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Mensagem da Diretoria
O último quarto da gestão 2019/20 

foi marcado pelo avanço das ações 
de fiscalização e mobilização política pela 
valorização do Farmacêutico. O CRF/SE 
mobilizou-se para abrir pauta de valorização 
da Assistência Farmacêutica e encontrou no 
Deputado Estadual Georgeo Passos o apoio 
para enveredar os desafios da assistência 
farmacêutica na Assembleia Legislativa do 
Estado de Sergipe (veja maiores informações 
na matéria relacionada).

As ações de fiscalização avançaram 
no compasso do Projeto Educar para 
Fiscalizar, irrompendo o melindre de um 
período eleitoral, que muito já pode ter 
decidido eleições. Em episódio inédito, o 
Programa Educar para Fiscalizar do CRF/
SE foi destaque como experiência exitosa, 
tendo buscado superar as barreiras da 
informação. Ainda que a Presunção do 
Conhecimento Obrigatório não escusa o 
cidadão de cumprir a lei sob a alegação de 
erro ou ignorância, ou seja, mesmo sob a 
alegação de desconhecimento, o CRF/SE 
passou a adotar processos de educação para 
fins de melhorias da fiscalização, instituindo 
o Programa ‘Educar para Fiscalizar’ como 
programa de orientação das boas práticas 
profissionais e da atuação do CRF/SE, bem 
como desmistificar aspectos pejorativos 
ligados ao processo de fiscalização 
profissional. O fascículo I intitulado “Educar 

para Fiscalizar: Fiscalização sem mistérios” 
foi lançado em julho e alcançou críticas 
positivas, que chamaram a atenção da 
COFISC. 

O segundo semestre ainda marcou 
a realização do concurso público. A 
contratação de mais um farmacêutico fiscal 
e de administrador visam melhorar ainda 
mais a prestação de serviços e fiscalização 
mais eficiente. Dada a natureza e as funções 
relevantes que o CRF/SE desempenha, 
entre outras, a fiscalização do exercício 
ético profissional é a balança que pende 
a favor da assistência farmacêutica e da 
valorização profissional, cabendo ao CRF/
SE a auto-executoriedade para garantir 
que a sociedade possa se beneficiar de uma 
Assistência Farmacêutica em qualquer 
nível de assistência à saúde, em qualquer 
cidade do Estado ou a qualquer hora de 
funcionamento do estabelecimento de 
saúde. 

Não se pode abnegar as conquistas deste 
Regional: “só não conseguimos fazer o 
que cabe a cada um. É preciso assumir que 
a valorização vem do reconhecimento das 
realizações e, responsabilidade de todos! 
”. A nossa valorização é o esforço das 
ações das entidades que representam a 
profissão e das atitudes dos profissionais. 
Farmacêuticos, só conseguiremos juntos!

Um abraço a todos,
Marcos Rios- Diretor Presidente do CRF/SE

Marcos Rios- Diretor 
Presidente do CRF/SE

Larissa Feitosa- Vice-
Presidente do CRF/SE

Elisdete de Jesus- Diretora 
Secretária-Geral do CRF/SE

Fábio Ramalho - Diretor

Tesoureiro do CRF/SE

MEMBROS DA DIRETORIA:
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LANÇAMENTO DO
 FISCALIZAÇÃO SEM MISTÉRIOS

Um projeto educacional informativo, fruto do Educar Para Fiscalizar

O Conselho Regional de Farmácia 
de Sergipe (CRF/SE) esteve pre-

sente no VI Congresso de Farmácia 
Comunitária, entre os dias 13 e 14 de 
setembro. A participação do Consel-
ho foi marcada pelo lançamento do 
informativo Fiscalização Sem Mistéri-
os e apresentação do projeto da nova 
sede.

Os farmacêuticos precisam se atu-
alizar às demandas tecnológicas e foi 
a partir desse tema que as discussões 
ocorreram no congresso, que existe 
há 10 anos. Segundo a presidente da 
Sociedade Brasileira de Farmacêuti-
cos e Farmácia Comunitária (SBFFC), 
Vanilda Aguiar, o congresso objetiva a 
troca de experiências entre profission-
ais e até mesmo estudantes de Farmá-
cia. “A Farmácia possui 136 áreas de 
atuação, procuramos discutir além 
da Farmácia Comunitária, agregando 
todo o segmento”, afirmou Aguiar.

Dentre os novos desafios propostos 
pela sociedade e discutidos durante 
o evento está a questão da “Farmá-
cia Comunitária na Revolução 5.0, 
inserção de novas tecnologias para 
facilitar o provimento desses serviços, 
como os testes rápidos e a telefar-
mácia”, explicou Francilene Silva, 
secretária-geral do SBFFC e coordena-
dora científica do evento.

