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Desde o início de julho está em vigor a 
exigência de certificação do Inmetro para 
as agulhas e seringas comercializadas no 
País. Os requisitos mínimos de identidade 
e qualidade destes produtos foram determi-
nados pela Anvisa em 2011 com o objetivo 
de garantir padrões mínimos para produ-
tos largamente utilizados na assistência à 
saúde. 

Mas quem está com o estoque cheio 
destes produtos não precisa entrar em 
pânico. Os produtos com data de fabri-
cação anterior à vigência da norma ainda 
podem ser comercializados. A partir dela, 
só com a certificação.

Certificação obrigatória de agulhas  
pelo Inmentro está valendo: atenção 

aos estoques e às compras.
As normas que tratam da certificação 

de seringas e agulhas são as resoluções 
RDC nº 3 e nº 5, ambas de 2011. O prazo 
de vigência das duas resoluções havia sido 
prorrogado até o dia 30 de junho deste ano 
para garantir que não houvesse descontinui-
dade no fornecimento dos produtos.

De acordo com levantamento da An-
visa, já existem 18 fornecedores de agulhas  
e seringas certificados no Brasil, o que ga-
rante o abastecimento do mercado nacional 
dentro das novas regras. A certificação é 
feita em instituições participantes do Sis-
tema Brasileiro de Avaliação da Conformi-
dade, coordenado pelo Inmetro.
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Preparando uma ação educativa contra o diabetes  
em sua loja? Então antes, conheça a doença

O diabetes atinge homens e mulheres 
igualmente e, embora ainda se tenha a 
cultura de acreditar que os sintomas desta 
doença se manifestem apenas com o 
desejo de comer mais doces; dificuldade 
de cicatrização de feridas; aumento de ve-

zes em que se vai ao banheiro para urinar; 
desejo de beber água ou líquidos em geral 
em maior quantidade, não é a regra geral.

Todas as pessoas, sejam homens ou 
mulheres, que tenham história familiar de 
diabetes, que não fazem exercícios físicos, 
homens que percebam alterações em sua 
qualidade na vida sexual, principalmente na 
sua ereção, e mulheres que tenham história 
de ovários policísticos devem ter o cuidado 
de fazer avaliação médica e exames labora-
toriais a cada seis meses.

É de especial importância que pessoas 
que se enquadrem em fatores de risco, 
como aumento da circunferência abdomi-
nal maior que 102 cm nos homens e 88 cm 
nas mulheres; triglicerídeos maior ou igual 
150 mg/dl; HDL (colesterol bom) inferior a 

40 mg/dl nos homens e inferior a 50 mg/
dl nas mulheres e pressão arterial igual ou 
superior a 130/85, fiquem atentas.

Após o diagnóstico, o paciente deve 
seguir corretamente a orientação e a opção 
terapêutica de seu médico. 

O diabetes é uma doença caracterizada 
pela deficiência do pâncreas em produzir 
insulina, deve ser diagnosticado e ter seu 
tratamento iniciado. Diabetes é uma das 
principais causas de incapacidade precoce 
para o trabalho, devido às suas compli-
cações, assim como alta taxa de mortali-
dade. É uma doença totalmente controlável, 
mas precisa muito do entendimento do pa-
ciente de que o descuido pode gerar com-
plicações graves.

Dr. Carlos Eduardo Prado Costa - CRM/SC 7222
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Em tempos de anúncio de aquisições, 
fusões e chegada de redes estrangeiras 
ao território brasileiro, o varejo nacional 
demonstra força e cresce. Exemplo disso 
é a família Max e Padrão, que acaba de ga-
nhar mais nove lojas. Elas estão espalhadas 
em seis diferentes bairros cariocas (Barra 
da Tijuca, Copacabana, Quintino, Cavalcan-
ti, Flamengo e Rio Comprido), mais duas 
em Búzios (Centro e Sem Braça) e uma em 
Rio das Ostras (Praia Âncora), representan-
do um aumento de mais de 11% sobre os 
atuais pontos-de-venda. Segundo a direção 
da empresa, o crescimento é expressivo e 
acompanha os números do ano passado.

