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Editorial

Ter ocupado o cargo de presidente do 
Conselho Regional de Farmácia, por 
mais honroso que seja, não foi para mim 
motivo de vaidade, nem de arrogância, 
mas, ao contrário, gerou em mim um 
sentimento de responsabilidade, dever e 
gratidão.  O poder é do farmacêutico, 
sempre foi assim, e assim sempre será. 
Assim, tive para mim que, sendo eu re-

presentante dos farmacêuticos, cumpri-
ria o dever de servir aos meus colegas 
farmacêuticos, assegurar a assistência 
farmacêutica inequívoca, respeitar o se-
guimento empresarial e zelar pelo patri-
mônio da Instituição.
Pautei, juntamente com a diretoria, por 

uma gestão austera, voltada a profissio-
nalização da instituição, gestão dos re-
cursos e valorização profissional. A atual 
situação do Conselho Regional de Far-

mácia de Sergipe é muito melhor do que 
se encontrava há alguns anos:

Em ação inédita, abrimos consulta pú-
blica com os farmacêuticos para auxiliar 
nas prioridades da gestão e definição de 
ações estratégicas;

Abrimos consulta pública com os far-
macêuticos para participarem das Comis-
sões Técnicas Assessoras. Foram criadas 
as comissões Parlamentar e de Assuntos 
Regulatórios, de Farmácia Pública, de As-
sistência ao Profissional, de Ética Profis-
sional, de Práticas Integrativas e Comple-
mentares, de Novas Áreas de Atuação, 
entre outras.

Reestruturamos as atividades de pro-
tocolização e secretariado, criando o se-
tor de recepção (protocolização) e forma-
lizando as atividades de secretariado;

Instituímos novos processos de recebi-

mento de requerimentos;
Criamos o manual de averbação de 

cursos e campanha de chamamento para 
anotações profissionais;

Melhoramos os canais de comunica-
ção através da reformulação do site, cria-
ção de redes sociais;

Instituímos o CRF/SE em casa, melho-
rando as atividades de protocolização e 
oferecendo mais comodidade aos usuá-
rios;

Criamos o Programa Educar para Fis-
calizar (EPF), voltado a sensibilização e 
educação acerca das ações de fiscaliza-
ção do exercício profissional. O progra-
ma foi destaque no Encontro Nacional de 
Fiscalização do Conselho Federal de Far-
mácia e replicado em outros Estados da 
Federação;

Reorganizamos as rotas de fiscalização;
Abrimos concurso público para contra-

tação de farmacêutico fiscal e administra-
dor;

Instituímos o registro e controle de 
ponto, com a implantação do ponto ele-
trônico;

Equacionamos os limites com gastos 
com pessoal, através da racionalização e 
previsão da disponibilidade orçamentária 
para correção e ajuste salarial;

Respeitamos os limites de gasto com 
pessoal. Quando chegamos os aumen-
tos eram superiores aos índices indicados 
para reajustes;

Reduzimos os valores pagos com je-
tons. Os valores foram reduzidos ano 
a ano. Em 2018, o valor pago era de 
R$750,00, sendo atualmente o valor de 
R$450,00;

Reduzimos os valores pagos com di-
árias. Os valores foram reduzidos ano 

Elisdete de Jesus, secretária-geral do CRF/SE; Marcos Rios, presidente do CRF/SE; Larissa Carvalho, tesoureira do CRF/SE.

a ano. Em 2018, o valor pago era de 
R$750,00, sendo atualmente o valor de 
R$500,00;

Reduzimos gastos com viagens de di-
retores. Ver quanto foi de redução;

Melhoramos os processos licitatórios. 
Implantamos o sistema de compras por 
pregão eletrônico, atendendo as reco-
mendações de Órgãos de Controle e Au-
ditorias;

Renovamos a frota de carros;
Adquirimos novos computadores;
Pagamos empréstimo ao Conse-

lho Federal de Farmácia no valor de 
R$44.942,47, adquiridos para suprimen-
to de folha de pagamento nos meses de 
setembro a dezembro de 2015, conforme 
oficio n°057/2015 (gestão anterior);

Criamos e aprovamos em Plenária a 
comissão de Assistência ao Profissional, 
que prevê a disponibilidade de auxílio 
ao profissional em situações especificas, 
conforme disponibilidade orçamentária. 
Os recursos destinados à contemplação, 
estão previstos na Lei 3820/1960 e a Deli-
beração n°04/2020 do CRF/SE, que cria o 
Fundo de Assistência ao Profissional e dá 
outras providências;

Criamos a Revista Perfil Farmacêutico, 
dando destaques a farmacêuticos atuan-
tes em diversas especialidades;

Criamos o selo “Um farmacêutico para 
chamar de seu”, visando melhorar e criar 
o espirito colaborativo do farmacêutico 
com o seu paciente;

Criamos, através de chamamento pú-
blico, a ação ‘Talentos Farmacêuticos’, 
que divulga outros talentos dos farma-
cêuticos, além da Farmácia. Alguns ta-
lentos foram destaques na 2ª edição da 
Revista Perfil Farmacêutico;
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Marcos Cardoso Rios

Presidente do CRF/SE e
Vice presidente do CRF/SE

Criamos o selo ‘Farmacêutico: Meu 
dom é cuidar’, que busca associar o far-
macêutico à relação de zelo e cuidado;

Criamos o selo “Farmacêutico é pra lá 
de 100”, que busca divulgar as diversas 
especialidades farmacêuticas e incentivar 
o empreendedorismo. O selo foi parte da 
campanha de empreendedorismo, origi-
nada da Deliberação 02/2021;

Criamos grupos de trabalho para auxí-
lio durante a Covid-19;

Fizemos chamamento público para 
participação voluntária de farmacêuticos 
em ações de divulgação de datas come-
morativas;

Criamos a campanha contra o assédio 
moral aos farmacêuticos através da De-
liberação n° 06/2019. A campanha visa 
desmistificar a responsabilidade do pro-
cesso administrativo fiscal e deixar claro 
que a multa é de ordem da pessoa ju-
rídica. A campanha teve como slogan 
“Multa tem CNPJ e não CPF”. Os farma-
cêuticos que forem assediados a pagar a 
multa devem denunciar ao Sindicato dos 
Farmacêuticos e ao Ministério do Traba-
lho;

Criamos texto base para submissão ao 
Projeto de Lei Estadual na qual vincula a 
liberação de recursos da Assistência Far-
macêutica ao profissional.

Participamos de audiência pública na 
Assembleia Legislativa do Estado para 
mobilização da valorização profissional.

Atualizamos periodicamente o Portal 
da Transparência;

Aderimos ao Programa Nacional de 
Prevenção à Corrupção do Tribunal de 

Contas da União, visando a maior trans-
parência das ações;

Ampliamos as ações de combate a 
ilegalidade e irregularidade de estabele-
cimentos farmacêuticos, através do rela-
cionamento com as Vigilâncias Sanitárias. 
As ações conjuntas resultaram, nos últi-
mos anos, na interdição de 7 estabeleci-
mentos;

Mantivemos o bom relacionamento 
com o Conselho Federal de Farmácia;

Mantivemos uma relação saudável com 
todas as demais instituições e órgãos;
Além disso, mantivemos pautas im-

populares para uns, mas que visaram a 
regulamentação e defesa de atividades 
privativas. Houve ampliação nas ações 
de fiscalização como forma de garantir 
e ampliar a assistência farmacêutica. As 
alegações de multas sempre estiveram 
atreladas ao processo decisório do ple-
nário e quando constituída tiveram a in-
tenção de disciplinar, eminente a falhas 
de maior ordem. Porém, faço questão de 
registrar que essas fiscalizações e as de-
cisões plenárias exercidas pelos conse-
lheiros, não teve, em nenhum momento, 
qualquer viés, mas analisados à luz das 
resoluções vigentes. Não se pode achar 
que o errado é quem faz o certo! Na 
onda de fiscalizações do exercício profis-
sional, diversos estabelecimentos foram 
identificados sem profissional ou mesmo 
sem documentação de regularidade, o 
que, forçosamente, resultaram na con-
tratação de profissionais e/ou fechamen-
to do estabelecimento (em parceria com 
a VISA local). 