O presidente do CRF/SE, Marcos Car-
doso Rios aproveitou o Congresso 
para fazer uma explanação do tra-
balho que vem sendo realizado em 
prol da valorização da classe. “Nossa 

participação no Congresso é extrema-
mente importante. Estamos próximos 
do nosso público: profissionais e fu-
turos colegas, para informá-los dos 
nossos papéis e funções”, destacou 
Rios.

Durante o congresso o Conselho 
lançou, no estande montado para re-
cepcionar os congressistas, a cartilha: 
Fiscalização Sem Mistérios. Um pro-
jeto educacional informativo, fruto 
do Programa Educar Para Fiscalizar, 
desenvolvido há cerca de um ano 
pelo Conselho Regional de Farmácia, 
a fim de compartilhar assuntos da 
área e ampliar o conhecimento dos 
profissionais e estudantes.

“O lançamento da cartilha consolida 
o projeto elaborado com muita ded-
icação. É gratificante ver o marco do 
sucesso desse novo material”, revelou 
Larissa Carvalho, vice-presidente do 
CRF/SE, uma das propulsoras do pro-
jeto.

O manual didático além de tirar dúvi-
das frequentes, comunica demandas 
fundamentais. A estudante de Farmá-
cia da UFS, Viviane Fonseca, diz como 
recebeu a novidade. “Achei bem in-
teressante ter esse material, é muito 
importante informar a importância da 
fiscalização”, contou a estudante.

Para o vice-presidente do Conselho 
Regional de Farmácia de Alagoas, 
Robert Nicácio, o informativo é uma 
iniciativa a ser reconhecida e copiada 
por outros regionais, pois o viés edu-

cativo é mais uma forma de valorizar 
a fiscalização. “É importante con-
hecer as experiências exitosas para 
através das nossas adaptações, elab-
orar um material que reforce a legis-
lação, diretrizes e resoluções”, elogiou 
Nicácio. 

Durante o Congresso também foram 
apresentadas as plantas baixas da 
reforma que a sede do Conselho vai 
passar nos próximos meses. Segun-
do a secretária-geral, Elisdete Santos, 
o formato do estande proporcionou 
uma maior interação com o público. 
Além dos participantes terem a opor-
tunidade de conhecerem melhor 
todos os bastidores do trabalho re-
alizado no CRF/SE, desde a parte ed-
ucacional até a preocupação com as 
instalações da casa do Farmacêutico.

“Nossa proposta de reforma é trazer 
uma sede moderna, acessível e mais 
acolhedora para que os farmacêu-
ticos possam se sentir em casa. Eles 
precisam entender que a sede do 
CRF/SE é um espaço onde pode ser 
usufruído de diversas formas, como 
fazer reuniões e cursos”, afirma Elis-
dete. Para ela, com as melhorias na 
estrutura, a sede do Conselho tem 
bastante potencial para se tornar 
referência.

A Conselheira Federal Fátima Aragão 
e o diretor Tesoureiro, Fábio Ramal-
ho também estiveram no Congresso 
representando o Conselho.
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DISPONÍVEL PARA BAIXAR

Você pode encontrar a versão digital para download na plataforma 
Issuu através do link: 

http://bit.ly/31K0v6V

POR QUE 
FISCALIZAR?

PERSEGUIÇÃO 
PELO 

FARMACÊUTICO 
FISCAL

DECLARAÇÃO 
DE VÍNCULOS 

PROFISSIONAIS

JUSTIFICATIVA DE 
AUSÊNCIA

FARMACÊUTICO 
SUBSTITUTO OU 

PLANTONISTA

TERMO DE 
INTIMAÇÃO

AUTO DE 
INFRAÇÃO

JULGAMENTO 
DOS PROCESSOS 

ADMINISTRATIVOS 
FISCAIS

BAIXA DE 
RESPONSABILIDADE 

TÉCNICA 

VACINAÇÃO 
EM FARMÁCIAS 
COMUNITÁRIAS

O FARMACÊUTICO 
NA ÁREA DE 

TRANSPORTE DE 
MEDICAMENTOS

OBRIGATORIEDADE 
DE AFE ÀS 

FARMÁCIAS E 
DROGARIAS

O manual didático além de tirar dúvidas frequentes, comunica 
demandas fundamentais. 

Confira alguns dos temas presentes no fascículo:
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No terceiro dia do Simpósio de Ciências 
Farmacêuticas, ocorreu a abertura 
oficial com a participação de diversas 
autoridades da área farmacêutica e 
apoiadores do evento. Em seguida, foi 
dado início às atividades científicas. 
A palestra magna ficou a cargo do 
farmacêutico Fábio Teixeira Ferracini, 
coordenador da farmácia clínica do 
Hospital Israelita Albert Einstein. Após 
a abertura, foram realizados palestras 
e debates com grandes nomes da 
área, como por exemplo Cristiane 
Guerra Gil, farmacêutica do Hospital 
Oswaldo Cruz, que falou sobre 
uso racional de antimicrobianos e 
Rogéria Nunes, professora do curso 
de Farmácia da Universidade Federal 
de Sergipe (UFS), responsável por 
discutir sobre empreendedorismo na 
área farmacêutica, trazendo novos 
debates para a biotecnologia. 