Lojas novas trazem serviços 
diferenciados para os clientes

Dentre as novas lojas, vale destaque 
para a unidade em Copacabana, Zona Sul 
do Rio, pois é a primeira com o selo Phar-

Rede Max/Padrão tem crescimento  
no primeiro semestre de 2013

O que dizer dos 
nossos políticos?

Volto à pauta sobre nossos políticos de-
pois do fiasco do PMDB que, inexplicavel- 
mente, retirou da MP 610/13, que, entre ou-
tros assuntos, reconduziu a desoneração 
das folhas de pagamento à discussão no 
Congresso Nacional depois da decisão ter 
sido extinta por falta de votação na mesma 
casa.

Pois bem, o Governo Federal introduziu 
a desoneração à MP 610 e nela constava a 
lista de setores beneficiados, na qual, farmá-
cias e drogarias estavam incluídas desde 
a versão anterior. A pedido dos deputados 
do PMDB o varejo farmacêutico foi excluí-
do. Qual seria o motivo? Seríamos menos 
merecedores do que empresas que vendem 
artigos de telefonia ou material de constru-
ção? Ou mesmo vestuário, artigos espor-
tivos, CDs e brinquedos?

Infelizmente, o projeto, gerado pela refe- 
rida medida provisória, foi aprovado pela Câ- 
mara no dia 10 de julho e enviado, no dia 
seguinte, para o Senado, onde estamos tra- 
balhando para o retorno do varejo farma-
cêutico, que voltará a ser votado na Câ-
mara.

Mas tal situação vale como lição. Não 
é a primeira vez que políticos prejudicam 
nosso segmento, talvez até por desconhe-
cimento de nossas necessidades e priori-
dades. Por muitas vezes levantamos a ban-
deira da necessidade de representatividade 
política para evitar esse tipo de desmando. 
Infelizmente, mais uma vez, estamos à 
mercê da vontade alheia. 

Felipe Terrezo
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ma Care. Essa loja, em especial, oferece, 
além das promoções e produtos das outras 
lojas, serviços e atenção farmacêutica. 

“Essa é a primeira loja com esse con-
ceito e faz parte de um projeto piloto da 
Rede. Lá são disponibilizados serviços far-
macêuticos tais como: aferição de pressão, 
teste de glicemia e colesterol, aplicação de 
medicamentos injetáveis e parâmetros fisio- 
lógicos”, explicou Edvane Lima, do marke-
ting da Rede Max/Padrão. 

Além disso, o paciente contará com 
a chamada atenção farmacêutica que faz 
um acompanhamento farmacoteurapêu-
tico, além de orientar sobre a posologia do 
remédio. Segundo Edvane Lima, o conceito, 
único no Brasil, é de transformar a farmácia 
em um braço do consultório, mandando 
relatórios do acompanhamento dos pa-
cientes diretamente para os médicos.  Os 
serviços poderão ser adquiridos a partir de 
R$ 7,00.

Fachada da nova unidade Max, em Copacabana, com o conceito Pharma Care.

Parte II
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Abradilan tem novo presidente: Jony Sousa assume liderança da  
entidade pelo próximo triênio e prevê uma aproximação com o varejo
O executivo da Emefarma-Rio, Jony 

Anderson Tavares de Sousa, assumiu, no  
dia 20 de junho, a Presidência da Asso-
ciação Brasileira dos Distribuidores de La-
boratórios Nacionais (ABRADILAN) para a 
gestão 2013/2015. O empresário está aten- 
to às mudanças que ocorrem no setor, con-
forme relatou em entrevista ao Sincofarma-
Rio.

Que projetos pretende implementar na 
Abradilan durante sua gestão? 

Na verdade, a Abradilan passa por um 
grande processo de transformação. Nos 
últimos 8 anos, a entidade vem se con-
solidando como uma entidade representa-
tiva de fato. Hoje participamos de todas as 
pautas que de alguma forma interferem no 
nosso segmento e estamos trabalhando de 
forma ativa na redução da carga tributária 
dos medicamentos. Durante essa gestão, 
teremos importantes assuntos em pauta, 
como: rastreabilidade, descarte de medica-
mento, discussão sobre a forma de venda 
dos medicamentos tarjados, autorização 
de funcionamento dos distribuidores, entre 
outros.