Raquel Almeida
Assessora de Comunicação do CRF/SE 

DRT 782

Pedro Wilson

Produção e Edição geral 

Expediente

Capa

2018 - 2021

CONSELHO REGIONAL DE 
FARMÁCIA DE SERGIPE

Francielle Nonato 
Projeto gráfico e 

editoração eletrônica

Todos nós, eu, minhas colegas diretoras 
e os demais colaboradores, nos empe-
nhamos ao máximo para fazer esta Casa 
trabalhar a todo vapor. Os números não 
nos deixam mentir, e apenas refletem 
quão grande foi a atuação desta Casa 
durante o período de 2018-2021 (nota-
-se: 2020-2021, tivemos a fase aguda da 
pandemia da Covid-19):

Quase 8.000 fiscalizações;
Quase 2.100 autos de infração;
Pouco mais 1.500 autos validados 

para multa;
Quase 16.000 atendimentos de secre-

taria;
O CRF/SE avançou, mas continuará a 

avançar. As contribuições colocadas por 
esta gestão devem servir apenas para 
pavimentar novas conquistas. O avanço 
não tolera o retrocesso e os farmacêu-
ticos saberão exigir, de forma justa, as 
melhores decisões e proposições de seu 
plenário. Desejo ainda sucesso a nova 
gestão administrativa, formada por pro-
fissionais de extrema competência e as-
sertivos. Assim sendo, ganham todos: 
sociedade e profissionais. 

Um abraço, 
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DIA DO 
FARMACÊUTICO
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A Diretoria do Conselho Regional de Farmá-
cia de Sergipe (CRF/SE) e os representantes no 
Conselho Federal se reuniram com o reitor da 
Universidade Federal de Sergipe (UFS), Ângelo 
Antoniolli, e com membros do corpo docente do 
curso de Farmácia da instituição. O encontro foi 
motivado pelo Dia do Farmacêutico e teve como 
objetivo debater políticas públicas na área da 
saúde, reforçando a importância do Farmacêu-
tico enquanto profissional essencial.

Café da manhã com reitor da UFS 

2019

Com o objetivo de valorizar o profissional far-
macêutico, o CRF/SE lançou o Simpósio e Cam-
panha “Um farmacêutico pra chamar de seu: 
compartilhando experiências de sucesso”. Du-
rante a semana foram divulgadas experiências 
de sucesso. 

Simpósio e Campanha “Um farmacêutico pra chamar de seu: com-
partilhando experiências de sucesso”

A programação em homenagem ao Dia do Far-
macêutico contou ainda com o I Fórum Sobre 
Atuação Clínica do Farmacêutico: Diretrizes e 
Práticas Clínicas na UTI, realizado pela Socieda-
de Brasileira de Farmácia Clínica Regional Sergi-
pe (SBFC-SE) com o apoio do Conselho.

I Fórum sobre Atuação Clínica do Farmacêutico: diretrizes e práti-
cas clínicas na UTI

O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe 
(CRF/SE), em parceria com o Setor de Farmácia 
Hospitalar do Hospital Universitário de Sergipe 
(SFH), e com o apoio do Sindicato de Farmacêu-
ticos de Sergipe (Sindifarma), da Sociedade Bra-
sileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saú-
de Regional de Sergipe (SBRAFH/SE), realizou o 
I Seminário de Ciências Farmacêuticas no dia 19 
de janeiro de 2018.

I Seminário de Ciências Farmacêuticas

2018

Visando aproximar CRF/SE e os farmacêuticos 
da sociedade, levando orientações de saúde à 
população, a nova gestão lançou o projeto Far-
macêuticos na Comunidade. A primeira edição 
do evento ocorreu no Colégio Municipal Oviêdo 
Teixeira, na sexta-feira, 19 de janeiro, no bairro 
São Carlos, em Aracaju.

Farmacêuticos na Comunidade 

A campanha em homenagem ao Dia do Farma-
cêutico também circulou no transporte coletivo 
da capital sergipana, além de ser divulgada nos 
veículos de comunicação de Sergipe como for-
ma de atingir um maior número de pessoas. A 
iniciativa da campanha deste ano no Brasil, visa 
reduzir em 50% os danos graves provocados 
pelo mau uso dos medicamentos nos próximos 
cinco anos.

Divulgação pela cidade

https://crfse.org.br/noticia/687/crfse-realiza-i-seminario-de-ciencias-farmaceuticas-em-prol-do-dia-do-farmaceutico
https://crfse.org.br/noticia/877/diretoria-do-crf-se-se-reune-com-reitor-da-ufs
https://crfse.org.br/noticia/881/crf-se-promove-simposio-um-farmaceutico-pra-chamar-de-seu-compartilhando-experiencias-de-sucesso
https://crfse.org.br/noticia/875/crf-se-promove-atividades-em-homenagem-ao-dia-do-farmaceutico
https://crfse.org.br/noticia/684/crfse-inicia-projeto-%E2%80%9Cfarmaceuticos-na-comunidade%E2%80%9D
https://crfse.org.br/noticia/694/campanha-em-homenagem-ao-dia-do-farmaceutico-circula-nos-onibus-de-aracaju
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O presidente Marcos Rios encaminha carta 
aberta aos colegas enumerando alguns motivos 
do porquê todo farmacêutico deve-se orgulhar 
da profissão.

Presidente do CRF/SE divulga carta aos farmacêuticos

2021

Além da homenagem aos profissionais farma-
cêuticos, a revista foi ampliada com a sessão 
‘Talentos Farmacêuticos’, que divulga os dons 
artísticos dos selecionados no edital.

Lançada 2ª edição da Revista Perfil Farmacêutico

O lançamento da 2ª Revista Perfil 
Farmacêutico também foi elabora-
do com uma produção audiovisual, 
em que homenageiam a atuação 
dos colegas no cuidado ao próximo.

Vídeo

A revista Perfil Farmacêutico foi lançada duran-
te a solenidade do Dia do Nacional do Farma-
cêutico, no Museu da Gente Sergipana, e ho-
menageou 30 farmacêuticos do Estado, que se 
destacaram na profissão e por suas virtudes.

Lançamento da revista Perfil Farmacêutico

2020

O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe 
(CRF/SE) comemorou mais uma vez o Dia Na-
cional do Farmacêutico, com uma programação 
repleta de conhecimento com a palestra magna 
sobre a “Aprovação e regulamentação da Can-
nabis para o uso medicinal do Brasil”, com a 
Dra. Margarete Akemi Kishi. A solenidade acon-
teceu no Museu da Gente Sergipana e contou 
com o juramento de 48 novos farmacêuticos do 
estado.