A apresentação dos trabalhos 
científicos também foram um 
ponto relevante do terceiro dia do 
evento. Os projetos, produzidos 
por profissionais e estudantes, 
foram expostos ao público com a 
utilização de banners e os que mais 
se destacaram foram premiados ao 
final do Simpósio. Lincoln Marques, 
residente do programa de Residência 
Multiprofissional de Saúde do Adulto 
e do Idoso do Hospital Universitário 
da UFS, foi um desses premiados 
e conta que considera importante 
esses momentos de divulgação 
científica. “Apresentar um trabalho 
científico é poder compartilhar com a 
sociedade as produções da academia. 
Ter a oportunidade de elaborar um 
projeto de pesquisa e depois ser 
avaliado, é proveitoso para estimular 

pensamento crítico, ainda mais na 
área de conceito ampliado de saúde”, 
relata o farmacêutico. 

Além da premiação dos trabalhos, 
o último dia do evento também 
foi marcado por palestras e mesas 
redondas. Os temas abordados 
nessas atividades foram bastante 
diversificados e variaram desde a 
atuação do farmacêutico na oncologia 
e na pediatria até a aplicação de 
vacinas em farmácias comunitárias. 
Dentre os palestrantes, estiveram 
presentes tanto profissionais 
sergipanos quanto convidados 
de outros estados. É o caso, por 
exemplo, de Álvaro Nobre Machado, 
coordenador de Farmácia na Clínica 
AMO, que veio de Salvador para 
trazer alguns aspectos da atuação do 
farmacêutico na área da oncologia. 
“Hoje a gente vive em uma realidade 
em que a oncologia é muito mutável. A 
gente tem muito medicamento novo, 
muita interação medicamentosa e um 
mix de substâncias muito grande e 
isso é um campo farto para o trabalho 
do farmacêutico”, explica Álvaro. 

Outro convidado externo de destaque 
foi o farmacêutico Alexandre Álvares 
Martins, Conselheiro Regional de 
Farmácia do Distrito Federal e gestor 
da Unidade de Farmácia Ambulatorial 
do Hospital da Criança de Brasília 
José Alencar. Durante a sua palestra, 
Alexandre trouxe aspectos relativos à 
atuação na área da pediatria. Segundo 
ele, os pacientes pediátricos são 
considerados como uma população 
vulnerável e, como tal, precisam 
de cuidados especiais. “A criança 
depende de um cuidador ou dos pais 

para fazer a dosagem. [...] Por isso, eles 
precisam ser orientados melhor sobre 
o uso dos medicamentos”, explica. 
“Nesse sentido, o farmacêutico é o 
profissional que garante a segurança 
desse paciente, porque ele avalia o 
tratamento que está prescrito e a dose”, 
finaliza ressaltando a importância 
de ter esse acompanhamento 
profissional. 

A parceria entre tantas instituições e 
entidades para a realização do evento 
é um fato pioneiro e que agregou 
bastante qualidade às discussões 
trazidas pelo Simpósio. Isso pode ser 
percebido, por exemplo, na fala do 
Diretor Tesoureiro do CRF/SE, Fábio 
Ramalho, que reforça a importância 
dessa realização conjunta. 
“Gostaríamos de agradecer a todos 
os nossos parceiros e apoiadores que 
estiveram com a gente nessa jornada”, 
afirma Fábio. “Me sinto muito feliz 
com o resultado do Simpósio e espero 
que todos tenham saído enriquecidos 
de conhecimento e que consigam 
prestar um serviço de mais qualidade 
à população”, complementa o Diretor. 

Daniela Ferreira, vice-presidente 
do Sindicato dos Farmacêuticos 
do Estado de Sergipe (Sindifarma-
SE) também destaca estar bastante 
satisfeita com o resultado dessa 
integração. “Em nome do Sindicato, 
eu quero externar a minha alegria 
em ver a consolidação desse evento 
que foi pensado com muito carinho 
por várias entidades representativas 
da profissão farmacêutica no estado”, 
ressalta Daniela.

I SIMPÓSIO DE CIÊNCIAS 
FARMACÊUTICAS DE SERGIPE

Entre os dias 14 a 17 de agosto 
aconteceu o I Simpósio de Ciências 

Farmacêuticas do Estado de Sergipe, 
evento promovido pelo Conselho de 
Farmácia em parceria com o Sindifarma, 
UNIT, SBRAFH/SE, SOBRAFO, SBFC/
SE e SBFFC, e apoiado pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), o Conselho 
Regional de Farmácia da Bahia (CRF/
BA), Fecomércio e SEBRAE. Estudantes 
e profissionais da área farmacêutica de 
Sergipe, e de outros estados brasileiros, 
puderam discutir e debater sobre as 
diversas faces da profissão.

