 Ações para a sociedade
As ações do CRF-SP para a sociedade visam, principalmente, a promoção
do Uso Racional de Medicamentos e a garantia do direito à assistência farmacêutica
por meio de atividades de educação em saúde, palestras, ações na comunidade,
entrevistas em veículos de comunicação, veiculação de publicidade, participação em
projetos de leis que versam sobre questões de saúde e contatos com gestores
públicos para melhoria da assistência farmacêutica oferecida aos cidadãos.
Quadro 1. Macroprocesso de ações para a sociedade

Ações para a sociedade
Processo 1

Orientador
Educação em saúde por meio de palestras e ações diretamente nas
comunidades
Materiais impressos e disponíveis para download
Produto
Aplicativo para celular
Veiculação de campanhas e entrevistas em meios de comunicação de massa
Portal na Internet
Contribuir na promoção da saúde
Necessidade Promover à sociedade informação relacionada à saúde, em especial sobre o
uso racional de medicamentos e o direito à assistência farmacêutica
Processo 2

Disciplinar
Regularização da assistência farmacêutica na rede pública municipal
Participação em Conselhos de Saúde Estadual e Municipais
Produto
Ações junto a agentes políticos buscando intervenções em medidas
provisórias, projetos de lei, leis municipais, revisão de normas e contribuições
a consultas públicas
Garantir assistência farmacêutica e o uso racional de medicamentos
Necessidade Contribuir na propositura de políticas de saúde
Zelar pela saúde pública

O CRF-SP tem como Visão ser referência na orientação e desenvolvimento
para o exercício da profissão, além de garantir atendimento confiável e de qualidade
à sociedade. Neste contexto, essa entidade contribui na disseminação do
conhecimento à população, por meio de ações educativas/orientativas e disciplinares.
Dessa forma, tem-se como um dos macroprocessos finalístico as ações para a
sociedade.
1. Orientador

O papel orientador desta Entidade está especificado no processo 1 do
macroprocesso denominado “Ações para a sociedade”, previsto no planejamento
organizacional. Abaixo estão especificadas cada uma das atividades desenvolvidas
em 2016 com esse objetivo.
a. Farmacêutico na Praça
Ação promovida pelo CRF-SP para orientar a população sobre o uso
racional de medicamentos, os perigos da automedicação, a importância das medidas
de prevenção, acompanhamento e controle de doenças crônicas e do farmacêutico
como profissional de saúde em suas áreas de atuação. É desenvolvida por
farmacêuticos voluntários que, além de efetuarem orientação, podem prestar serviços
farmacêuticos gratuitos, como por exemplo, aferição de pressão arterial e glicemia
capilar. A ação conta também com o auxílio de acadêmicos de Farmácia. Para a
realização da ação, podem ser firmadas parcerias, por exemplo, para divulgação,
ampliação do número de voluntários e aquisição de material e infraestrutura. Na ação
não podem ocorrer serviços realizados por outros profissionais da saúde. A ação se
efetiva em espaços públicos - abertos - que contam com grande circulação de
pessoas, como praças, parques, etc. É realizada pelo menos uma vez por ano de
forma simultânea em todo o Estado de São Paulo.
Em 24/09/16 foi realizada uma edição simultânea em 29 locais, com a
participação de 24 seccionais e a Sede do CRF-SP. Além dessa edição simultânea,
algumas seccionais realizaram ações em outras datas durante o ano de 2016 em suas
regiões.
A ação Farmacêutico na Praça mobilizada nas seccionais, envolve os
diretores, funcionários e membros das comissões, além de farmacêuticos que se
dispõem a participar. A seguir apresenta-se os dados do farmacêutico na praça
simultâneo, e também das outras edições realizadas pelas seccionais durante o ano.
Tabela 1. Farmacêutico na Praça simultâneo (setembro/2016)

Farmacêutico na Praça Simultâneo (setembro/16)
Seccionais/Sede participantes
946
Farmacêuticos voluntários
385
Acadêmicos voluntários
561
Atendimentos realizados
13.015

Tabela 2. Serviços farmacêuticos da ação simultânea (setembro 2016)

Serviços realizados
Aferição de glicemia capilar
Aferição de pressão arterial
Outros serviços (auriculoterapia, teste de obesidade,
teste de hepatite C e doação de plantas medicinais)
TOTAL

Total
6.186
5.786
1.043
13.015

Quadro 2. Ações das Comissões Assessoras no Farmacêutico na Praça (setembro 2016)

Comissão Assessora

Serviço prestado

Análises Clínicas e Toxicológicas

Teste de Hepatite C

Distribuição e Transporte
Farmácia
Homeopatia
Plantas Medicinais e Fitoterápicos
Resíduos e Gestão Ambiental
Saúde Pública

Distribuição de folderes e orientação sobre
armazenamento e transporte correto de
medicamentos
Teste de obesidade
Palestra Benefícios do tratamento
homeopático nas diferentes fases da vida e
Teatro Mitos e verdades da homeopatia
Orientação sobre tratamento com plantas
medicinais e fitoterápicos
Distribuição de folderes e orientação sobre
descarte correto de medicamentos
Distribuição de folderes e orientação sobre
medicamentos gratuitos

