
UM ANO DA 
GESTÃO 2018/2019 

DO CRF/SE
TRABALHO QUE DÁ 

RESULTADO
Números oficiais mostram 
aumento das inspeções e 
crescimento de 42% da 

Assistência Farmacêutica, 
considerando a relação direta 

entre 2017 e 2018 (pg.10)

OUVIDORIA
Conheça o novo canal de 

comunicação entre o CRF/SE 
e a sociedade, implantado no 

ano de 2018 (pg. 8)

EDUCAR PRA 
FISCALIZAR

Projeto busca esclarecer 
informações relevantes sobre a 

Fiscalização do CRF/SE
(pg. 11) 

UM FARMACÊUTICO 
PRA CHAMAR DE SEU
Campanha é aposta para 

sensibilizar a importância do 
víncuo entre o farmacêutico e 

o paciente (pg. 5) 
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MENSAGEM DA
DIRETORIA
Após um ano de gestão, gostaríamos 
de convidá-los a viajar em alguns episó-
dios desta jornada, que buscou garantir 
a proteção da sociedade, qualificou a 
assistência farmacêutica, fiscalizou e 
melhorou o número de farmacêuticos 
em vagas ociosas e melhorou os resulta-
dos de gestão, sem faltar com respeito 
e transparência às empresas que empre-
gam nossos farmacêuticos.

Neste primeiro ano de gestão, não falta-
ram oportunidades de qualificação, visto 
que o conselho ofereceu 13 cursos, além 
daqueles que o conselho foi parceiro das 
entidades promotoras. Nosso glamou-
roso evento do 5 de maio contou com a 
participação de representante da socie-
dade sergipana de pediatria e farmacêu-
ticos para lançar o livro “Medicamento 
não é brinquedo”, do autor Flávio Lago. 
Ações de promoção do uso racional de 
medicamentos também alcançaram o 
público de rua, com atividades voltadas 
para a educação em saúde de crianças 
e atividades extensionistas com Univer-
sidade do interior do Estado. O dia da 
Mulher foi muito bem lembrado pelos 
diretores que agraciaram com o prêmio 
‘Mulher Farmacêutica’, farmacêuticas que 
se destacaram na luta para o reconhe-
cimento e a valorização da profissão. Já 
no dia internacional do farmacêutico, foi 
lançado o projeto “Um Farmacêutico para 
Chamar de Seu”, que traz a perspectiva 
que o farmacêutico deve se responsabili-
zar pelas necessidades em saúde do seu 
paciente, especialmente àquelas relacio-
nadas a farmacoterapia, criando laços de 
confiança e reconhecimento, assim como 
são reconhecidos em outros profissionais 
da saúde. Afinal, quem não tem aquele 
médico de confiança? Esse programa 
visa elevar a autoestima e valorização do 
farmacêutico e a qualidade da assistência 
farmacêutica, pois o farmacêutico pode 
ajudar o paciente, muitas vezes, mais 
do que ele imagina. Como defesa do 
consumidor, ‘todo cidadão tem direito a 
assistência farmacêutica de qualidade!’. 
Esse programa passou a fazer parte de 
outras campanhas do CRF/SE.

Atendendo às propostas da gestão, 
resolvemos viajar pelo Estado, através do 
Programa ‘CRF na Estrada’, que busca 
levar a outras regiões do Estado as ações 

do CRF/SE, inclusive a Plenária, buscando 
maior participação dos farmacêuticos. 
Assim, o CRF vai para perto do seu 
público. Ressaltamos que é importante 
que o farmacêutico acompanhe as ações 
da plenária e os seus representantes. Este 
ano o CRF vai cair na estrada e já convi-
damos você fazer parte do nosso CRF. 

Nossas ações de fiscalização continu-
am trazendo resultados. As atividades 
desenvolvidas têm criado mais postos de 
trabalho, uma vez que os estabelecimen-
tos estão tendo que contratar profissio-
nais para repararem horários descobertos 
e/ou regularizarem a assistência farma-
cêutica. Quem ganha com isso? Todos. 
A fiscalização do exercício profissional 
é cabida ao órgão competente para 
garantir a sociedade que os serviços pres-
tados sejam realizados por profissionais 
habilitados. Além de prover qualidade de 
atendimento, o estabelecimento cumpre 
as exigências técnicas e sanitárias. Ou 
seja, farmácia legal, têm que ter farma-
cêutico! Através do Programa “Educar 
para Fiscalizar”, passamos a emitir 
boletins informativos sobre o processo de 
fiscalização, com o objetivo de reforçar 
informações sobre os processos admi-
nistrativos-fiscais e regulamentações, 
inclusive das responsabilizações. Recons-
truímos a fala de que a multa não é do 
farmacêutico: “Multa não tem CPF; tem 
CNPJ”, que será o pontapé para a cam-
panha “#Farmacêuticonãopagamulta”. 
Para reforçar as ações de fiscalização, 
parcerias com outros órgãos fiscalizado-
res também estão acontecendo. Essas 
parcerias são a garantia de melhores con-
dições de trabalho e garantia de assistên-
cia farmacêutica de qualidade.