Visitas técnicas, minicursos teóricos-
práticos, palestras, debates, mesas 
redondas e apresentação de trabalhos 
científicos marcaram a programação 
do evento. Que contou com grandes 
nomes do atual cenário estadual 
e nacional das diversas áreas de 
atuação do profissional farmacêutico. 
Tendo como objetivo fundamental o 
reforço da importância da assistência 
farmacêutica de qualidade para a 
população e o alerta para a relevância 
do uso racional de medicamentos. 

A troca de conhecimentos fora do 
ambiente acadêmico é uma experiência 
que soma na vida dos universitários, e 
acrescenta aprendizados na vivência 
dos profissionais. Oportunidades 
para estudantes e profissionais terem 
contato com a realidade do trabalho, 
e praticarem atividades corriqueiras 
da área foram oferecidas no primeiro 
dia do evento. As visitas técnicas foram 
realizadas em diversas Farmácias e 
Laboratórios de Análises Clínicas de 

Hospitais da capital sergipana, tais 
como, Primavera, São Lucas, assim 
como Hospital Universitário de Sergipe 
(HU-UFS). 

“É importante conhecer a rotina 
de trabalho de um farmacêutico 
hospitalar, assim como entender os 
processos logísticos e a atuação clínica. 
Já ter contato com a prática antes de 
ser um profissional formado ajuda 
nas futuras decisões”, destaca Jakcline 
Santos, farmacêutica do Hospital São 
Lucas e uma das monitoras da visita.

A visita ao Hospital São Lucas aconteceu 
para mostrar o processo e a realidade 
do trabalho diário dos farmacêuticos, 
começando pelos serviços logísticos 
(como por exemplo, emissão de 
notas fiscais e encaminhamento para 
setor de compras), passando pelo 
armazenamento dos medicamentos, 
Farmácia Clínica e em seguida a 
dispensação para os pacientes. E 
também teve a visita ao laboratório, 
havendo a experiência de conhecer 
o ambiente de diferentes setores 
que realiza exames bioquímicos, e 
urinálises. 

Para Fábio Ramalho, chefe do setor de 
Farmácia Hospitalar do HU e diretor-
tesoureiro do CRF/SE, as visitas de 
estudantes e profissionais são sempre 
bem vindas. Incluir como atividade 
durante o Simpósio foi uma ação 
inovadora e bastante enriquecedora. 
“A troca de experiências é sempre 
muito gratificante”, conta.

Integrar para aprimorar
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A primeira proposta de resolução 
apresentada pelo estado de 

Sergipe foi no dia 29 de agosto 
durante a Plenária do Conselho 
Federal de Farmácia (CFF). O diretor-
tesoureiro do CRF/SE, Fábio Ramalho, 
expôs a proposta de resolução para 
regulamentação da hipnose para a 
profissão Farmacêutica, visto que 
ainda não é considerada como 
atividade do farmacêutico, apesar de 
possuir diversas aplicações nas áreas 
de atuação deste profissional.

De acordo com o Ministério da 
Saúde, o Brasil é referência mundial 
na área de Práticas Integrativas 
e Complementares (PICS) na 
atenção básica. As PICS utilizam 
recursos terapêuticos comprovados 
cientificamente em tratamentos de 
prevenção e promoção da saúde. 
Fábio Ramalho conta sobre sua 
importância, “a hipnose é aplicada em 
várias situações, como ansiedade e 
dores. Sendo instrumento importante 

nos serviços farmacêuticos, como 
por exemplo, na contribuição para a 
redução de medicalização”.

Dessa forma, Ramalho também 
afirma que a proposta de resolução 
foi pensada para que no futuro haja 
um menor custo no tratamento do 
paciente, pois “expondo a menos 
medicamentos, consequentemente o 
paciente apresentará menos reações 
adversas e estará menos suscetíveis 
às interações medicamentosas”. 

Segundo Fátima Aragão, Conselheira 
Federal de Sergipe, com a 
apresentação da proposta já foi dado 
um pontapé inicial. Trata-se de uma 
iniciativa que agrega nos serviços 
farmacêuticos. “A concretude de 
tudo isso vai ser em conformidade 
da aceitação da resolução, para pôr 
em prática mais uma atividade para 
o profissional”, afirma. A apresentação 
da resolução que foi marcada por 
elogios, passará por uma avaliação do 

CFF e em seguida será disponibilizada 
para consulta pública.

Na plenária estavam presentes a 
diretoria do Conselho Federal, demais 
colegas conselheiros, e diretores 
de outros estados brasileiros. 
“Precisamos avançar com melhores 
propostas e essa é a primeira de 
muitas que irão vir por aí”, Aragão 
anuncia esperançosa.