Como pretende que se estabeleça o rela-
cionamento entre a Abradilan e o varejo 
farma neste período? 

Temos uma ótima relação com as 
entidades que representam o varejo far-
macêutico. Vamos continuar firmes com 
as parcerias junto a essas entidades, em 
especial nas ações em que nossos obje-
tivos são comuns, como a tributação dos 
medicamentos.

Que avaliação você faz do mercado far-
ma, principalmente no que se refere à 
distribuição dos laboratórios nacionais, 
no momento? 

O mercado vem crescendo e segundo 
o IMS vai dobrar até 2017, e os distribui-
dores da Abradilan vêm se preparando 
para acompanhar esse crescimento. Desde 
2011, nossos associados vêm investindo 
em infraestrutura , crescimento de portifólio 
e fortalecimento de parceria com as redes, 
o associativismo e o varejo independente.

Quais as expectativas de crescimento da 

Abradilan e seus associados?
 

A Abradilan é formada por 128 asso-
ciados, e destes: 9,10% têm uma projeção 
de crescimento de até 10%; 36,40% têm 
de 11% a 20%; 24,60%, de 21 a 30%; e 
30,30% têm uma projeção acima de 30%.

As mudanças que vêm ocorrendo no vare-
jo, com a chegada de novas redes, princi-
palmente as estrangeiras, trazem algum 
benefício aos laboratórios nacionais? 

A expansão do mercado e o aumento 
da base de consumo e da renda são os 

O novo presidente da Abradilan, Jony Sousa
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AGOSTO 2013 - SINCOFARMA-RIO I 5

grandes fatores que impulsionaram o con-
sumo e, com isso, essas empresas terão 
que adquirir produtos no mercado nacional, 
beneficiando todas as empresas do setor, 
seja as de capital nacional ou estrangeiro.

A Abradilan vem crescendo em sua par-
ticipação no mercado e nas questões re-
lativas a ele, como é o caso da frente pela 
desoneração dos impostos dos medica-
mentos. Em que outros processos a enti-
dade está integrada e como você avalia 
estas participações e lutas? 

A Abradilan e as entidades parceiras 
ABCFARMA, ABRAFARMA, ABAFARMA, 
além do apoio das demais entidades do 
setor industrial, tais como Sindusfarma e 

Interfarma, estão participando de forma ati-
va nessa causa. A frente parlamentar para 
desoneração do tributo do medicamento 
tem sido uma bandeira de todos e tem a 
sua frente o deputado federal Walter Ihoshi, 
do PDS-SP, que junto a nós tem sido incan-
sável nessa luta.

O lançamento da frente teve tanto 
sucesso que inspirou a deputada Maria 
Lucia Amary e instalar a frente na Assem-
bleia Legislativa de São Paulo, e já estamos 
trabalhando para lançar a frente em outros 
Estados, como Rio de Janeiro, Minas Ge-
rais e Goiás.

Há também entre seus associados dis-
tribuidores de cosméticos e perfumaria. 
Como a Abradilan atua neste nicho de 

mercado que vem, ano a ano, se mostran-
do tão promissor e quais as perspectivas 
para o setor? 

Ainda de forma tímida, mas a cada ano 
que passa mais associados aumentam seu 
portifólio de produtos, em especial com 
produtos de perfumaria, higiene pessoal e 
cosméticos, cuja venda, inclusive, não para 
de crescer no Brasil.

Dos nossos 128 associados, 41,70% 
projetam o crescimento de até 10%; 25%, 
um crescimento de 11% a 20%; 26,70% 
projetam o crescimento de 21% a 30%; 
para 0,00% o crescimento será de 31 a 
40%; e para 26,70% o crescimento será 
acima de 40%. 

O jantar de confraternização com a nova diretoria da Abradilan e Jony Sousa aconteceu no dia 20 de junho, em São Paulo
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mercado

A diretora do Grupo Open Brasil Pro-
moção e Eventos, Fátima Facuri, acaba de 
receber o prêmio Embaixadores do Rio, cri-
ado pela Fundação Cesgranrio e pelo curso 
de turismo da UniverCidade. A solenidade 
aconteceu no dia 3 de julho, na Casa Julieta 
de Serpa, no Flamengo, Zona Sul do Rio. 