O CRF/SE brigou na linha de frente junto 
com o Conselho Federal de Farmácia 
para impedir que os supermercados 
também vendam medicamentos. Através 
da mobilização dos deputados federais 
participantes da Comissão de Seguri-
dade Social e da Família, mostramos os 
riscos da aprovação do Projeto de Lei nº 
9482/2018, destacando a necessidade 
do farmacêutico na promoção do uso 
racional de medicamentos e, que, lugar 
de orientação e dispensação de medica-
mentos é em estabelecimentos de saúde, 
como as farmácias e drogarias. 

Para não dizer que tudo estava na cal-
maria, experimentamos tempos fortes 
e turbulências. Passaram a assoprar os 
ventos e a trazer agora as ‘benditas mul-
tas’ relativas aos anos de 2015, 2016 e 
2017, ainda deferidas na gestão anterior. 
Começamos a responder pelos gestores 
anteriores, sem compreender os motivos. 
Mas afinal, porque as multas não haviam 
sido enviadas se já tinham sido deferi-
das? Uma vez deferidas, elas não podem 
ser desconstituídas!. Em recente fala, 
esclareci que: “Não há desarquivamento 
de processos ou interesse da gestão em 
multar, muito pelo contrário; os pare-
ceres dados à época eram favoráveis à 
multa. De alguma forma, compreendo 
algumas insatisfações dos proprietários. 
De verdade. Acho que houve um gran-
de equívoco. Não ter enviado as multas 
assim que elas foram deferidas, criou um 
mal estar para a diretoria atual e um pro-
blema orçamentário para os proprietários 
de estabelecimentos farmacêuticos. No 
fim, todos saíram prejudicados. Os moti-
vos pelos quais não haviam sido envia-
das, que não cabe a gestão atual afir-
mar, apenas especular, sobrepuseram o 
respeito ao empresário e ao farmacêutico 
e a capacidade de pagamento dos esta-
belecimentos”. Desde então, passamos 
a ler e ouvir inverdades, mas mantemos 
convictos, de que fossem de responsa-
bilidade da gestão anterior ou da atual, 
não refutaríamos com a hombridade de 
cumprir as disposições legais.

É assim, com maior transparência possí-
vel, respeito ao empresário que emprega 
nossos farmacêuticos e aos farmacêu-
ticos que resolveram empreender seus 
negócios, que a atual diretoria do CRF/
SE continuará trabalhando. Todas as ati-
vidades farmacêuticas privativas devem 
ser cumpridas por farmacêuticos. É nisso 
que acreditamos e é para isso que o CRF 
existe.

Atenciosamente, 

Marcos Rios - Presidente
Larissa Feitosa - Vice-Presidente
Elisdete Santos - Secretária Geral
Fábio Ramalho - Diretor Tesoureiro

Diretoria do CRF/SE
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Gerir um órgão não é uma tarefa 
fácil e os desafios são constantes. 
Apesar disso, a Diretoria do Con-

selho Regional de Farmácia do Estado de 
Sergipe (CRF/SE), no seu primeiro ano de 
gestão, tem tomado algumas medidas 
afim de melhorar o funcionamento da 
instituição e, consequentemente, o seu 
atendimento ao público. No boletim 
informativo de “Seis meses da gestão 
2018/2019” (que você pode conferir um 
trecho na página 20), pudemos notar al-
gumas mudanças que a Diretoria do CRF/
SE buscou implantar para inovar e trazer 
melhorias. Agora, com o primeiro ano de 
gestão completo, os avanços continuam

Para haver mudanças, o primeiro passo é 
ouvir. Assim, desde o início do ano foram 
ouvidos tanto os colaboradores do Conse-
lho quanto os farmacêuticos sergipanos. 
Os primeiros, durante a realização de três 
reuniões de Planejamento Estratégico-
-Participativo, que ocorreram ainda no 
primeiro semestre, nos meses de março, 
abril e maio. Momentos como esse são 
importantes para identificar problemas e 
deficiências no funcionamento da institui-
ção, além de estabelecer diretrizes para as 
mudanças. Essa importância é ressaltada 
pelo presidente do CRF/SE, Marcos Cardo-
so Rios, que explica: “O grande objetivo 
desse planejamento estratégico é redefinir 
os processos dentro do Conselho, visando 
melhorar o atendimento aos proprietários 
de farmácias e aos farmacêutico. Com 
isso, esperamos que os colaboradores 
tenham mais consciência e envolvimento 
com a gestão, reconhecendo os pontos 
positivos e o que precisa ser melhorado 
dentro de cada setor”. 

Ainda pensando em ouvir, a segunda 
medida foi querer saber o que pensam os 
farmacêuticos. Para isso, foi realizada no 
primeiro semestre uma Consulta Pública 
que teve a participação de mais de 200 
profissionais de todo o estado e cujos 
dados foram analisados e compilados 
em um material disponibilizado on-line 
no site do CRF/SE. Entender os anseios 

da classe é uma medida que denota o es-
forço em realizar uma gestão que tenha 
a participação ativa dos profissionais. 