Com o sucesso da proposição de 
regulamentação da hipnose clínica, 
espera-se que os profissionais 
busquem qualificação e capacitação 
para que possam atuar com eficiência 
nesse campo. “Ela abre mais uma área 
de atuação para o profissional, assim 
fazendo com que o farmacêutico 
tenha mais um instrumento para 
buscar a recuperação da saúde das 
pessoas, tornando-se um profissional 
ainda mais importante na vida da 
população”, diz Ramalho.

O Conselho Regional de Farmácia de 
Sergipe (CRF/SE) participou nos 

dias 7 e 8 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. 

A palestra “Educar para fiscalizar”, 
apresentada pelo presidente do CRF-
SE Marcos Cardoso Rios, mostrou 
que a educação é capaz de mudar 
positivamente a profissão. Ele afirmou 
que a nova orientação é agir de forma 
humanizada, buscando compreender 
as dificuldades dos profissionais 
e empresários, para prover uma 
Assistência Farmacêutica plena.

Marcos explicou que o objetivo 
é desmistificar o exercício da 
fiscalização para os Responsáveis 
Técnicos (RT) e empresários.

De acordo com o presidente do CRF-
SE, a autarquia já tem recebido retorno 
positivo de alguns farmacêuticos do 
Estado, que relatam sentirem-se mais 
amparados pelo Conselho, contra 
a antiga imagem do fiscal como 
ameaça. “O fiscal deve entender que 
ele faz parte do processo. Então, a 
fiscalização não é apenas lavrar um 
auto de infração, mas compreender 
as dificuldades e orientar o colega 
farmacêutico sobre como agir de 
acordo com a legislação”.

CRF/SE PRESENTE 
EM BRASÍLIA

DESTAQUE EM ENCONTRO 
NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO

APRESENTAÇÃO DA PRIMEIRA 
PROPOSTA DE RESOLUÇÃO PARA O CFF

“A assistência farmacêutica 
em nosso estado é 
deficitária,  muito disso se 
deve à forma pejorativa 
como a fiscalização foi 
tratada durante anos. 
Nesta nova visão, ela não é 
necessariamente punitiva, 
é orientativa também. A 
multa não é o objetivo do 
processo de fiscalização”.
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O presidente do Conselho Regional de Farmácia 
de Sergipe- CRF/SE , Marcos Rios, e a Conselheira 
Federal de Sergipe, Fátima Aragão, participaram do 
relançamento da Frente Parlamentar Em Defesa da 
Assistência Farmacêutica, uma iniciativa da deputada 
federal Alice Portugal e dos Conselho Federal 
de Farmácia - CFF e da Federação Nacional dos 
Farmacêuticos - FENAFAR, somados aos esforços dos 
conselhos regionais, especialmente, o CRF/SE e do 
Sindicato dos Farmacêuticos de Sergipe- Sindifarma, 
que esteve representado pelo seu diretor Alisson 
Cardoso. O evento é uma iniciativa para combater os 
ataques a profissão. 

Diversas profissões regulamentadas estiveram 
representadas no lançamento da frente parlamentar 
que combate a Proposta de Emenda à Constituição que 
altera e limita a atuação dos conselhos profissionais 
(PEC 108/2019).  A medida foi encaminhada ao 
Congresso pelo Ministério da Economia e aguarda 
análise da Comissão de Constituição e Justiça e 
Cidadania (CCJC) da Câmara.

Marcos Rios, Dep; Alice Portugal; Mario Martinelli
28 de agosto - Câmara dos Deputados

Conselheira Federal Fátima Aragão; Marcos Rios.
28 de agosto - Câmara dos Deputados

CRF/SE PARTICIPA DA FRENTE PARLAMENTAR 
NA LUTA PELA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA!

NA LUTA PELA CONTINUIDADE 
DOS CONSELHOS DE PROFISSÕES

FISCALIZAR NÃO É 

MULTAR

EM 2019, FORAM REALIZADAS 2.303 FISCALIZAÇÕES E 
APENAS 404 RESULTARAM EM MULTAS  

PARA O ESTABELECIMENTO, CONFORME DECISÃO DO 
PLENÁRIO DO CRF/SE

As multas, em geral, são resultantes da constatação da 
falta da carga horária de assistência farmacêutica exigida.

FIQUE DE OLHO
A contratação do farmacêutico é essencial 
para a saúde da população e para atender

 às legislações vigentes.

