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Felipe Terrezo

É preciso confiar
Como todo brasileiro, tenho
acompanhado de perto o vai e vem
político/criminal pelo qual atravessa
o País. É simplesmente impossível
não ficar atônito com os sem número de denúncias que surgem a cada
dia, com a ruína da credibilidade dos
envolvidos e, acima de tudo, com toda
a quantia desviada dos cofres públicos e que deveria estar servindo à população.
Não pensem que este se trata de
um editorial político. Longe disso, é
apenas um ensejo para trocar ideias
com os amigos. Independentemente de partidarismos, não há brasileiro que não seja afetado por tanta ganância, tanto despropósito com o que
é proveniente de nossos impostos, do
suor de nosso trabalho.
Com as prisões recentes de importantes políticos e empresários,
um novo ânimo surge. Será possível
fazer melhor? Será possível sanear
a monstruosa base de lama sobre a
qual estão erguidas as casas legislativas e os demais poderes? Ainda
receoso sobre o que acreditar, me
concedo o direito de ao menos desejar com um pouco mais de fervor por
mudanças. Afinal, nós, empresários,
precisamos de uma economia sólida,
de um mercado otimista para sobrevivermos e contribuir para o crescimento do Brasil.
O setor terciário brasileiro anseia, assim como todo cidadão honesto dessa nação, que as mudanças
aconteçam, que sejam profundas, impactantes e breves. Que através delas possamos voltar a crescer sobre
base sólida e projetar um futuro melhor para toda sociedade.

EDITORIAL

Projeto cria
programa de doação
Está em análise na Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei 5691/16,
do deputado Flavinho (PSB-SP), que institui o programa Célula do Bem,
destinado a incentivar estabelecimentos comerciais a doar remédios e
alimentos provenientes de sobras ou com prazo de validade próximo.
Com a medida, o parlamentar espera evitar desperdícios em massa de alimentos e medicamentos e ainda combater a fome de mais de 7 milhões de
pessoas no Brasil (dados de 2014 do
IBGE), além da falta de medicamentos
para a população mais carente.
No caso dos medicamentos, farmácias e drogarias poderão disponibilizar
para doação os produtos cujo decurso
do prazo de vencimento tenha alcançado
80% do período total de sua validade para
o consumo. Poderão receber a doação
as entidades de filantropia para fornecê-la diretamente aos seus assistidos sob
supervisão médica ou mediante receita
médica. Fica proibida a comercialização
de medicamentos adquiridos via doação.
Os medicamentos doados poderão
gerar créditos tributários federais aos
doadores, em forma a ser regulamentada pela União. Tais créditos só poderão
ser utilizados no abatimento dos impostos na compra de novos medicamentos
iguais aos doados.
“Os estabelecimentos não devem
ser penalizados. Por isso, é justo que
tenham isenção fiscal na renovação do
estoque”, explica o deputado.
Os estabelecimentos doadores deverão informar sobre a existência de remédios para doação de forma clara e
em local visível.

Alimentos
Especificamente em relação aos
alimentos, a proposta altera a Lei
dos Crimes Contra a Ordem Tributária (8.137/90) para isentar de qualquer
crime contra as relações de consumo o estabelecimento de comercialização de alimentos para consumo
imediato que colocar para doação
as sobras, desde que próprias para
o consumo e adequadamente acondicionadas.

Tramitação
O projeto será analisado pelas comissões de Seguridade Social e Família; de Finanças e Tributação, inclusive quanto ao mérito; e de Constituição
e Justiça e de Cidadania, antes de ser
votado pelo Plenário da Câmara.
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OLHA QUEM ESTÁ
VESTINDO A CAMISA
DA TRANSFORMAÇÃO.
O Programa Sesc Esporte vai promover o bem-estar
e a qualidade de vida utilizando a pedagogia do exemplo.
Nossos atletas serão um modelo de atitudes positivas
e de incentivo à prática esportiva.
O primeiro passo são os times de vôlei Sesc RJ
(masculino), liderado pelo técnico Giovane Gávio,
e Rexona Sesc (feminino), com o técnico Bernardinho.
Em breve, virão outros esportes. Formar crianças
e adolescentes ativos e saudáveis será nossa
maior conquista.