Conforme pode ser observado no quadro 10, em 2016, destaca-se a
participação das Comissões Assessoras no Farmacêutico na Praça realizado na Sede
e nas Seccionais, com a prestação de serviços específicos relacionados às suas áreas
de atuação.
Apresenta-se a seguir dados das outras edições do Farmacêutico na Praça
realizados pelas Seccionais (2016).
Tabela 3. Outras edições do Farmacêutico na Praça (2016)

Outras ações Farmacêutico na Praça realizados pelas Seccionais
Total eventos
Seccionais/Sede participantes
Farmacêuticos voluntários
Acadêmicos voluntários
Atendimentos realizados

24
149
72
77
2.214

Tabela 4. Serviços farmacêuticos das outras edições Farmacêutico na Praça realizados pelas
Seccionais

Serviços realizados
Aferição de glicemia capilar
Aferição de pressão arterial
TOTAL

Total
1.113
1.101
2.214

Em 2016, a fim de padronizar a realização do “Farmacêutico na Praça”,
foram revisados os seguintes materiais/procedimentos:
 Palestra de acolhimento: a palestra teve como objetivo esclarecer a
população sobre a ação, bem como mostrar a importância do farmacêutico para
a sociedade. Foram também acrescentadas informações sobre as atribuições
clínicas do farmacêutico.
 Procedimento e orientação dos serviços farmacêuticos: o objetivo do
documento foi padronizar a realização dos serviços farmacêuticos, assim como
subsidiar a orientação dada pelos farmacêuticos voluntários que participaram
da ação. Desta forma, foram atualizados os procedimentos e orientações sobre
glicemia capilar e pressão arterial. E algumas Comissões Assessoras
atualizaram os materiais relacionados com as suas áreas, tais como: Comissão
Assessora de Análises Clínicas e Toxicológicas, atualizou as informações
sobre interpretação de exames laboratoriais, triagem da hepatite C e a
Comissão Assessora de Farmácia atualizou as informações sobre obesidade.
 Fluxogramas para orientação farmacêutica: o objetivo destes documentos
foi auxiliar os farmacêuticos voluntários na orientação sobre os resultados dos
testes de glicemia capilar e hipertensão arterial.
 Declarações de serviços farmacêuticos: além das “Declarações de Serviços
Farmacêuticos” atualizados pelas Comissões Assessoras, de acordo com as
respectivas áreas, o Grupo Técnico de Ações na Comunidade (GTAC) elaborou
um novo modelo para a “Declaração de serviços de aferição de glicemia capilar
e pressão arterial”, unificando e facilitando o preenchimento das fichas.
b. Farmacêutico na Comunidade
Ação voltada à comunidade, realizada pelo CRF-SP em conjunto com
outras entidades em eventos como Virada Cultural, Agita São Paulo, Ação Global,
Ação de Prefeituras, Aniversários de Prefeituras ou ainda realizada pelo CRF-SP em

empresas, escolas, igrejas, etc., com atendimento exclusivo para público específico.
É desenvolvida por farmacêuticos voluntários que, além de orientar a população sobre
o uso racional de medicamentos, os perigos da automedicação, a importância das
medidas de prevenção, acompanhamento e controle de doenças crônicas e do
farmacêutico como profissional de saúde, podem prestar serviços farmacêuticos
gratuitos, como por exemplo, aferição de pressão arterial e glicemia capilar. A ação
conta também com o auxílio de acadêmicos de Farmácia. Na ação podem ocorrer
serviços realizados por outros profissionais da saúde.
A seguir apresenta-se os dados da ação Farmacêutico na Comunidade em
2016.
Tabela 5. Ação Farmacêutico na Comunidade (2016)

Dados categorizados

Total

Farmacêuticos voluntários

30

Acadêmicos voluntários

12

Atendimentos realizados

1.785

Eventos realizados

7

Além das ações citadas na tabela 5, destaca-se que no dia 19 de junho de
2016, o Grupo Técnico Interdisciplinar da Secretaria do Estado da Saúde promoveu
um evento com o tema “Dia Mundial do Meio Ambiente, Tabaco e Asma” e convidou
os Conselhos Profissionais para participarem. O CRF-SP foi representado por
membros das Comissões de Resíduos e Gestão Ambiental e de Saúde Pública, os
quais realizaram orientação ao público e distribuíram folders com informações sobre
descarte correto de medicamentos e asma. A participação no evento representou uma
oportunidade de promover orientação à população, bem como, de integração com
outros profissionais de saúde.
c. Semana de Assistência Farmacêutica – SAF
A SAF foi instituída pela Lei Estadual nº 10.687/00, de autoria do Deputado
Renato Simões. Conforme previsto, são realizadas palestras, debates e discussões
de temas relacionados à assistência farmacêutica, com o objetivo de proporcionar
uma adequada informação aos estudantes (ensino fundamental e médio) e à