O projeto, idealizado pelo diretor do cur-
so de turismo da UniverCidade e presidente 
do site de consultoria em turismo, Bayard 
Boiteux, está na sua 12ª edição e tem 
como objetivo homenagear moradores do 
Rio, brasileiros ou estrangeiros que ajudam 
na divulgação da cidade, através de suas 
profissões.

O Grupo Open Brasil, de Fátima Facuri, 
é responsável pela Expo Pharma, evento 
do mercado farmacêutico realizado anual-
mente no Rio; a Estética in Rio, voltada para 
profissionais de estética; a Cosmetic & Cia, 

em Rio das Ostras, entre outros. Segundo 
ela, ser reconhecida como uma cidadã que 
trabalha em prol do município, de sua visi-
bilidade e trazendo negócios é uma grande 
alegria. “Trabalhamos muito para realizar 
nossos eventos, mas um prêmio desses 
mostra que estamos no caminho certo”, 
disse a empresária.

A premiação 2013

O júri de 2013 foi presidido por Carlos 
Serpa, presidente da Cesgranrio, e com-
posto por Rosana Alvarenga, da ABEOC-
RJ; a promoter Patrícia Brandão Boiteux; o 
diretor do Corcovado, Savio Neves; Marce-
lo Tesserolli, do curso de Hotelaria Univer-
Cidade; pela colunista Anna Maria Ramalho 
e pelo diretor Boiteux. Os homenageados, 
além de Fátima Facuri, foram: o comediante 

Organizadora da Expo Pharma recebe 
título de embaixadora do Rio

Rodrigo Sant Anna; Mc Koringa; o Bispo do 
Rio, Dom Orani João Tempesta; o diretor e 
produtor Luiz Carlos Miele; o presidente da 
Bito, Salvatore Saladino; o promoter Belino 
Mello; o arquiteto Chico Gouvêa; o desig-
ner Frederico Gelli; o subsecretário de Turis- 
mo do Rio de Janeiro, Pedro Guimarães; a  
delegada Martha Rocha; o cantor lírico Fer- 
nando Augusto Portugal; e Liliana Rodri-
gues, da Fazenda São Luiz da Boa Sorte.

A Expo Pharma 2013

Este ano, a feira foi realizada entre 15 e 
17 de maio, no Centro de Convenções Sul-
América, reunindo milhares visitantes em 
seus 6.000 m2. A próxima edição também 
já tem data: 14, 15 e 16 de maio de 2014, 
no mesmo local. A premiação aconteceu no dia 3 de julho, no Flamengo

 Evento premiou personalidades que se destacaram na divulgação da cidade dentro e fora do País.
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jurídico

O Sincofarma-Rio conquistou mais 
uma vitória contra a cobrança abusiva 
de taxas pelos Conselhos de Farmácia. 
Desta vez, a sentença obtida na 28a Vara 
da Justiça Federal isenta os afiliados da 
entidade de pagarem diversas taxas es-
pecificadas pela Resolução n0 564/12 do 
Conselho Federal de Farmácia, exceto as 
anuidades.

Para ter direito à isenção das taxas, os 
associados devem solicitar ao Sindicato, 

Sincofarma-Rio obtém vitória judicial 
contra taxas do CRF-RJ, exceto anuidade 

através do telefone (21) 2220-8585, sua 
declaração de afiliado, que deverá ser a-
presentada ao Conselho, conforme defe-
rimento do Departamento Jurídico daquela  
entidade:

“Conselho Regional de Farmácia do 
Estado do Rio de janeiro, nos do Mandado 
de Segurança impetrado pelo Sindicato 
do Comércio Farmacêutico do Estado do 
Rio de Janeiro, vem, por sua Procuradora 
abaixo assinada, à presença de Vossa 
Excelência, informar que os valores cons-
tantes da Deliberação 564/12, se aplicam 
às empresas que não estão filiadas ao res-

pectivo Sindicato, e que, por esta razão, 
não são beneficiadas pela setença lavrada 
nos seguintes autos. As empresas que 
estão beneficiadas pela referida decisão 
devem, no momento da expedição da 
Certidão de Regularidade, comprovarem 
que estão filiadas ao Sindicato e estarão 
isentas de taxas.”