FAÇA PARTE DESSA TORCIDA.

facebook.com/sescrjvolei
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O calor já chegou.
E o seu estoque,
como vai?
Oficialmente, o Verão só começa
no dia 21 de dezembro. Mas, nas
últimas semanas, o País tem
sido assolado por uma pequena
amostra do que está por vir. Com
temperaturas girando em torno
dos 40 graus ainda na “estação
das flores”, é preciso dar
atenção ao estoque de protetores
solares e outros produtos de
cuidado com a pele já, o que
inclui cremes contra assadura,
hidratantes, xampus especiais e
outros tratamentos.

Especialmente nas altas temperaturas, o brasileiro consome grandes quantidades de protetor solar: segundo dados
da Associação Brasileira de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos (Abihpec),
o Brasil responde por 23% do mercado de
protetores solares do mundo.
Os números poderiam ser muito
maiores se, nas demais estações, o brasileiro não relaxasse no uso do produto.
Campanhas contínuas de entidades médicas visam esclarecer que protetor solar é pra todo dia, independente de quantos graus o termômetro está marcando
ou se está sol ou nublado, mas a mudança de comportamento é gradativa.
No caso do varejo farmacêutico, há
pouco mais de um mês da chegada da
“estação mais quente do ano”, o mais
importante é contabilizar o que há no
estoque e negociar com os parceiros. A
ruptura no estoque sempre leva a perda de vendas e frustração do cliente. E
quem quer isso?
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Que tipo de orientação o balconista ou
perfumista pode dar ao consumidor
sobre o FPS ideal na hora da compra?
Se ele vai pra praia ou se é pra uso no
dia-a-dia, faz diferença?
Eles devem elucidar que a escolha
do filtro solar deve ser orientada pelo
dermatologista e que somente ele pode
avaliar qual o melhor fator e melhor veículo pra cada paciente e tipo de pele. O
fps deve ser no mínimo 30 e reaplicado de 3/3 horas. Na praia e na piscina,
ou na prática de esporte ao ar livre, ele
pode ser reaplicado a cada 2 horas ou
após sair da água.

E o tipo de pele do cliente?
Para peles oleosas, danos prioridade aos géis ou géis creme com toque
seco. E para peles secas, priorizamos os cremes hidratantes.

o

Cliente bem informado sempre retorna
Outro fato importante é a orientação ao
consumidor. O bom trabalho no balcão pode
pôr fim à sazonalidade. O dermatologista
Daniel Dziabas, membro titular da Sociedade
Brasileira de Dermatologia (CRM 138293)
deu uma série de orientações para que
balconistas ou consultoras de perfumaria
possam informar os clientes e, assim,
garantir uma boa venda.

vecto_.pdf 1 14/10/2016 09:45:45

Idade também faz
diferença? Temos
produtos kids,
mas e o idoso?
A
partir
dos 6 meses
a criança já
pode
usar
filtro solar,
as linhas de
filtros infantis são interessantes pois,
normalmente,
apresentam menos conservantes,
perfumes e costumam

CAPA

ser mais resistentes à água. Já para
idosos, a indústria farmacêutica tem investido em fotoprotetores com agentes
de ação antioxidante.

E quanto ao modo de usar? Quantidade,
modo de passar?
Deve-se aplicar de 3 em 3 horas e recomenda-se aproximadamente uma colher de chá de protetor solar no rosto e no
pescoço, uma colher de sopa de protetor
para a parte da frente do tronco e outra
para a parte de trás, uma colher de sopa
para cada braço, uma colher de sopa
para a parte da frente de cada perna e
outra para a parte de trás de cada perna.

