1

Comissão Assessora de Farmácia Clínica do CRF-SP

2

Ata da VII Reunião Ordinária Anual

3

25/07/2018

4

Às dezessete horas e quarenta minutos do vigésimo quinto dia do mês de julho do ano de dois mil

5

e dezoito, deu-se início à VII Reunião Ordinária Anual da Comissão Assessora de Farmácia Clínica

6

do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, coordenada pela Dra. Vanessa de

7

Andrade Conceição.

8
Presenças Registradas

9
10

Dra. Vanessa de Andrade Conceição,

11

Dra. Beatriz Elisabete Corrêa,

12

Dra. Érika Cordeiro de Lima,

13

Dra. Ivone Santiago Lopes,

14

Dra. Karina de Carvalho Barros,

15

Dra. Luciana Melo de Araújo,

16

Dra. Mariana Suelotto Diegues,

17

Dra. Tatiane Bonfim Ribeiro,

18

Dra. Lais Ruiz Gramorelli – Assistente Farmacêutica da Secol.

19
Ausências Justificadas

20
21

Dra. Agni Del Sol Salobrenha Nunes Setani,

22

Dra. Ana Tarina Alvarez Lopes,

23

Dr. Carlos Rogério da Silva,

24

Dra. Fernanda dos Santos Zenaide,

25

Dra. Lívia Maria Gonçalves Barbosa,

26

Dr. Michel Silva Dantas,

27

Dra. Priscila Rodrigues,
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28

Dra. Suzana Leandro Carvalho,

29

Dr. Thiago Alves Souza,

30

Dr. Thiago Balbino Leite.

31
Presentes pela primeira nesta Comissão

32
33

Dr. Ricardo Loss,

34

Dra. Graziela Costa Bosio Mariuba,

35

Dr. Rafael Cairê de Oliveira dos Santos,

36

Dra. Maria Carolina Alencar Pery.

37
38

1. Apresentação de novos participantes

39

Assunto tratado: Dra. Graziela Costa se apresenta, informa que é pós-graduanda em farmácia

40

clínica e reside na cidade de Sorocaba. Dr. Ricardo Loss se apresenta, informa que é ministrante

41

de um curso de Farmácia estética do CRF-SP, que participa da Comissão Assessora de Farmácia

42

Estética e considera importante a interação das duas áreas. Dr. Rafael Cairê se apresenta, informa

43

que trabalha no Instituto da Criança do Hospital das Clínicas. Dra. Maria Carolina se apresenta,

44

informa que está cursando pós-graduação em farmácia clínica. Dra. Vanessa Andrade dá as boas-

45

vindas, esclarece que a Comissão por conceito é definida como espaço técnico, político e

46

estratégico, no qual os farmacêuticos voluntários se reúnem para definir ações que possam

47

fortalecer a profissão, tratando de demandas específicas da área clínica. Informa que as reuniões

48

ocorrem na terceira quarta-feira de cada mês e que as datas estão disponíveis na página da

49

Comissão no portal do CRF-SP.

50

Deliberação final: Comissão ciente.

51
52

2. Aprovação e Assinatura de Ata

53

2.1 - Ata da VI Reunião Ordinária Anual realizada em 20/06/2018.

54

Assunto tratado: Após lida e aprovada, a ata foi assinada pelos membros presentes na reunião.
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55

Deliberação final: À Secol para encaminhar a ata para homologação da Diretoria.

56
57

3. Informes

58

3.1 – Reunião da Plenária Ordinária – 20 de agosto, às 19h30.

59

Assunto tratado: Dra. Vanessa de Andrade informa que a próxima reunião Plenária será realizada

60

no dia 20 de agosto, às 19h30, e convida todos a participar. Dra. Lais Gramorelli comunica que a

61

reunião Plenária será transmitida ao vivo pelo YouTube, e que serão discutidos os temas: planos

62

de

63

farmacoterapêutico. Dra. Lais Gramorelli informa que a reunião do dia 17/09 irá discutir os temas:

64

Consultório Farmacêutico, Vacinas e Assistência Integral.