Palestra e juramento

Clique aqui para conferir a Revista

https://crfse.org.br/noticia/1043/conselho-regional-de-farmacia-lanca-a-revista-perfil-farmaceutico
https://crfse.org.br/noticia/1042/crf-se-comemora-dia-do-farmaceutico-com-o-debate-sobre-regulamentacao-do-uso-medicinal-da-cannabis
https://crfse.org.br/noticia/1233/presidente-do-crf-se-divulga-carta-aos-farmaceuticos
https://crfse.org.br/noticia/1232/crf-se-lanca-nova-revista-e-homenageia-profissionais-no-dia-do-farmaceutico
https://www.instagram.com/tv/CKRExFOBVMv/?utm_medium=copy_link
https://crfse.org.br/noticia/1048/revista-perfil-farmaceutico-esta-disponivel-em-versao-digital
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O selo ‘Meu Dom É Cuidar’ foi idealizado e 
lançado juntamente com a 2ª edição da Revista 
Perfil Farmacêutico, no dia 20 de janeiro. A ideia 
partiu da diretoria do CRF/SE com o intuito de 
valorizar a profissão dos farmacêuticos. O selo 
‘Meu Dom É Cuidar’ se tornou filtro no Insta-
gram para ampliar a interação e o divertimento 
entre os farmacêuticos e a sociedade.

Meu dom é cuidar

A diretoria do Conselho inovou mais uma vez 
e parabenizou os farmacêuticos com um desafio 
no Instagram. O sucesso foi tanto que o reels 
viralizou e ultrapassou 20 mil visualizações em 
um dia.

Reels parabenizando Farmacêuticos

https://crfse.org.br/noticia/1237/selo-meu-dom-e-cuidar-ganha-filtro-do-instagram-e-amplia-interacao
https://www.instagram.com/reel/CKRCDx3Bgkz/?utm_medium=copy_link
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CRF/SE 
EM AÇÃO
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Durante os quatro anos, o CRF/SE brigou na linha de frente junto com o Conselho Federal de 
Farmácia para impedir que os supermercados vendessem medicamentos. Através da mobilização 
dos deputados federais participantes da Comissão de Seguridade Social e da Família, mostraram os 
riscos da aprovação do Projeto de Lei nº 9482/2018, destacando a necessidade do farmacêutico na 
promoção do uso racional de medicamentos. 

Confira algumas delas:

Batalha contra medicamentos em supermercados

CRF/SE se manifesta contra a venda de medicamentos em supermercados 

CFF condena venda de medicamentos em supermercados na Câmara dos Deputados 

Conselhos de Farmácia estão em campanha contra a venda de MIPS em supermercados

Nestes quatro anos, a diretoria tomou inúmeras decisões, encabeçou campa-
nhas, assinou resoluções, inovou e trabalhou em prol da classe farmacêutica. 
Neste capítulo, você poderá relembrar algumas destas ações.

Com o intuito de identificar os problemas 
presentes no Conselho e promover uma maior 
aproximação entre os colaboradores da insti-
tuição, a diretoria promoveu duas reuniões de 
Planejamento Estratégico e Participativo nos 
primeiros meses de 2018. Vale ainda ressaltar 
que esse Planejamento se deu também com a 
participação dos farmacêuticos, já que o CRF/SE 
disponibilizou durante 30 dias uma Consulta Pú-
blica, a partir da qual buscará entender melhor 
o perfil dos profissionais do estado e atender às 
suas necessidades.

 Planejamento Estratégico para gestão

No dia 04 de dezembro de 2018 foi lançado 
o  “CRF/SE na estrada”. O projeto tem como 
objetivo a interiorização do Conselho, a fim de 
atingir mais profissionais do Estado. A primei-
ra edição foi no município de Itabaiana. Lá, foi 
realizada uma Reunião Plenária do CRF/SE, um 
ciclo de palestras e, além disso, foram disponibi-
lizados também os serviços prestados pelo Con-
selho. 

CRF/SE na Estrada

 No dia 10 de maio, o presidente do Conselho 
Regional de Farmácia de Sergipe, Marcos Rios, 
acompanhado da Conselheira Federal, Fátima 
Aragão, participou de um ato público na Or-
dem dos Advogados do Brasil -Seccional Sergipe 
(OAB/SE) em defesa do exame de ordem e con-
tra o fim da obrigatoriedade do pagamento da 
anuidade dos Conselhos de Classe. 

Pela continuidade da anuidade ao Conselho de Classe
Valorização da categoria e avanços nacionais e 

locais foram alguns temas da primeira audiência 
pública proposta pelo CRF/SE, em parceria com 
o deputado Estadual Georgeo Passos e o Sindi-
cato dos Farmacêuticos de Sergipe (Sindifarma-
-SE). O Panorama da Assistência Farmacêutica 
no cenário nacional e local foi o foco do deba-
te e contou com a presença de parlamentares 
do estado, da Diretoria do Conselho, além de 
professores da UFS, farmacêuticos profissionais, 
estudantes de Farmácia e proprietários dos esta-
belecimentos. 

Assistência Farmacêutica é discutida em audiência na Alese

https://crfse.org.br/noticia/696/sistema-cffcrfs-realiza-consulta-publica-sobre-exame-de-proficiencia
https://crfse.org.br/noticia/864/crf-se-inaugura-projeto-na-estrada-e-o-primeiro-destino-e-itabaiana
https://crfse.org.br/noticia/916/crf-se-participa-de-ato-contra-a-extincao-do-pagamento-da-anuidade-dos-conselhos-de-classe
https://crfse.org.br/noticia/23/crfse-se-manifesta-contra-a-venda-de-medicamentos-em-supermercados
https://crfse.org.br/noticia/1031/conselhos-de-farmacia-estao-em-campanha-contra-a-venda-de-mips-em-supermercados
https://crfse.org.br/noticia/1363/cff-condena-venda-de-medicamentos-em-supermercados-na-camara-dos-deputados
https://crfse.org.br/noticia/974/assistencia-farmaceutica-e-discutida-em-audiencia-na-alese
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Neste período voltados à implementação das ações de combate a Covid-19, o CRF/SE emitiu uma 
série de ofícios comunicando, solicitando e agradecendo diversas instituições federais e estaduais. 
Lembre de dois deles:

Cuidados com farmacêuticos no início da Covid-19

O CRF/SE acordou com a Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), por um termo de 
cooperação técnica, para realizarem ações 
conjuntas que visam melhorar o fluxo de 
denúncias e fiscalizações.

 Parceria em prol da melhora na fiscalização

O CRF/SE, o Sindifarma e os membros da Co-
missão parlamentar e de assuntos regulatórios e 
da Comissão de Saúde Pública do CRF/SE leva-
ram a proposta de lei de implantação da Coor-
denação de Assistência Farmacêutica em todos 
os municípios de Sergipe ao Dep. Estadual Ge-
orgeo Passos.

Confira Live sobre o tema

Pela implementação de Assistência Farmacêutica em todo Sergipe

Com a resolução n°684/CFF, o CRF/SE reestru-
turou sua fiscalização para estar junto ao far-
macêutico e a comunidade. Desde então, ex-
cepcionalmente, a fiscalização passou a avaliar 
as condições de exposição do farmacêutico no 
ambiente de trabalho e distribuir materiais ins-
trucionais e educativos, bem como disponibilizar 
o kit farmacêutico.

Reestruturou a Fiscalização

O presidente do CRF/SE, Marcos Rios, e os 
membros da Comissão Parlamentar se reuniram 
com o senador Alessandro Vieira com o objeti-
vo de obter apoio contra as diversas propostas 
legislativas que enfraquecem o exercício da pro-
fissão farmacêutica e colocam em risco a saúde 
da população.

 Pelo fortalecimento da profissão farmacêutica

 O CRF/SE solicitou, a Secretaria Estadual e 
Municipal de Saúde, vacinas contra H1N1, 
por meio da Campanha Nacional de Vaci-
nação (13/04/2020) a ser realizado no mo-
delo drive-thru no estacionamento do Con-
selho para 1.000 profissionais.

 O CRF/SE peticionou os Ministérios Públi-
cos Federal e Estadual solicitando o cum-
primento das orientações para a proteção 
da saúde dos trabalhadores dos estabele-
cimentos farmacêuticos. Assim, como ao 
Ministério Público do Trabalho - MPT, solici-
tando o cumprimento do fornecimento de 
Equipamento de proteção individual - EPIs 
por parte dos empregadores dos estabele-
cimentos farmacêuticos.

