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Comissão Assessora de Farmácia Estética do CRF-SP
Ata da VI Reunião Ordinária Anual
16/09/2019
Às dezoito horas e um minuto do décimo sexto dia do mês de setembro do ano de dois mil e
dezenove, deu-se início à VI Reunião Ordinária Anual da Comissão Assessora de Farmácia
Estética do Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, coordenada pela Dra.
Halika Groke.
Presenças Registradas - Dra. Andrea Stingelin Forlenza, Dr. Germano dos Santos Evangelista
Junior, Dr. Gustavo Lemos Guerra, Dra. Halika Groke, Dra. Liliane Nogueira Totoli Cosentino, Dr.
Marcelo Ariel Schulman, Dra. Patrícia Carminato Romano e Dr. Rogério Ribeiro de Almeida –
Farmacêutico Consultor do CRF-SP.
Ausências Justificadas - Dra. Bruna Letícia Sasaki Neves, Dr. Diogo Duarte Olímpio Vieira, Dr.
Leonardo Vinicius Monteiro de Assis e Dra. Sara Palermo Bastos Gonçalves.
Presentes pela primeira vez – Dra. Juliana Marise Cardoso.
1. Apresentação de Novos Integrantes - Não houve.
1.1. Nomeação de Novos Membros - Não houve.
2. Aprovação e Assinatura das Atas - Ata da V Reunião Ordinária Anual da Comissão
Assessora de Farmácia Estética realizada em 26/08/2019.
3. Atas das Comissões Regionais – Não houve.
4. Assuntos para Discussão
4.1. Videoconferência com a Comissão Regional de Campinas:
4.1.1. A elaboração de sugestão de adendo para regrar especialização (título, grade
mínima). Assunto discutido no item 4.1.2. Encaminhamento: Ao Datep para pautar na
próxima reunião.
4.1.2. Apenas os habilitados tratarem questões estéticas, como já consta na resolução
CFF - Dra. Halika Groke comenta que a Comissão solicitou a presença do Dr. Roberto Tadao,
gerente do setor jurídico do CRF-SP, na reunião de hoje por causa de um levantamento da
Comissão de Campinas de um registro de farmacêutico esteta que fez uma especialização em
estética básica há um tempo, porém, no seu currículo não contempla disciplina de procedimentos
invasivos. Ao conversar com o pessoal responsável pela análise dos processos de certificação de
apostilamento do CRF-SP, foi levantada a questão de que na resolução está o termo saúde
estética, logo, qualquer curso referente à saúde estética, aquele que solicitar o apostilamento,
recebe o título de farmacêutico esteta. Então, encaminhou essa questão para o Dr. Roberto
Tadao. Dr. Roberto Tadao comenta que há alguns aspectos, o primeiro é que não há uma grade
curricular mínima estabelecida pelo MEC para que os estetas possam atuar. Ao seu ver, o
primeiro ponto é encaminhar ao MEC um questionamento no sentido de como será definida a
grade curricular, com base na formação de novos estetas e em paralelo, conversar com o
Conselho Federal de Farmácia para que este acione e tenha uma discussão sobre esse assunto
com o MEC, para que os farmacêuticos possam ter segurança em relação a atuação, e delimitar
os cursos de pós-graduação a apenas quem tiver a grade curricular definida de acordo com os
critérios mínimos exigidos. Comenta, também, que não há manifestação formal do Conselho
Federal de Farmácia em relação à formação de profissionais de cursos à distância. Houve uma
manifestação do presidente do CFF, mas só em notícias, não em resolução. Dra. Halika Groke
sugere, para minimizar esses casos, que as solicitações de apostilamento viessem para a
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Comissão Assessora de Farmácia Estética e que se realizasse uma reunião, no final das pautas,
com intuito de se fazer a análise curricular ou que algum representante da Comissão avaliasse o
processo junto a Caef para verificar a necessidade de pelo menos recomendar alguma
especialização ao farmacêutico. Encaminhamento: Comissão irá elaborar um texto inserindo
as disciplinas que avaliarem serem de exigência mínima, com as justificativas e verificar se é
viável incluir o que deve ser presencial e, posteriormente, enviar ao Datep para encaminhar para
avaliação do Departamento Jurídico.
4.2. Palestras nas IES – Dra. Halika Groke comenta que não é momento para a apresentação
desta palestra, muito em razão das resoluções que estão bloqueadas. Explica que essa palestra
é solicitada pelas universidades ao Conselho Regional de Farmácia, e a Comissão Assessora de
Farmácia Estética a apresenta. Conclusão: Comissão ciente e de acordo.