Quaisquer empecilhos criados para o 
cumprimento deste direito, garantido por 
lei aos afiliados do Sincofarma-Rio, devem 
ser comunicados à nossa Sede para que 
tomemos as devidas providências.

As taxas para as quais os afiliados do 
Sincofarma-Rio estão isentos são:

Inscrição de Pessoa Jurídica

Inscrição de Pessoa Física – 
nível superior

Inscrição de Pessoa Física –  
nível médio

Inscrição de Pessoa Física –  
recém-inscrito (1ª inscrição)

Transferência

Expedição ou Substituição de Carteira

Expedição ou Substituição da Cédula

Expedição de 2ª Via

Certidões

de R$ 219,21 a R$ 388,17;

de R$ 109,57 a R$ 129,35;

50% do nível superior;

50% dos valores para nível 
superior e para nível médio;

de R$ 63,42 a R$ 129,35;

de R$ 63,42 a R$ 77,60;

de R$ 63,42 a R$ 77,60;

de R$ 63,42 a R$ 77,60;

de R$ 63,42 a R$ 129,35.



legislação

Os interessados têm até o dia 12 de 
agosto para enviar contribuições para a 
Consulta Pública nº 20/2013 da Anvisa. A 
proposta de regulamento cria o peticiona-
mento exclusivamente eletrônico para a 
autorização de funcionamento (AFE) e au-
torização especial (AE) de empresas. 

Atualmente, o processo de AFE e AE é 
feito manualmente. Além disso, existem 27 
normas sobre concessão, alteração, reno- 
vação e cancelamento desses documen-
tos.  

As sugestões devem ser enviadas ele-
tronicamente por meio do preenchimento 

de formulário específico, disponível no en-
dereço http://formsus.datasus.gov.br/site/
formulario.php?id_aplicacao=11617.

Mudanças no SNGPC

A ANVISA também publicou a Consulta 
Pública nº27/2013, que trata da proposta 
de RDC relacionada ao Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Produtos Contro-
lados (SNGPC).

 A atualização da normativa que dispõe 
sobre o SNGPC reunirá em um só docu-
mento as informações que atualmente 

são encontradas em diferentes textos. 
Desta forma, após a Consulta Pública e a 
publicação de nova RDC, a intenção é a 
revogação da RDC nº 27, de 30 de março 
de 2007; da Instrução Normativa nº 7, de 
24 de abril de 2007; e da Instrução Nor-
mativa nº 11, de 31 de outubro de 2007.

O prazo previsto para envio das con-
tribuições é de 30 dias, a partir do dia 23 
de julho. O envio de contribuições deve ser 
feito eletronicamente por meio do preen-
chimento de formulário específico, disponí- 
vel em http://formsus.datasus.gov.br/site/
formulario.php?id_aplicacao=12041.”

Anvisa recebe propostas sobre peticionamento das  
autorizações de funcionamento e mudanças no SNGPC

8 I SINCOFARMA-RIO - AGOSTO 2013

As duas consultas públicas definirão novas regras para pontos importantes para o varejo farmacêutico.



AGOSTO 2013 - SINCOFARMA-RIO I 9



entrevista

10 I SINCOFARMA-RIO - AGOSTO 2013

Qual é a importância de um bom atendi-
mento?

Atualmente, a excelência no atendimen-
to é um dos maiores bens que uma empre-
sa, estável ou que visa um crescimento no 
mercado, pode almejar. O atendimento com 
qualidade passou a ser o principal objetivo 
de quem já percebeu que os clientes são 
conquistados não só por promoções, mas 
por uma boa educação, pelo carisma, pela 
confiança e, principalmente, pela atenção 
dispensada. Nas farmácias e drogarias, por 
serem um comércio diferenciado, onde as 
mercadorias estão diretamente associadas 
à saúde, é importante buscar a conciliação 
do lado comercial, com estratégias de pro-
moção, prevenção e manutenção da saúde 
da comunidade. Para tanto, a prestação de 
serviços farmacêuticos, deve contribuir 
para um processo de fidelização, como 

Sincofarma-Rio cria ciclo de palestras para gestores e farmacêuticos

consequência de um bom atendimento, 
feito de maneira ética e humanizada, pelo 
farmacêutico e por todos os demais fun-
cionários da farmácia.