Em 07 de abril de 2020

Em 09 de abril de 2020

https://crfse.org.br/noticia/984/crf-se-e-sindifarma-levam-proposta-de-lei-a-alese
https://crfse.org.br/noticia/1085/crf-se-abre-chamamento-publico-para-compras-de-epi-s
https://crfse.org.br/noticia/951/crf-se-se-reune-com-o-senador-alessandro-vieira
https://crfse.org.br/noticia/1147/crf-se-divulga-primeiros-resultados-da-infeccao-por-coronavirus-entre-os-farmaceuticos-e-tecnicos-em-analises-clinicas
https://crfse.org.br/noticia/1162/crf-se-vai-assinar-termo-de-cooperacao-com-a-ses
https://crfse.org.br/noticia/1153/leis-e-profissao-farmaceutica-sao-discutidas-em-live-com-o-dep-georgeo-passos
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Os farmacêuticos que atuam na linha de frente 
no combate à Covid-19 passam a ter atendimen-
to prioritário nas repartições públicas, cartórios, 
bancos, supermercados, farmácias, laboratórios, 
hospitais e clínicas médicas em Sergipe, enquan-
to durar a pandemia. A alteração da lei foi su-
gerida em conjunto pelos deputados estaduais 
Georgeo Passos (Cidadania) e Maria Mendon-
ça (PSDB) após o farmacêutico Carlos Eduardo, 
membro da Comissão de Assessoria Parlamentar 
do Conselho Regional de Farmácia (CRF/SE) ter 
alertado sobre a exclusão de vários outros pro-
fissionais importantes no combate à Covid-19.

 Diretoria na luta para que farmacêuticos tenham prioridade

O Conselho Regional de Farmácia de Ser-
gipe (CRF/SE) lançou carta aberta aos far-
macêuticos e à comunidade sobre o posi-
cionamento do tratamento precoce para a 
Covid-19 e a responsabilidade do profissio-
nal quanto ao uso indiscriminado de medi-
camentos.

Tratamento precoce contra a Covid-19
O CRF/SE constatou que em fevereiro de 2021, raros farmacêuticos que trabalhavam em hospitais 

haviam sido vacinados. Com isso, acionaram o governo do Estado, Ministérios Público Federal e 
Estadual e Secretarias de Estado e Municipal de Aracaju reforçando que a categoria estava na linha 
de frente e que também deveria ser incluída na vacinação prioritária.

Vacinação para farmacêuticos

Confira mais sobre a lei.

CRF/SE e Sindifarma constatam que nenhum farmacêutico 
foi vacinado em três hospitais particulares da capital

Covid-19: CRF/SE oficia governos visando garantir que far-
macêuticos sejam prioritários para vacina

CRF/SE pede ao MP e aos hospitais para acompanhar a 
campanha de vacinação da categoria

CRF/SE e demais entidades de saúde denunciam demora 
na vacinação dos profissionais de saúde

https://crfse.org.br/noticia/1268/lei-garante-que-farmaceuticos-que-atuam-na-linha-de-frente-ao-combate-a-covid-19-tenham-atendimento-prioritario-em-sergipe
https://crfse.org.br/noticia/1142/conselho-de-farmacia-de-sergipe-lanca-campanha-sobre-a-automedicacao-no-combate-a-covid-19
https://crfse.org.br/noticia/1149/crf-se-solicita-alteracao-em-projeto-de-lei-que-excluia-farmaceuticos
https://crfse.org.br/noticia/1243/crf-se-e-sindifarma-constatam-que-nenhum-farmaceutico-foi-vacinado-em-tres-hospitais-particulares-da-capital
https://crfse.org.br/noticia/1229/covid-19-crf-se-oficia-governos-visando-garantir-que-farmaceuticos-sejam-prioritarios-para-vacina
https://crfse.org.br/noticia/1239/crf-se-pede-ao-mp-e-aos-hospitais-para-acompanhar-a-campanha-de-vacinacao-da-categoria
https://crfse.org.br/noticia/1252/crf-se-e-demais-entidades-de-saude-denunciam-demora-na-vacinacao-dos-profissionais-de-saude
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INOVAÇÕES
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A gestão, que está à frente do CRF/SE de 2018 a 2021, trouxe inúmeras inova-
ções à administração. Além de modernizar o Conselho, o objetivo final sempre 
foi trazer melhor atendimento aos farmacêuticos, dar condições de trabalho aos 
colaboradores, intensificar a comunicação e estar preparado para fiscalizar com 
qualidade. Confira alguns destes avanços nestes quatro anos:

O Conselho substituiu o antigo modelo de pa-
pel da carteirinha do associado. A nova cédula 
de identidade no formato cartão funciona digital-
mente dificultando a falsificação. 

Nova carteirinha

Uma logomarca mais moderna foi lançada no 
segundo mês desta gestão. O novo layout do 
CRF/SE traz elementos que representam a profis-
são Farmacêutica e também do Estado de Sergi-
pe com um desenho mais leve e bonito.

Nova logo

Pensando em representar da melhor forma a 
categoria, a diretoria do CRF/SE participou de 
um curso específico para melhorar seu contato 
com a imprensa. 

Media training

Sempre preocupados em dar um passo à fren-
te, a diretoria do CRF/SE, trouxe diversos cursos 
para atualização dos colaboradores e conselhei-
ros. A exemplo do I Curso de Formação Básica 
para Comissão de Tomada de Contas.

Atualização dos colaboradores e conselheiros

No primeiro ano de gestão, foi implementado 
um e-mail para recebimento de reclamações, 
denúncias, elogios e sugestões, juntamente com 
um manual do usuário. Neste ano, o CRF/SE ad-
quiriu um sistema para que a Ouvidoria desse 
um passo a seguir e tenha maior agilidade e 
anonimato.

Implementou e atualizou a Ouvidoria

Entendendo a dificuldade dos farmacêuticos 
participarem presencialmente das plenárias, a 
diretoria do Conselho tomou a medida de trans-
mití-las mensalmente ao vivo através do Face-
book. A estratégia iniciou em agosto de 2018, o 
que deu know-how para a equipe continuar de 
forma online quando iniciou a pandemia. Des-
de setembro deste ano (2021), as plenárias vol-
taram a ser presenciais e são divulgadas online 
pelo Instagram, rede social de maior público do 
CRF/SE.

Plenária pela Internet

05/02/2018

05/02/2018

 27/03/2018

 09/04/2018

https://crfse.org.br/noticia/698/crfse-disponibiliza-nova-carteirinha-para-os-farmaceuticos
https://crfse.org.br/noticia/699/crfse-lanca-nova-marca
https://crfse.org.br/noticia/724/diretoria-do-crfse-participa-de-curso-de-treinamento-de-midia
https://crfse.org.br/noticia/732/i-curso-de-formacao-basica-para-comissao-de-tomada-de-contas-e-realizado-pelo-crfse
https://crfse.org.br/noticia/1308/nova-plataforma-da-ouvidoria-garante-mais-agilidade-ao-cidadao
https://www.instagram.com/tv/CVTrSEUpSVX/?utm_source=ig_web_copy_link
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A Diretoria do CRF/SE oficializou a transferên-
cia da escritura da sede do Conselho. Antes des-
sa data, a escritura da sede estava no nome do 
Conselho Federal de Farmácia (CFF), que foi o 
responsável por doar ao CRF/SE o prédio no qual 
ele funciona atualmente. Com a transferência, o 
farmacêutico sergipano passa a ter, oficialmen-
te, um lugar para chamar de seu.