ESSES DADOS FORAM OBTIDOS A PARTIR DE UM LEVANTAMENTO REALIZADO NO CONSELHO NO SEGUNDO 
SEMESTRE DE 2019 E PODEM SER CONFERIDOS NO DECORRER DESTE MATERIAL
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CRF/SE NA SOCIEDADE

Valorização da categoria e 
avanços nacionais e locais 

foram alguns temas da primeira 
audiência pública proposta pelo 
CRF/SE, no dia 9 de setembro, em 
parceria com o deputado Estadual 
Georgeo Passos, e o Sindicato 
dos Farmacêuticos de Sergipe 
(Sindifarma-SE). O Panorama 
da Assistência Farmacêutica no 
cenário nacional e local foi o 
foco do debate e contou com 
a presença de parlamentares 
do estado, da Diretoria do 
Conselho Regional de Farmácia 
de Sergipe, além de professores 
da Universidade Federal de 
Sergipe (UFS), farmacêuticos 
profissionais, estudantes de 
Farmácia e proprietários dos 
estabelecimentos. 

Para o Dep. Estadual Georgeo 
Passos, existe uma preocupação 
em valorizar os serviços 

farmacêuticos nas farmácias, 
assim como o cuidado em não 
deixar que alguns movimentos 
descaracterizem as atividades 
dos profissionais. Segundo ele, 
o evento foi uma oportunidade 
“para nós parlamentares 
dialogarmos e aprendermos mais 
sobre a Assistência e futuramente 
contribuir para a sociedade 
sergipana em melhores condições 
para os profissionais continuarem 
desempenhando sua missão”, 
destacou.

Georgeo revelou que não 
tinha o entendimento da 
responsabilidade e abrangência 
do profissional farmacêutico. 
“Saio daqui com uma outra visão 
sobre a atividade farmacêutica e 
reafirmando o meu compromisso 
em continuar apoiando a causa do 
CRF/SE”, ressaltou o Deputado. 

De acordo com Marcos Rios, 
presidente do CRF/SE, e 
palestrante na audiência é 
imprescindível a discussão sobre 
a valorização da assistência. As 
fiscalizações, realizadas pelo 
Conselho, buscam fazer um 
panorama no estado a fim de 
orientar o cumprimento de 
leis. “O perfil da assistência tem 
melhorado no setor privado”, 
afirmou Rios, mas revelou a 
preocupação quanto as unidades 
de saúde da rede pública, devido 
a identificação de municípios em 
atuação sem cumprir a legislação. 

Gilcilene El Chaer, presidente 
do CRF/DF e membro da Frente 
Parlamentar do CFF, realçou em 
sua explanação a importância 
de haver políticas acerca dos 
farmacêuticos, que muitas 
vezes são vistos de maneira 
estereotipada e não sabem o 
potencial de trabalho em prol da 
saúde que representam.

Dentre os palestrantes também 
esteve presente o professor 
da UFS, Divaldo Lyra, que 
discursou sobre o papel 
da universidade dentro da 
Assistência Farmacêutica. “Para 
a consolidação da profissão é 
importante que o farmacêutico 
olhe para fora das próprias 
áreas de atuação e estabeleçam 
alianças políticas com atores que 
fortaleçam a prática”, contou ao 
reconhecer o importante evento.

Palestras
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA É 
DISCUTIDA EM AUDIÊNCIA NA ALESE

A apresentação do presidente do CRF/SE mostra 
que ter farmacêutico é um bom negócio!

Otimiza recursos, melhora acesso e promove saúde

Estimativas de 
gastos em saúde:

R$ 67,2 mi
U$16,5 mi

R$ 99 mi
U$24,5 mi

R$ 148 mi
U$36,5 mi

R$ 184 mi
U$45 mi

R$ 215 mi
U$53 mi

R$ 945 mi
U$234 mi

Gestão de Tomada 
simultânea de várias 
medicamentos

Utilização de 
genéricos

Diminuição 
de erros de 
medicação

Otimização 
do uso de 
antibióticos

Utilização do 
medicamento 
no tempo 
certo

Adesão à 
terapêutica

OMS 2003; 2012.
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pode fazer
FARMACÊUTICO

FA
RM
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IA
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ÚD
E 

PÚ
BL

IC
A

Avaliação e indicação terapêutica 
em patologias autolimitadas;

Dispensação de medicamentos 
e transmissão de informações de utilização;

Ensino e avaliação da técnica 
de utilização de dispositivos médicos;

Promove ações de melhoria da efetividade, 
segurança e adesão ao tratamento;

Farmacovigilância (detecção e notificação 
de efeitos adversos ao medicamento).Apresenta sugestões 

à qualidade de vida dos pacientes;

Administração de vacinas e 
medicamentos injetáveis;

GE
ST

ÃO
 D

A 
TE

RA
PI

A 
E 

D
O

S 
RE

CU
RS

O
S 

EM
 S

AÚ
D

E

Seleção, Programação, Aquisição, Distribuição e 
Dispensação de medicamentos e produtos para a saúde;

Elaboração de formulários e guias 
de orientação técnica e operacional (POPs);

Estima-se que são
+ 120 milhões de 
INTERVENÇÕES 

               FARMACÊUTICAS 
              por ano

Estima-se que

      R$   3.950 bi
             são economizados
com ATIVIDADES INTEGRADAS
com OS CUIDADOS DE SAÚDE PRIMÁRIOS

Cada INTERVENÇÃO 
FARMACÊUTICA INDIVIDUAL 
pode representar um valor de

 R$ 32,00

Cuidado ao paciente e gerenciamento 
da terapia medicamentosa;

Farmacovigilância (detecção e notificação 
de efeitos adversos ao medicamento).