Falando em participação, deve-se lembrar 
também das Reuniões Plenárias do CRF/
SE. Realizadas com a frequência mínima 
de uma vez ao mês, as Plenárias são 
abertas ao público em geral e a presença 
dos profissionais é sempre bem-vinda. 
No entanto, entendendo a dificuldade 
de estar participar presencialmente dos 
encontros, a Diretoria do Conselho tomou 
a medida de transmiti-los ao vivo através 
do Facebook desde o mês de agosto. 
Até o momento, já foram realizadas sete 
transmissões que, juntas, alcançaram um 

DESAFIOS E 
ESTRATÉGIAS PARA 
UMA BOA GESTÃO

público on-line de mais de 1000 espec-
tadores. Essa é uma ação que aponta 
para a democratização e o acesso pleno à 
informação. “Com o uso dessa ferramen-
ta, as tecnologias da informação passam 
a ser uma ponte entre os diversos mundos 
e possibilita coisas antes inimagináveis”, 
afirma o presidente Marcos Rios. 

Porém, a busca pela participação não 
se encerra com isso. Recentemente, 
no mês de dezembro, foi inaugurado 
o projeto “CRF/SE na estrada”, que 
tem como objetivo a interiorização do 
Conselho, afim de atingir mais profissio-
nais do estado. Nessa primeira edição, 

Plenárias do CRF/SE estão sendo 
transmitidas ao vivo através do 

Facebook

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 
NO PRIMEIRO SEMESTRE
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a parada foi o município de Itabaiana. 
Lá, foi realizada uma Reunião Plenária 
do CRF/SE, um ciclo de palestras e, além 
disso, foram disponibilizados também os 
serviços prestados pelo Conselho. A in-
tenção é que a ideia permaneça e que, 
em breve, outros municípios também 
possam receber a visita do projeto. 

Organizar internamente 
para prestar melhor 
atendimento externo
Pensando na questão estrutural da sede 
do CRF/SE, alguns avanços também tem 
sido feitos. O primeiro deles é a orga-
nização de todos os arquivos da insti-
tuição. Durante o mês de junho, foram 
realizados esforços para a organização 
desses documentos, afim de otimizar os 
serviços prestados à população. 

Atualmente, cada profissional e empresa 
têm uma pasta própria com os seus do-
cumentos e todas as pastas estão organi-
zadas de maneira a facilitar os processos 
internos dentro do Conselho. Além disso, 
foi realizada também a mudança da 
disposição dos móveis da Secretaria, tra-
zendo mais conforto e praticidade para 
os profissionais que precisam usufruir 
dos serviços. 

Por fim, é relevante destacar também 
a transferência da escritura da sede do 
Conselho, que foi realizada no mês de 
julho. Antes dessa data, a escritura da 
sede estava no nome do Conselho Fede-
ral de Farmácia (CFF), que foi o responsá-
vel por doar ao CRF/SE o prédio no qual 
ele funciona atualmente. Com a transfe-
rência, o farmacêutico sergipano passa a 
ter, oficialmente, um lugar para chamar 
de seu. São atos simbólicos, mas que 
demonstram todas as outras mudanças 
que estão por vir, entre elas, a reforma 
da sede do CRF/SE. 

Já foi contratada a empresa que será a 
responsável por realizar essa reforma e, 
em breve, a sede da instituição passa-
rá por mudanças estruturais afim de 
melhorar algumas questões, entre elas a 
acessibilidade. “Essas ações são apenas 
uma parte do trabalho de reestruturação 
dos processos internos do Conselho”, 
explica o presidente Marcos Cardoso 
Rios. “Estamos sempre buscando que os 
processos sejam mais fáceis tanto para 
os farmacêuticos e donos de farmácia 
quanto para os próprios funcionários do 
CRF/SE”, conclui. 

Organização dos arquivos do CRF/SE

Reunião com os arquitetos

Transferência da escritura da sede
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UM FARMACÊUTICO 
PRA CHAMAR DE SEU

Em 2018, lançamos o selo “Um farmacêutico pra 
chamar de seu”, que tem sido utilizado nas nossas 
campanhas e busca valorizar a importância do 
profissional farmacêutico e o seu vínculo com o 
paciente. Para saber sobre as ações, fique sempre 

atento ao nosso site e às nossas redes sociais.
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RELACIONAMENTO COM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES

Em 2018, realizamos diversas ações conjuntas com outras 
instituições. Confira abaixo algumas matérias que foram 

publicadas no decorrer do ano sobre esse relacionamento. 