65

Deliberação final: Comissão ciente.

saúde,

solicitação

de

exames

laboratoriais

pelo

farmacêutico

e

seguimento

66
67

3.2 – Reunião de Coordenadores e Vices

68

Assunto tratado: Dra. Vanessa de Andrade informa que participou da 3ª reunião de

69

coordenadores e vices, realizada no dia 18/07. Relata que houve informe sobre o XX Congresso

70

Farmacêutico de São Paulo, o qual terá uma maior participação das Comissões Assessoras. Coloca

71

que a coordenadora da Comissão Assessora de Educação Farmacêutica, Prof.ª Dra. Marise Bastos,

72

solicitou alinhar o entendimento das Comissões, explicando que o CRF-SP não é favorável à

73

graduação em farmácia na modalidade a distância, pois defendem o máximo de 20% da carga

74

horária do curso por EaD. Ressalta que a Comissão de Educação irá elaborar um parecer resumido

75

para alinhar o discurso dos voluntários do CRF-SP.

76

Deliberação final: Comissão ciente.

77
78

4. Assuntos em Andamento

79

4.1 – Sugestão de temas para a Revista do Farmacêutico
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80

Assunto tratado: Dra. Lais Gramorelli questiona se a Comissão deseja sugerir temas. A Comissão

81

propõe elaborar uma matéria com o tema “Farmacêutico Clínico Especialista – Residências”.

82

Deliberação final: À Secol para inserir o tema na tabela.

83
84

4.2 – Revisão da Cartilha

85

Assunto tratado: Dra. Vanessa de Andrade comunica que o assunto está em andamento na

86

reunião do grupo de trabalho e coloca o prazo para conclusão até o dia 31/08.

87

Deliberação final: À Comissão para encaminhar a revista atualizada até 31/08 para a Secol.

88
89

4.3 ─ Definição de padrões da fiscalização para atuação do farmacêutico clínico

90

4.3.1. Ficha de Verificação

91

Deliberação final: A Comissão solicita manter na pauta da próxima reunião.

92
93

4.4 – Simpósio Tendências Farmacêuticas

94

4.4.1. Roteiro do teatro - Comunicação/Dificuldades na orientação

95

Assunto tratado: Dra. Karina Barros opina que as pessoas absorvem mais o conhecimento quando

96

é apresentado de forma engraçada. Dr. Rafael Cairê destaca que na internet há vários vídeos sobre

97

comunicação e dificuldade de compreensão, propõe utilizar alguns deles e ampliar a discussão.

98

Dra. Graziela Costa relata que possui um livro do autor Divaldo Lyra sobre comunicação contendo

99

vários esquetes, e se dispõe a enviar o título para a Comissão. Dra. Vanessa de Andrade informa

100

que enviou uma proposta de roteiro para o Stand-up pelo grupo da Comissão no aplicativo

101

WhatsApp e apresenta o texto com o título “Problemas femininos”. A Comissão aprova. Dra.

102

Vanessa de Andrade lembra que a Dra. Ana Tarina se dispôs a verificar com um amigo que é ator

103

pare realizar o Stand-up. A Comissão solicita agendar um GT após a próxima reunião para finalizar

104

o roteiro.

105

Deliberação final: À Secol para agendar um GT após a próxima reunião ordinária da Comissão.

106
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107

4.5 – Palestra nas IES – Atualização e sugestão de novos temas

108

Assunto tratado: Dra. Vanessa de Andrade comunica que a Dra. Tatiane revisou a palestra e enviou

109

para a Secol encaminhar para a Comissão. Dra. Vanessa de Andrade reforça que a Comissão

110

precisa analisar com cuidado, pois verificou que há muito mais conteúdo de farmácia hospitalar

111

do que de farmácia clínica.