Sabemos que a procedência e a quali-
dade dos produtos oferecidos na farmácia 
são de extrema importância, porém, acredi-
to que a qualidade com que ele é entregue 
ao consumidor, as orientações específicas, 
a postura adequada, a comunicação clara 
e objetiva, seja da recepcionista, do vende-
dor, do gerente, do farmacêutico e de toda 
a equipe, são alguns dos fatores que mais 
colaboram para o diferencial competitivo da 
empresa. Os consumidores possuem per-
cepções diferentes de qualidade, e dessa 
forma, todos os colaboradores da farmácia 
devem estar capacitados para desenvolver 
um atendimento personalizado, de forma a 
surpreender, oferecer mais do que o espera-
do, para que cada vez mais esse consumi-
dor tenha segurança e confiança ao adquirir 
seus medicamentos, produtos e demais 
serviços disponibilizados na farmácia.

Acredita que o farmacêutico atual está 

capacitado a prestar um bom atendimen-
to no balcão de farmácias e drogarias?

Assim como em outras áreas, na farmá-
cia e drogaria existe uma diferença entre o 
estudo e o mercado de trabalho. Muitos 
profissionais recém-formados têm dificul-
dades para atuar na gestão da farmácia, no 
atendimento aos clientes/pacientes e na re-
alização dos procedimentos farmacêuticos 
(serviços), pois nem todas as faculdades 
contemplam em sua grade curricular disci-
plinas como, gestão, semiologia farmacêu-
tica, farmácia clínica, atenção farmacêutica 
e outras que proporcionem o conhecimento 
necessário para lidar com o paciente e com 
toda a legislação que envolve o comércio 
farmacêutico. Acredito que, como em ou-
tras profissões, o farmacêutico precise se 
especializar e priorizar uma capacitação 
continuada, que o mantenha atualizado e 
seguro para exercer seu trabalho.

Acredita que a qualificação é impor-
tante?

Atualmente, o aluno sai da faculdade 
com o título de farmacêutico generalista, 
capacitado para trabalhar em vários se-
tores, para depois se especializar em uma 
das 72 áreas de atuação, através de pós-
graduação ou mestrado. A qualificação é 
muito importante e deve ser meta de todo 
farmacêutico que busca melhorar sua ex-
periência profissional e aprimorar suas 
habilidades, em áreas específicas, para e-

No dia 25 de setembro, o Sincofarma-Rio dará início ao Ciclo de Palestras Interativas voltadas 
para o crescimento do varejo farmacêutico. O primeiro tema a ser abordado será atendimento. A 
palestrante e farmacêutica Ana Lucia Caldas explicou a importância desse trabalho no relaciona-
mento com o cliente.

A padronização é mais  
um caminho na 

busca da qualidade, 
é uma ferramenta 

que deve ser utilizada.
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Sincofarma-Rio cria ciclo de palestras para gestores e farmacêuticos
xercer suas atribuições no mercado de tra-
balho visando o crescimento profissional.

Acha necessário criar um padrão no a-
tendimento para todos os funcionários?

O ideal é que todos os funcionários que 
realizam o atendimento ao cliente, seja pes-
soalmente ou à distância, estejam aptos e 
qualificados para essa função. Coletar os 
relatos dos clientes, com sugestões ou com 
críticas ao atendimento, relacionados aos 
funcionários e aos serviços da farmácia, 
pode facilitar a confecção de um padrão de 
atendimento e deve ser visto também como 
uma vantagem competitiva, pois identificar 
e classificar os desejos e as necessidades 
dos clientes colabora na criação de estraté-
gias que atendam aos seus questionamen-
tos, gerando mais satisfação. Vejo que a 
padronização é mais um caminho na busca 
da qualidade, é uma ferramenta que deve 
ser utilizada continuamente para todos os 
funcionários, pois quando estabelecemos 
padrões para atender o cliente, delineamos 
o perfil da empresa e de seus funcionários.

