoria. Isso é uma grande diferença que temos na atual diretoria, porque 
vamos até o farmacêutico, ouvimos ele, pegamos a sua sugestão e tentamos implementar isso dentro do Regional. Nem tudo a gente 
consegue, até porque algumas coisas fogem da nossa alçada e da nossa competência, porém mesmo aquilo que não é da nossa responsabili-
dade a gente tenta buscar meios de ajudar para que aquilo aconteça, tentando buscar meios e ajudar para que aquilo aconteça, tentando 
buscar meios e ajudar para que aquilo aconteça, como as reivindicações referentes ao Sinfar (Sindicato dos Farmacêuticos). Neste aspecto a 
parceria com o sindicato tem sido importante, tanto nosso com eles  quanto deles conosco, para melhorar cada vez mais a profissão farma-
c ê u t i c a " ,  e x p l i c a  o  p r e s i d e n t e  d o  C o n s e l h o ,  A l e x a n d r e  H e n r i q u e  M a g a l h ã e s .

Os contatos tem se estendido a todas as entidades da classe farmacêutica. A diretoria tem buscado construir e manter um bom relaciona-
mento com o Sincofarma (Sindicato das Farmácias de Mato Grosso), que é o sindicato que representa os empresários, com a Anfarmag 
(Associação Nacional de Farmacêuticos), que representa o setor magistral, e com a SBAC (Sociedade Brasileira de Análises Clínicas), que 
representa o setor das análises clínicas. "Tanto é que nós estivemos na posse do doutor Jerolino, que assumiu a presidência nacional da enti-
dade. Estivemos prestigiando a posse e mantemos contato direto com ele", lembra Alexandre.

cêutica", explica o presidente do Conselho, Alexandre Henrique Magalhães.
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Equilíbrio e transparência nas contas

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso (CRF-MT) conseguiu 
fechar o ano sem nenhum débito pendente. E o diretor-tesoureiro, Ednaldo Anthony 
Jesus e Silva, destaca que ainda foi possível melhorar a estrutura da fiscalização, com a 
compra de novos veículos. "A gente conseguiu honrar todas as despesas e todos os com-
promissos do Conselho Regional. No que diz respeito à nossa gestão, não temos nenhum 
débito pendente. Os nossos compromissos no orçamento foram cumpridos. Conseguimos 
equilibrar as contas do CRF de maneira que não tivessem dívidas. O ano foi fechado sem 
d í v i d a s " ,  d i s s e  e l e .

O presidente do Conselho também está satisfeito com o andamento dos trabalhos da

Ednaldo Anthony, 
tesoureiro do CRF-MT.

Por se tratar do primeiro ano de mandato da atual diretoria, Ednaldo considera o fator financeiro de 
2014 como sendo positivo. "Conseguimos, dentro da nossa planilha orçamentária e do que a gente se 
propôs a executar, realizar todas as tarefas cotidianas. Fiscalização, execução fiscal, assessoria jurídica, 
diversas assessorias, pagamento dos funcionários e colaboradores, etc. Graças a Deus conseguimos 
encerrar 2014 com saldo positivo e cumprir o nosso objetivo, que era a meta financeira e orçamentária 
de 2014. Então eu só tenho que agradecer a todos os servidores, que entenderam o propósito dessa 
gestão, com o nosso cronograma de atividades que foi estabelecido. Isso nos possibilitou fecharmos o

Para 2015, o tesoureiro do CRF-MT informa que a Diretoria pretende avançar com suas metas, inclu-
indo as novas aquisições para o patrimônio. "Todo e qualquer recurso que sobrar neste caixa será inves-
tido em patrimônio para o Conselho, em pessoal e mão de obra qualificada, para que a população con-
tinue tendo um Conselho que presta serviço de qualidade, de proteção da saúde pública. O ano passado

O diretor destacou a importância dos farmacêuticos estarem em dia com a anuidade junto ao Conselho. "É através da manutenção desse 
órgão que a fiscalização é mantida e a saúde da população é preservada. Por intermédio de toda uma ação cotidiana que a gente executa. 
Por isso é importante manter em dia as nossas anuidades. Eu também sou farmacêutico e também pago anuidade, tenho meus compromis-
sos enquanto profissional farmacêutico que sou, para manter esse órgão funcionando".

Parceria com CFF garante benefícios 
para Mato Grosso

Aproveitando a participação na plenária do Conselho Federal, em janeiro deste 
ano, os diretores do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso Alexandre 
Magalhães e Tânia Trevisan, juntamente com o conselheiro federal José Ricardo, 
conversaram com o presidente do CFF, Walter Jorge, e conseguiram garantir alguns 
benefícios para Mato Grosso. "Este foi o principal ganho dessa nossa ida a Brasília. 
Acertamos importantes parcerias com o Conselho Federal, que vai nos permitir de 
promover, ao longo do ano, cursos, palestras e outras atividades em Cuiabá e no 

dívidas", disse ele.

boradores, porque eles são os porta vozes do Conselho pelo Estado todo".

foi muito positivo porque conseguimos comprar dois veículos, sendo uma caminhonete e um Gol para a fiscalização"

atual diretoria, do qual ele faz parte. "Com o apoio dos conselheiros regionais e de todos os servidores, conseguimos voltar a realizar a 
Farmafest. Também conseguimos efetivar a troca de alguns veículos da fiscalização, dando mais agilidade e melhores condições de trabalho 
aos fiscais. Isso garantiu também a segurança deles. O trabalho dos fiscais é árduo, difícil e perigoso, porque eles andam sozinhos pelas es-
tradas de Mato Grosso, e por isso nós também temos essa preocupação, de garantir ao máximo a segurança e o bem-estar dos nossos cola-

 

Ainda de acordo com Alexandre Magalhães, muitas vezes o elo de ligação mais fácil que o farmacêutico tem com o CRF é através do fiscal. 
"É com eles que os farmacêuticos mais têm contato. Então a gente também tem que dar a eles alguma garantia. Hoje, da frota de veículos 
do CRF nós temos apenas dois que ainda necessitam de cuidados especiais, por serem mais antigos. Mesmo assim, o carro mais antigo que 
o CRF-MT possui hoje na fiscalização tem quatro anos de uso. A gente tem conseguido manter uma boa qualidade de trabalho também 
para os fiscais", frisou o presidente.

ano de maneira positiva no quesito setor financeiro do CRF-MT".

Farmácia em Foco | Nº 01 | Janeiro a Junho de 2015
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Atuação do CRF-MT recebe elogios

O presidente Dr. Alexandre sempre foi participativo e atuante, manifestando sugestões criativas e edificantes, as quais foram acatadas pelos presentes nos eventos. 
O Dr. Alexandre é um gestor deveras participativo, dado que expressa sempre sugestões no WhatsApp dos Presidentes Regionais. Afirmo que o Dr. Alexandre, 
pelos contatos nos eventos, demonstrou ser um profissional sério com ações direcionadas para a valorização da categoria farmacêutica de Mato Grosso”.

“Os eventos e ações as quais participamos foram, principalmente, o 
movimento e a mobilização coordenada pelo Conselho Federal de Far-
mácia - CFF - contra a aprovação da Medida Provisória 653/2014.

(Ozório Paiva Filho, presidente CRF-DF)

Estes eventos ocorreram nas dependências do auditório do CFF e estendidos ao Congresso Nacional, com intensas visitas de sensibili-
zação e persuasão dos deputados e senadores quanto à importância do farmacêutico na saúde pública, notadamente, à frente da farmá-
cia comunitária. Ademais, participamos das Sessões Plenárias do CFF, inteirando-nos das deliberações tomadas, além de eventos ins-

“Convivi com o Dr. Alexandre ao longo de 2014 e sou testemunha de sua dedicação e profissionalismo na defesa da profissão farma-
cêutica, seja na luta para barrar a MP 653/2014, ou nas edições de avaliação do PNAF em todo o Brasil. Tenho profundo respeito 
e  admi ra ção  po r  s eu  t raba lho,  e  mu i t o  me  honra  pode r  c onv i v e r  c om e s t e  b r i l han t e  p r ofis s i ona l” . 