Em que tipo de reação ao produto é
preciso suspender o uso e buscar um
dermatologista?
Deve-se suspender em caso de vermelhidão, coceira ou outros sinais de
irritação local.

Que novidades existem no mercado e que
não devem faltar no estoque da loja?
Fotoprotetores com toque não oleoso, spray para aplicação em pele molhada e fotoprotetores com base tipo bb
cream.

Como reforçar nesse consumidor que
não é só na exposição ao sol que ele
precisa usar o protetor?
Explicar que a luz solar incide diariamente sobre tudo e todos e, mesmo
em dias frios e nublados, ela tem raios
UV que contribuem pro fotoenvelhecimento da pele e aumentam o risco do
câncer de pele.
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A evolução
do atendimento
Mauro Pacanowiski
Consultor e professor
da FGV Projetos

Em nosso País, frequentemente,
as farmácias e drogarias
servem como locais de
orientação, indicação e
prescrição de diferentes
medicamentos, através
de balconistas que
desempenham o papel de
prescritores, na ausência
do farmacêutico, apesar
de ser obrigatória durante
todo o horário de funcionamento
do estabelecimento, denotando
este fato a importância
do farmacêutico, no momento
da dispensação.

Considerando-se que nenhum fármaco é totalmente inócuo ao organismo humano, é permitido supor que as
pessoas expostas ao livre comércio de
medicamentos podem estar submetendo-se a riscos ainda maiores para a sua
saúde do que aqueles representados
apenas pelos problemas inicialmente
apresentados e que foram o motivo da
procura de orientação.
O que de fato chama a atenção é a
ausência de relação, entre o nível de informação do balconista e a conduta por
ele tomada. E, neste ponto, a indústria
tem imensa responsabilidade, pois deve
ser a única divulgadora de informações
sobre determinado lançamento ou medicamento já estabelecido e que deveria
ser estimulada e intensificada, porém o
que tem acontecido é que, por ocasião
da visita do representante/propagandista, a discussão sempre está focada na
relação comercial.
A estratégia prioritária da promoção
técnica sobre algum medicamento é direcionada ao consultório médico, afinal,
a escolha de um ou outro medicamento,
depende fundamentalmente da classe médica e de sua prescrição.
Na sociedade moderna, à medida que o acesso ao consumo foi
convertido no objetivo principal,
para o desfrute de níveis satisfatórios de bem-estar e saúde, a me-

dicalização passou a ser uma das grandes
consequências da intensificação da dependência de determinadas substâncias.
Os pacientes, muitas vezes, pretendem resolver seus problemas de saúde
recorrendo aos serviços oferecidos pelo
sistema público, entretanto, quando encontram dificuldades pela morosidade
do atendimento, falta de médicos especialistas em determinadas patologias e
atendimentos demorados, se encaminham para as farmácias, ponto de contato e minimização de seus problemas.
Por outro lado, na busca por participação de mercado, as indústrias lançam
mão de diversas práticas facilitando o
acesso a medicamentos, estimulando,
por vezes, o uso indiscriminado, o que
nem sempre resulta nos efeitos prometidos e expõe os consumidores a reações
indesejadas e adversas.
No Brasil, o setor privado é o principal responsável pelo fornecimento e a
comercialização de medicamentos nas
farmácias, porém uma parcela de proprietários e funcionários não tem formação profissional de saúde. Nesse
cenário, as desvantagens podem estar
agravando problemas causados por interações medicamentosas, dosagens
fora dos padrões, informações inadequadas, o hábito de não leitura de bulas ou uma sobrecarga na quantidade
de medicamentos indicados.
Os resultados apontam para a deterioração do sistema de comercialização de medicamentos, predominando a
prescrição leiga expondo a população (e
as crianças em especial) aos riscos das
intoxicações.