comunidade escolar sobre os seguintes temas: a) o correto uso dos medicamentos e
os perigos da automedicação; b) a diferenciação entre a dispensação e a simples
comercialização de medicamentos; c) o papel do estabelecimento farmacêutico como
instituição sanitária e seu papel na saúde pública; d) prevenção à falsificação e à
propaganda enganosa de medicamentos.
A cada ano o CRF-SP elege um slogan a ser trabalhado. Em 2016, o slogan
escolhido foi “Liberdade é não ter dependência”, que abordou o tema drogas
(definição e classificação das drogas) com ênfase nos riscos do uso de bebidas
alcoólicas com outras substâncias. Além de tratar dos perigos no uso indiscriminado
de anabolizantes, das escolhas feitas pelos adolescentes e suas consequências e da
importância do farmacêutico para esclarecer dúvidas sobre saúde. Destaca-se que a
escolha do tema foi devido à análise das sugestões enviadas pelos Diretores
Regionais, assim como das escolas que receberam a SAF em 2015.
Importante ressaltar que as palestras são realizadas por farmacêuticos
voluntários. Estes farmacêuticos são capacitados anualmente para que atualizem
seus conhecimentos sobre o assunto e abordem o tema com linguagem simples,
objetiva, dinâmica e compatível com o público a ser atingido.
Em 2016, ocorreram 48 capacitações presenciais em todo o Estado, que
contaram com a participação de 141 farmacêuticos e acadêmicos.
Além disso, a capacitação foi disponibilizada na Academia Virtual de
Farmácia (plataforma de ensino à distância do CRF-SP), sendo que 196
farmacêuticos realizaram a capacitação online da SAF.
Quanto à divulgação, a SAF 2016 foi destaque no portal do CRF-SP, redes
sociais, Canal Farmacêutico e Revista do Farmacêutico, além de contar com cartazes
para afixação nas escolas e folders informativos a serem entregues aos estudantes
(figura 2).

Figura 1. Folders de divulgação e orientação da SAF 2016 – Liberdade é não ter dependência
Tabela 6. Dados quantitativos da SAF 2016

Alunos
7.626

Escolas
63

Palestras
133

Analisando a tabela 6, verifica-se que as palestras da SAF atingiram
mais de 7.000 alunos no Estado de São Paulo.
Vale ressaltar que a realização da SAF é guiada pelo compromisso ético e
educacional do CRF-SP, sem qualquer cobrança ou caráter comercial, tendo como
objetivo principal a promoção da saúde pública.
O foco da SAF sempre foi tornar o adolescente um agente multiplicador, ou
seja, um disseminador de informações para a família, amigos, vizinhos e seu grupo
de convívio

d. Palestras na Comunidade

Devido à crescente demanda (sede e seccionais), houve a necessidade de
padronizar palestras com temas de interesse da comunidade (Conselhos Municipais
de Saúde, igrejas, pastorais, empresas e associações) para as diversas faixas etárias
de público. Em 2016 foram disponibilizados 2 novos temas para as palestras: H1N1,
Saúde na Melhor Idade e o tema Dengue, Zika e Chikungunya foi atualizado.
Foram realizadas 84 palestras em diversos locais como igrejas, unidades
básicas de saúde, centros comunitários, farmácias, universidades, entre outros,
alcançando o total de 3.735 participantes.

e. Campanhas de Educação em Saúde
As campanhas desenvolvidas pelo CRF-SP têm o objetivo de incentivar e
fornecer ferramentas para que o farmacêutico promova o uso racional de
medicamentos e/ou contribua ativamente no combate a determinadas doenças
(principalmente em casos de epidemia), atuando na orientação da população sobre
as formas de prevenção e cuidados, identificando casos suspeitos e encaminhandoos para o serviço de saúde especializado.
Tais campanhas são de grande relevância para a saúde pública, pois as
farmácias e drogarias são os estabelecimentos de saúde de mais fácil acesso aos
cidadãos brasileiros e o farmacêutico, profissional de saúde, pode desenvolver um
papel muito importante na luta contra esses males, contribuindo na diminuição dos
índices e na melhora da qualidade de vida dos pacientes.
Em 2016 foram realizadas 2 campanhas de educação em saúde,
capacitando 1.456 farmacêuticos, são elas: Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e
Chikungunya e Farmacêuticos contra H1N1. A realização de campanhas de educação
em saúde foi um dos projetos da Entidade para 2016 visando atingir o objetivo de
realizar ações para a comunidade, além de contribuir com a capacitação do
farmacêutico. Com a realização de duas campanhas, esta Autarquia superou a meta
estabelecida para o ano. A seguir descrição detalhada de cada uma das campanhas
realizadas.

Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e Chikungunya

Figura 2. Logo da Campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e Chikungunya

Em 2015, preocupado com os números alarmantes da epidemia da dengue
no Estado de São Paulo, o CRF-SP desenvolveu a campanha “Farmacêuticos contra
a dengue”. Porém, o surto no número de casos de chikungunya e zika em 2015,
despertou no CRF-SP a necessidade de ampliar a campanha, que, no início de 2016,
passou a ser denominada “Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya”.
A seguir elenca-se as ferramentas oferecidas pelo CRF-SP para o
farmacêutico que deseja integrar a campanha:
 Palestras de capacitação presenciais e online, por meio da Academia
Virtual de Farmácia do CRF-SP: a capacitação presencial foi realizada na
Sede em fevereiro de 2016 e transmitida ao vivo para as Seccionais do CRFSP. Ainda foram realizadas parcerias com cinco prefeituras do Estado de São
Paulo, que receberam as capacitações de forma presencial. Na Academia
Virtual de Farmácia, a capacitação está dividida em parte 1 e 2, publicadas em
fevereiro e em dezembro de 2016, respectivamente. Foram capacitados 1.216
farmacêuticos presenciais e a distância e cadastrados 631 estabelecimentos,
desde o início da campanha, em 2015.
 Manual de Orientação ao Farmacêutico: o manual, que já se encontra na 2ª
edição, aborda as diferenças entre o Aedes aegypti e o Aedes albopictus; ciclo
de vida do mosquito transmissor; transmissão; as doenças; sinais e sintomas;
diagnóstico; prevenção; tratamento; homeopatia; plantas medicinais e
fitoterápicos; uso seguro de repelentes. Está disponível para download na
Academia Virtual de Farmácia para os farmacêuticos que se capacitarem.
 Manejo do paciente com suspeita de dengue, zika ou chikungunya:
algoritmo elaborado com o objetivo de auxiliar o farmacêutico durante o
atendimento de um paciente com suspeita de dengue, zika ou chikungunya.

 Ficha de atendimento farmacêutico a pacientes com suspeita de dengue,
zika ou chikungunya: documento a ser preenchido pelo farmacêutico e
entregue ao paciente que apresentar suspeita de dengue, zika ou chikungunya,
encaminhando-o para avaliação médica.
 Orientações para a utilização do algoritmo e da ficha de atendimento:
documento elaborado para esclarecer possíveis dúvidas que o farmacêutico
possa ter durante o preenchimento da ficha e do algoritmo.
 Material para ministrar as palestras na comunidade: desenvolvida com
linguagem adequada para a população, e fornecida gratuitamente para os
farmacêuticos capacitados.
 Cartaz para afixar no estabelecimento que ingressar na campanha:

Figura 3. Cartaz da Campanha Farmacêuticos Contra a Dengue, Zika e Chikungunya

O nome e endereço dos estabelecimentos participantes da campanha é
disponibilizado no site www.farmaceuticosp.com.br/dengue, para que a população
possa localizar facilmente estabelecimentos próximos a sua região, que prestam esse
serviço.
Farmacêuticos contra H1N1
Em 2016, preocupado com a epidemia da gripe H1N1 no Estado de São
Paulo, o CRF-SP desenvolveu a campanha “Farmacêuticos Contra H1N1”.

Figura 4. Logo da Campanha Farmacêuticos Contra H1N1

A seguir elenca-se as ferramentas oferecidas pelo CRF-SP para o
farmacêutico que deseja integrar a campanha:
 Palestras de capacitação presenciais e online, por meio da Academia
Virtual de Farmácia: a capacitação presencial foi realizada na Sede em maio
de 2016 e transmitida ao vivo para as Seccionais do CRF-SP. Na Academia
Virtual de Farmácia, a capacitação foi publicada em junho de 2016. Foram
capacitados 240 farmacêuticos presenciais e a distância e cadastrados 35
estabelecimentos, desde o início da campanha.
 Manejo do paciente com suspeita de H1N1: algoritmo elaborado com o
objetivo de auxiliar o farmacêutico durante o atendimento de um paciente com
suspeita de H1N1.
 Ficha de atendimento farmacêutico a pacientes com suspeita de H1N1:
documento a ser preenchido pelo farmacêutico e entregue ao paciente que
apresentar suspeita de H1N1, encaminhando-o para avaliação médica.
 Orientações para a utilização do algoritmo e da ficha de atendimento:
documento elaborado para esclarecer possíveis dúvidas que o farmacêutico
possa ter durante o preenchimento da ficha e do algoritmo.
 Material para ministrar as palestras na comunidade: desenvolvida com
linguagem adequada para a população, e fornecida gratuitamente para os
farmacêuticos capacitados.
 Cartaz para afixar no estabelecimento que ingressar na campanha:

Figura 5. Cartaz da Campanha Farmacêuticos Contra H1N1

O nome e endereço dos estabelecimentos participantes da campanha é
disponibilizado no site www.farmaceuticosp.com.br/h1n1.

f.

Outras Campanhas: Farmacêutico Bom de Sangue
Ação realizada pelo CRF-SP, em parceria com outras entidades

especializadas, que visa incentivar farmacêuticos e estudantes de Farmácia a doarem
sangue, além de mostrar para a população a importância deste ato. Em 2016 foram
realizadas três ações na Seccional de Osasco.
g. Orientação Farmacêutica para Crianças
Apresentações teatrais realizadas por farmacêuticos e acadêmicos de
Farmácia voluntários em escolas ou outros locais para crianças, preferencialmente de
3 a 8 anos, com o intuito de orientá-las sobre os perigos da automedicação. Durante
o ano de 2016 foram realizadas duas ações na Seccional Zona Leste.
h. Material Técnico

Em complemento às campanhas promovidas pelo CRF-SP são
desenvolvidos folders e/ou filipetas: Farmacêuticos contra a dengue, zika e
chikungunya e Farmacêuticos contra o H1N1.