“Tive o privilégio de conhecer o Dr. Alexandre Magalhães em uma Plenária do Conselho Federal de Farmácia e desde então passei a 
admirar o seu trabalho pela forma atuante e comprometida com que trata os assuntos relacionados à profissão farmacêutica, em especial 
a sua efetiva participação na aprovação da Lei 13.021/2014 e na mobilização contra a Medida Provisória 653/2014. Sem dúvida

“2014 foi histórico para a profissão farmacêutica. Um ano de muitas lutas, mas também de conquistas. Conseguimos a aprovação da 
Lei 13.021 que caracteriza a farmácia como um estabelecimento de saúde.  A sintonia e a aproximação de todas as entidades farma-
cêuticas do país foram primordiais para conseguirmos também que a Medida Provisória 653/14 não fosse convertida em lei. O Dr. 
Alexandre Magalhães teve grande participação nessas vitórias, atuando de forma ativa. Também aproveito para agradecer a presença 
dele no I Congresso Farmácia Estabelecimento de Saúde realizado aqui no Estado de São Paulo, que teve como objetivo demonstrar a 
viabilidade da farmácia brasileira como prestadora de serviços conforme determina a Lei. Então mais uma vez a presença do Dr. 
Alexandre Magalhães como representante do CRF-MT foi muito importante”.

(Roberto Canquerini, presidente CRF-RS)

(Mirian Ramos Fiorentin, vice-presidente CRF-PR)

trucionais patrocinados pelo CFF para que os presidentes atuem com mais desenvoltura em suas gestões. 

pelos contatos nos eventos, demonstrou ser um profissional sério com ações direcionadas para a valorização da categoria farmacêutica de Mato Grosso”.

e admiração por seu trabalho, e muito me honra poder conviver com este brilhante profissional”. 

Cumprindo os compromissos da agenda da Diretoria, o presidente do CRF-MT, 
Alexandre Henrique Magalhães, tem viajado com frequência para Brasília e muitas 
outras cidades do país. Os dias transcorridos longe de casa são compensados com 
a importância dos contatos para a valorização profissional da Categoria. O trabalho 
itinerante do presidente do CRF-MT é reconhecido por representantes de órgãos 
da Categoria de vários Estados, como se pode ver os depoimentos a seguir:

(Pedro Menegasso, presidente CRF-SP)

os farmacêuticos do estado estão bem representados e a certeza de que o CRF-MT está em boas mãos!”

interior de Mato Grosso", declarou o presidente do CRF-MT. De acordo com Alexandre, o CRF-MT estabelecerá um cronograma de ativi-
dades para 2015. "Já temos algumas ideias pactuadas com a diretoria do Regional, e a gente quer dar início, inclusive, a um programa de 
educação continuada no Conselho Regional de Mato Grosso". Também ficou definido que haverá uma reunião do Conselho Federal com 
os presidentes dos conselhos regionais para discutir fiscalização. "A data ainda não foi marcada, mas a reunião ocorrerá em breve", disse o 
presidente do CRF-MT. Segundo Alexandre Guimarães, a plenária do CFF foi atípica, por ter sido a primeira do ano. "A pauta não foi ex-
tensa, mas a plenária foi marcada pela posse dos novos conselheiros federais, inclusive de Mato Grosso. José Ricardo entrou no lugar de 
E d s o n  C h i g u e r u  T a k i ,  q u e  n o  e n t a n t o  p e r m a n e c e  c o m o  s u p l e n t e  d e  J o s é  R i c a r d o .

O Conselho Federal é quem dita as normas, estabelece resoluções e direciona a atividade profissional. Quem fomenta a discussão são os 
conselheiros federais. "Quando o conselheiro federal é atuante dentro da plenária do Conselho Federal e conhece bem a realidade dos con-
selhos regionais, ele consegue pautar as discussões do plenário e consegue incluir nos debates benefícios e melhorias para seus estados. 
Quanto mais atuante for o conselheiro federal, melhor é para o seu Estado".

Edson Chigueru Taki, que no entanto permanece como suplente de José Ricardo.

Farmácia em Foco | Nº 01 | Janeiro a Junho de 2015
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Ao mestre com carinho: tesoureiro 
do CRF-MT recebe homenagem em 
colação de grau do curso de Farmácia

O Professor da UNIC há 10 anos e diretor do CRF-MT, Ednaldo Anthony de Jesus e 
Silva foi homenageado por alunos do curso de farmácia da UNIC durante colação de 
grau, no dia 20 de janeiro deste ano, em pleno Dia Nacional do Farmacêutico. A sole-
nidade ocorreu no Hotel Fazenda Mato Grosso, e Ednaldo foi padrinho da turma 
noturna.

Formandos do Curso de Farmácia da UNIC.

Visivelmente emocionado, o professor Ednaldo declarou que a homenagem foi 
uma honra e um orgulho muito grande. "É sempre muito bom ser lembrado, 
ainda mais pelos acadêmicos de hoje, que agora se tornaram nossos colegas 
farmacêuticos. O que tenho a dizer é que eles são privilegiados de estarem colan-
do grau no Dia do Farmacêutico. Isso é uma honra, e eu me sinto mais honrado 
ainda, por fazer parte deste momento tão especial para eles". eles".

Ednaldo fez uma revelação. "Sou educador de nascença, a minha paixão é edu-
car. Não penso em parar tão cedo. Mesmo quando estiver de cabelos brancos 
pretendo continuar passando os ensinamentos que me foram conferidos", disse 
e l e .

Em seus depoimentos, os estudantes manifestaram todo carinho e gratidão pelo 
professor. "Ele é mais que um professor. Além de saber passar o conhecimento, 
ele é amigo, é divertido, é compreensivo, é uma pessoa diferente. Foi por isso que 

Gratidão

decidimos homenageá-lo", disse Eliane de Oliveira Aguiar Ribeiro, em nome dos alunos.

Para a coordenadora do curso de Farmácia da UNIC, Ângela Maria Nolasco Monteiro, a homenagem dos estudantes foi merecida. "O 
Ednaldo é uma pessoa espetacular e um senhor professor", disse ela. Segundo a coordenadora, a colação de grau durante o Dia do Farma-
cêutico ocorreu por uma coincidência, que deixou os professores e estudantes de farmácia ainda mais felizes. "Atualmente o farmacêutico 
tem, com certeza, muitos motivos para comemorar. O curso de farmácia é muito bonito, é uma profissão muito bonita, e os novos farma-
cêuticos devem estar muito contentes por isso".

ainda, por fazer parte deste momento tão especial para eles".

 ele. e

Presidente do CRF-MT é paraninfo 
em Barra do Garças

A convite da comissão de formatura do curso noturno de farmácia da Univar 
(Faculdades Unidas do Vale do Araguaia), representada pela formanda Angélica,  
o presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso (CRF-MT), 
Alexandre Henrique Magalhães, foi o paraninfo na colação de grau que aconteceu 
em Barra do Garças-MT (a 508 km de Cuiabá), no dia 22 de janeiro deste ano.

O diretor-tesoureiro do CRF-MT, Ednaldo Anthony de Jesus e Silva, acompanhou 
o presidente. Aproveitando a ocasião, os diretores do Conselho visitaram farma-
cêuticos e empresários de Barra do Garças para saber de suas necessidades e sugestões ao CRF. Eles também tiveram uma reunião adminis-
trativa com os servidores da seccional.
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Melhorar a fiscalização para valorizar 
a profissão

Melhorar a estrutura da fiscalização está entre as metas da diretoria do CRF-MT 
para 2015. É o que anuncia o presidente do Conselho, Alexandre Henrique 
Magalhães, destacando a importância da fiscalização como instrumento de 
valorização da profissão e sobre as particularidades operacionais das ações dos 
fiscais. Este, inclusive, foi o tema da fala de Alexandre Magalhães na reunião dos

O CRF-MT tem cinco farmacêuticos-fiscais, e a equipe é formada por Cleyton

Por sua vez, Jefferson reforça que o trabalho de fiscalização do Conselho é a 
favor dos profissionais e estabelecimentos idôneos. "O Conselho atua de modo 
que os profissionais de farmácia tenham o direito de exercer a profissão, e tam-
bém tem um papel primordial, que é garantir à sociedade e ao próprio farma-
cêutico, que esse trabalho seja feito por profissionais que cumpram esse papel 
de forma ética e compromissada. Quer coisa melhor que esta para os farmacêu-
ticos? O Conselho garante aos farmacêuticos o direito de exercer a atividade 
profissional. O Conselho também garante à população um serviço farmacêutico 

Valéria e Edinamar relatam algumas dificuldades de seus trabalhos. Elas nunca 
foram treinadas para trocar pneu, mas tiveram que aprender a fazer isso, em 
função da necessidade. "A gente muitas vezes acaba amassando as rodas do veí-
culo nos buracos. Teve uma vez que precisei levar o carro para o acostamento e 
me virar sozinha, fazendo uso do macaco e trocando o pneu", diz Edinamar.

Presidente do CRF-MT acompanhado da equipe 
de farmacêuticos-fiscais de Mato Grosso. 