Por este motivo, a farmácia moderna precisa pensar na atuação
do farmacêutico clínico, aquele capaz de atuar em conjunto com
uma equipe multiprofissional, na escolha da farmacoterapia adequada,
favorecendo o uso racional dos medicamentos, aumentando a
aderência do paciente ao tratamento e a fidelidade à farmácia.
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SAÚDE DO CONSUMIDOR

Sintomas e fatores
de risco
O câncer de próstata
é considerado uma
doença silenciosa,
pois os sintomas
como: dificuldade para
urinar, sensação de
não conseguir esvaziar
completamente a bexiga
e a presença de sangue
na urina, geralmente,
só começam a aparecer
quando a doença já está
em um estágio avançado.
O único fator de risco
bem estabelecido para
o desenvolvimento do
câncer de próstata é a
idade. Aproximadamente
62% dos casos
diagnosticados no mundo
ocorrem em homens com
65 anos ou mais. Além
desse, outros fatores
como raça/etnia, história
familiar da doença e
alimentação, também
influenciam.

Novembro Azul:
Um alerta para
os seus clientes!
Semelhante à campanha do Outubro Rosa, o Novembro Azul tem como
foco a população masculina e visa incentivar a prevenção e alertar
sobre a importância do diagnóstico precoce. Apesar de recente,
o movimento já é realizado em outras partes do mundo.
O Instituto Nacional de Câncer
(Inca) acredita que, no Brasil, o câncer
de próstata é o segundo mais comum
entre os homens (atrás apenas do câncer de pele não melanoma) e também
o segundo mais comum entre os homens no mundo. Estima-se que 61.200
novos casos de câncer da próstata sejam diagnosticados no Brasil nesse ano.
Uma pesquisa realizada pela Coalizão
Internacional para o Câncer de Próstata (IPCC, na sigla em inglês) divulgou
que 47% dos homens com a doença em
estágio avançado desconhecem e não
dão importância aos sintomas. O levantamento foi realizado com 900 pacientes e 360 cuidadores de 10 países (Alemanha, Reino Unido, França, Espanha,
Itália, Holanda, Estados Unidos, Japão,
Cingapura e Taiwan).
Para o oncologista clínico do COT –

Centro Oncológico do Triângulo, Rogério
Araújo (CRM 16737), os homens ainda
têm muita resistência quando o assunto é ir ao médico. “O exame para diagnosticar a doença é uma combinação do
exame de sangue, PSA, seguido do toque retal. Mas é importante salientar que
apenas o exame de sangue não é sensível o bastante para este diagnóstico. É
importante o toque retal também. Se
houver nodulação suspeita na próstata com o PSA elevado, são realizadas
biópsias. E somente a biópsia pode
confirmar se é um câncer. Alguns homens ainda têm preconceito em relação ao procedimento do toque retal, o
que precisa mudar, pois as chances
de cura do câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente e tratado de forma adequada pode chegar
a 90%”, alerta o médico.
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Reeleito, vereador
garante apoio ao setor
O Senhor teve uma expressiva vitória,
10.777 votos. Crê que parte desses votos
se deva ao seu incansável trabalho junto
ao varejo farmacêutico?

Em tramitação estão o que cria a licença
sanitária simplificada e o que autoriza
caixas 24h nas farmácias. Em que pé
estão estes projetos?

Não tenho nenhuma dúvida de que,
se não fosse o setor com os seus empreendedores pedindo o apoio aos seus
liderados e familiares, certamente não lograria êxito neste pleito. A forma espetacular com que nossos amigos se empenharam para que nossa campanha fosse
vitoriosa, se deve única e exclusivamente
ao entendimento de que o setor, hoje, tem
um verdadeiro parlamentar que entende
e briga de forma veemente pelos justos
anseios de todo o segmento.

Esses projetos já passaram por todas as comissões na câmara, aguardando somente a inclusão na ordem do dia
para serem votados.