FEVEREIRO: CRF/SE PROMOVE 
REUNIÃO ENTRE INSTITUIÇÕES 
PARA PLANEJAR PRÓXIMOS 
PROJETOS NA ÁREA 
FARMACÊUTICA
O CRF/SE propõe para o mês de fevereiro 
a iniciativa de integração entre institui-
ções da área da farmacêutica. No dia 26 
do mês, o Conselho convidou as Vigilân-
cias Sanitárias estadual e municipal, os 
representantes dos cursos de Farmácia 
no estado e os representantes das So-
ciedades Brasileiras de Farmácia (Comu-
nitária e Hospitalar) em Sergipe para se 
reunirem em favor de decidir os próximos 
projetos do CRF/SE.

O objetivo da reunião foi mostrar para 
os farmacêuticos e para a população que 
o Conselho está de portas abertas para 
uma construção coletiva e democrática, 
além de estar aberto a ajuda para plane-
jar e realizar eventos e outras ações para 
a valorização profissional e de promoção 
da saúde.

Para Elisdete Santos, Secretária-Geral do 
CRF/SE, é importante para o Conselho 
que as instituições convidadas conheçam 
as propostas da nova diretoria. “Esse é o 
primeiro encontro de muitos programa-
dos para possibilitar esse tipo de diálogo. 
Hoje tratamos de um tema específico, a 
campanha do Uso Racional de Medica-
mentos, mas como tantos outros temas 
importantes que estão surgindo, precisa-
mos também chamar as instituições para 
conversar, para debater, para nos ajudar 
a conceber essas decisões em relação à 
ação”, explica Elisdete.

A Presidente da Sociedade Brasileira de 
Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde 
em Sergipe (SBRAFH), Maria das Graças 
Pires de Almeida, ressaltou a importân-
cia da campanha para o Dia Nacional 
do Uso Racional de Medicamentos: “A 

campanha acontecerá entre os dias 
02 e 05 de maio e visa conscientizar à 
população sobre o Uso Racional de Me-
dicamentos e mostrar serviços básicos 
relacionados ao uso correto e racional 
dos mesmos”.

“Essa reunião, além de sua importância 
para o acordo entre os novos passos do 
Conselho, foi um marco para a farmácia e 
a vigilância sanitária do estado”, ressaltou 
Pádua Pombo, farmacêutico e Coorde-
nador Estadual da Vigilância Sanitária. 
Segundo ele, essa foi a primeira vez que 
as duas instituições vão trabalhar em con-
junto desde o início de sua gestão à frente 
da Vigilância Sanitária há 10 anos. “Nós já 
mantínhamos parcerias com outros con-
selhos regionais da área da saúde e agora 
vai ser ótimo trabalhar com o Conselho 
em Sergipe. Hoje foi o primeiro passo. A 
tendência é caminhar para a consolidação 
e potencialização dessa parceria, para que 
possamos alcançar os objetivos a que nos 
propomos”, afirma Pádua.

ABRIL: CRF/SE SE REÚNE COM 
ENTIDADES PARA DEFINIR 
AÇÕES DO DIA NACIONAL 
DO USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS
No dia 24 de abril, alguns membros 
da Diretoria do Conselho Regional de 
Farmácia de Sergipe (CRF/SE) se reuniram 
com representantes de outras entidades 
de saúde do estado afim de discutir as 
ações que serão promovidas em alusão 
ao dia 5 de maio, Dia Nacional do Uso 
Racional de Medicamentos.

Na ocasião estavam presentes represen-
tantes da Vigilância Sanitária Estadual e 
da Universidade Federal de Sergipe (UFS) 
Campus Lagarto, além da Conselheira 
Federal Eleita do CRF/SE, Fátima Aragão. 
A reunião foi a terceira e última de uma 
série de encontros que o Conselho tem 
feito com outras entidades para definir 
as ações do Dia Nacional do Uso Racional 
de Medicamentos. 

Segundo Izadora Barros, professora 
do curso de Farmácia da UFS Campus 
Lagarto e representante da instituição 
na reunião, “em Lagarto, realizaremos 
ações educativas sobre a temática do 
uso racional de medicamentos. Mostra-

Reunião em abril para definir a 
campanha do Uso Racional de 

Medicamentos, em 5 de maio
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remos a diferença entre medicamentos 
genéricos, similares e de referência, por 
exemplo, além de recomendações sobre 
sua administração”. 

Já Elisdete Santos, Secretária Geral do 
CRF/SE, afirma que a reunião foi bastan-
te produtiva. “Conseguimos repassar as 
informações que ainda estavam faltando 
para as instituições e também definimos 
o que cada entidade pode contribuir 
para o processo. Por conta disso, a reu-
nião trouxe frutos positivos”, explica.

AGOSTO: CRF/SE E VIGILÂN-
CIA SANITÁRIA ESTADUAL 
SE REÚNEM PARA DISCUTIR 
AÇÕES CONJUNTAS
Na última quinta-feira, 23 de agosto, a 
Coordenação de Vigilância Sanitária da 
Secretaria de Estado da Saúde (Visa/SES) 
e a Diretoria do Conselho Regional de 
Farmácia de Sergipe (CRF/SE) se reuniram 
com o objetivo de discutir a parceria en-
tre os dois órgãos e pensar em possíveis 
ações conjuntas. Na reunião, estavam 
presentes Larissa Carvalho e Fábio Ra-
malho, respectivamente vice-presidente 
e diretor tesoureiro do CRF/SE; além 

do Coordenador da Vigilância Sanitária 
Estadual, Antônio de Pádua Pombo e 
da Gerente de Medicamentos Marieta 
Cardoso.