De janeiro a novembro de 2014, a fiscalização do CRF-MT visitou 129 municípios de Mato Grosso e emitiu 9.785 termos de inspeção, sen-
do 1.640 em Cuiabá e 8.145 no interior do Estado. Foram lavrados 451 autos de infração. Deste total, 246 foram em estabelecimentos sem 
RT, 87 sem registro no CRF e 118 por ausência do RT. Ainda de acordo com o relatório de atividades do setor de fiscalização, referentes a 

Ser fiscal não é missão fácil. O trabalho envolve muitas situações de risco. Os farmacêuticos-fiscais do CRF-MT relatam que há inúmeros 
desafios, começando pela solidão, já que chegam a ficar uma semana longe de casa, e, de vez em quando, também ficam atolados na lama ou 
com o veículo quebrado no meio de estradas desertas. "Fazer valer uma legislação e o direito do farmacêutico, de exercer sua profissão, e 
fazer valer o direito do cidadão, que precisa da orientação do farmacêutico, seja na farmácia ou no laboratório, numa farmácia pública, 
numa drogaria, esta é a nossa missão. Este é o trabalho de formiguinha que fazemos, indo até às localidades mais distantes e isoladas, e 
sempre sozinhos, enfrentando dificuldades. Na sua grande maioria, as pessoas não gostam de ser fiscalizadas, e por outro lado você vai até 
elas sozinho, percorrendo enormes distâncias, para fazer esse trabalho que na maioria das vezes não é bem compreendido", diz Dariston.

O trabalho dos fiscais garante aos farmacêuticos o direito legal que eles têm de exercer a profissão. "Se não fosse essa fiscalização, muitos 
deles não estariam trabalhando aonde estão", diz Cleyton, complementando que a fiscalização exercida pelo CRF-MT é muito mais orienta-
tiva que punitiva. "Para aqueles que são temerosos eu sempre digo que, se não houvesse hoje a nossa fiscalização, talvez 80% ou mais dos 
farmacêuticos estariam desempregados, porque nem todos os donos de farmácia vêem os farmacêuticos como peça importante que são", 

 

"Uma vez eu tive que pegar carona num caminhão de areia para poder chegar até à cidade mais próxima e conseguir ligar para o seguro e 
solicitar um guincho", conta Valéria. "Eu vinha voltando de Gaúcha do Norte, que fica 160 km distante de Barra do Garças, e no retorno, 
com a estrada muito ruim, rompeu um cabo, o carro ficou sem bateria e eu, a pé. O jeito foi pegar carona".

presidentes de Conselhos, ocorrida em Brasília, no início de fevereiro. 

Eduardo Silva, Dariston Arruda Pires, Edinamar Alves Barreto Freese, Jefferson Willian de Oliveira e Valéria Kátia Gardiano.

2014, foram feitas 120 reuniões de orientação, e foram encaminhados 17 processos éticos.

Profissão de riscos

diz ele.

de qualidade".
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A voz da experiência

Ela tem 72 anos e trabalha no CRF-MT desde janeiro de 1982, na Contabilidade. 
Nesta entrevista, dona Ivone Oliveira da Silva ajuda a resgatar um pouco da história 

CRF-MT: Dona Ivone, a senhora pode nos contar sobre a sua vida profissional no 

Ivone: "Eu vim de família de contadores. Minha mãe era contadora e tinha um escritório 
de contabilidade na Rua Cândido Mariano, onde eu a ajudava. No ano de 1981, um de 
nossos clientes, o doutor Benedito Miguel Kalix, me convidou para ajudar a fazer a 
eleição no Conselho Regional de Farmácia. Graças a Deus eles gostaram do meu traba-
lho. Quando foram organizar e montar o Conselho Regional de Farmácia, em 1982, fui 
c

do Regional.

CRF-MT?

Regional de Farmácia de Mato Grosso".

CRF-MT: Como era a situação naquela época?

enviar para o CFF on-line".

CRF-MT: Tem alguma coisa que diferencia esta gestão das demais?

a visão de gestão".

CRF-MT: A senhora aprova as mudanças administrativas que vêm sendo feitas pela atual diretoria?

serviço, visto que é tudo on-line e não tem nenhum problema".

CRF-MT: Tem alguma coisa que marcou época no Conselho, em sua opinião?

cias da diretoria, mas sobretudo para satisfazer às necessidades do Conselho".

CRF-MT: É possível fazer uma comparação de como foi trabalhar antes e como é hoje na atual gestão do Conselho?

convidada para efetuar esse serviço. Enviamos um ofício ao Conselho Federal, em São Paulo, pedindo para que mandassem algum pessoal 
de lá, para começarmos as atividades do Conselho. Vieram então, um tesoureiro, um contador e um secretário, e nós montamos o Conselho 

Ivone: "Em 82 nós tínhamos pouco farmacêuticos, porque o Estado havia se dividido. Por isso, era fácil atuar no Conselho, uma vez que 
havia poucas farmácias e poucos farmacêuticos. Mais de 50% era de Mato Grosso do Sul. Mas o CRF-MT foi crescendo e hoje é esta insti-
tuição que estamos vendo. Antigamente tinha pouco trabalho, e não tinha a tecnologia que temos hoje. A contabilidade era toda manual. 
Depois porém, ela passou a ser feita nas máquinas elétricas, e hoje estamos na tecnologia. Quando termino de fazer um balanço, posso 

Ivone: "Esta diretoria tem mais dificuldade porque todos os membros que formam a diretoria nunca estiveram no Conselho, enquanto que 
as outras, ou tinham um membro da diretoria anterior ou já tinham passado pelo Conselho, e esta diretoria atual não tinha. Então, o ano 
passado foi meio difícil, em relação à gerência. Mas este ano com certeza será melhor, porque eles já têm a experiência de 2014 e ampliaram 

Ivone: "Totalmente, porque o Conselho está crescendo, e quanto mais ele crescer, é natural que ele nos dê mais serviço. Trabalhar apenas 
num período do dia, por exemplo, já não bastava mais. Até mesmo a contabilidade, que eu ainda faço em apenas um período, no turno da 
tarde, exige que venha muitas vezes também de manhã, porque tenho um compromisso e uma responsabilidade com o Regional, e também 
com o Conselho Federal. Tenho que me adequar e fazer meu serviço, mas hoje está bom pra mim, porque lá da minha casa posso fazer o 

Ivone: "Tenho saudade do passado porque os funcionários eram mais unidos, e a gente conversava mais. Tinha tempo para conversar. Hoje 
a gente nota que mudou muitos funcionários. Eu já estava acostumada com eles. Mas não tenho nada contra os funcionários atuais. Conver-
so com todos, são todos meus amigos. O CRF-MT hoje é uma instituição muito boa, estamos crescendo a cada ano, e a cada ano estamos 
subindo mais um degrau na escala de aperfeiçoamento. Ninguém é perfeito, mas procuramos fazer o melhor, não só para atender às exigên-

Ivone: "Eu costumo dizer que quem trabalha tem que se adaptar. Afinal, somos nós que damos a eles o suporte, e eles são os responsáveis. 
Não que eu não tenha responsabilidade pelo que acontece na contabilidade. Eu tenho e sei até onde ela vai, mas o coordenador de despesa 
e quem responde pelo Conselho é a diretoria. Então, quando entra uma nova diretoria, eu costumo ir lá e conversar com eles, para dizer 
como está a situação, e a partir daí a gente vai fazendo as adequações, informando a eles o que pode e o que não pode ser feito, explicando, 
dentro da lei, por que não é possível. Portanto, eu nunca tive dificuldade com nenhuma diretoria. Até porque, ainda estou aqui, e posso dizer 
que tive bom relacionamento com todas as diretorias, sem exceção".
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‘‘A qualidade de serviço prestada pelo 
farmacêutico não tem comparação com a 
do atendente. Não se trata de menosprezar 
o outro profissional, mas o farmacêutico 
estudou para isso e tem a qualificação, 
estando preparado para esta prestação de 
serviço, e a população sente essa diferença e 
reconhece este farmacêutico e este profissional’’.

Osvaldo Jorge Nogueira, proprietário farmacêutico
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Farmacêutico: a receita do sucesso

Percebendo o aumento da demanda, alguns donos de farmácia hoje estão investindo na 
contratação de farmacêuticos além do que a lei exige. Segundo o empresário de Várzea 
Grande Osvaldo Jorge Nogueira, vale à pena investir na contratação de farmacêuticos. Ele 
é dono de duas farmácias com 26 funcionários, e além dele há mais quatro farmacêuticos.

Segundo o empresário, o custo é diluído no retorno que se tem do investimento. "O traba-
lho é recompensado", garante ele, acrescentando que, em sua opinião, as demais farmácias
lucrariam mais e só teriam a ganhar se adotassem a mesma estratégia. "A qualidade de ser-
viço prestada pelo farmacêutico não tem comparação com a do atendente. Não se trata de
menosprezar o outro profissional, mas o farmacêutico estudou para isso e tem a qualifica-

Especial

ção, estando preparado para esta prestação de serviço, e a população sente essa diferença e reconhece este farmacêutico e este profissional.