Atualização da escritura da sede do CRF/SE

Em 2019, a diretoria atendeu uma velha de-
manda da categoria. A utilização adequada dos 
recursos possibilitou a aquisição de software que 
permite o acesso remoto e a tramitação de pro-
cessos on-line. Através do CRF/SE Em Casa, os 
farmacêuticos e proprietários de farmácias têm 
mais comodidade e agilidade nos processos. A 
ferramenta otimiza os processos da instituição e 
presta um melhor atendimento ao público, dimi-
nuindo a burocracia. Com esta inovação, o CRF/
SE pôde atender a classe farmacêutica durante a 
pandemia. Atualmente, quase todos os serviços 
do Conselho podem ser feitos e/ou agilizados 
pelo CRF/SE em casa.

Implementação do CRF Em Casa

Ainda no segundo semestre de 2019, após 15 
anos, o CRF/SE realizou o Concurso Público para 
provimento de vagas e formação de cadastro de 
reserva do quadro de pessoal do Conselho, para 
cargos de nível superior. A empresa responsável 
pelos serviços técnico-especializados do concur-
so foi o Instituto Quadrix e 598 candidatos se 
inscreveram. Em 2020 o CRF/SE chamou o pri-
meiro colocado para a vaga de Administrador e 
em 2021, para completar o cargo de Farmacêu-
tico Fiscal Jr.

Concurso público

A diretoria do CRF/SE se reuniu com os fun-
cionários da instituição para comunicar a atu-
alização do Plano de Cargos e Salários (PCS), 
resultado de momentos de discussão junto ao 
Sindicato dos Servidores em Conselhos e Ordens 
de Fiscalização Profissional e Entidades Coliga-
das e Afins do Estado de Sergipe (Sindiscose). 
Vale ressaltar que o atual PCS do CRF/SE foi ela-
borado em 29 de outubro de 1998, e após mais 
de 20 anos haverá uma mudança estrutural, 
motivada pela adequação ao concurso público 
realizado em 2019, com adequação de dois car-
gos de nível superior para atender às demandas 
administrativas.

Plano de Cargos e Salários

Adaptando-se à realidade da pandemia, o CRF/
SE realizou diversas lives com a intenção de 
manter os farmacêuticos e sociedade informa-
dos das alterações administrativas e das orien-
tações quanto a Covid-19. A primeira Live dis-
cutiu as características clínicas e orientações aos 
farmacêuticos diante da pandemia e teve como 
convidada a Drª Karina Ramalho, médica infec-
tologista com especialização em Controle de In-
fecção Hospitalar.

Lives

https://crfse.org.br/noticia/794/diretoria-do-crfse-oficializa-transferencia-da-escritura-da-sede-do-conselho
http://crfemcasa.crf-se.cisantec.com.br/crf-em-casa/login.jsf
https://crfse.org.br/noticia/1155/crf-se-contrata-primeiro-colocado-no-concurso-para-vaga-de-administrador
https://crfse.org.br/noticia/1213/diretoria-do-crf-se-apresenta-atualizacao-do-pcs-aos-servidores
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Durante estes quatro anos, a diretoria também cuidou do interno. Implementou ponto eletrônico, 
comprou computadores, atualizou sistemas, contratou pessoal, fez concurso público, comprou car-
ros novos para a fiscalização e está completando uma obra geral no prédio sede do CRF/SE. A refor-
ma além de dar mais condições e segurança de trabalho para os seus colaboradores, implementará 
as condições para pessoas com necessidades especiais e darão uma nova Casa aos farmacêuticos.

 Melhorias no administrativo e estrutura

PUBLI SITE

CONFIRA NOVO SITE DO CRF/SE

Mais clean

Mais leve

Mais funcional

Mais intuitivo

crfse.org.br

Gerente de fiscalização de Goiás capacita fiscais sergipanos 

Total Energi vence licitação e fará a reforma na sede do CRF/SE

https://crfse.org.br/noticia/1249/gerente-de-fiscalizacao-de-goias-capacita-fiscais-sergipanos
https://crfse.org.br/noticia/1318/total-energi-vence-licitacao-e-fara-a-reforma-na-sede-do-crf-se
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CAMPANHAS
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Durante os quatro anos de administração, a diretoria do CRF/SE encabeçou di-
versas campanhas educativas, informativas e de valorização profissional. O Dia 
Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos, anualmente ganhou uma campa-
nha de alerta para esclarecer a população quanto aos riscos à saúde causados 
pela automedicação. Mas o foco destes quatro anos foi mesmo a divulgação e 
valorização de nossos farmacêuticos. Relembre algumas destas campanhas:

O CRF/SE desenvolveu entre os dias 2 e 5 de 
maio a campanha “Medicamento não é brinque-
do” que alertou sobre o uso racional de medica-
mentos em crianças. Além da campanha divul-
gada intensamente nos veículos de comunicação, 
foi ministrada uma palestra a respeito da temáti-
ca e foi lançado o livro do farmacêutico pernam-
bucano Flávio Lago, obra responsável por originar 
o nome da campanha do CRF/SE. O lançamento 
e a palestra ocorreram no Museu da Gente Ser-
gipana.

Medicamento não é brinquedo

Campanha realizada no mês de junho de 2019 
em homenagem ao Dia Mundial do Doador de 
Sangue (14 de junho) e em alusão à Copa do 
Mundo de Futebol. 

Farmacêuticos em campo pela doação de sangue

A campanha visa ressaltar a im-
portância do vínculo entre o far-
macêutico e o paciente. Em 2018, 
foi lançado um selo “Um farma-
cêutico pra chamar de seu”, que 
tem sido utilizado nas nossas cam-
panhas valorizando esta ligação 
entre o profissional e seu pacien-
te. A campanha atualiza seu tema 
anualmente, assim como em 2020 
focou no âmbito da Covid-19, 
buscando ressaltar o papel funda-

Um farmacêutico pra chamar de seu 

O CRF/SE promoveu o primeiro Café com o 
presidente em abril de 2019. O evento consistiu 
em um encontro dos presidentes das Comissões 
Assessoras do Conselho com o presidente da 
instituição, Marcos Cardoso Rios. O objetivo foi 
escutar diversas linhas de frente para encontrar 
estratégias que seriam visando cada vez mais a 
melhoria da profissão farmacêutica.

 Café com o Presidente

mental dos farmacêuticos e conscientizar a sociedade para que os não profissionais da saúde fiquem 
em casa evitando a propagação do Covid-19 e H1N1.

https://crfse.org.br/campanha/3/farmaceuticos-em-campo-pela-doacao-de-sangue
https://www.instagram.com/tv/B_paCPxhJr4/
https://crfse.org.br/campanha/2/medicamento-nao-e-brinquedo-dia-nacional-do-uso-racional-de-medicamentos-2018
https://crfse.org.br/evento/4/i-cafe-com-o-presidente
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Também buscando a valorização profissional, o 
CRF/SE lançou uma campanha  divulgando víde-
os com depoimentos de pessoas para as quais o 
trabalho do farmacêutico fez a diferença. Em alu-
são ao Dia Internacional do Farmacêutico, a cam-
panha também ficou aberta para que as pessoas 
contassem se algum farmacêutico havia feito di-
ferença na sua vida.

Um Farmacêutico faz a minha vida melhor

O assédio moral que muitas vezes ocorre de 
modo ‘invisível’ na rotina dos farmacêuticos foi 
o foco desta campanha. A discussão do assunto 
foi e permanece  imprescindível, principalmen-
te para que os profissionais entendam que um 
Conselho forte pode diminuir estas ações.