Figura 6. Material Técnico de apoio à Campanha Farmacêuticos contra a dengue, zika e chikungunya

Figura 7. Material Técnico de apoio à Campanha Farmacêuticos contra o H1N1

Também foram desenvolvidos folders com intuito de auxiliar os
farmacêuticos a orientar adequadamente a população sobre câncer de mama e
câncer de próstata. O folder do Câncer de mama também visa sensibilizar as mulheres
sobre a importância da realização dos exames preventivos para o câncer de mama.
E o de câncer de próstata, sensibilizar os homens sobre a importância da realização
dos exames preventivos para o câncer de próstata. Este último foi lançado em
novembro, mês eleito para disseminar a campanha “Novembro Azul”.

Figura 8. Material Técnico Orientativo sobre câncer de mama

Figura 9. Material Técnico Orientativo sobre câncer de próstata

Atualização do folder sobre Câncer de Pele com o objetivo de auxiliar o
farmacêutico na orientação da população sobre esta doença de alta prevalência:

Figura 10. Material Técnico Orientativo sobre câncer de pele

i.

Veiculação de campanhas publicitárias e entrevistas em meios de comunicação
As campanhas publicitárias e entrevistas concedidas por representantes

desta Entidade visam informar a sociedade sobre questões de saúde, em especial o
uso racional de medicamentos e o direito à assistência farmacêutica.
Foram 144 entrevistas concedidas ou inserções na mídia por meio de
releases enviados, sendo que 38 para TVs nacional e regionais, 18 para jornais e 59
em veículos da internet; 9 em emissoras de rádio e 20 em revistas segmentadas.
Foram dadas entrevistas de caráter orientativo e de divulgação das
campanhas ‘Farmacêuticos contra a Dengue, Zika e Chikungunya’ e ‘Farmacêuticos
contra o H1N1’, bem como sobre a automedicação.
Em 2016, com o objetivo de melhor atingir a sociedade foram realizadas
campanhas por meio de uma agência de publicidade. Foram realizadas campanhas
no Dia Nacional (20/01) e Internacional (25/09) do Farmacêutico, cujo tema principal
foi “Faz bem ouvir o seu farmacêutico”, além disso também veiculou-se campanhas
sobre “H1N1, Dengue, Zika e Chikungunya, uso racional de medicamentos e outras.

Tabela 7. Informações detalhadas sobre as campanhas/veiculações realizadas

PEÇA
Painel Rodoviário

PERÍODO
DIVULGAÇÃO
07/01 a 06/02

Painel Rodoviário

07/02 a 07/03

Painel Rodoviário

08/03 a 07/04

Outdoor

11/01 a 24/01

Outdoor

25/01 a 07/02

Outdoor

08/02 a 21/02

Rádio

18 a 20/01

Rádio
Rádio
Rádio

19 a 20/01
20/01
05/05

Rádio

16/05 a 28/05

Rádio

15/06 a 30/06

Rádio

22/07 a 31/07

LOCALIDADE
Rodovia dos Bandeirantes (sentido Campinas/SP
- km 66)
Rodovia dos Bandeirantes (sentido Campinas/SP
- km 66)
Rodovia dos Bandeirantes (sentido Campinas/SP
- km 66)
Mogi das Cruzes, São José Rio Preto, Sorocaba,
Osasco, São José dos campos, Registro, Santos,
Jundiaí, Santo André, Bragança Paulista, São
João da Boa Vista, Bauru, Presidente Prudente,
Piracicaba, e São João da Boa Vista (1 inserção
em cada cidade)
Marília, Guarulhos, Barretos, Ribeirão Preto,
Franca, Avaré (1 inserção em cada cidade)
Araraquara, Adamantina, Araçatuba e Campinas
(1 inserção em cada cidade)
CARAGUA FM 89,5, CULTURA 95,5 FM de
Araçatuba; CBN Campinas; CBN São José do
Rio Preto; CBN Ribeirão Preto; 93 FM
Adamantina; Rádio BAND Barretos; MORADA
DO SOL Araraquara; ÁGUAS QUENTES DE
FERNANDÓPOLIS AM; TRÊS COLINAS Franca;
Rádio JOVEM PAN Marília; MIX 90,3 FM Avaré.
Rádio CBN Santos e BAND São Paulo.
JOVEM PAN São Paulo e CBN São Paulo
ELDORADO FM 107,3 São Paulo e Rádio
ESTADÃO São Paulo
Rádio CLUBE Ribeirão Preto, 98 FM Presidente
Prudente, Rádio TRÊS COLINAS FRANCA,
JOVEM PAN São José dos Campos, 96 FM
Bauru, 89,9 FM DIÁRIO São Jose do Rio Preto,
BAND FM Vale do Ribeira (Registro); A Tribuna
de Santos (Tri FM – de 16 a 27/05)
CULTURA FM 95,5 Araçatuba, CARAGUA FM
89,5 Litoral Norte, JOVEM PAN de São João da
Boa Vista; Radiodifusão Mogiana Paulista, Jovem
Pan e Difusora Piracicaba, 102 FM Bragança
Paulista
JOVEM PAN Avaré, RADIO JOVEM PAN Marília,
BAND FM 95,3 Barretos, Radiodifusão Mogiana
Paulista e JOVEM PAN São João da Boa Vista