Osvaldo Jorge explica que sempre manteve o farmacêutico em tempo integral em seus estabelecimentos. "Isso foi, inclusive, um meio da 
gente manter um alto padrão de atendimento na farmácia, e sempre manter um crescimento nas vendas, bem como no atendimento. Nós 
sempre mantivemos esse padrão desde o início. Como eu, hoje, não consigo mais estar no balcão para o atendimento, à medida que fui 
saindo procurei ir contratndo outros profissionais para garantir a prestação de serviço e me substituir no atendimento".

A Farmaclin funciona diariamente das 7h às 22h, atendendo cerca de 500 pessoas por dia. Para Jorge, o mercado ainda tem muito espaço 
para os farmacêuticos, que têm nas mãos uma das profissões do futuro. "É uma profissão que está em pleno desenvolvimento, a população 
está ficando com uma média de idade mais avançada, a média de idade está crescendo a cada ano, e com isso cresce, cada vez mais, a neces-
sidade de um profissional que dê atenção a essas pessoas. O farmacêutico está enquadrado nessas profissões, e cada vez mais se torna im-
portante a figura do farmacêutico na prestação de serviço a essas pessoas, tendo em vista que a cada dia que passa um maior número de 
pessoas pede para ser atendido por um farmacêutico, para terem assistência ou mesmo simples informações". Sobre a assistência farmacêu-
tica no Brasil, hoje, Osvaldo Jorge avalia que ela vem crescendo, e num futuro próximo o Brasil inteiro terá uma assistência plena. "A ideia é 
e s t a " ,  d i z  e l e .

 
atendidos. "A clientela aumenta consideravelmente quando se tem um atendimento mais personalizado. A confiança no medicamento utili-
zado e na certeza de que está sendo orientado corretamente são muito importante para os clientes. E como os clientes sempre perguntam 
pelo farmacêutico, não há dúvida de que todos serão bem atendidos", diz ela. Luciene afirma que custos aumentaram consideravelmente, 
mas destaca que o retorno está sendo compensatório. "Procuro visualizar isso como sendo um investimento para o negócio. Como temos 
muitas universidades, hoje, formando profissionais farmacêuticos, podemos nos privilegiar de termos mais profissionais envolvidos e traba-
lhando com responsabilidade pela promoção da saúde da população e dessa forma colaborando para que os mesmos sejam mais vistos, 
m a i s  s o l i c i t a d o s  e  m a i s  v a l o r i z a d o s ,  c o n c l u i u  a  e m p r e s á r i a .

Elvis Donizete Cândido, também de Sinop, é outro empresário que abriu mais espaço para os farmacêuticos. Ele tem duas farmácias, com 
um total de sete farmacêuticos, sendo cinco em um estabelecimento e dois na outra. "Numa loja somos eu, minha esposa e mais três farma-
cêuticos, e a minha caixa é estudante de farmácia, assim como uma atendente. A minha drogaria hoje é referência em atendimento em 
Sinop, justamente por termos gente capacitada e treinada", diz ele. Segundo ele, é perfeitamente possível e viável, para as farmácias,  contra-
tar mais farmacêuticos. "Se você tem um funcionário com qualidade, por que pegaria uma pessoa leiga para colocar no lugar dele? Não há 
dúvidas de que o profissional oferece vantagens. O farmacêutico ganha mais e então a gente tem que investir mais, só que, em contraparti-
d a ,  p a s s a m o s  a  g a n h a r  m a i s  t a m b é m ,  p o r q u e  a  c l i e n t e l a  a u m e n t a " ,  e x p l i c a .

Em Sinop, segundo Elvis, existem 75 farmácias. Espera-se, portanto, que as demais também adotem a ideia e contratem mais farmacêuticos.
Para Elvis, a maior dificuldade é justamente a mão-de-obra. "Infelizmente existe um despreparo nas universidades quanto às drogarias. As 
universidades ainda preparam o farmacêutico mais para trabalhar nas indústrias e laboratórios de análises clínicas, e preparam menos para 
as drogarias. Aí temos que treinar e investir neste treinamento para que eles fiquem capacitados e possam atender melhor à população".

Farmacêuticos da Farmaclin, no Cristo 
Rei em Várzea Grande. 

Na próspera cidade de Sinop também há farmácias que fizeram isso e foram bem sucedidas, 
como é o caso da Farmácia Flor de Maio, que tem como sócia-proprietária a farmacêutica-
bioquímica Luciene Martin Coelho. Com mais gente habilitada para dar orientação farmacêutica, 
segundo os proprietários as farmácias passaram a ser mais procuradas pela clientela e se destaca-
r a m  n o  m e r c a d o .

"Trabalhei 5 anos no setor de Análises Clínicas e já estou há 14 anos no setor do comércio vare-
jista. Hoje administro duas drogarias, e em cada uma delas tenho 4 farmacêuticos trabalhando", 
revela ela, acrescentando que a diferença do atendimento no quesito informação técnica e aten-
ção farmacêutica oferecida pelos profissionais farmacêuticos foi ponto decisivo para que essas 
contratações se efetivassem. Segundo Luciene, a decisão de trabalhar somente com farmacêuticos 
surgiu, primeiramente, da necessidade de se ter o profissional em todo o horário de funciona-
mento,  e depois porque os clientes sempre chegam e procuram pelo farmacêutico para serem 

ram no mercado.

mais solicitados e mais valorizados, concluiu a empresária.

da, passamos a ganhar mais também, porque a clientela aumenta", explica.

esta", diz ele.
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Mais conscientização profissional

O número de farmacêuticos que infringem o código de ética da profissão por desconhe-
cimento da legislação está diminuindo em Mato Grosso. Ao fazer esta constatação, o 
Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso (CRF-MT) também observou que isso 
se deve em grande parte à ação das comissões de ética da entidade, conforme foi apre-
sentado e discutido na última reunião das comissões de ética, no final de 2014, que 
contou com as presenças do presidente do CRF-MT, Alexandre Magalhães, e da 
a d v o g a d a  C r i s t i a n e  M e n d e s  d o s  S a n t o s  S o u z a .

O CRF-MT tem duas comissões de ética, que se reúnem quinzenalmente na sede do 
CRF-MT para análise dos processos. Uma delas é presidida pelo farmacêutico Hamílton 
Teixeira, e a outra, pela farmacêutica Ágatha Raquel Ribeiro de Oliveira. Os demais 
membros das comissões são os farmacêuticos Ademir Martins da Silva, Geraldo Alves 
de Lima Neto, Larissa Utsch Seba e Raphael Teixeira Pansiere.

As comissões de ética foram instituídas pela presidência do CRF-MT para balizar a atuação do profissional farmacêutico junto ao estabele-
cimento em que ele é responsável técnico ou responde por instituição pública ou privada, de acordo com o código de ética da profissão 
farmacêutica. Segundo Hamílton Teixeira, a maioria dos farmacêuticos convocados para as reuniões de orientação está seguindo as orienta-
ções dadas frente ao código de ética e não está mais recorrendo em possíveis infrações, o que faz com que não seja necessária uma monta-
gem de processo para submeter à análise por parte da comissão de ética. "Acredito que esse trabalho está sendo bem desenvolvido pelas 
comissões de ética", diz ele. Hamílton destaca que o papel das comissões não é o de punir, e sim de orientar os profissionais, para que eles 
tenham consciência de seu papel, porque muitas vezes eles não têm essa consciência. "O que a gente quer é que o farmacêutico tome cons-
ciência do seu papel e da sua responsabilidade dentro dos estabelecimentos, baseado nos direitos e deveres de acordo com o código de ética. 
Somente os profissionais que reincidem nos erros recebem as punições cabíveis, como multa e suspensão, que as comissões de ética suge-
r e m  e  a  p l e n á r i a  d o  C o n s e l h o  d e fi n e " .