* Farmácias registradas no CRF/SE até agosto de 2019

Melhorar os recursos do município pela 
implementação do serviços farmacêuticos 

previstos na Tabela SIGTAP;
Participação em Processos Licitatórios e Câmaras Técnicas;

+ 4,2 MILHÕES DE PACIENTES 
          sâo atendidos

929 farmácias privadas

56 farmácias públicas* 

Para 2.415
 pacientes

Presidente do CRF/SE, 
Marcos Rios, na Alese.

Para 40.052
 pacientes

OMS 2003; 2012; CRF/SE,2019.
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CRF/SE E SINDIFARMA LEVAM 
PROPOSTA DE LEI À ALESE

O Conselho Regional de Farmácia 
de Sergipe (CRF/SE), o Sindicato 
dos Farmacêuticos do Estado de 
Sergipe (Sindifarma), e membros 
da Comissão parlamentar e 
de assuntos regulatórios e da 
Comissão de saúde pública do 
CRF/SE, levaram uma proposta 
de lei ao Dep. Estadual Georgeo 
Passos. A proposta encaminhada 
ao Deputado sugere a 
implantação da Coordenação 
de Assistência Farmacêutica em 
todos os municípios de Sergipe. 

O diretor tesoureiro Fábio 
Ramalho, a conselheira Federal, 
Fátima Aragão e o presidente da 
Comissão Parlamentar do CRF/
SE, Alexandre Freitas, estiveram 
reunidos com o deputado Federal, 
Laércio Oliveira. As discussões 
permearam através da Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC) 
108/2019, que determina o fim da 
obrigatoriedade de profissionais 
se inscreverem em conselhos 
de classe, consequentemente 
inviabilizando a autonomia 
financeira da instituição.

O diretor tesoureiro do CRF/SE, Fábio Ramalho, a diretora 
tesoureira do Sindifarma-SE, Quênnia Garcia e membros de 

comissões do CRF/SE.
30 de setembro - Assembleia Legislativa de Sergipe

O presidente do Sicofase, Alex Garcez, e alguns diretores do 
Fecomércio também participaram do encontro.

07 de outubro

CRF/SE PEDE APOIO A PARLAMENTAR CONTRA 
AÇÕES QUE AMEAÇAM A PROFISSÃO

+ DE 520 
SEGUIDORES

NO INSTAGRAM
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CONHEÇA OS SERVIÇOS
 GRATUITOS DO CRF/SE

Emissão de primeira via de 
cédula (provisória)

Certidão de Habilitação 
Profissional (PF)

Acesse crfse.org.br e conheça mais sobre a 
Deliberação nº06 que aborda a ética e disciplina 

nas atividades farmacêuticas

Inscrição remida

1

2

3

INFORMAÇÃO RETIRADA DOS NOVOS VALORES DE SERVIÇOS DA SECRETARIA DO CRF/SE DISPONÍVEL NO SITE OFICIAL 
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CRF/SE COMEMORA DIA 
INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO 

COM HOMENAGENS

No dia 25 de setembro é 
celebrado o Dia Internacional 

do Farmacêutico. Para comemorar a 
data no Estado o Conselho Regional 
de Farmácia de Sergipe (CRF/
SE) promoveu homenagens a 14 
personalidades que prestaram e 
prestam serviços à sociedade em prol 
da profissão. Foi uma noite histórica 
e de muita emoção que culminou 
na inauguração da galeria de ex-
presidentes do Conselho. 

Para Marcos Rios, presidente do CRF/
SE, “esse 25 de setembro entra na 
história do Conselho Regional de 
Farmácia de Sergipe pelo significado 
das homenagens aos farmacêuticos 
que fazem a diferença no dia a dia 
dos sergipanos”. Entre eles está o 
farmacêutico e empresário José Mauro 
Batista, proprietário da Farmácia 
Max no Bairro América. “Mauro, é 
uma personalidade reconhecida 
pela comunidade e isso reforça a 
importância do farmacêutico do 
bairro que conhece as necessidades 

da comunidade e atua como agente 
de saúde cuidando da população”, 
afirma.