112

Deliberação final: Comissão ciente.

113
114

5. Assuntos para Discussão

115

5.1 – Ciclo de Palestras

116

5.1.1. Cuidados Farmacêuticos em pacientes hepatopatas

117

Assunto tratado: Dra. Lais Gramorelli questiona se a Comissão pode indicar um ministrante.

118

Deliberação final: À Comissão para indicar o ministrante na próxima reunião ordinária.

119
120

5.1.2. Cuidados Farmacêuticos em pacientes com uso de antirretrovirais

121

Assunto tratado: Dra. Lais Gramorelli comunica que o Dr. Sandro Januário aceitou ministrar a

122

palestra no dia 19 de dezembro.

123

Deliberação final: À Secol para solicitar a divulgação da palestra ao Departamento de

124

Comunicação.

125
126

5.1.3. Cuidados Farmacêuticos em pacientes com sedação

127

Assunto tratado: Dra. Lais Gramorelli informa que a Secol enviou convite para a Dra. Flávia Gatto

128

ministrar a palestra na reunião do mês de outubro, contudo, ela ainda não respondeu.

129

Deliberação final: À Secol para cobrar retorno da Dra. Flávia Gatto.

130
131

5.2 ─ GT de Coordenadores de Redes de Farmácia - Atuação farmacêutica digital

132

Assunto tratado: Dra. Lais Gramorelli informa que o Grupo Técnico de Coordenadores de Redes

133

de Farmácia pretende elaborar um material sobre a atuação farmacêutica digital, por exemplo e-
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134

commerce e assistência farmacêutica on-line. Questiona se a Comissão deseja contribuir com este

135

material. Dra. Vanessa de Andrade opina que o farmacêutico ainda precisa se aperfeiçoar na

136

prestação da atenção farmacêutica presencial. Dr. Rafael Cairê ressalta que não seria possível

137

oferecer serviços no e-commerce, apenas produtos, portanto entende não ser possível o

138

acompanhamento farmacoterapêutico on-line, somente orientação farmacêutica.

139

Deliberação final: À Secol para encaminhar ao Grupo Técnico de Coordenadores de Redes de

140

Farmácia.

141
142

5.3 – Plano de Ação

143

Assunto tratado: Dra. Lais Gramorelli explica que no início do ano o Conselho elaborou o plano de

144

ação da gestão 2018-2019. Ressalta que as Comissões Assessoras precisam realizar suas ações de

145

acordo com os objetivos estratégicos apresentados pela Diretoria. Dra. Lais Gramorelli relata que

146

a Secol compilou as propostas do plano de ação apresentado pelas Comissões Assessoras. A

147

Comissão analisa o plano de ação, informa as atividades que já realizou e delibera as próximas

148

atividades, como segue:
4.1 Divulgar resultados positivos das ações profissionais que garantam assistência
farmacêutica nos âmbitos público e privado
Projeto

Status

Ampliação da divulgação do cuidado farmacêutico na sociedade
Reconhecimento da profissão farmacêutica pela sociedade por
meio das suas ações em saúde
Divulgar as diversas áreas de atuação do farmacêutico

Objetivo/
Justificativa

Aumentar a procura da sociedade por serviços farmacêuticos
Dar cumprimento também, aos objetivos específicos: 4.2 Divulgar
os serviços farmacêuticos para a sociedade, por meio das redes
sociais e outros veículos de comunicação e 5.3. Realizar
campanhas de estimulo ao Uso Racional de Medicamentos.