Rádio
Rádio

29 e 30/07
25/09

Rádio

23/09 e 26/09

TV

19/01 e 20/01

TV

23/09 e 25/09

Jornal
Jornal
Jornal
Metrô

20/01
05/05
25/09
18/01 a 16/02

Metrô

12/03 a 10/04

Metrô

11/05 a 09/06

Metrô

08/06 a 07/07

Metrô

08/07 a 06/08

Metrô

07/08 a 05/09

Metrô

06/09 a 05/10

Metrô

22/09 a 21/10

Metrô

06/10 a 04/11

Metrô

05/11 a 04/12

Trem

12/03 a 10/04

Trem
Trem

11/05 a 09/06
08/06 a 07/07

Trem

08/07 a 06/08

Trem

07/08 a 05/09

Trem

06/09 a 05/10

TRANSCONTINENTAL Mogi das Cruzes
ELDORADO FM 107,3 e na ESTADÃO São
Paulo
CBN Campinas, CBN Santos, CBN São José do
Rio Preto, CBN Ribeirão Preto e CBN Mirassol e
CBN São Paulo (dias 23, 26 e 27/09)
TV Band Estado de São Paulo (1 inserção por
dia)
TV Band Estado de São Paulo (1 inserção por
dia)
Folha de S. Paulo (1 página)
O Estado de S. Paulo (1 página)
O Estado de S. Paulo (1/2 página)
Painéis nas Estações Clínicas (3 painéis),
Consolação (2 painéis), Luz (2 painéis), Sé (1
painel) e 20 sancas na Linha Vermelha
Painéis nas Estações Consolação, Luz, Clínicas
(total de painéis: 4).
Painéis nas Estações Clínicas, Consolação,
Vergueiro, República (total: 4 painéis)
Painel nas Estações Clínicas, Consolação,
Vergueiro, República (total de 4 painéis)
Painel nas Estações Clínicas, Consolação,
Vergueiro, República (total de 4 painéis)
Painel nas Estações Clínicas, Consolação,
Vergueiro, República (total de 4 painéis)
Painel nas Estações Clínicas, Consolação,
Vergueiro, República (total de 4 painéis)
Painel nas Estações Clínicas, Barra Funda, Luz e
Paraíso (total 4 painéis)
Painel Clássico nas Estações Clínicas,
Consolação, Vergueiro, República (total de 4
painéis)
Painel Clássico nas Estações Clínicas,
Consolação, Vergueiro, República (total de 4
painéis)
Estações Cidade Universitária e Brás (total: 2
painéis)
Estações Hebraica e Brás (total: 2 painéis)
Painel standard nas estações Hebraica e Brás
(total: 2 painéis)
Painel standard nas estações Hebraica e Brás
(total: 2 painéis)
Painel standard nas estações Hebraica e Brás
(total: 2 painéis)
Painel standard nas estações Hebraica e Brás
(total: 2 painéis)

Trem

06/10 a 04/11

Trem

05/11 a 04/12

Sancas em
ônibus
Sancas em
ônibus
Sancas em
ônibus
Sancas em
ônibus
Sancas em
ônibus
Sancas em
ônibus
Internet
Internet
TV Minuto

12/03 a 10/04
08/06 a 07/07
08/07 a 06/08
06/09 a 05/10
06/10 a 04/11
05/11 a 04/12
05/05
25/09
23/09 a 07/10

Painel standard nas estações Hebraica e Brás
(total: 2 painéis)
Painel standard nas estações Hebraica e Brás
(total: 2 painéis)
25 ônibus (2 sancas em cada carro, total de 50
sancas)
25 ônibus (2 sancas em cada carro, total de 50
sancas)
25 ônibus (2 sancas em cada carro, total de 50
sancas)
25 ônibus (2 sancas em cada carro, total de 50
sancas)
25 ônibus (2 sancas em cada carro, total de 50
sancas)
25 ônibus (2 sancas em cada carro, total de 50
sancas)
Banner portal Estadão
Banner portal Estadão
Linha azul e verde