Além de ter apoiado o segmento,
articulando junto ao governo para que
a validade da licença sanitária fosse
estendida por 5 anos, o senhor também
tem outros projetos em tramitação e
já aprovados. No caso deste último, o
que permite a instalação de farmácias e
drogarias em postos de gasolina, ainda
há algum entrave para que seja efetivo?
Nenhum entrave. Está completamente liberado para qualquer empresa entrar
em ação com a execução do benefício.

Como o senhor pretende dar
continuidade no próximo mandato a esta
aproximação com o setor?
Simplesmente mantendo as portas do meu gabinete abertas, com total
acessibilidade, a todos que precisarem.

Como espera que entidades como o
Sincofarma-RIO participem de seu
mandato?
Como sempre participou, me orientando nas dificuldades apresentadas
junto ao poder público, e que sejam de
benefício a toda população carioca.

Além do varejo farmacêutico, que outros
pontos são destaque no seu projeto de
mandato em benefício da cidade?
Fiz algumas leis que priorizam pessoas em suas dificuldades. Permitam-me
citar duas delas: A lei que dá atendimen-

Convenções
Coletivas
na agenda
No último dia 19 de outubro, associados do Sincofarma-Rio estiveram reunidos no auditório da entidade para discutir as Convenções Coletivas de Trabalho
referentes aos farmacêuticos e aos práticos. O presidente Felipe Terrezo abriu
o encontro e falou da importância do assunto para o momento em que vive o
País. Diversos diretores, representantes de redes e farmácias independentes
estiveram presentes. Em breve, o resultado das negociações será divulgado.

As eleições de 2 de outubro
trouxeram grata surpresa para o
varejo farmacêutico carioca, com
a reeleição à Câmara Municipal
de Eliseu Kessler, do PSB, que
vem realizando um trabalho
junto ao segmento contando com
o apoio de entidades, como o
Sincofarma-RIO. Em entrevista,
o vereador garantiu a
continuidade de seu apoio:

to prioritário nas filas comerciais e bancárias aos obesos e obesos mórbidos,
beneficiando a 40.000 pessoas. E a que
dá isenção de pedágio no município do
Rio de Janeiro às pessoas com deficiência e idosos acima de 65 anos e que
ganhem até 4 salários mínimos, beneficiando em torno de 1 milhão de pessoas,
porém, está sub judice.

O que gostaria de dizer aos seus
eleitores?
O maior de todos os sentimentos é
a gratidão. Não me furtaria de aproveitar esta rica oportunidade para externar
meu sentimento a Deus, criador de todas as coisas e que me permitiu voltar ao
cargo de vereador na Câmara Municipal
do Rio de Janeiro. A todos que contribuíram de forma direta e indireta no sucesso de nossa eleição. Ao Sincofarma-RIO,
o meu muito obrigado!

VENDO

FARMÁCIA COM
MANIPULAÇÃO
ALOPÁTICA E HOMEOPÁTICA
PONTO NOBRE DE
BONSUCESSO.
A MAIS TRADICIONAL,
FUNDADA EM 1938.
AFE E AE EM DIA
E SEM PASSIVO.
MONTAGEM ÍMPAR.
INFORMAÇÕES COM
SR. RUY MARINS
TEL.: 2560-3634 / 2270-0015
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Projeto sobre vacinas
em farmácias vira
Lei Complementar
O Projeto de Lei Complementar nº115 de 2015, de autoria do vereador Eliseu
Kessler, virou lei. No dia 10 de outubro, foi promulgada a Lei Complementar
nº 167, estabelecendo as normas para atividades de vacinação em
farmácias privadas. Seguem abaixo os principais artigos:

