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Comissão Assessora de Farmácia do CRF-SP
Ata da VII Reunião Ordinária Anual
03/09/2019
Às dezenove horas e vinte e oito minutos do terceiro dia do mês de setembro do ano de dois
mil e dezenove, deu-se início à VII Reunião Ordinária Anual da Comissão Assessora de
Farmácia do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, coordenada pela Dra.
Damaris Marcelino Vieira.
Presenças Registradas: Dra. Ana Clara Castagna, Dra. Bruna de Oliveira Santos, Dra.
Damaris Marcelino Vieira, Dra. Debora Pimentel Caturani, Dra. Salette Maria Krowczuk de
Faria e Dr. Rogério Ribeiro de Almeida - Farmacêutico Consultor do Departamento de Apoio
Técnico e Educação Permanente.
Ausências Justificadas: Dr. André Schmidt Suaiden
APRESENTAÇÃO DE NOVOS PARTICIPANTES/MEMBROS: Não houve.
1.APROVAÇÃO E ASSINATURA DA ATA
1.2. Ata da VI Reunião Ordinária Anual realizada em 30/07/2019: Após lida e
aprovada, a ata foi assinada pelos membros presentes na reunião. Encaminhamento: Ao
Departamento de Apoio Técnico e Educação Permanente para enviar a ata para homologação
da Diretoria.
2. LEITURA DA ATA DA SECCIONAL
2.1. Ata da III Reunião Ordinária da Comissão Assessora de Farmácia da Seccional
de Marília, realizada em 25/06/2019: Dr. Rogério Ribeiro de Almeida apresenta o
referido documento aos presentes para que façam a leitura e se atualizam quanto ao que fora
discutido na Seccional de Marília. Após a leitura do documento referido, Dra. Damaris
Marcelino Vieira sugere a realização de reuniões com as participações das demais
Comissões Regionais de Farmácia por videoconferência. Encaminhamento: Ao Datep para
enviar o contato da Dra. Natássia, coordenadora da Comissão Regional de Farmácia de Marília
à Dra. Damaris.
3. INFORMES
3.1. XX Congresso Farmacêutico de São Paulo – Inscrições 20/09: Dr. Rogério
Ribeiro de Almeida relembra que as inscrições ainda estão abertas, e que os valores atuais
serão mantidos até dia 20/09 e, após essa data, reajustados. Conclusão: Comissão ciente.
3.2. Plenária – 23/09/19: Dr. Rogério Ribeiro de Almeida informa que a plenária é
aberta a todos os farmacêuticos, é transmitida ao vivo no Portal do CRF-SP e, posteriormente,
no canal do Youtube do CRF-SP; e comenta que até o momento não há pauta definida e que
as comissões também podem sugeri-las. Acrescenta que a última plenária teve como tema
prescrição eletrônica. Conclusão: Comissão ciente.
4. ASSUNTOS PARA DISCUSSÃO
4.1. Palestras técnicas nas reuniões: Dra. Damaris Marcelino Vieira comenta que
inicialmente a próxima palestra técnica seria no dia 25/09, mas infelizmente o Dr. Pedro Dias
não terá espaço em sua agenda, portanto, foi reagenda para o dia 28/10. Dra. Damaris
Marcelino Vieira sugere que a referida palestra seja compartilhada com as Comissões
Regionais de Farmácia das Seccionais de Marília e Ribeirão Preto. E comenta que tentará
agendar uma palestra com o Dr. José Vanilton para o dia 24/09, caso ele não puder ministrála,
há possibilidade do Dr. Adriano Falvo realizá-la; solicita que os demais membros
compartilhem a reunião do dia 24/09. Encaminhamento: 1) Ao Datep para aguardar
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confirmação da Dra. Damaris se haverá ou não palestra na próxima reunião. 2) Verificar a
possibilidade de realizar videoconferência ou transmissão via streaming para a participação
das Comissões Assessoras das Seccionais de Marília e Ribeirão Preto.
4.2. Criar posts e vídeos para divulgar as ações em saúde do farmacêutico para a
sociedade: Os presentes discutem como criar postagens que sejam capazes de apresentar
da melhor forma possível o trabalho dessa comissão, e chegam a conclusão de realizarem
quatro posts sobre os serviços farmacêuticos, sendo a seguinte sugestão para o texto interno:
“Sabia que na farmácia você pode fazer o controle de sua pressão arterial? ” E para cada post
modificar apenas a parte final da citação, alterando o serviço (aferição de pressão arterial,
modificar apenas a parte final da citação, alterando o serviço (aferição de pressão arterial,
glicemia capilar, aplicação de injetáveis e perfuração de lóbulo). Para o texto externo
elaboraram a seguinte sugestão: “O farmacêutico é o profissional capacitado para cuidar de
você! Com ele, você pode fazer acompanhamento da sua pressão arterial, monitorar sua
glicemia, além da aplicação de injetáveis e até colocação de brinco. ” Esse texto será usado
em cada uma das quatro postagens. Também já foram selecionadas quatro imagens do banco
de dados do CRF-SP, uma para cada serviço descrito. E, como última parte do texto externo
inserir uma das seguintes frases: “Consulte seu farmacêutico! ”, “Tenha um farmacêutico
para chamar de seu!” ou “Sem farmácia não há farmacêutico! ” Encaminhamento: Ao Datep
para pautar na próxima reunião.
5. ENCERRAMENTO
Concluídos os assuntos em pauta às vinte e uma horas e treze minutos Dra. Damaris 66
Marcelino Vieira encerra a reunião da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e 67
aprovada, será assinada pelos membros presentes na próxima reunião ordinária. Próxima 68
reunião marcada para o dia 24 de setembro de 2019. Redigida por Thiago Lopes Fagundes.
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Dra. Ana Clara Castagna _____________________________________________________

71

Dra. Bruna de Oliveira Santos _________________________________________________
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Dra. Damaris Marcelino Vieira_________________________________________________
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Dra. Debora PimentelCaturani_________________________________________________
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Dra. Salette Maria Krowczuk de Faria____________________________________________