Larissa Seba complementa as declarações de Hamílton. "A gente preza pelo bom profissional farmacêutico. Às vezes, por desconhecimento 
da legislação, até mesmo os bons profissionais acabam infringindo certos artigos do código de ética. Mas, sendo orientados e vendo que o 
papel deles na farmácia é imprescindível, na maioria das vezes eles acabam mudando de conduta", diz ela. Segundo Larissa, isso é muito 
bom, porque a sociedade, hoje em dia, está exigindo a presença do farmacêutico. "Quando o cliente chega nas farmácias geralmente agora 
ele quer falar com o farmacêutico, e se o farmacêutico não estiver presente, na maioria das vezes o cliente procura outro estabelecimento 
e não volta mais àquela farmácia, porque ali não tem um profissional com o conhecimento necessário para atendê-lo. Ele busca alguém 
capacitado para falar sobre a terapia, as reações adversas, as interações medicamentosas, etc. O nosso papel é fazer com que o farmacêutico 
t e n h a  e s s a  c o n s c i ê n c i a  d o  p a p e l  d e l e " ,  f r i s a  e l a .

da farmácia. "Porque o farmacêutico é o último profissional a orientar o consumidor. Se ele não orientar bem, a pessoa irá consumir o 
remédio de forma errada, podendo acarretar um problema de saúde". Ainda segundo ele, o farmacêutico é essencial para várias atividades. 
"Essa responsabilidade do farmacêutico não se restringe às farmácias, mas a todos os estabelecimentos onde ele trabalha. "O farmacêutico 
pode assumir várias funções, muito além da dispensação de medicamentos. Dependendo do tipo de estabelecimento, ele vai verificar onde a 
sua função é adequada. Em todo local, onde tem medicamento, onde existe a distribuição, o transporte e o armazenamento desse medica-
m e n t o ,  h á  a  n e c e s s i d a d e  d o  f a r m a c ê u t i c o " .

A conclusão final, segundo Ágatha Ribeiro, é que 2014 foi um ano muito bom, porque as comissões conseguiram concluir, positivamente, 
muitos trabalhos. "O que mais chega para a comissão de ética são casos de ausência dos profissionais nos estabelecimentos. Por isso este é 
um ponto que a gente pretende debater para poder orientar ainda melhor os farmacêuticos. Infelizmente ainda tem farmacêuticos que des-
conhecem o papel deles na drogaria ou em qualquer outro estabelecimento de saúde. Eles desconhecem o seu papel como farmacêutico, e 
então a comissão de ética tem que orientá-los. A sensação que se tem é que muitos saem das universidades ainda despreparados ou não 

Comissão de ética do CRF-MT reunida. 

As comissões de ética analisam todos os processos que chegam ao Conselho, por denúncia 
ou por ação da fiscalização, tanto do Conselho e da Vigilância Sanitária quanto da Polícia 
Federal. Em conformidade com o código de ética, são observados a presença do farma-
cêutico, a atenção farmacêutica, as denúncias sobre venda de produtos adulterados, produ-
tos sem registro, contrabando de medicamento e venda de medicamentos que não são 
pertinentes ao estabelecimento, dentre outras coisas. "Antigamente isso era muito evidente, 
e medicamentos com registro do Ministério da Agricultura, por exemplo, se vendiam em 
f a r mác i a .  I s so,  devag a r ,  fo i  a c abando" ,  obse r va  Hami l ton  Te i xe i r a .

A c e s s í v e i s  à  p o p u l a ç ã o
Para um dos membros das comissões, Ademir Martins, o trabalho da comissão de ética é 
importante no sentido de colocar o farmacêutico nos seus devidos lugares, que é atender 
à sociedade no que ela tem de direito: assistência farmacêutica e pontualidade no balcão 

advogada Cristiane Mendes dos Santos Souza.

rem e a plenária do Conselho define".

tenha essa consciência do papel dele", frisa ela.

mento, há a necessidade do farmacêutico".

farmácia. Isso, devagar, foi acabando", observa Hamilton Teixeira.

Acessíveis à população
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Especial

e essa responsabilidade. Que ele veja o papel dele dentro da farmácia".

Legislação

Recomendações

informados suficientemente quanto ao papel deles nas farmácias, que é imprescindível". Por sua vez, Larissa ressalta que a sociedade hoje 
em dia exige a presença do profissional farmacêutico. "Ele é um dos profissionais mais confiáveis. Dentro da área da saúde ele é um profis-
sional que a maioria da população, dos mais carentes aos mais abastados, ela procura o farmacêutico porque ela vê nela um profissional de 
confiança. A população sabe que o farmacêutico é quem entende de medicamento, entende sobre a terapia medicamentosa, e sabe que o 
papel do farmacêutico, principalmente na farmácia, que hoje a gente conseguiu colocá-la como estabelecimento de saúde, é a continuidade 
do consultório médico. É ali que o farmacêutico vai ter o papel de continuar o tratamento medicamentoso do paciente. Ele vai ser respon-
sável pela eficácia daquele tratamento. A farmácia, que é a maioria dos estabelecimentos que hoje em dia o farmacêutico atua é em drogaria, 
e ele geralmente vem parar na comissão de ética por ausência. Então a gente tenta instruir e fazer com que o farmacêutico tenha essa visão 

Conforme a Assessoria Jurídica do Conselho, no código de ética anterior, uma das atribuições da comissão de ética era analisar toda a docu-
mentação pertinente ao processo, ouvir o profissional farmacêutico para saber o posicionamento do colega frente à documentação que ins-
truiu o processo, e, ao final, emitir um relatório onde, além da comissão opinar pela infração ou não ao código de ética, ela ainda sugeria a 
aplicação de uma penalidade ou não. E a sugestão poderia ser ou não acatada pelo relator do processo na plenária. "Hoje, isso mudou", diz 
Cristiane Mendes, complementando que, com a aprovação do novo código de ética, à comissão de ética cabe tão somente analisar o proces-
so, ouvir o colega, emitir um relatório final da mesma maneira, porém ela vai argumentar se por ventura aquele profissional agiu com dolo 
ou com culpa. "Nós sabemos que o dolo é a intenção de infringir o código, e a culpa é por mero desconhecimento da legislação farmacêu-
tica. Então na verdade caberá única e exclusivamente ao plenário, ou seja, ao relator do processo, de fato sugerir a aplicação de uma penali-
dade em conformidade com o código de ética, que já trata, inclusive, das sanções a serem aplicadas em cada caso de infração ao código".

De acordo com o presidente de uma das comissões de ética do CRF-MT, hoje os colegas têm que se situar que, a partir da portaria 344, os 
medicamentos controlados passaram a ser enquadrados como tráfico de entorpecentes. "Há muitos que ainda não sabem da gravidade da 
extensão da responsabilidade dele dentro do estabelecimento farmacêutico. Não importa se ele é privado ou é público, mas principalmente 
o público", diz Hamílton. "Hoje a gente vê muitos escândalos, em que prefeituras recebem medicamentos com prazo de validade vencidos, 
mau acondicionamento, sem o local adequado, sem refrigeração, e isso tudo faz com que os medicamentos sejam perdidos. É papel do far-
macêutico estar olhando isso, porque se vem uma fiscalização da Vigilância, e aquela instituição pública não está com o seu ambiente ade-
quado, o farmacêutico pode responder por isso. Então a Comissão de Ética tem esse papel fundamental, de estar balizando o profissional 
junto às suas obrigações perante a profissão farmacêutica.

Conheça a Secretaria do CRF-MT 
e suas muitas atribuições

Segundo a Secretária Geral do CRF-MT, Tânia Trevisan, o setor da Secretaria do Conselho é vital 
para o bom desenvolvimento dos trabalhos da entidade como um todo. "Fazemos a recepção, análise 
e guarda de todos os documentos referentes às pessoas física e jurídica de todo o Estado de Mato 
Grosso, inclusive daqueles protocolados nas seccionais do nosso Regional", diz ela. "Faz parte 
também da Secretaria do CRF a recepção, que é o nosso cartão de visita. As funcionárias recebem e 
orientam sobre os corretos procedimentos quanto aos trâmites das documentações, seja por telefone, 
e-mail ou correio. Também é de responsabilidade da Secretaria a realização e preparação de todo o
processo eleitoral do CRF, que aliás já iniciamos neste ano, com a busca da atualização cadastral dos profissionais inscritos, considerando 

Quem também fala do funcionamento e atribuições da Secretaria é a chefe do setor, Ronise Botelho. Dentre as atribuições da Secretaria, se-
gundo Ronise, está a montagem dos processos para as reuniões plenárias do CRF-MT. "A Secretaria analisa os processos das pessoas físicas 
que são recebidos pela recepção, organiza as pauta das reuniões plenárias e solicita materiais ao Conselho Federal, como as cédulas de iden-
tidade profissional com chip, que agora é confeccionada pelo CFF. Na Secretaria ficam arquivados quase todos os documentos que chegam 
ao Conselho. Após serem analisados e dados os encaminhamentos necessários, são guardados nos arquivos". De acordo com Ronise, os 
processos montados pelos outros setores do Regional, como o setor de fiscalização e jurídico, também são enviados para a Secretaria, e são 

No setor de Recepção/Registro são realizados todos os procedimentos de protocolo e feita a triagem para os demais setores do Regional. A
 responsável pelo setor, Fernanda Feitosa, explica que ali também ocorre a montagem e análise dos processos de Pessoa Jurídica, tais como 
registro de firma, alteração farmacêutica e baixa de responsabilidade técnica, dentre outros serviços.  "Prestamos ainda serviço de apoio para 
os colegas da sede administrativa e das três seccionais, localizadas em Rondonópolis, Barra do Garças e Sinop", complementa Fernanda.

que a partir deste ano a eleição será via web, e que todo o material eleitoral será encaminhado pelo correio", conclui Tânia Trevisan.

distribuídos aos Conselheiros Regionais do CRF para análise e julgamento nas reuniões Plenárias do CRF, que ocorrem mensalmente.
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Maior aproximação com o interior

A atual gestão do CRF-MT vem dando ênfase às atividades no interior do Estado, 
sobretudo de capacitação. Em 2014 foram promovidos muitos cursos de capacita-
ção, além de palestras técnicas, incluindo palestras sobre gerenciamento de serviço 
de saúde pelo interior, sobre descarte de medicamento e sobre uso racional de 
m e d i c a m e n t o s .