Multa tem CNPJ, não CPF

 A diretoria implementou o projeto Conselheiro 
por um Dia com o objetivo de apresentar o papel 
de um conselheiro e a importância do Conselho 
para os profissionais farmacêuticos e os estudan-
tes de farmácia. Além de aproximar a classe do 
seu Conselho, eles esperam que possam se in-
teressar e contribuir para as questões da classe 
farmacêutica.

Conselheiro por um Dia

Os farmacêuticos também foram essenciais no combate a Covid-19. E,  por isso, o CRF/SE realizou uma 
campanha de valorização com vídeos no Instagram em agradecimento a todos os colegas que estão na 
linha de frente. Os profissionais farmacêuticos estão nas farmácias comunitárias, ambientes hospitala-
res, laboratórios, universidades e em campanhas de testagens. É importante lembrar a sociedade que 
os farmacêuticos se arriscaram por eles desde o início da pandemia.

Valorização profissional

Campanha desenvolvida nas redes sociais do 
CRF/SE sobre a “Automedicação durante a pan-
demia”, realizada no dia 28 de julho de 2020. 
A campanha também traz o alerta para a propa-
gação de fake news sobre a temática e a impor-
tância do profissional farmacêutico para orientar 
a sociedade e auxiliar na automedicação respon-
sável.

Automedicação durante a pandemia

https://www.instagram.com/p/CB6CDJJh086/
https://crfse.org.br/noticia/981/um-farmaceutico-faz-a-minha-vida-melhor
https://crfse.org.br/noticia/986/assedio-moral-nao
https://crfse.org.br/curso/6/conselheiro-por-um-dia-1a-edicao
https://www.instagram.com/p/CDwbnolhXoh/
https://crfse.org.br/noticia/1142/conselho-de-farmacia-de-sergipe-lanca-campanha-sobre-a-automedicacao-no-combate-a-covid-19
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Farmácias e drogarias de Sergipe tornaram-se 
pontos estratégicos para denúncias de casos de 
violência contra a mulher durante a pandemia. 
Com o objetivo de ajudar as vítimas a denunciar 
em algum estabelecimento próximo a sua casa, o 
CRF/SE aderiu essa campanha nacional, onde um 
atendente, balconista ou farmacêutico acionam 
as autoridades quando uma mulher mostra um X 
vermelho. Mesmo com os números da pandemia 
diminuindo, a campanha continua ativa.

 Sinal vermelho contra a violência doméstica

Na semana do Uso Racional de Medicamentos 2021, o CRF/SE elaborou a campanha ‘Oriente-se 
com um Farma’ ressaltando experiências em que farmacêuticos ajudaram pacientes a resolverem 
algum problema relacionado ao uso incorreto do medicamento. Com o propósito de lembrar a 
população que o uso de medicamentos traz benefícios, mas também muitos riscos para a saúde se 
não usado corretamente, cinco farmacêuticos, Clauber Trindade, Danilo Andrade, Fernanda Valença, 
Mariana Trindade e Wesley Andrade trouxeram experiências diárias e abrilhantaram a campanha.

Oriente-se com um farma

Preocupado com o fenômeno social de escolha de vacina, apelidado de “sommelier de vacinas”, o 
CRF/SE lançou uma campanha de esclarecimento das vacinas. A escolha das vacinas, além de preju-
dicar o combate a Covid-19, atrasa a campanha de vacinação e amplia o risco de novas variantes.

Campanha de combate ao Sommelier de Vacinas

O CRF/SE deliberou o cadastro do Consultório Farmacêutico para profissional liberal e lançou cam-
panha estimulando o empreendedorismo na área de farmácia. O consultório farmacêutico é definido 
como o lugar de trabalho deste profissional para atendimento de pacientes, familiares e cuidadores, 
onde se realiza com privacidade a consulta. E esta iniciativa dará mais autonomia e empoderamento 
ao farmacêutico.

Farmacêutico é pra lá de 100

https://crfse.org.br/noticia/1254/dia-da-mulher-crf-se-e-oab-se-ressaltam-a-importancia-da-campanha-sinal-vermelho
https://crfse.org.br/noticia/1272/cinco-farmaceuticos-contam-experiencias-e-fazem-alerta-para-o-uso-racional-de-medicamentos
https://crfse.org.br/noticia/1319/crf-se-lanca-campanha-contra-o-sommelier-de-vacinas
https://crfse.org.br/noticia/1330/crf-se-estimula-empreendedorismo-na-area-farmaceutica
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PROJETO EDUCAÇÃO 
PERMANENTE 
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Com o objetivo de qualificar a mão-de-obra da profissão farmacêutica no Es-
tado, promover uma aproximação entre as Instituições de Ensino Superior e as 
ações do Conselho, a Comissão de Educação Permanente do CRF/SE, disponibi-
lizou 47 Cursos, Palestras, Fóruns, Mesa Redonda e Workshops gratuitos nestes 
quatro anos. Alguns deles foram presenciais, outros online, mas todos gratuitos, 
abertos aos nossos farmacêuticos e com direito a certificado pelo CRF/SE. Você 
aproveitou esta oportunidade para se atualizar?

I Seminário de Ciências Farmacêuticas

Curso de Licitações e Contratos

Workshop de Farmacêuticos na Saúde Pública e Curso de Noções de Licitações e 
Processos Administrativos

Palestra “Boas práticas farmacêuticas”

Curso Exame Físico no atendimento farmacêutico: uma abordagem prática

Curso preparatório: prova de Farmácia da residência multiprofissional da UFS

Oficina teórico-prática sobre o manejo do paciente com diabetes

Boas Práticas Farmacêuticas em Drogarias: Abordagem Sanitária para o Farma-
cêutico e Proprietário

Fórum de Debate “Boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte de 
medicamentos”

Minicurso “Atuação da farmácia no centro cirúrgico” 

Ciclo de palestra “Anestesia para profissionais não médicos e Ferramentas de 
gestão de risco’’

Palestra “Educação em saúde: um serviço clínico provido por farmacêuticos”

Palestra “Índices discriminantes para simplificação do diagnóstico diferencial en-
tre anemia ferropriva e talassemia menor: relevância clínica da calculadora de 
simplificação diagnóstica”

Mesa Redonda “Atuação de uma Equipe Multiprofissional no Ambulatório Trans 
de Sergipe’’

Ciclo de Palestras “Práticas integrativas e complementares (PICS)”

Fórum de Debates “As boas práticas de distribuição, armazenagem e transporte 
de medicamentos: como atender a RDC n 430/2020”

Lembre de alguns temas abordados:
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EDUCAR PRA
FISCALIZAR
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A educação é uma das missões do CRF/SE e uma pauta importante para a gestão 
do Conselho. Por isso, em junho de 2018, foi lançado o projeto “Educar para Fis-
calizar”, que tem como objetivo divulgar informações relevantes ao profissional 
farmacêutico e à população sobre temas relacionados aos processos de fiscaliza-
ção do Conselho. O conteúdo foi publicado no nosso site e nas nossas redes so-
ciais, além de ser enviado para os farmacêuticos via e-mail. Confira os 18 temas 
que abordamos nestes quatro anos.