...Art. 4º Para a obtenção da licença sanitária, as farmácias que exerçam a atividade de vacinação devem atender às seguintes exigências:
I – apresentar requerimento próprio e a
documentação necessária, conforme exigido pela legislação do município;
II – apresentar parecer favorável emitido pela Coordenação do Programa de
Imunizações, responsável pelo Programa
Nacional de Imunizações no município;
III – comprovar o cumprimento das
disposições da Resolução RDC nº 44, de
17 de agosto de 2009, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA;
IV – comprovar o cumprimento das
disposições das Resoluções do Conselho Federal de Farmácia - CFF nº 499, de
17 de dezembro de 2008, nº 505, de 23 de
junho de 2009, nº 574, de 22 de maio de
2013 e nº 602, de 30 de outubro de 2014;
V – possuir farmacêutico responsável
técnico durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento;
VI – ter localização conveniente, sob o
aspecto sanitário;
VII – possuir instalações físicas independentes e equipamentos que satisfaçam os requisitos técnicos adequados à
manipulação e comercialização pretendidas;
VIII – possuir sala privativa com maca
ou cadeira e dimensões de pelo menos
seis metros quadrados, para a prestação

de serviços farmacêuticos, bem como
para o serviço de vacinação, além de sanitários ou banheiros;
IX – dispor de meios para armazenamento das vacinas, garantindo a sua perfeita conservação, conforme as normas
técnicas emitidas pela Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA e as especificações
do fabricante;
X – dispor de equipamento para controle de temperatura na sala onde será
realizada a vacinação, conforme padrões
estabelecidos pela Fundação Nacional de
Saúde - FUNASA;
XI – apresentar Termo de Responsabilidade Técnica, devidamente preenchido e
assinado, perante a autoridade sanitária
local, pelo farmacêutico responsável técnico pelo estabelecimento, devidamente
habilitado para o serviço de vacinação;
XII – dispor de pessoal capacitado para
desenvolver as atividades de vacinação,
conforme as normas técnicas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA.
Art. 5º Compete às farmácias que exercem as atividades de vacinação:
I – utilizar somente vacinas registradas
no Ministério da Saúde;
II – realizar as atividades de vacinação,
obedecendo as normas técnicas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;
III – manter prontuário individual,
com registro de todas as vacinas aplicadas, acessível aos usuários e autori-

LEGISLAÇÃO

dades sanitárias;
IV – manter livro de registro dos atendimentos realizados e vacinações efetuadas;
V - informar, à Secretaria Municipal de
Saúde, trimestral, as doses aplicadas, segundo os modelos padronizados;
VI – notificar a Secretaria Municipal de
Saúde da ocorrência de eventos adversos
pós-vacinação, de acordo com as normas
vigentes;
VII – monitorar e registrar diariamente a temperatura dos equipamentos destinados ao armazenamento de vacinas, de
acordo com as normas técnicas da Fundação Nacional de Saúde - FUNASA;
VIII – afixar em local, visível ao usuário,
a licença de funcionamento, contendo expressamente a autorização para o serviço
de vacinação;
IX - afixar, em local visível ao usuário,
o Calendário de Vacinação Oficial, com a
indicação em destaque, de que as vacinas
nele constantes são administradas gratuitamente nos serviços públicos de saúde;
X – realizar a vacinação apenas no endereço constante da licença sanitária;
XI – registrar as vacinas aplicadas em
cartão próprio a ser entregue ao usuário,
obedecendo ao modelo único padronizado pela Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, onde devem constar, também, o
número da licença sanitária e o lote de fabricação de cada vacina;
XII – manter no estabelecimento, acessíveis a todos os funcionários, cópias atualizadas das normas técnicas do Programa Nacional de Imunizações da Fundação
Nacional de Saúde - FUNASA;
XIII – manter no estabelecimento,
acessíveis à autoridade sanitária, documentos que comprovem a origem das
vacinas;
XIV - realizar o descarte seguro de
agulhas, seringas e demais produtos utilizados nas atividades de vacinação, de
acordo com as normas específicas, em
especial a Resolução nº 306, de 07 de dezembro de 2004 da ANVISA e a Resolução nº 358, de 29 de abril de 2005, do
Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA.
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