Para o presidente do CRF-MT, Alexandre Henrique Magalhães, 2014 foi um ano 
muito intenso no Conselho, e 2015 seguirá neste ritmo. "Nós demos palestras com 
participações da diretoria e de conselheiros em várias cidades. Estivemos em Cáceres, 
Tangará da Serra, Sinop, Barra do Garças, Primavera do Leste e Rondonópolis", disse

administrativas com as seccionais e a entrega de carteira no interior".

ele, destacando que em várias atividades houve o envolvimento de outras entidades, como o Tribunal de Contas do Estado. "Recentemente
teve o fórum das cidades, que discutiu, em Cuiabá, a assistência farmacêutica". "Fizemos reuniões orientativas e ouvimos a categoria farma-
cêutica em diversos municípios, dentre eles Rondonópolis, Sinop e Barra do Garças", lembra o presidente do Conselho. "Fizemos reuniões  

A visita aos farmacêuticos de Sinop e região, ocorrida no final do ano, foi uma das mais prestigiadas pela Categoria. Localizada a 500 km ao 
norte de Cuiabá, Sinop é hoje um dos principais pólos de desenvolvimento do Estado, contando atualmente com 75 farmácias e uma 
população, de acordo com o último censo do IBGE, de 113.099 habitantes. Os diretores do CRF-MT debateram  com os estudantes e far-
macêuticos da região várias questões da Categoria. O presidente do Conselho e o diretor-tesoureiro do órgão, Ednaldo Anthony Jesus e 
Silva difundiram enfaticamente a necessidade de fortalecer o trabalho das seccionais e aproximar as ações do Conselho aos profissionais, 
p a r a  q u e  e l e s  n ã o  t e n h a m  q u e  i r  a t é  C u i a b á  e m  b u s c a  d e  a t e n d i m e n t o .

O presidente falou da responsabilidade fiscal do Conselho e da atuação do órgão, incluindo o trabalho das comissões de ética e as reuniões 
plenárias dos conselheiros. Todas as ações do Conselho são submetidas à apreciação do Pleno, que possui doze conselheiros, os quais se 
reúnem mensalmente nas plenárias, para a análise e votação de cada matéria ou processo, sendo que em dezembro houveram duas reuniões
plenárias. Alexandre Magalhães destacou a importância dos trabalhos que vêm sendo desempenhados pela instituição, incluindo os prepara-
tivos para uma reforma administrativa orientada pelo Conselho Federal, que irá permitir, dentre outras coisas, a conquista de um orçamento 
d i f e r e n c i a d o,  c o m  a  c o n t r a t a ç ã o,  i n c l u s i ve ,  d e  m a i s  fi s c a i s  e  u m a  m a i o r  e s t r u t u r a  p a r a  o  C o n s e l h o.

Atualmente, as limitações financeiras dificultam as atividades da gestão do Conselho que, no entanto conseguiu fechar o ano de 2014 com 
um balanço positivo: foi realizada a Farmafest, e o ano foi fechado sem dívidas, apesar de a fiscalização ter ganhado mais veículos para o 
desempenho de suas atividades. O diretor-tesoureiro do CRF-MT complementou os informes do presidente do Conselho destacando a 
importância da politização dos farmacêuticos desde o período acadêmico. "É preciso vestir a camisa desde cedo e demonstrar à população 
que a gente o quanto a gente ama a nossa profissão", disse Ednaldo. Ele também falou sobre a necessidade de uma boa formação. "Para 
t e r em s a l á r i o s  d i gnos,  o s  p rofis s iona i s  f a r macêu t i co s  devem se r  bem p re pa r ados” ,  obse r vou  o  d i r e to r.

assinava e era um virtual na farmácia, para ser um presencial, que agora vai realmente atuar, por exigência e principalmente por responsabili-
dade e por ética. Não adianta ser responsável pela farmácia e ser responsável pelos pacientes, se o profissional não estiver ali. Então, a partir 
de agora, já está acontecendo há algum tempo e eu acho que isso será fortalecido, a presença do farmacêutico é importante", concluiu 
Antonio. A recém formada Patrícia Zanco também gostou do contato com o CRF-MT. "Achei as conversas bastante esclarecedoras. É bom 
ter contato", disse ela, acrescentando que gostou muito do hino dos farmacêuticos. Patrícia já trabalhou em algumas farmácias de Sinop e 
atualmente é farmacêutica na Prefeitura Municipal.Em 2015 as ações itinerantes do CRF-MT no interior do Estado irão prosseguir, e Barra 
do Garças e região deverá ser a primeira localidade contemplada.

Por sua vez, os participantes puderam dizer o que esperam do Conselho e 
apresentar sugestões para um melhor desempenho da instituição, incluindo 
críticas e o esclarecimento de dúvidas. Cada sugestão foi anotada pelos diretores, 
e as dúvidas apresentadas foram esclarecidas. Para o farmacêutico recém for-
mado Antonio Leonardo Medeiros, a reunião com a diretoria do Conselho 
oportunizou aos profissionais da região o acesso às informações de interesse da 
C a t e g o r i a  s e m  a  n e c e s s i d a d e  d e  d e s l o c a m e n t o  a t é  C u i a b á .

"Somos uma turma relativamente grande, e por isso é mais fácil os diretores do 
Conselho virem até nós do que nós irmos a Cuiabá", disse ele. De tudo o que foi 
falado durante a solenidade de entrega de carteira profissional, ele destacou a 
parte referente à responsabilidade social do farmacêutico e também a importân-
cia da luta por uma maior valorização profissional. "É um momento de valori-
zação e também de conscientização, pois, como disse o presidente Alexandre 
Magalhães, num momento de sua fala, e também o tesoureiro do Conselho, 
Ednaldo, a gente está saindo de uma fase em que o profissional simplesmente 

Reunião Orientativa em Sinop.

medicamentos.

para que eles não tenham que ir até Cuiabá em busca de atendimento.

diferenciado, com a contratação, inclusive, de mais fiscais e uma maior estrutura para o Conselho.

terem salários dignos, os profissionais farmacêuticos devem ser bem preparados”, observou o diretor.

Categoria sem a necessidade de deslocamento até Cuiabá.
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Valorização da profissão farmacêutica 
e outras lutas do CRF-MT

2014 foi um ano de intensa atividade no CRF-MT. Além da realização da Farmafest 
com a outorga de comendas do mérito farmacêutico, o Conselho se ocupou de 
muitas ações, como a Oficina Estadual dos 10 anos da PNAF (Política Nacional 
de Assistência Farmacêutica), que reuniu autoridades farmacêuticas de todo o país 
em Mato Grosso. E os diretores do CRF-MT também compareceram a várias 
oficinas PNAFs em outros Estados. O presidente do CRF-MT, Alexandre Henrique 
Magalhães, participou das oficinas estaduais em Porto Alegre/RS, São Paulo/SP, Rio 
dde Janeiro/RJ e São Luís/MA, e a secretária geral, Tânia Trevisan, representou o CRF-MT nas PNAFs de João Pessoa/PB e Fortaleza/CE.