Acesse todas as edições clicando abaixo

Edição Especial da Covid-19

https://crfse.org.br/noticia/839/educar-para-fiscalizar-farmaceutico-substitutoplantonista
https://crfse.org.br/noticia/857/educar-para-fiscalizar-termo-de-intimacao
https://crfse.org.br/noticia/870/educar-para-fiscalizar-auto-de-infracao
https://crfse.org.br/noticia/888/educar-pra-fiscalizar-julgamento-dos-processos-administrativos-fiscais
https://crfse.org.br/noticia/894/educar-pra-fiscalizar-baixa-de-responsabilidade-tecnica
https://crfse.org.br/noticia/904/educar-para-fiscalizar
https://crfse.org.br/noticia/924/educar-pra-fiscalizar
https://crfse.org.br/noticia/944/educar-pra-fiscalizar
https://crfse.org.br/noticia/958/educar-para-fiscalizar
https://crfse.org.br/noticia/978/diferencas-de-atuacao-entre-as-entidades-farmaceuticas
https://crfse.org.br/noticia/1001/educar-para-fiscalizar
https://crfse.org.br/noticia/1023/educar-para-fiscalizar
https://crfse.org.br/noticia/1037/educar-para-fiscalizar
https://crfse.org.br/noticia/1053/educar-para-fiscalizar-18-justificativa-de-ausencia
https://crfse.org.br/noticia/1068/educar-para-fiscalizar-19-prescricao-farmaceutica
https://crfse.org.br/noticia/1076/educar-para-fiscalizar-20-atuacao-do-farmaceutico-frente-a-pandemia-do-covid-19
https://crfse.org.br/noticia/1100/educar-para-fiscalizar-21-afastamento-e-retorno-as-atividades-do-farmaceutico-diagnosticado-com-covid-19
https://crfse.org.br/noticia/1144/educar-para-fiscalizar-22-entendendo-a-rdc-anvisa-no-405-2020
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CRF/SE E A 
COVID-19
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Em meio a um cenário de calamidade instalado no sistema de saúde, em de-
corrência da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus (Covid-19), os farma-
cêuticos fizeram e fazem parte de um dos principais grupos que atuam na linha 
de frente no combate ao vírus. Sendo assim, o trabalho desses profissionais no 
âmbito da prestação de serviço à sociedade, devido às ações de enfrentamento 
à doença aumentou e o CRF/SE acompanhou a cada instante para saber onde 
poderia ajudar a classe farmacêutica no exercício da profissão com segurança e 
a sociedade com informação. Lembre algumas delas: 

Sobre a Covid-19
A equipe do Centro Brasileiro de Informação sobre Medicamentos (Cebrim), do Conselho Federal 
de Farmácia (CFF), reuniu links de acesso a fontes de informação oficiais e científicas relevantes para 
subsidiar gestores e profissionais da saúde, e orientar a população

Diante de sua responsabilidade social e preocupado com a pandemia causada pela Covid-19, o CRF/
SE lançou nota técnica com recomendações aos profissionais farmacêuticos, com base em informa-
ções verídicas.

Informações

Adaptações no atendimento no CRF/SE com ampliação no online 

Estudantes do último ano de farmácia poderão atuar no combate à Covid-19

Adoção de Medidas de prevenção da transmissão em farmácias comunitárias 

Suspensão do atendimento externo no CRF/SE

CRF/SE implementa plenárias online

Conselho pede apoio ao Procon para coibir propagandas enganosas sobre tratamento para 
Covid-19

Mudanças necessáriasNota técnica sobre Cloroquina e Covid-19

Nota técnica sobre Ibuprofeno e Covid-19

Crise sanitária: CRF/SE é uma das 29 entidades a assinar carta aberta pedindo 
medidas restritivas mais efetivas aos gestores públicos

Lei prioriza farmacêuticos no exame para Covid-19

CRF/SE lança campanha contra automedicação durante pandemia

Considerando a importância de os profissionais obterem informações apenas de fontes confiáveis 
sobre Covid-19, os Centros de Informações de Medicamentos (CIMs) de algumas instituições se reuni-
ram para verificar quais são as recomendações em relação à utilização de medicamentos comumente 
utilizados pela população, como o ibuprofeno e anti-hipertensivos.

A Presidência da República sancionou a lei que prevê prioridade para fazer testes de diagnóstico da 
Covid-19 aos profissionais considerados essenciais ao controle da doença e à manutenção da ordem 
pública (Lei 14.023/20). Farmacêuticos fazem parte da lista, e devem receber gratuitamente equipa-
mentos de proteção individual (EPI).

O CRF/SE subscreveu a carta aberta juntamente com mais 28 entidades solicitando me-
didas mais restritivas aos gestores públicos do Estado. As organizações, que representam 
diversas categorias e áreas, ressaltam a preocupação com a atual crise sanitária e o número 
de óbitos causados pela Covid-19.

Desde o começo da pandemia, inúmeros compartilhamentos sobre prevenção e tratamento da Co-
vid-19 se tornaram rotina. Na maioria das vezes, os conteúdos garantem que medicamentos, ali-
mentos e até materiais de limpeza curam a doença. Foi a partir deste contexto que o CRF/SE lançou 
através das redes sociais, a campanha que enfatiza problemáticas da automedicação. 

https://crfse.org.br/noticia/1046/coronavirus-o-que-voce-precisa-saber-para-orientar-com-responsabilidade
https://crfse.org.br/noticia/1072/nota-tecnica-crf-se-covid-19
https://crfse.org.br/noticia/1071/nota-tecnica-informativa-sobre-ibuprofeno-e-covid-19
https://crfse.org.br/noticia/1134/nova-lei-prioriza-farmaceuticos-na-realizacao-de-testes-para-covid
https://crfse.org.br/noticia/1260/crise-sanitaria-29-entidades-emitem-carta-aberta-e-pedem-medidas-restritivas-mais-efetivas-aos-gestores-publicos
https://crfse.org.br/noticia/1067/comunicado
https://crfse.org.br/noticia/1075/estudantes-do-ultimo-ano-de-farmacia-poderao-atuar-no-combate-a-covid-19
https://crfse.org.br/noticia/1069/crf-se-informa-periodo-de-suspensao-de-atendimento-externo
https://crfse.org.br/noticia/1073/nota-conjunta-medidas-de-prevencao-da-transmissao-em-farmacias-comunitarias
https://crfse.org.br/noticia/1150/crf-se-anuncia-realizacao-de-plenarias-online
https://crfse.org.br/noticia/1245/crf-se-pede-apoio-ao-procon-para-coibir-propagandas-enganosas-sobre-tratamento-para-covid-19
https://crfse.org.br/noticia/1142/conselho-de-farmacia-de-sergipe-lanca-campanha-sobre-a-automedicacao-no-combate-a-covid-19
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A LUTA DO CRF/SE 
PELA VACINA
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Preocupados com a demora da vacinação dos farmacêuticos e com a ausência 
deles no grupo prioritário de vacinação contra Covid-19, o CRF/SE atuou efeti-
vamente. Foram várias fiscalizações e notificações às instituições responsáveis 
para que a categoria fosse tratada como essencial também nos direitos. Confira 
algumas dessas ações:

 O CRF/SE oficiou os governos do Estado de 
Sergipe e do município de Aracaju solicitando 
que os farmacêuticos façam parte da primeira 
fase de vacinação contra a Covid-19. Diante do 
restrito número de doses de imunizantes contra 
a doença disponíveis num primeiro momento 
para efetuar a vacinação, o documento lembrou 
a importante contribuição que os farmacêuticos 
estavam dando no momento da pandemia.

 CRF/SE oficia os governos 

15/01/2021

O CRF/SE oficiou o Ministério Público (MP/SE), 
os hospitais públicos e privados do Estado so-
licitando acompanhamento das vacinações dos 
profissionais da categoria.  O pedido pela pro-
ximidade da operacionalização da campanha 
de imunização dos farmacêuticos e técnicos de 
análises clínicas contra a Covid-19 foi motivado 
pelo número restrito de vacinas e, pelas denún-
cias divulgadas na imprensa de desrespeito às 
regras para a imunização do grupo prioritário. 