Ações

Divulgar as ações em saúde do farmacêutico para a sociedade por
meio de:
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Realizar até

1. Criar posts e vídeos;

fevereiro de 2019

2. Promover discussões/debates de temas diversificados e de
interesse da sociedade;
3. Distribuir folders educativos para a sociedade;
4. Participar do Farmacêutico na Praça;

Realizado em 05/05

5. Realizar circuito das PICS em locais públicos;
6. Realizar Palestras na Sipat abordando o Uso Racional de
Medicamentos;
7. Realizar palestras do CRF Talks em locais públicos;
8. Outras ações.
Direto:
Público alvo

Sociedade
Indireto:
Farmacêutico

Retorno esperado

Dar capilaridade às informações sobre as ações de cuidado
farmacêutico para a sociedade

Meta

Obter fator de capilaridade das informações sobre as ações do
farmacêutico ≥ 2 por ano, por Comissão/Comitê/Grupo Técnico
Indicador de capilaridade das informações sobre as ações do

Indicador

farmacêutico = número de ações realizadas por ano pelas
Comissões/Comitês/Grupos Técnicos
Comissões/Comitês/Grupos Técnicos, exceto Comitê de Direitos

Responsável (is)

e

Prerrogativas

Profissionais,

CEP,

Grupo

Técnico

de

Coordenadores de Redes de Farmácia
Prazo de
implementação

Fevereiro de 2018

4.5 Estabelecer parcerias com entidades farmacêuticas para apoiar e realizar ações que
valorizem e deem visibilidade ao farmacêutico atuante nas diversas áreas da profissão
Projeto

Status

Aproximação com atores sociais
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Demonstrar os benefícios da atuação do farmacêutico na saúde
Objetivo/
Justificativa

da população
Aumentar a representatividade do CRF-SP em eventos de outras
entidades
Fortalecer as relações interinstitucionais
Pautar na reunião de

1. Identificar os principais problemas da área farmacêutica;

08/2018

2. Elaborar material que demonstre os benefícios das atribuições
do farmacêutico e sua atuação junto à equipe multidisciplinar e
multiprofissional;
3. Interceder de forma a aproximar o CRF-SP das entidades civis e
governamentais;
4. Discutir os problemas identificados com as entidades para
propor ações;
5. Estabelecer calendário de datas de importância para o
farmacêutico e realizar ações junto com associações de classe e
outras entidades em prol da valorização das atividades desse
Ações

profissional.
6. Dar cumprimento também, aos objetivos específicos:
1.6. Estabelecer parcerias com outros conselhos de classe para
promover discussões de interesses afim de diminuir atritos
decorrentes de desconhecimento das respectivas atribuições
1.7.

Intensificar a relação do CRF-SP com os sindicatos

representantes da categoria para auxiliar na discussão com os
empregadores; proporcionar espaços para a realização das
Assembleias

Sindicais,

incentivando

a

participação

dos

farmacêuticos
1.8. Fortalecer a aproximação e o diálogo com os Conselhos
Municipais de Saúde e Conselho Estadual com objetivo de
garantir a assistência farmacêutica
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1.1.

Ampliar o relacionamento com os outros Conselhos

Profissionais da área da saúde para discutir os principais
problemas relacionados à saúde
Direto:
Público alvo

Farmacêuticos
Indireto:
Sociedade
A curto prazo:

Retorno esperado

Identificar os principais problemas da área farmacêutica
A médio prazo:
Estabelecer parcerias com diferentes atores sociais

Meta
Indicador
Responsável (is)
Prazo de
implementação

Será estabelecida após a identificação dos principais problemas
Será estabelecido após identificação dos principais problemas
Diretoria, Comissões/Comitês/Grupos Técnicos, exceto CEP
Julho de 2018

5.7 Priorizar a garantia da autonomia técnica ao farmacêutico, defender e ampliar o
âmbito de atuação, valorizar e fortalecer a profissão e proteger a sociedade
Ação

Status

Realizar eventos de Orientação Técnica aos farmacêuticos e
graduandos

Objetivo/
Justificativa

Contribuir para a atualização profissional
Realizar: Simpósios, Palestras, Workshops, Seminários, Encontros,
Fóruns, Mesas-redondas, Escolas, entre outros formatos de

Ciclo de palestra - 3

eventos, tais como:

Ações

1. Simpósio Tendências Farmacêuticas;

Realizar em
21 e 22/09

2. II Escola Farmacêutica de Inverno (Internacionalização,
Oratória e Empreendedorismo);
3. V Encontro de Jovens Farmacêuticos;
4. Evento abordando o Cuidado Farmacêutico ao Idoso;
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5. Palestras técnicas antes ou depois das reuniões das Comissões;
6. Eventos nas Seccionais, como o Bate Papo com a DT em Santos;
7. Palestras nas IESs (atualização e realização);
8. Encontro de Responsáveis Técnicos por Indústria no interior;
9. IV Seminário de Logística Farmacêutica;
10. Palestras do CRF Talks.
11. Dar cumprimento também, ao objetivo específico: 5.11.
Capacitar o profissional às novas áreas de atuação que visem a
melhoria da prestação de serviços à população.
Direto:
Público alvo

Farmacêuticos e graduandos
Indireto:
População

Retorno esperado
Meta

Indicador

Ampliar o número de participantes nos eventos
Obter fator de atividade ≥ 2 no corrente ano, por
Comissão/Comitês/Grupos Técnicos
Indicador de atividade = número de eventos realizados no
corrente ano por Comissão/Comitês/Grupos Técnicos
Comissões/Comitês/Grupos Técnicos, exceto Comitê de Direitos

Responsável (is)

e Prerrogativas Profissionais, CEP, GTAC, Grupo Técnico de
Coordenadores de Redes e Grupo Farmácia Estabelecimento de
Saúde

Prazo de
implementação

Junho de 2018

5.7 Priorizar a garantia da autonomia técnica ao farmacêutico, defender e ampliar o
âmbito de atuação, valorizar e fortalecer a profissão e proteger a sociedade
Projeto

Status

Coletânea de orientações técnicas para farmacêuticos e
graduandos

Objetivo/

Contribuir para a atualização profissional
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Justificativa

Sensibilizar os profissionais sobre a importância do cuidado
farmacêutico
Consolidar a farmácia como estabelecimento de saúde
Estimular o farmacêutico a notificar as reações adversas e outros
problemas relacionados a medicamentos
1. Revisar e elaborar materiais técnicos (Cartilhas, Manuais,
Encartes, entre outros);

Finalizando a revisão
da cartilha
Prazo: 31/08

2. Elaborar informativos relativos à Legislação Trabalhista;
3. Elaborar protocolos clínicos;
Ações

4. Contribuir com a área de Perguntas Frequentes do CRF-SP;
5. Realizar treinamento para Assunção de RT por indústria;
6. Elaborar vídeos e/ou materiais sobre as Comissões e/ou sobre
as respectivas áreas de atuação;
7. Disponibilizar treinamento para o uso do auto teste para o HIV.
8. Dar cumprimento também, ao objetivo específico: 5.8.
Incentivar a implantação de consultórios farmacêuticos
Direto:

Público alvo

Farmacêuticos e graduandos
Indireto:
População

Retorno esperado

Manter a coletânea de orientações técnicas atualizadas

Meta

Não aplicável

Indicador

Não aplicável

Responsável (is)
Prazo de
implementação

Comissões/Comitês/Grupos Técnicos, exceto GTAC e CEP
Junho de 2018

5.7 Priorizar a garantia da autonomia técnica ao farmacêutico, defender e ampliar o
âmbito de atuação, valorizar e fortalecer a profissão e proteger a sociedade
Ação

Status

Atuar tecnicamente na defesa do âmbito profissional
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Objetivo/
Justificativa

Contribuir para o fortalecimento da profissão
Regulamentar potenciais atribuições do farmacêutico
1. Elaborar pareceres técnicos para respaldar os pareceres
jurídicos;