O estabelecimento de uma parceria 
entre as duas instituições pode inaugu-
rar novas formas de realizar a atividade 
fiscalizatória. Segundo Larissa Carvalho, 
“essa reunião [...] celebra uma parce-
ria essencial para a realização de ações 
conjuntas, com o objetivo de promover 
acesso à informação e realização de 
campanhas educativas, mas também 
para promovermos a regulação de esta-
belecimentos farmacêuticos”, explica. 
A vice-presidente acrescenta ainda: “Na 
reunião, previmos também a realização 
de um cronograma para realização das 
inspeções conjuntas”. 

Já Antônio de Pádua Pombo ressalta a 
importância das farmácias enquanto 
estabelecimentos de saúde e, portanto, 
acaba reforçando a necessidade de zelar 
pelo seu bom funcionamento. “São 
estabelecimentos que têm responsabili-
dade na prestação de saúde através do 
serviço de dispensação de medicamento, 
aplicando injetáveis, fazendo testes de 
glicemia capilar, verificação de pressão, 
aplicação de nebulização, enfim, tudo 
dentro do regramento sanitário estabe-

lecido pela Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). Trata-se de uma 
atividade que tem um impacto muito 
grande na saúde”, informa o coordena-
dor estadual da Visa/SES. 

A função de cada órgão

Apesar de desempenharem ações seme-
lhantes (de fiscalização), vale ressaltar as 
diferenças nas atuações do CRF/SE e da 
Visa/SES. À Vigilância, cabe abrir, licen-
ciar e, a depender da situação, interditar 
os estabelecimentos. Além disso, sua 
atuação não é restrita apenas a locais 
que possuam atuação farmacêutica. 

Já a função do Conselho é a de fiscalizar 
o exercício profissional, assegurando 
a presença do farmacêutico nos locais 
em que a sua atuação se faz necessária. 
Assim, todos os estabelecimentos que 
lidem com aspectos relativos aos medi-
camentos devem apresentar a figura do 
farmacêutico em seu quadro e, nos casos 
em que isso não ocorre, eles podem 
estar funcionando irregularmente e, por-
tanto, serem multados por conta disso. 
Ou seja, cabe ao CRF/SE assegurar que a 
população conte a assistência farmacêu-
tica, a partir da presença deste profissio-
nal nos estabelecimentos.

Reunião com a Vigilância 
Sanitária para discutir ações de 

fiscalização conjuntas
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QUER FALAR COM 
A GENTE E NÃO 

SABE COMO?

Escreva para o e-mail 
ouvidoriacrfse@gmail.com. Nós 

teremos o maior prazer de te 
escutar!
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EDUCAÇÃO 
PERMANENTE

Como proposto no início do ano, em 2018 apoiamos diversos eventos tais como cursos, ciclos de 
palestras, workshops, congressos etc. Nosso objetivo com isso é qualificar a mão-de-obra da profis-
são farmacêutica no estado e promover uma aproximação entre as Instituições de Ensino Superior 
e as ações do Conselho. 

Além disso, tivemos também o objetivo de promover, em nome do Conselho, no mínimo uma ação 
de Educação Permanente por mês durante o ano de 2018. No total, realizamos 13 eventos gratui-
tos e abertos ao público, confira: 

ATINGIMOS AS NOSSAS METAS E EM 
2019 ESTAMOS PREPARANDO MUITO 

MAIS PARA VOCÊS!

JANEIRO – I Seminário de Ciências Farmacêuticas

FEVEREIRO – Curso de Licitações e Contratos 
Administrativos

MARÇO – I Seminário de Práticas Integrativas e 
Complementares em Saúde

ABRIL – I Encontro do Ciclo de Sessões Clínicas 
do CRF/SE

MAIO – Workshop de Farmacêuticos na Saúde 
Pública e Curso de Noções de Licitações e Proces-
sos Administrativos

JUNHO - II Seminário de Ciências Farmacêuticas

JULHO – Palestra “Boas práticas farmacêuticas 
em farmácias comunitárias e hospitalares: au-
toinspeções e inspeções sanitárias”

AGOSTO – I Ciclo de Palestras do CRF/SE (Te-
mas:Prescrição Farmacêutica para Dermatomico-
ses e Habilidades de comunicação entre farma-
cêutico, paciente e equipe de saúde)

SETEMBRO – Curso Exame Físico no atendimen-
to farmacêutico: uma abordagem prática

OUTUBRO – II Ciclo de Palestras do CRF/SE (Te-
mas: Método Dader e seguimento farmacêutico 
e HIV/AIDS e a dispensação do teste rápido nas 
farmácias comunitárias)