2. Disciplinar
A atuação disciplinar do CRF-SP voltada a sociedade tem como objetivo
garantir a assistência farmacêutica, o uso racional de medicamentos e contribuir na
propositura de políticas de saúde em benefício da saúde pública. Abaixo apresentase as atividades realizadas para alcance desse objetivo.
a. Regularização da Assistência Farmacêutica na rede pública municipal
O Grupo Técnico de Apoio aos Municípios (GTAM) foi criado no início de
2012 com o objetivo de auxiliar as prefeituras quanto à regularização da Assistência
Farmacêutica da rede pública de seus municípios. São realizadas reuniões com os
gestores e farmacêuticos das prefeituras interessadas para estudar a realidade de
cada município e oferecer um modelo a ser seguido e um acordo de ajuste.
Foram realizadas 22 reuniões do GTAM com municípios, que resultaram
em 12 acordos (novos ou renovados) e 02 Termos de Ajuste de Conduta (TAC)
assinados. Além disso, foram cancelados 18 acordos e/ou TAC executados de
municípios que não cumpriram o projeto firmado.
Além das negociações propriamente ditas, o GTAM tem desenvolvido
outras ações para sensibilizar os gestores sobre a importância de manter o

farmacêutico nas unidades de dispensação, tais como: distribuição de folder em
eventos da área. A seguir o modelo da filipeta distribuída no Congresso do Cosems
em 2016 e na reunião de Diretores do GTAM.

Figura 11. Filipeta de divulgação do GTAM

b. Gerais
Ainda considerando a competência disciplinar do CRF-SP, esta Autarquia
também contribui na elaboração/revisão de normas. Considerando esse quesito, em
2016, atuamos da seguinte forma:
 Contribuição em consultas públicas: conforme demonstrado no quadro a
seguir.
Quadro 3. Consultas Públicas: Apreciações e Proposições

CP
CP Anvisa Guia 1/15

Assunto

Comissões
envolvidas

Guia para a elaboração do Relatório
Sumário de Validação de Processo de Indústria
Fabricação de Medicamentos

Guia para obtenção do perfil de
degradação, e identificação e qualificação
CP Anvisa Guia 4/15
de produtos de degradação de
medicamentos
Formulário Homeopático da Farmacopeia
CP Anvisa nº 157/16
Brasileira.
Proposta de RDC que dispõe sobre a
validação de métodos analíticos de
ensaios biológicos, microbiológicos,
imunológicos,
de
identificação,
quantitativos para a determinação de
CP Anvisa nº 129/16
impurezas, ensaios limite para o controle
de impurezas, ensaios quantitativos para
a
determinação
de
insumos
farmacêuticos em amostras de matériasprimas ou de medicamentos em todas as
suas fases de produção.
Proposta de norma que trate da
terceirização de etapas de produção e de
CP Anvisa nº 273/16
análises de controle de qualidade e de
armazenamento de medicamentos.
Titulação mínima para a atuação do
farmacêutico
nos
serviços
d]e
CP CFF nº 04/16
atendimento pré-hospitalar, farmácia
hospitalar e outros serviços de saúde.
CP DAF/SCTIE/MSnº Monografias de plantas medicinais de
02/16
interesse ao SUS.

 Grupo

de

Trabalho

sobre

o

autoteste

para

Indústria

Homeopatia

Indústria

Indústria

Farmácia
Hospitalar
Plantas Medicinais
e Fitoterápicos

o

HIV

(Vírus

da

Imunodeficiência Humana): após a publicação da RDC 52/15 (que dispõe
sobre as regras para o registro de produtos para diagnóstico in vitro como
autoteste para o HIV, para fins de triagem, e permite a sua venda em farmácias,
drogarias, postos de medicamentos e serviços de saúde, ou em programas de
saúde pública), o CRF-SP formou um grupo de trabalho para discussão sobre
o tema. O grupo é formado por representantes das Comissões Assessoras de
Análises Clínicas e Toxicológicas, Farmácia e Saúde Pública e, em 2016,
elaborou as seguintes propostas: Instrução Normativa para a RDC 52/15, a fim
de estabelecer que o autoteste deve permanecer do lado de dentro do balcão
para ser entregue mediante orientação do farmacêutico; Resolução de âmbito
para o CFF, com o intuito de exigir que o farmacêutico participe de uma
capacitação para saber como orientar de forma correta o paciente; elaboração

de Material orientativo para a população, com esclarecimentos sobre a doença
e o teste de triagem, incluindo a possibilidade de resultados falsos positivos e
negativos.
 Consultório Farmacêutico: considerando a importância da regulamentação e
disponibilização dos serviços farmacêuticos para a população, nos diversos
locais e diante da falta de um Código Nacional de Atividade Econômica (CNAE)
específico para consultório farmacêutico, o CRF-SP reuniu-se com o CVS para
discutir a alteração da Portaria CVS nº 04/11 para que o consultório
farmacêutico seja enquadrado no CNAE 8650-0/99, de forma que os
profissionais possam regularizar seus consultórios (atividade prevista na
Resolução do CFF nº 585/13) perante as autoridades sanitárias. Após as
reuniões, o CRF-SP encaminhou proposta de revisão da referida portaria,
porém, não obteve retorno do CVS até o momento.
 Revisão da RDC Anvisa nº 44/09: a revisão foi encaminhada para o CFF.
 Proposta de revisão de resoluções do CFF: foram elaboradas 3 propostas
de revisão de resoluções do Conselho Federal de Farmácia, conforme
detalhado no quadro abaixo:
Quadro 4. Normas do CFF revisadas

Resolução
Resolução
CFF nº 601/14

Resolução
CFF nº 499/08

Assunto

Comissão
Assessora
Dispõe
sobre
as Homeopatia
atribuições
do
farmacêutico no âmbito
da homeopatia e dá
outras providências.
Dispõe sobre a prestação Educação
de
serviços Farmacêutica
farmacêuticos,
em
farmácias e drogarias, e
dá outras providências.