Ações

Revisar a ficha de
2. Propor e revisar novas normas/ Ficha;

verificação até
dezembro - 2018

3. Contribuir para as Consultas Públicas.

Realizado

Direto:
Público alvo

Farmacêutico
Indireto:
População

Retorno esperado
Meta

Obter subsidio técnico para defesa do âmbito profissional
Obter fator de contribuição técnica ≥ 2 no corrente ano, por
Comissão/Comitês/Grupos Técnicos
Indicador de contribuição técnica = número de contribuições

Indicador

técnicas

realizadas

no

corrente

ano

por

Comissão/Comitês/Grupos Técnicos
Responsável (is)
Prazo de
implementação

Comissões/Comitês/Grupos Técnicos, exceto CEP, GTAC, Comitê
de Direitos e Prerrogativas
Dezembro de 2018

5.9 Ampliar as ações locais do CRF visando uma maior aproximação com os
farmacêuticos do interior
Projeto

Interação com os Farmacêuticos e graduandos do interior

Objetivo /

Viabilizar maior aproximação dos profissionais e estudantes das

Justificativa

diversas regiões do Estado de São Paulo com das ações do CRF-SP

Ações

Status

1. Descentralizar o Comitê Jovem;
2. Otimizar a interação das Comissões da Sede e Seccionais;
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2.1. Realizar vídeo conferência entre as Comissões da Sede e das
Seccionais;

Até setembro de
2019

3. Aprimorar o meio de comunicação com os farmacêuticos do
interior para troca de experiências e dificuldades profissionais;
4. Realizar ações nas regiões das Seccionais do CRF-SP.
Público alvo
Retorno esperado

Até setembro de
2019

Farmacêuticos e graduandos
Expandir o acesso dos farmacêuticos e graduandos do interior às
ações do CRF-SP
Obter fator de expansão dos acessos dos farmacêuticos e

Meta

graduandos do interior as ações do CRF-SP ≥ 2 no corrente ano,
por Comissão/Comitê/Grupo Técnico
Indicador de expansão dos acessos dos farmacêuticos e

Indicador

graduandos do interior as ações do CRF-SP = número de ações
realizadas no corrente ano por Comissões/Comitês/Grupos
Técnicos
Secol, DTI e Comissões/Comitês/Grupos Técnicos, exceto Comitê

Responsável (is)

de Direitos e Prerrogativas Profissionais, CEP, GTAC, Grupo
Farmácia Estabelecimento de Saúde

Prazo de
implementação

Setembro de 2018

149

Dra. Vanessa Andrade propõe realizar uma reunião por videoconferência com os farmacêuticos

150

do interior. Dra. Graziela Costa sugere que a primeira videoconferência seja com a Seccional de

151

Sorocaba, pois é membro da Comissão Técnica. A Comissão concorda. Dra. Vanessa Andrade

152

solicita que a Secol mantenha o item nas pautas para acompanhamento da Comissão.

153

Deliberação final: À Secol para manter o item nas pautas.

154
155

5.4 – Lâminas de Ações do CRF-SP
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156

Assunto tratado: Dra. Lais Gramorelli comunica que a Secol elaborou 10 lâminas explicando todas

157

as atividades do Conselho para informar e auxiliar os voluntários no contato com farmacêuticos,

158

outros profissionais ou entidades. Informa que a Secol vai enviar as lâminas por e-mail.

159

Deliberação final: À Secol para enviar as lâminas por e-mail aos membros.

160
161

5.5 ─ Sociedades que tem farmacêutico como especialista

162

Deliberação final: Aos membros para trazer na próxima reunião Associações e Sociedades que

163

possuem prova de título de especialista para os farmacêuticos.

164
165

6. Encerramento

166

Concluídos os assuntos em pauta às dezoito horas e cinquenta e cinco minutos, Dra. Vanessa de

167

Andrade Conceição encerra a reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada

168

será assinada pelos senhores membros presentes na próxima reunião ordinária. Redigida por Celso

169

Augusto de Oliveira.
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