NOVEMBRO – III Ciclo de Palestras do CRF/SE 
(Temas: Exame de urina: utilidades clínicas e He-
mograma completo: Investigação das Anemias e 
Leucemias)

DEZEMBRO – CRF/SE na estrada: Ciclo de Palestras 
na cidade de Itabaiana (Temas: Empreendedorismo 
e Farmácia como estabelecimento de saúde)
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FISCALIZAÇÃO DO 
CRF/SE: UM TRABALHO 

QUE DÁ RESULTADO

Aumento de 30,7% 
no número de 

fiscalizações, em 
relação ao ano de 

2017
No total, foram 2.047 

inspeções

Aumento de 42% 
da Assistência 
Farmacêutica

Esse dado foi 
obtido levando em 

consideração a relação 
direta entre os anos de 

2017 e 2018

Aumento no número 
de registros de 

profissionais
Passamos de 1.095 para 1.239 
profissionais com registro ativo 

no Estado
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EDUCAR 
PARA 
FISCALIZAR

A educação é uma das 
missões do CRF/SE e 
uma pauta importan-
te para a gestão do 
Conselho. Por isso, em 
junho, foi lançado o 
projeto “Educar para 
Fiscalizar”, que tem 
como objetivo divulgar 
informações relevantes 
ao profissional farma-
cêutico e à população 
sobre temas relaciona-
dos aos processos de 
fiscalização do CRF/SE. 
O conteúdo é publi-
cado mensalmente no 
nosso site  e nas nossas 
redes sociais, além de 
ser enviado para os far-
macêuticos via e-mail. 
Acesse as edições pas-
sadas e fique de olho 
nas que ainda virão!
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RECEPÇÃO 
DE NOVOS 
FARMACÊUTICOS
A Cerimônia de Juramento 
ocorre no mínimo uma vez 
ao mês e, durante a sua 
realização, os membros do 
CRF/SE recebem os novos 
farmacêuticos que solicita-
ram a inscrição no Conselho. 

Na ocasião, os recepciona-
dos juram o Código de Ética 
do farmacêutico e recebem 
a sua cédula de identidade 
profissional, documento 
obrigatório para o exercício 
da profissão farmacêutica. 

A solenidade trata-se de 
um marco na carreira 
inicial dos farmacêuticos, 
que a partir de agora 
podem exercer a sua pro-
fissão de forma legal e 
regulamentada.

EM 2018, 
RECEPCIONAMOS 

144 NOVOS 
FARMACÊUTICOS



INFORMATIVO ESPECIAL | “Um ano da Gestão 2018/2019 do CRF/SE” | Dezembro, 2018 13

ASSISTA 
ÀS NOSSAS 
PLENÁRIAS 

ONLINE!
Acesse: 

fb.com/crfse
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CRF/SE NA ESTRADA: 
PRIMEIRA PARADA EM 
ITABAIANA

Em dezembro foi realizada em Itabaiana a primeira edição do “CRF/SE na estrada”, pro-
jeto que busca a interiorização do Conselho para atingir cada vez mais profissionais no 

estado. Confira abaixo mais detalhes sobre o evento:

Durante a tarde do dia 11 de dezembro 
foi realizada a 14ª Reunião Plenária Ordi-
nária do Conselho Regional de Farmácia 
de Sergipe (CRF/SE). A reunião aconteceu 
no município de Itabaiana e foi uma das 
ações da primeira edição do projeto “CRF/
SE na estrada”, que tem como objetivo 
a interiorização do Conselho para atingir 
cada vez mais profissionais no estado.

No evento, como de costume, estiveram 
presentes os membros da Diretoria do 
CRF/SE e os demais Conselheiros, bem 
como farmacêuticos da região. Além 
dos informes e comunicados de interes-
se público e dos profissionais, ganhou 
destaque o esclarecimento quanto ao 
envio de multas antigas pelo CRF/SE. 
Sobre o assunto, o presidente do Conse-
lho, Marcos Cardoso Rios, explica que 
a Diretoria tem sido questionada sobre 
o envio de multas relativas a processos 
de anos anteriores à gestão atual e 
esclarece: “Não há desarquivamento de 
processos ou interesse nosso em multar, 
muito pelo contrário, os pareceres 
dados à época da análise dos processos 
já eram favoráveis à multa. Ou seja, foi 
ainda na gestão anterior que a multa 
foi impetrada”. O presidente acrescenta 
ainda: “De alguma forma compreendo 
algumas insatisfações dos proprietários. 
De verdade. Acho que houve um grande 
equívoco. Não ter enviado as multas 
assim que ela foram deferidas criou um 
mal-estar para a diretoria atual e um 
problema orçamentário para os proprie-
tários de estabelecimentos farmacêuti-
cos.  No fim, todos saíram prejudicados. 
Os motivos pelos quais não haviam sido 
enviadas, que não é discussão neste 
momento e não cabe a gestão atual 
afirmar, apenas especular, sobrepuseram 
o respeito ao empresário e ao farmacêu-
tico e a capacidade de pagamento dos 

estabelecimentos”.