Proposta
Inclusão de texto para
alinhamento com as
Resoluções do CFF
nº 585 e 586/2013
Inclusão dos serviços
prestados
por
estudantes
nas
Farmácias
Universitárias

Resolução
CFF nº 616/15

Define
os
requisitos Farmácia
técnicos para o exercício Estética
do
farmacêutico
no
âmbito da saúde estética,
ampliando o rol das
técnicas de natureza
estética
e
recursos
terapêuticos
utilizados
pelo farmacêutico em
estabelecimentos
de
saúde estética.

Inclusão
da
possibilidade
de
prescrição
por
farmacêuticos de não
MIPs
necessários
para a realização dos
procedimentos
estéticos

 Inscrição dos Centros de Pesquisa no CRF-SP: atualmente, não há norma
regulamentadora para Centros de Pesquisa Clínica, apenas para Centros de
Bioequivalência (RDC 56/14), sendo assim foi elaborada pela Comissão de
Pesquisa Clínica do CRF-SP uma proposta de RDC para a Anvisa que
regulamenta a Certificação de Boas Práticas em Centro de Pesquisa para a
realização de Estudos Clínicos e uma proposta de criação de Cadastro
Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e CNAE tanto para as
atividades de Pesquisa Clínica quanto de uma Farmácia albergada na unidade.
Em 2016, os membros apresentaram essas propostas em reunião Plenária do
CRF-SP e obtiveram unânime aprovação dos Conselheiros, os quais
deliberaram pelo encaminhamento ao CFF e, posteriormente, para a Anvisa.
 Apresentação de minuta de projeto de lei sobre Uso Racional de
Medicamentos para vereadores dos seguintes municípios: Sumaré e
Conchal. Ressalta-se que em Conchal a minuta apresentada está em trâmite
na câmara dos vereadores (PL nº 23/16) e em Sumaré já é lei (Lei n° 5871/16).
Em São Paulo também foi aprovada a Lei 16.448/16, decorrente de minuta de
PL proposta pelo CRF-SP em 2015.
 Apresentação de minuta de projeto de lei sobre serviços farmacêuticos
em farmácias, incluindo a aplicação de vacinas, para vereadores dos
seguintes municípios: Sumaré e Conchal. Em Conchal a minuta apresentada
está em trâmite na câmara dos vereadores (PL nº 24/16) e em Sumaré já foi
aprovada, sendo a Lei nº 5884/16. Em São Paulo também tramita o PL 313/15,
decorrente de minuta apresentada pelo CRF-SP em 2015. A disponibilização e

aplicação de vacinas em farmácias facilita o acesso da população a esse
serviço e diminui o custo.

c. Participação em Conselhos Municipais de Saúde
Com o objetivo de contribuir na propositura de políticas públicas e
beneficiar a saúde da população mantém a participação de farmacêuticos voluntários
como representantes em conselhos municipais de saúde. Atualmente conta-se com a
participação de farmacêuticos voluntários em 14 municípios.
Quadro 5. Participação em Conselhos Municipais de Saúde

Seccional
Adamantina
Araçatuba

Representante
Dra. Sabrina Alves Giannota
Dr. Ricardo Wagner Ferrari Machado
Dr. Gustavo de Abreu Mattos (suplente)
Barretos
Dr. Gilmarcio Zimmermann Martins
Bauru
Dra. Maria Benedita Esgotti
Dra. Karla Panice Pedro (suplente)
Guarujá (Pertence à Seccional de Dr. Eugenio Amaral Bastos
Santos)
Dr. Nelson Pereira da Cruz (suplente)
Guarulhos
Dra. Vanessa Scaldelai Sandor
Dra. Samanta Oliveira da Silva (suplente)
Limeira (Pertence à Seccional de Dr. Ézio José Campos Filho
Piracicaba)
Dra. Caliane Oliveira de Santana (suplente)
Dra. Carolina Nardi Duarte
Dra. Maria Simone Rodrigues (suplente)
Marília
Presidente Prudente

Dra. Mafalda Biagini
Dr. João Alfredo G. A. Gurgel

Ribeirão Preto
Dra. Sheila Maria Soares
Santa Isabel (pertence à Seccional Dra. Eliane Aguiar Bonfim Oliveira
de Mogi das Cruzes)
Dra. Lilian Carboni Miyoshi
Santo André
Dr. Marcos Machado Ferreira
São João da Boa Vista

São José dos Campos

Dr. Sérgio Eduardo Goulart
Dr. Antonio Geraldo Ribeiro dos Santos Jr.
(suplente)
Dr. André Luis dos Santos