CRF/SE pede ao MP e aos hospitais para acompanhar a campanha 
de vacinação da categoria

O CRF/SE e o Sindifarma constataram que den-
tre os quatro hospitais, somente o Hospital de 
Urgência do Estado de Sergipe Governador João 
Alves Filho (Huse) imunizou farmacêuticos do 
grupo prioritário (urgência e emergência). Os 
demais estabelecimentos visitados não haviam 
vacinado os farmacêuticos que estavam traba-
lhando na linha de frente contra Covid-19.

 CRF fiscaliza hospitais e constata falta de vacinação

As entidades da área da Saúde se reuniram 
numa coletiva de imprensa para relatar a pre-
ocupação com a morosidade na vacinação no 
estado de Sergipe e, consequentemente, a 
quantidade reduzida de profissionais de saúde 
vacinados. De acordo com dados levantados no 
encontro, na época existiam 8 mil doses de vaci-
na aguardando a burocracia para aplicação. As 
cobranças foram encaminhadas aos órgãos res-
ponsáveis e fiscalizadores.

CRF/SE faz parte da Frente que lutou pela agilidade na vacinação 
aos profissionais de saúde

A 501ª Reunião Plenária Ordinária do CFF con-
tou com a participação da Conselheira Federal 
de Sergipe, Fátima Cardoso, nos dias 25 e 26 de 
fevereiro, em Brasília, e teve o intuito de debater 
e deliberar temas que envolvem a Covid-19 e 
a atividade profissional. Dentre os principais as-
suntos abordados no plenário, está a aprovação 
da Resolução CFF nº 612/2015 que desburocra-
tiza o uso da Declaração de Atividade Profissio-
nal (DAP). 

Vacina também preocupa CFF

28/01/2021

06/02/2021

04/03/2021

08/03/2021

https://crfse.org.br/noticia/1229/covid-19-crf-se-oficia-governos-visando-garantir-que-farmaceuticos-sejam-prioritarios-para-vacina
https://crfse.org.br/noticia/1239/crf-se-pede-ao-mp-e-aos-hospitais-para-acompanhar-a-campanha-de-vacinacao-da-categoria
https://crfse.org.br/noticia/1243/crf-se-e-sindifarma-constatam-que-nenhum-farmaceutico-foi-vacinado-em-tres-hospitais-particulares-da-capital
https://crfse.org.br/noticia/1252/crf-se-e-demais-entidades-de-saude-denunciam-demora-na-vacinacao-dos-profissionais-de-saude
https://crfse.org.br/noticia/1255/vacinacao-e-declaracao-de-atividade-profissional-sao-destaques-da-501a-reuniao-plenaria-do-cff
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CRF/SE EM 
DESTAQUE 
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A conselheira federal de farmácia por Sergipe, Fátima Aragão foi condecorada com a Ordem do 
Mérito Farmacêutico Internacional na 489ª Reunião Plenária do CFF. A ordem é destinada a home-
nagear profissionais merecedores de reconhecimento e foi criada pela Resolução nº 472, de 24 de 
abril de 2008 para destacar serviços louváveis e virtudes cívicas.

O presidente do CRF/SE, Marcos Rios, esteve presente em todos os  Encontro Nacional de Presi-
dentes dos Conselhos Regionais de Farmácia que ocorreram durante sua gestão. Em 2020, em For-
taleza, as diversas demandas advindas das gestões dos Conselhos Regionais foram parte da pauta, 
que ao fim resultou num documento, assinado por todos os representantes e encaminhado ao CFF, 
dado o seu poder de legitimação das propostas.

O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) participou nos dias 7 e 8 de novembro, do 
XV Encontro Nacional de Fiscalização (Enaf-2019), em Brasília. O presidente da entidade, Marcos 
Rios, apresentou o projeto instrucional ‘Educar Para Fiscalizar’ e foi destaque no encontro. Também 
participaram o farmacêutico-fiscal do CRF/SE, Antonio Vital Souza Cerqueira Junior, e o assistente 
administrativo, André Rezende.

11/11/2019

17/12/2019

01/12/2020

O CRF/SE marcou presença no ‘Seminário de Acolhimento aos Gestores do SUS’ realizado pelo 
Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems/SE), entre os dias 4 e 5 de feve-
reiro. Na oportunidade, o presidente da Comissão de Saúde Pública do CRF/SE, Daniel Andrade, 
discursou sobre a importância da Assistência Farmacêutica (AF) no Sistema Único de Saúde (SUS), 
desde a execução ao financiamento.

08/02/2021

https://crfse.org.br/noticia/1015/sergipe-e-destaque-em-encontro-nacional-de-fiscalizacao
https://crfse.org.br/noticia/1036/conselheira-federal-de-sergipe-e-condecorada-com-a-ordem-do-merito-farmaceutico-internacional
https://crfse.org.br/noticia/1211/crf-se-marca-presenca-no-encontro-nacional-de-presidentes-dos-conselhos-regionais
https://crfse.org.br/noticia/1244/crf-se-e-um-dos-destaques-no-seminario-de-acolhimento-dos-novos-gestores-de-saude
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O CRF/SE recebeu o selo pela adesão do Pro-
grama Nacional de Prevenção à Corrupção 
(PNPC), uma iniciativa do Tribunal de Con-
tas da União (TCU) com objetivo de comba-
ter e prevenir a corrupção na gestão pública 
brasileira. O Programa é voltado a todos os 
gestores das organizações e tem o objetivo 
de reduzir os níveis de fraude e corrupção no 
Brasil a patamares similares aos de países de-
senvolvidos.

As obras no prédio sede do CRF/
SE começaram nesta data. A refor-
ma visava melhorias na estruturação 
e adaptação para acessibilidade. A 
empresa vencedora da licitação, To-
tal Energi, teve um prazo de 150 
dias para executar os serviços. A di-
retoria atende mais uma demanda 
da categoria, apresentando um pro-
jeto arquitetônico moderno, bonito 
e funcional para que os farmacêuti-
cos possam usufruir.

O estado de Sergipe foi escolhido como piloto para o projeto de averbação do CFF. Com o objetivo 
de ter um cadastro único com as especializações de todos os farmacêuticos do país, o novo sistema 
foi disponibilizado pelo CRF/SE durante o mês de junho para sua avaliação e melhorias.

07/06/2021

24/09/2021 

10/08/2021

O 1º Workshop da Mulher Farmacêutica contou com as farmacêuticas e demais profissionais de 
saúde que debateram sobre o protagonismo feminino e o empreendedorismo. O evento promovi-
do pelo CRF/SE e CFF através do Grupo de Trabalho Nacional da Mulher teve como tema central 
‘Valorizar, Cuidar e Empreender’ e foi um verdadeiro sucesso.

02/10/2021

https://crfse.org.br/noticia/1291/sergipe-e-escolhido-para-projeto-piloto-no-sistema-do-cff-de-averbacoes
https://crfse.org.br/noticia/1352/crf-se-recebe-o-selo-pela-adesao-ao-programa-nacional-de-prevencao-a-corrupcao
https://crfse.org.br/noticia/1355/sucesso-marca-o-1o-workshop-da-mulher-farmaceutica
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O CRF/SE foi agraciado com a Medalha de Ordem ao Mérito Parlamentar, a maior honraria con-
cedida pelo Poder Legislativo. A concessão da medalha foi uma propositura do deputado estadual 
Georgeo Passos, aprovada pelo Conselho da Ordem do Mérito Parlamentar do Poder Legislativo. 
A Medalha da Ordem do Mérito Parlamentar é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que contri-
buem para o engrandecimento do Estado de Sergipe e do Poder Legislativo ou Mérito Excepcional. 

04/10/2021

Clique abaixo e confira todas 
as edições dos Relatórios de 

Gestão do CRF/SE

https://crfse.org.br/boletim/
https://crfse.org.br/noticia/1356/conselho-regional-de-farmacia-de-sergipe-recebe-a-maior-honraria-do-poder-legislativo
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