4.3. Posts para Publicação nas Redes Sociais – Dra. Halika Groke informa que a Comissão,
em uma reunião, levantou a ideia de se fazer posts para serem divulgados nas redes sociais do
CRF-SP instruindo os farmacêuticos, bem como a comunidade. Porém, até o momento, nada foi
criado pela Comissão. Conclusão: A Comissão se dividirá de dois em dois e cada dupla se
responsabilizará pela elaboração de um post. Os temas serão: microagulhamento, toxina
botulínica, carbox, criolipólise, fio lifting, intradermoterapia, laserterapia, preenchimento e
prescrição de cosmético de acordo com a Resolução CFF nº 586 de 29 de agosto de 2013. Fica
agendada, para entregar todos os posts, a data da próxima reunião desta Comissão que será no
dia 28/10/19.
4.4. Cartilha de Conduta ética – Dra. Halika Groke comenta que a Comissão iniciou a
elaboração da cartilha, mas não deu continuidade. Explica que é um documento para orientar o
farmacêutico esteta daquilo que ele pode e não pode fazer como profissional da aérea e convida
a Comissão de Campinas a participar desse trabalho. Encaminhamento: Enviar documento à
Dra. Halika Groke que irá compartilhar com as Comissões Regionais de Farmácia Estética de
Campinas e Zona Leste. A Comissão agenda a data da reunião de novembro, 18/11/19, para
discutir o documento.
4.5. Análise curricular para apostilamento realizado pelo CRF-SP e título de Esteta –
Assunto não discutido. Encaminhamento: Ao Datep pautar na próxima reunião.
4.6. Registro de professores que ministram curso de Saúde Estética – incluindo
declaração de locais de trabalho quando houver prática clínica – Dra. Halika Groke
informa que há profissionais farmacêuticos montando curso logo que conclui o módulo de toxina
botulínica, e ao acontecer intercorrência ou qualquer outro resultado negativo, mudam o número
do telefone. E está acontecendo em todo o brasil. Explica que a ideia é credenciar esses
profissionais, declarando ao CRF-SP o local que realizam as aulas. Encaminhamento: Ao Datep
para verificar a possibilidade do CRF-SP fazer um banco de dados de professores, verificar se é
possível fazer uma avalição curricular do latus sensu que seria entregue pelo farmacêutico esteta
e que passaria a fazer parte do banco de dados de professores credenciados na área da estética.
E verificar com o Setor Jurídico como fica a questão de informar ao CRF-SP a atividade do
professor.
4.7. Denúncias por exercício ilegal da profissão para colegas que realizam em suas
práticas clínicas: Eletrocautério, criofrequência e endermoterapia - Dra. Halika Groke
informa que o CRF-SP tem recebido denúncias de médicos informando que há farmacêuticos
exercendo ilegalmente suas atividades profissionais. Então, sugere que a Comissão faça uma
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orientação nas redes sociais que realmente estes procedimentos não podem serem realizados
por farmacêuticos. Encaminhamento: ao Datep para verificar a divulgação de post contendo os
procedimentos autorizados ao farmacêutico esteta, conforme realizado pelo CRF-RS.
5. Informes
5.1. XX Congresso Farmacêutico de São Paulo - Inscrições até 20/09/19 – Dra. Halika
Groke comenta que ainda é possível se inscrever eletronicamente até essa data e membros das
Comissões têm 50% de desconto. Conclusão: Comissão ciente.
5.2. Reunião Plenária – 23/09/19 – Dra. Halika Groke informa que esta reunião é aberta
aos farmacêuticos e ainda não tem uma pauta definida. Conclusão: Comissão ciente.
(Inserção) – Dra. Halika Groke solicita que o Datep faça o seguinte questionamento ao Setor
Jurídico do CRF-SP: Existe a possibilidade de que a prescrição relacionada a produtos com fins
estéticos seja feita apenas por farmacêutico esteta?
6. Encerramento
Concluídos os assuntos em pauta às vinte horas, Dra. Halika Groke encerra a reunião da qual
foi lavrada a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes
nesta reunião ordinária. Próxima reunião marcada para o dia 28 de outubro 2019, às 18h. Ata
redigida por Joilson Lopes da Silva.
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Dra. Andrea Stingelin Forlenza: ___________________________________________________
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Dr. Germano dos Santos Evangelista Junior: _________________________________________
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Dr. Gustavo Lemos Guerra: ______________________________________________________
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Dra. Halika Groke: _____________________________________________________________
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Dr. Liliane Nogueira Totoli Cosentino: ______________________________________________
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Dr. Marcelo Ariel Schulman: _____________________________________________________
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Dra. Patrícia Carminato Romano: _________________________________________________
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