Para encerrar, Marcos esclarece que a 
Diretoria do Conselho está à disposição 
em caso de dúvidas e relembra as ações 
educativas que vêm sido promovidas pela 
instituição, a exemplo do projeto “Edu-
car para Fiscalizar”, que é publicado na 
internet e tem como objetivo esclarecer 
questões relativas à Fiscalização do CRF/
SE. “A fiscalização precisa ser realizada 
para garantir à população uma boa assis-
tência farmacêutica e precisa também ser 
vista pelo profissional como uma garantia 
de empregabilidade”, finaliza.

Plano Anual de Fiscalização para 
2019

Outra pauta trazida pela Reunião Plenária 
foi a finalização e aprovação do Plano 
Anual de Fiscalização para 2019. Duran-
te o encontro, a vice-presidente Larissa 
Feitosa Carvalho apresentou o documento 
com as alterações que já haviam sido dis-
cutidas pelo plenário na reunião anterior e 
ele foi aprovado por todos os Conselhei-
ros presentes.

No entanto, o processo ainda continua. 
“Depois de ter sido aprovado pelos 
Conselheiros de Sergipe, faremos o envio 
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desse material para o Conselho Federal, 
que também deverá aprovar”, explica a 
vice-presidente sobre a etapa seguinte. 
“Após essa aprovação, a ideia é que a 
gente publique o Plano no nosso site e di-
vulgue nas nossas redes sociais”, conclui.

O Plano Anual de Fiscalização é o docu-
mento que delineia quais serão as estra-
tégias para a execução das atividades de 
fiscalização do Conselho. O Plano Anual 
de Fiscalização do ano de 2018 pode ser 
acessado no nosso site. 

Farmácia como estabelecimento de 
saúde

Além da realização da Reunião Plená-
ria do mês de dezembro, o evento em 
Itabaiana contou também com um Ciclo 
de Palestras, que discutiu o tema “Em-
preendedorismo”, com a presença do 
Administrador Carlos Eloy Filho, e trouxe 
também a importância da Farmácia como 
estabelecimento de saúde na prevenção 
de doenças. O professor Divaldo Pereira 
de Lyra Jr., do Laboratório de Ensino e 
Pesquisa em Farmácia Social da Universi-
dade Federal de Sergipe (Lepfs – UFS), foi 
o responsável por trazer esse último tema 
e reforça: “o farmacêutico que está no 
balcão da farmácia comunitária tem papel 
determinante. O profissional pode atuar 
na triagem dos problemas de saúde, no 
rastreio de problemas que não são com-

pletamente conhecidos pela população, 
etc. Então, é importante que o farmacêu-
tico seja valorizado como profissional de 
saúde e desempenhe a sua função com 
zelo e cuidado ao paciente”.

Os Ciclos de Palestras são realizados 
constantemente pelo CRF/SE de maneira 
gratuita e são sempre abertos a profissio-
nais e estudantes do curso de Farmácia. 
A programação completa é divulgada no 
site e nas redes sociais da instituição.

Tentativa de interiorização das 
atividades do CRF/SE

A realização do evento em Itabaiana 
marca uma tentativa de interiorização das 
atividades desempenhadas pelo CRF/SE. 
A ideia é que a ação se estenda também 
a outros municípios e que possa atingir 
cada vez mais profissionais no estado.

Apesar das dificuldades enfrentadas por 
ainda ser um projeto incipiente, a primei-
ra tentativa foi realizada com êxito, é o 
que conta a farmacêutica e Conselheira 
do CRF/SE Daniela Santos Silva Ferreira: 
“Fiquei muito satisfeita com a condução 
do evento de ontem. Estão de parabéns 
todos os responsáveis pela logística e 
encaminhamento das atividades. Apesar 
de esperar um público maior, acredito que 
o resultado foi bastante positivo”.

Daniela acrescenta também que, para ela, 
a escolha do município de Itabaiana foi 
acertada, pois “se trata de um local com 
alta concentração de profissionais farma-
cêuticos”, explica. “É importante propor-
cionar esses momentos que permitam 
aproximar os farmacêuticos do interior à 
instituição que o representa”, finaliza.

Já para Simony da Mota Soares, também 
farmacêutica e Conselheira suplente do 
CRF/SE, diz que essa é uma ideia apoia-
da por ela desde o início da proposta. 
“Muitas vezes escutamos os colegas 
do interior relatarem as dificuldades de 
resolver pendências e participar de ações 
do CRF/SE pela distância e incompatibili-
dade de horários”, afirma. “Essa é uma 
forma bastante oportuna de aproximar o 
Conselho dos farmacêuticos que laboram 
no interior e propiciar uma maior parti-
cipação desses colegas nas atividades da 
classe”, complementa.