A luta, dentro e fora de Mato Grosso, pela valorização da profissão farmacêutica foi um dos destaques durante todo o ano, da mesma forma
como este tema continua mobilizando a diretoria, conselheiros e servidores em 2015. Em 2014 o CRF-MT promoveu, uma histórica mani-
festação na Praça Alencastro, em Cuiabá, contra a Medida Provisória 653/2014, que ameaçava seriamente a existência da profissão farma-
cêutica. A manifestação contra a MP 653 aconteceu no dia 19 de novembro, e naquele mesmo período o presidente do Regional, Alexandre 
Magalhães, e o tesoureiro Ednaldo Anthony, participaram de reuniões em Brasília sobre o mesmo tema.  O CRF-MT também promoveu 
panfletagem contra a MP 653, juntamente com o Sinfar-MT e acadêmicos de Farmácia. A mobilização do Fórum Nacional dos Farmacêuti-
cos, com a participação do CRF-MT, resultou vitoriosa, e a MP 653/14 foi barrada. Toda a campanha contra a MP 653 e pela valorização da 
profissão teve ampla cobertura da mídia, sendo que em Mato Grosso os diretores do CRF-MT concederam várias entrevistas às emissoras  
d e  t e l e v i s ã o  e  d e m a i s  ó r g ã o s  d e  c o m u n i c a ç ã o .

As reuniões do Conselho também foram destaque no ano.  Teve reunião com o deputado Nilson Leitão, com o deputado Valtenir Pereira, 
com o secretário de Saúde de Barra do Garças e com a chefe da Vigilância Sanitária de Pedra Preta, com os coordenadores dos cursos de 
Farmácia, Sinfar-MT e Sincofarma, dentre outras. Foram promovidas oito solenidades de entrega de carteiras profissionais em Cuiabá, três 
em Sinop, duas em Barra do Garças e uma em Rondonópolis. Em todas essas ocasiões também foram feitas reuniões orientativas com os 
farmacêuticos e donos de farmácia, nas quais são sempre colocadas em destaque as ações e atribuições do Conselho.

Participantes do Curso de Administração Parenteral de 
Medicamentos em Cuiabá.

Entre os eventos realizados pelo CRF-MT em 2014 constam ainda as palestras sobre 
a promoção de medicamentos e a legislação. Esses eventos aconteceram em Cuiabá e 
também em várias cidades do interior de Mato Grosso, incluindo Primavera do Leste, 
Rondonópolis e Sinop. Outra palestra de destaque aconteceu em Barra do Garças, 
no dia 16 de maio, sobre Política Nacional de Resíduos Sólidos e Logística Reversa 
de Resíduos de Medicamentos. O CRF-MT também se dedicou no atendimento à 
demanda por capacitação sobre injetáveis. Foram promovidos três cursos de admi-
nistração parenteral de medicamentos, em Sinop, Barra do Garças e Cuiabá.

- Mobilização Nacional Farmacêutica para aprovação da emenda aglutinativa ao Projeto de Lei n° 4385/94, em Brasília nos dias 13 e 14-05;
- Palestra Orientativa sobre o CRF-MT na FAPAN, em Cáceres dia 02-06;
- Encontro de Conselhos Regionais do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em Gramado nos dias 01 e 02-08;
- I Simpósio Sergipano de Farmácia, em Aracaju nos dias 08 e 09-08;
- VI Semana do Curso de Farmácia - Trabalhos Científicos da UNIVAR, em Barra do Garças nos dias 13 a 16-08;
- Reunião ampliada do Fórum Nacional de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, em Brasília dia 16-09;
- II Encontro de Sindicatos Farmacêuticos, no Rio de Janeiro nos dias 19 e 20-09;
- V Semana de Farmácia da Universidade de Braz Cubas, em Mogi das Cruzes dia 10-10;
- Encontro Regional de Fiscalização 2014 (EREF) - Sul, Sudeste e Centro-Oeste, em Foz do Iguaçu nos dias 15 e 16-10;
- I Congresso Farmácia Estabelecimento de Saúde, em São Paulo dia 17-10;
- I Seminário Multiprofissional Sobre Uso Racional de Medicamentos: Judicialização e a Assist. Farmacêutica no SUS, em Teresina dia 24-10;
- Inauguração do Centro de Distribuição de Medicamentos de Cuiabá, em Cuiabá dia 04-11;
- Mobilização Nacional Farmacêutica contra a MP 653/14 no Congresso Nacional, em Brasília nos dias 18 e 19-11;
- Encontro das Comissões de Análises Clínicas dos CRFs - Grupo de Trabalho de Análises Clínicas CFF, em Brasília nos dias 19 e 20-11;
- 2º Fórum Municípios e Soluções - Diagnósticos e Desafios do Sistema Público de Saúde em Mato Grosso, em Cuiabá nos dias 26 e 27-11;
- Posse de Jerolino Lopes de Aquino na presidência da SBAC Nacional, no Rio de Janeiro dia 28-11;
- VII Fórum Nacional de Assistência Farmacêutica, em Brasília nos dias 08 a 10-12.

de televisão e demais órgãos de comunicação.

Confira as demais participações em eventos pelos membros da diretoria do CRF-MT:
- CDXV Plenária do CFF, em Brasília nos dias 23 e 24-01;
- Solenidade de outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico e Entrega do prêmio 
Jayme Torres, em Brasília dia 24-01;
- Reunião Nacional de Luta pela Valorização da Profissão Farmacêutica, em Brasília 
nos dias 05 e 06-02;
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Mobilização: Mato Grosso disse 
não à farmácia sem farmacêutico

O fechamento do ano com chave de ouro foi a efetiva participação dos conselhos, e 
Mato Grosso não ficou de fora, na garantia do direito da sociedade em ser atendida 
p e l o  f a r m a c ê u t i c o .

A criação do Fórum Nacional de Valorização pela Profissão Farmacêutica foi o maior 
destaque de 2014 não só para o CRF-MT, mas para toda a categoria nos Estados. A 
principal conquista foi a aprovação da Lei 13.021, e a outra conquista, que se soma a 
isso, foi a histórica mobilização de toda a Categoria farmacêutica, incluindo estudantes

Medida Provisória 653/14.

O que seria do Conselho Regional de Farmácia sem a Assessoria Jurídica? Não dá 
nem para imaginar, porque quase tudo que acontece no Conselho passa por lá, para 
as devidas orientações e providências necessárias. Pelo relatório anual das atividades 

Em 2014, por exemplo, a Assessoria Jurídica precisou se manifestar em mais de 30 
(trinta) processos judiciais, envolvendo impugnações a embargos à execução fiscal, 
embargos de declaração, recursos, bem como patrocinou a defesa do CRF-MT em 
03 (três) ações judiciais.

O jurídico e suas ações no CRF-MT

e representantes da sociedade. Os movimentos de controle social, conselhos municipais, conselhos estaduais de saúde e outras entidades de 
outras categorias e do controle social engrossaram as fileiras com os acadêmicos, farmacêuticos, Conselhos e sindicatos, na luta contra a 

Mas 2014 teve outras ações do CRF-MT, e o presidente do Conselho lembra algumas delas. "Na avaliação da política nacional de assistência 
farmacêutica nós tivemos um acompanhamento importante, com participação efetiva nas discussões. Fomos convidados para inúmeras 
palestras fora de Mato Grosso. Várias entidades convidaram o Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso, e foram ministradas pales-
tras em Mogi das Cruzes, Teresina, São Luiz, Porto Alegre, João Pessoa e Fortaleza. Em Brasília também tivemos várias participações, atu-
ando com o Conselho Federal de Farmácia, de maneira bem próxima, acompanhando as ações que o CFF vinha implementando e discutin-
do, e se juntando com o Conselho Federal e todos os Conselhos Regionais do Brasil, no Fórum Nacional de Valorização pela Profissão 
Farmacêutica", diz ele.

pelo farmacêutico.

do setor, percebe-se que a movimentação no setor é intensa.

sobre a regulamentação dos plantões.

Assessoras; jeton, verbas de representação e diárias.

Na seara administrativa, o setor foi requisitado para a emissão de 04 (quatro) pareceres administrativos sobre diversos assuntos, dentre eles 

Além disso, participou da elaboração de várias propostas de Deliberações sobre assuntos diversos como: procedimento de regularização de 
Pessoa Jurídica; parcelamento de débito de pessoa física e jurídica após descumprimento de acordo realizado através do Programa de Recu-
peração Judicial e Extrajudicial do CFF; anuidade; uma referente a Taxas; Regimento Interno; Regulamento do funcionamento as Comissões 

Outra atividade desenvolvida pelo Jurídico é a assessoria aos trabalhos desempenhados pelas três Comissões de Ética, em pleno funciona-
mento neste Regional. A advogada do Conselho também viajou a Rondonópolis, acompanhando a Diretoria do CRF-MT, em reunião ori-
entativa com os farmacêuticos da região.
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Por onde passam as deliberações 
do Conselho

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de Mato Grosso realizou, no dia 
26 de janeiro, a primeira plenária de 2015. O conselheiro Fábio dos Santos 
Souza, que era suplente, assumiu como conselheiro titular, e teve início o mandato 
do conselheiro Wendel Sala de Campos, que assumiu como conselheiro eleito na

Na última plenária ocorreu a despedida de alguns conselheiros que finalizaram

última eleição.