Muito emocionado o farmacêutico 
contou sua trajetória de como 
conseguiu sobreviver às mudanças 
do mercado ao longo dos anos e se 
manteve, além de ser reconhecido 
pelo seu trabalho. “Estou 
profundamente tocado com essa 
homenagem do Conselho e quando 
me lembro de  tudo que passei para 
chegar até aqui, só tenho a certeza 
que valeu muito à pena e faria tudo 
de novo. Amo minha profissão. A 
luta é constante e sabemos o quanto 
fazemos pela comunidade que precisa 
ser acolhida e bem atendida. Dessa 
forma trabalhamos promovendo a 
assistência farmacêutica”, disse. 

Marcos Rios destacou que em meio 
às dificuldades, valorizar as pessoas 
pela contribuição à promoção da 
saúde é um estímulo para que 
continuem prestando serviços em 

prol da profissão farmacêutica. 
Renata Claudio de Souza, uma das 
homenageadas durante o evento 
ressaltou essa valorização. “Fico 
lisonjeada, porque diante de tantas 
lutas enfrentadas, em especial 
no serviço público, é importante 
orientar empresários e fiscalizar 
estabelecimentos, sobretudo os 
fazendo enxergar a farmácia como 
um estabelecimento de saúde”, 
reitera Renata que atua como gerente 
de medicamentos e produtos para a 
saúde da Coordenação de Vigilância 
Sanitária (Covisa) do município de 
Aracaju.

O Dep. Estadual Georgeo Passos 
que vem apoiando a causa 
farmacêutica por compreender o 
papel essencial da profissão para 
a promoção da saúde também 
recebeu a homenagem. “Abrimos 
um canal com os farmacêuticos, já 
realizamos uma audiência pública, 
e queremos continuar lidando 
com essa causa, porque vai além 

da questão da profissão, envolve 
toda a sociedade”, explica. Para ele 
a homenagem é um estímulo, “fico 
feliz pela homenagem e em seguir 
representando os farmacêuticos 
para evitar determinados retrocessos 
que porventura venham a estar em 
pauta, principalmente no Congresso 
Nacional”, finaliza.

 Os primeiros farmacêuticos formados 
em Sergipe receberam a homenagem 
pelos 20 anos de exercício profissional. 
Segundo Valmir Paes da Costa, a 
primeira turma do curso de Farmácia 
da UNIT  teve  como propósito mudar 
a assistência farmacêutica do estado 
a partir de 1999. De acordo com 
Renata Gutemberg da Fonsêca, cursar 
Farmácia em Sergipe foi o pontapé 
inicial em sua carreira. “Faz mais de 10 
anos que sai do Estado e ser lembrada  
é gratificante. Fiquei muito feliz com a 
homenagem”, acrescenta.

Esse 25 de setembro 
entra na história 
do CRF/SE pelo 
significado das 

homenagens aos 
farmacêuticos que 
fazem a diferença 
no dia a dia dos 

sergipanos
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Para Rios, as homenagens tiveram o 
intuito de pensar o futuro e construir 
o presente a partir da necessidade 
de resgatar uma parte importante da 
história do Conselho.  “Viver o presente 
e construir o futuro a partir das 
experiências e legados do passado”, 
afirma. Durante o descerramento da 
galeria de ex-presidentes, Marcos fez 
o reconhecimento das contribuições 
das gestões passadas, essenciais na 
promoção da saúde e consolidação 
da assistência farmacêutica no 
estado. “O tempo é contínuo e as 
necessidades mudam o tempo todo, 
que os futuros gestores continuem 
valorizando suas origens e atendam 
as expectativas do presente”, conclui.

O ex-presidente Lelson Neves da 
Costa, farmacêutico pioneiro no 
estado de Sergipe, também foi um 
dos homenageados da noite. “Faz 
35 anos que cheguei em Sergipe 
e fico extremamente grato pela 
homenagem concedida pelo meu 
Conselho. Fui amparado por pessoas 
que muito contribuíram com a 
minha caminhada. Tenho orgulho 
em dizer que sou farmacêutico e 
que fui o primeiro farmacêutico do 
Hospital João Alves, entre tantas 
outras unidades”, completa Lelson 
ao explicar que até sua época apenas 
existiam Técnicos de Nível Superior 
em Análises Clínicas.  

A solenidade aconteceu durante 
a 9ª Reunião Plenária Ordinária 
do ano e estavam presentes 
os membros da Diretoria do 
CRF/SE, a  Conselheira Federal, 
Fátima Aragão, homenageados, 
familiares dos homenageados, ex-
presidentes, conselheiros regionais e 
farmacêuticos.

Viver o presente e construir o 
futuro a partir das experiências 
e legados do passado
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CONCURSO PÚBLICO

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 concurso 
foi o Instituto Quadrix.

Foram 598 candidatos inscritos com:

inscritos ao cargo 
de Farmacêutico-

fiscal Júnior

inscritos ao 
cargo de 

Administrador/a

348 250
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