Além da realização da Plenária e do 
Ciclo de Palestras, o evento em Itabaiana 
contou também com uma homenagem 
póstuma ao farmacêutico John Michael 
de Brito Almeida, que faleceu na semana 
passada. Durante a homenagem, esti-
veram presentes amigos e parentes de 
John. “Essa iniciativa foi bem importante, 
emocionou a todos e engrandeceu ainda 
mais a plenária”, finaliza Simony.

Reunião Plenária no município de 
Itabaiana
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ACESSE O EDITAL NO NOSSO 
SITE E PARTICIPE!
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CAMPANHAS
Confira as campanhas que desenvolvemos durante o ano de 
2018: 

JANEIRO - DIA DO FARMACÊUTICO

MAIO - MEDICAMENTO NÃO É BRINQUEDO
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JUNHO - FARMACÊUTICOS EM CAMPO 
PELA DOAÇÃO DE SANGUE

SETEMBRO - UM FARMACÊUTICO PARA CHAMAR DE SEU
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OUTUBRO ROSA

NOVEMBRO AZUL
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RELEMBRANDO OS SEIS 
MESES DE GESTÃO

Evento em homenagem ao Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos

No mês de julho, completaram-se 
seis meses da atual gestão do 
Conselho Regional de Farmácia 

de Sergipe (CRF/SE), que desde janeiro 
tem trazido mudanças para a instituição. 
E, apesar das dificuldades enfrentadas, 
a avaliação do primeiro semestre dessa 
gestão demonstra um balanço positivo 
para o Conselho e, é claro, para os far-
macêuticos sergipanos.  

Em maio, em alusão ao Dia Nacional do 
Uso Racional de Medicamentos, o CRF/
SE promoveu a campanha “Medicamen-
to não é brinquedo”, que tratou sobre 
o uso racional de medicamentos na 
pediatria. Na ocasião, foram realizadas 
ações que buscaram conscientizar as 
pessoas quanto à importância de utilizar 
os medicamentos corretamente e alertar 
sobre os perigos de seu uso incorreto, 
tais como palestras, visitas em escolas e 
outras atividades. 

Nesse sentido, um dos eventos contou 
com a participação do farmacêutico 
pernambucano Flávio Lago, que veio a 
Sergipe para o lançamento do seu livro 
“Medicamento não é brinquedo”, obra 
responsável por originar o nome da 
campanha do CRF/SE. Além disso, o 5 de 
maio foi marcado por uma visita ao mu-
nicípio de Lagarto, para promover uma 
ação de conscientização da população 
sobre o uso racional de medicamentos. 

Já no mês de junho, membros da Direto-
ria do CRF/SE se reuniram com o Diretor 
Geral do Hospital da Polícia Militar, o 
Coronel George André Almeida de Araú-
jo. O objetivo do encontro foi discutir a 
possibilidade de inclusão do farmacêuti-
co nos quadros da carreira militar e próxi-
mos concursos para o HPM, mostrando a 
sua importância enquanto um profissio-
nal fundamental para o funcionamento 
de unidades de saúde. 

É importante rememorar também que 
agora os farmacêuticos sergipanos têm 
um patrimônio para chamar de seu: no 

mês de julho a Diretoria do CRF/SE oficia-
lizou a transferência da escritura da sede 
do Conselho. Na ocasião, o Presidente 
Marcos Rios, e o Diretor Tesoureiro, Fábio 
Ramalho, assinaram no cartório os do-
cumentos que oficializam a transferência 
da sede para o nome do CRF/SE. Ante-
riormente, a escritura estava em nome 
do Conselho Federal de Farmácia (CFF), 
que foi o responsável por doar ao CRF/SE 
o prédio no qual ele funciona atualmen-
te. E, por fim, devemos ressaltar ainda 
os avanços nos processos de fiscalização, 
atividade fim do Conselho Regional de 
Farmácia. Com um novo Plano Anual 
de Fiscalização, que foi disponibilizado 
publicamente no mês de julho e traz no-
vas diretrizes, o CRF/SE tem tido sucesso 
na sua missão de zelar pelo exercício da 
profissão farmacêutica em Sergipe. Isso 
pode ser visto, por exemplo, na ação 
conjunta realizada com a Vigilância Sani-
tária do Município de Lagarto no final do 
mês de julho, que conseguiu interditar 
duas farmácias irregulares da cidade. 
Ainda pensando em otimizar a Fiscali-
zação, o CRF/SE anunciou também um 
Concurso para Fiscal, que será realizado 
no ano de 2019. 

As mudanças são muitas e ainda há 
muito por vir, e, para isso, a Diretoria do 
CRF/SE seguirá trabalhando para prestar 
um serviço cada vez mais eficiente e para 
tornar o Conselho, cada vez mais, a casa 
do farmacêutico sergipano.

Visita do farmacêutico Flávio Lago à 
Escola Estadual Armindo Guaraná
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PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE 
O CONSELHO REGIONAL DE 

FARMÁCIA DE SERGIPE ACESSE 
NOSSO SITE

WWW.CRFSE.ORG.BR E NOS 
ACOMPANHE NAS REDES SOCIAIS.

facebook.com/crfse

@crfse