Retrospectiva

ser conselheiro federal de farmácia por Mato Grosso.

o mandato. A ex-conselheira regional Carla Cenira continuará participando das atividades do Conselho enquanto membro de algumas co-
missões, assim como José Ricardo, que se licenciou por ter sido eleito conselheiro federal. Ele deixou de ser conselheiro regional e passou a 
s e r  c o n s e l h e i r o  f e d e r a l  d e  f a r m á c i a  p o r  M a t o  G r o s s o .

"Finalizamos 2014 com saldo positivo. Foi um ano de muito trabalho e muitas lutas, e agora em janeiro vamos ter a apresentação do relató-
rio de cada setor, e aí a gente vai ter uma dimensão exata de qual foi o volume de trabalho que a gente teve. Será um volume muito grande. 
O numero de processos é bastante extenso, cada conselheiro relatou, na última plenária, uma média de 10 processos. Tivemos, por baixo, 
uns 70 processos administrativos discutidos no plenário. Foi um número alto para um dia de trabalho, fora as deliberações", diz o presidente 
do CRF-MT, Alexandre Magalhães. Como sempre, a última plenária do ano foi bastante extensa. Além de julgamento de processo ético, que 
durou a manhã toda no primeiro dia da plenária, à tarde foram julgados todos os processos administrativos que tinham para ser julgados, e 
ainda discutidas duas propostas de deliberação, que tiveram bastante debate, referente sobretudo ao regimento interno e ao funcionamento 
das plenária.

Na última plenária foram discutidas e aprovadas seis propostas de deliberação, 
incluindo regimento interno, regulamento das plenárias e parâmetros de aplicação 
de penalidades, todas elas deliberações que precisavam ocorrer por conta das 
mudanças da legislação que o Conselho Federal efetuou. "Apesar de ter sido 
muito extensa, a última plenária de 2014 foi muito emocionante, pela despedida 
de alguns colegas. Com essas mudanças, o plenário passou a ter uma nova com-
posição, que é a entrada de Fábio Souza como conselheiro efetivo na vaga deixa-
da por José Ricardo, e o conselheiro Wendel será empossado na vaga deixada 
pela conselheira Carla Cenira. Fábio já vinha atuando há algum tempo como 
conselheiro suplente no regional", explica o presidente do CRF-MT. 

Em 2014 ocorreram 12 Reuniões Plenárias Ordinárias (17/01, 11/02, 11/03, 
15/04, 12/05, 10/06, 15/07, 12/08, 09/09, 14/10, 11/11 e 16/12) e uma Plená-
ria Extraordinária (15/12) no CRF-MT.  Conselheiros do CRF-MT recebem diploma de reconhecimento.

conselheiro suplente no regional", explica o presidente do CRF-MT. 

Eleições 2015 
CRF-MT

Com modernidade e praticidade, a eleição este ano será via web! 
Mas para votar você já sabe: além de estar em dia com as anuidades 
do Conselho, o seu cadastro junto ao CRF-MT deve estar atualizado. 

Portanto, entre em contato conosco e verifique se o seu nome completo, 
nº de inscrição, endereço, telefone e outros dados estão corretos. Assim, 
você receberá todas as informações necessárias para que seu voto seja 
um sucesso!
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Artigo

Coração blindado com óleo de peixe

As doenças isquêmicas do coração permanecem como a principal causa de morte na 
nossa sociedade, e as taxas de recorrência e mortalidade por infarto agudo do mio-
cárdio (IAM) são inaceitavelmente elevadas. A Secretaria de Saúde do Estado por 
meio de um levantamento mostra que as doenças isquêmicas do coração são as 
maiores causas de morte no estado de São Paulo. A pesquisa destacou o registro de 

127 mil casos de IAM no ano de 2011 com cerca de 75 mortes por dia .

O IAM é definido como dano irreversível das células do coração (cardiomiócitos) 
decorrente da baixa ou falta de oxigênio para o músculo cardíaco (miocárdio). A 
privação de oxigênio para o miocárdio provoca morte celular que leva a mudanças 
na função de bomba do coração. A causa mais frequente de IAM é por formação 
de placas gordurosas (ateroma) nas artérias que irrigam o coração (coronárias),

Figura 1

reduzindo o fluxo de sangue e consequentemente o fornecimento de oxigênio para o miocárdio. Diabetes, hipertensão, colesterol alto e his- 

r o m a  n a s  a r t é r i a s . 
Os sintomas mais observados no IAM são dores no peito que irradia para o braço esquerdo, falta de ar e reações neurovegetativas como 
náusea, vômitos e sudorese. O atendimento do infartado deve ser o mais rápido possível, pois a terapia de emergência baseia-se na reperfu-
são do coração para reduzir a taxa de morte de cardiomiócitos. A exploração de alternativas terapêuticas para reduzir a mortalidade e as 
consequências subjacentes ao IAM são de máxima urgência. Embora muitas estratégias para tratamento do IAM tenha sido testadas na últi-

Os estudos pioneiros de Dyerberg e colaboradores (1975) e Bang (1976) mostraram que a ingestão de óleo de peixe protege os povos Inuits 
que habitam a Região Ártica de doenças cardiovasculares. Desde então o interesse pelos efeitos cardioprotetores desse óleo aumentou. Es-
tudos que avaliaram tais efeitos destacaram propriedades antiinflamatórias, antiarritmicas, e redutora de placa de gordura nas artérias.  Sabe-
se hoje que as substancias presentes no óleo de peixe que causam esses efeitos benéficos são os ácidos graxos da família ômega 3 (PUFA 
n-3). Ácido graxo é um tipo de molécula de gordura (pois não tem afinidade pela água) que está presente em grandes quantidades no tecido 
adiposo e na membrana plasmática celular. Os PUFA n-3 constituem um grupo de moléculas que possuem uma dupla ligação no terceiro 

ram óleo de peixe. Este efeito parece estar associado a maior produção de óxido nítrico (NO), como observado pela maior expressão gênica 
3das enzimas NO sintetase no ventrículo esquerdo . Ainda que os ácidos graxos ômega 3 não mostrassem associados à prevenção da ocor-

4rência do IAM, como demonstrado por recente metanálise , o uso deste suplemento nutricional possivelmente levará a redução da mortali-
dade como prevenção secundária ao IAM. Contudo, estes efeitos benéficos do óleo de peixe precisam ser ainda confirmados em humanos.

Figura 2

Os principais PUFA n-3 presentes no óleo de peixe são o ácido docosae-
xanóico (DHA) e eicosapentaenoico (EPA). O DHA desempenha muitas 
funções no organismo, está presente no tecido nervoso e é fundamental 
para o desenvolvimento e crescimento do cérebro, enquanto que o EPA 
é precursor de moléculas denominadas resolvinas que arrefecem a res-
posta inflamatória. Uma pesquisa realizada no Instituto de Ciências Bio-
médicas (ICB I) da Universidade de São Paulo (USP) em colaboração 
com o Instituto do Coração (INCOR) concluída em fevereiro deste ano 
mostrou que a suplementação prévia com óleo de peixe durante 20 dias 
confere menor taxa de morte de cardiomiócitos e preserva a função car-
díaca 24h após a indução de infarto em ratos.

O infarto nestes animais foi induzido pelo ligamento com fio de sutura do ramo descendente da 
coronária esquerda, causando interrupção aguda do fluxo sanguíneo para o ventrículo esquerdo 
e em poucos minutos aparecimento de uma área de necrose (Figura 2). Estes resultados foram 
comparados com grupo que recebeu óleo de soja (rico em PUFA da família ômega 6) e não 

2,3apresentaram os mesmos efeitos conferido com o óleo de peixe . O aspecto mais interessante 
deste estudo, que foi tema da minha tese de doutorado, é que o óleo de peixe parece conferir car-

2dioproteção independente de seus efeitos antiinflamatório . Contudo, foi observado ainda incor-
poração de DHA e EPA e aumento no conteúdo de ATP, lactato e maior utilização de glicogênio 
(molécula de reserva energética) pelo coração dos ratos que receberam óleo de peixe. Isso sugere 
que, de alguma forma, o óleo de peixe aumenta o estado energético do coração “preparando-o” 

Outro achado deste trabalho foi a ação vasodilatora observada no coração de animais que recebe-

27 mil casos de IAM no ano de 2011 com cerca de 7 15 mortes por dia .

tórico familiar de infarto são fatores que aumentam o risco de formação de ateroma nas artérias.

ma década, o sucesso terapêutico ainda não foi alcançado, mantendo elevada a taxa de mortalidade.

carbono contado a partir do grupamento metila (Figura 1).

para eventual redução no aporte de oxigênio. 
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