A máxima “o cliente tem sempre razão”, 
é verdadeira?

Acredito que não, o cliente nem sempre 
tem razão. Mas o cliente tem direitos as-
segurados pelo código do consumidor, por 
leis que regem o comércio entre empresas 
e outros.

As regras, os direitos e o serviço de 
atendimento ao consumidor foram criados 
visando a melhoria da qualidade no atendi-
mento. Algumas empresas, ao pensar em 
atender a qualquer custo o cliente, come-
teram excessos, não tiveram limites para 
satisfazer os desejos e as necessidades 

de seus clientes e acabaram adquirindo 
grandes prejuízos ou faliram. Atualmente, 
essa máxima deve ser cuidadosamente 
reavaliada com regras claras, para não per-
mitir dúvidas ou enganos. 

Sob o ponto-de-vista do desejo do 
cliente, ele sempre tem razão, mas sob o 
ponto-de-vista da farmácia, isso só é ver-
dadeiro se as exigências do cliente estive-
rem de acordo com o ponto-de-vista da 
empresa.  Quando a farmácia estiver errada, 
deve reconhecer, dar razão ao cliente, pedir 
desculpas e tentar reparar, o mais rápido 
possível, demonstrando respeito e redu-
zindo as chances de denegrir a imagem dos 
funcionários e da empresa. Porém, quando 
não for mais possível a farmácia sustentar 
a vontade do cliente, a compra não deverá 
ser efetivada e as razões devem ser bem 
justificadas.

Como o profissional farmacêutico deve se 
comportar se o cliente não tiver razão?

Uma reclamação deve sempre ser le-
vada em consideração, pois pode ajudar 
posteriormente no aprimoramento de con-
dutas e regras da empresa. Sabemos que 
em algumas situações, dar razão ao cliente, 
mesmo quando ele não tem, pode compen-
sar, mas não deve ultrapassar os limites 
pré-estabelecidos e nem virar um hábito 
na empresa. Se o farmacêutico achar que, 
em determinada situação, atender as reivin-
dicações do cliente é importante para um 
bom relacionamento, deve atendê-lo, mas 
explicar todos os detalhes do produto ou 
serviço, justificar o porquê da reivindicação 
não estar correta e deixar bem claro que, 
caso ocorra novamente, não poderá agir da 
mesma forma. 

Qual é o papel do farmacêutico como edu-
cador?

É muito amplo, se pensarmos que sua 
atuação vai além das informações e ori-
entações sobre o uso racional e correto 
de medicamentos, a automedicação, as 
reações adversas, efeitos colaterais, poso-
logia, validade, local adequado para guarda 
do medicamento, eficácia de tratamento, 
etc. Seja no balcão da farmácia, no mo-
mento da dispensação, no consultório far-
macêutico, nas ações sociais, em palestras 
e demais eventos que agreguem conheci-
mento, mais do que informar sobre medi-
camentos, o farmacêutico deve colaborar 
para promoção da saúde, para a prevenção 
de doenças e contribuir para a melhoria e 
manutenção da qualidade de vida das pes-
soas que estão em uso de medicamentos.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação (LDB), o papel de um edu-
cador está muito além da transmissão de 
informações, ele deve ser o referencial, o 
líder, o interventor seguro, capaz de auxi-
liar o aluno em seus sonhos e projetos. A 
sua formação é um fator fundamental e não 
basta apenas a graduação universitária ou 
a pós-graduação, é preciso uma formação 
continuada, ampla, com atualizações e 
aperfeiçoamentos. 

Como educadora, acredito que, “Ensinar 
não é transferir conhecimento, mas criar as 
possibilidades para sua própria produção 
ou a sua construção” (Paulo Freire). Incenti-
var o hábito de investigar, questionar, refletir, 
pensar e a construir suas próprias opiniões. 
Para tal, primeiramente precisamos gostar e 
acreditar naquilo que nos propomos a fazer, 
pois através de nossas atitudes, serviremos 
de modelo para nossos alunos.




