


A   gestão 2020-2021 do 
Conselho Regional de 

Farmácia de Sergipe (CRF/SE) foi 
marcada pela pandemia. Não 
obstante lembrar as limitações 
individuais que impossibilitaram a 
realização de atividades, o impacto 
em um órgão coletivo deve ser 
superdimensionado. Durante este 
período, o mundo inteiro só se 
falou de Covid-19. Muitos estiveram 
reclusos, mas os farmacêuticos 
permanecem atuando ativamente 
desde o início, assim como o seu 
Conselho. 

Mas a onda do momento fez mudar 
o foco de atuação. A vitalidade 
pujante para promover as propostas 
de melhoria da assistência 
farmacêutica e valorização 
profissional foram sobrepujadas às 
ações de sensibilização da força de 
trabalho do farmacêutico. 

Passamos a ter que falar o que 
todos já sabiam e implementar 
ações de mobilização da vacinação 

destes profissionais: “Secretarias 
de Saúde, Hospitais, Ministério 
Público e demais órgãos, por favor 
entendam. Farmacêuticos têm 
que ser vacinados!” (oficiamos em 
palavras, ora verbalizadas). Muitas 
outras ações podem ser vistas no 
Relatório de Gestão 2020.2. 

Nesta normalidade temporária, 
continuamos online: palestras, 
cursos, seminários e comemorações. 
Perdemos temporariamente o 
calor humano, mas aos poucos, 
à medida que tem diminuído a 
curva de contágio e aumentado 
a vacinação, estamos voltando a 
implementar as ações desejadas 
para a gestão 2020 - 2021. 

Cumprimos o tão desejado sonho 
de ampliar a atuação do CRF/SE para 
garantir a promoção da assistência 
farmacêutica inequívoca e a 
empregabilidade do farmacêutico, 
especialmente em áreas privativas. 
Com o novo fiscal, dobramos nossa 
capacidade operacional. 

Concluímos os processos de 
aquisição de novos veículos e a 
reforma da sede, que melhorarão 
a estrutura, os serviços e a 
autoestima. Afinal nossos carros, 
prédio e nossas tecnologias 
estavam sucateadas. Ah, fizemos 
tudo isso cumprindo todas as 
etapas e processos de aquisição 
em órgãos públicos. Avançamos 
em algumas lutas no setor de 
Farmácia Pública (breve teremos 
novidades); para o quarto semestre 
da gestão, esperamos avançar no 
empreendedorismo farmacêutico 
e na área de Farmácia Hospitalar, 
sem que se meça esforços ao que 
for do interesse da categoria e 
da sociedade, no que se refere 
assistência farmacêutica.
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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 efetivamente. Foram 
várias fiscalizações e notificações às instituições responsáveis para que a categoria 
fosse tratada como essencial também nos direitos. As documentações ressaltam a 
participação do farmacêutico como profissional de saúde e grupo prioritário para 
imunização. 

COVID-19 E VACINA
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O Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (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. 

As entidades da área da Saúde se reuniram numa coletiva de imprensa 
para relatar a preocupação com a morosidade na vacinação no estado de 
Sergipe e, consequentemente, a quantidade reduzida de profissionais de 
saúde até então vacinados. O CRF/SE faz parte desta Frente que luta pela 
agilidade na vacinação aos profissionais de saúde, em especial os que atuam 
nas áreas de combate à Covid-19.

O CRF/SE oficiou o Ministério Público (MP/SE), os hospitais públicos e privados 
do Estado solicitando acompanhamento das vacinações dos profissionais da 
categoria.  E também notificou o Sindicato dos Farmacêuticos de Sergipe 
(Sindifarma-SE) e o Sindicato de Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos 
no Estado de Sergipe (Sicofase) solicitando apoio nesta operacionalização.

O CRF/SE subscreveu a carta aberta juntamente com mais 28 entidades 
solicitando medidas mais restritivas aos gestores públicos do Estado. As 
organizações, que representam diversas categorias e áreas, ressaltam a 
preocupação com a atual crise sanitária, o número de óbitos causados pela 
Covid-19 e enxergam no lockdown e vacinação em massa a melhor estratégia 
para o momento.

Preocupado com o número de vendas exorbitantes dos medicamentos 
apontados como prevenção contra a Covid-19 no último ano e seu uso 
indiscriminado, o CRF/SE oficializou a Coordenadoria Estadual Proteção 
e Defesa do Consumidor e o Programa Municipal de Proteção e Defesa 
do Consumidor (Procon Aracaju) visando inibir o comércio inadequado de 

medicamentos comercializados para o tratamento da Covid-19. Esta é uma das ações 
do CRF/SE para alertar novamente a população sobre a ineficácia e os riscos do uso 
indiscriminado das composições. Além de divulgar informações científicas sobre 
os medicamentos, notificar os Procon(s), o Conselho solicitou ao setor varejista os 
números de venda destes medicamentos no Estado. 

O Conselho lançou carta aberta aos farmacêuticos e a comunidade sobre o 
posicionamento do tratamento precoce para a Covid-19 e a responsabilidade 
técnica do profissional quanto ao uso indiscriminado de medicamentos.

12.01
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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/1252/crf-se-e-demais-entidades-de-saude-denunciam-demora-na-vacinacao-dos-profissionais-de-saude
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/1264/crf-se-volta-a-alertar-farmaceuticos-quanto-a-responsabilidade-tecnica-e-tratamento-precoce
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/1245/crf-se-pede-apoio-ao-procon-para-coibir-propagandas-enganosas-sobre-tratamento-para-covid-19
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FISCALIZAÇÃO 
ORIENTATIVA 

O CRF/SE em parceria com o Sindifarma 
constatou que dentre os quatro hospitais 
visitados no dia 4 de fevereiro, somente 
o Hospital de Urgência do Estado de 
Sergipe Governador João Alves Filho 
(Huse) imunizou farmacêuticos do grupo 
prioritário (urgência e emergência). Esta 
ação aconteceu após o encaminhamento 
dos ofícios do CRF/SE ao MP/SE, Sindicatos e 
hospitais solicitando acompanhamento das 
vacinações dos profissionais da categoria.

A reorganização do setor de Fiscalização 
do CRF/SE motivou o convite do gerente 
de fiscalização do Conselho Regional 
de Farmácia de Goiás (CRF/GO), Lucas 
Ribeiro. Durante a capacitação técnica aos 
profissionais do setor, na última semana de 
fevereiro, Lucas Ribeiro visou compartilhar 
informações e aprimorar os processos de 
fiscalização local, acompanhando as ações 
dos fiscais sergipanos e debatendo temas 
do processo. 

 - Revista no Dia do Farmacêutico
(Nesta página a ideia é fazer propaganda)

Histórias inspiradoras de diversos profissionais que cuidam da sua saúde! Além de 
se dedicarem à arte de curar os males do corpo, aliviam as tensões cotidianas por 

meio da arte.

Confira 2ª Edição da Revista Perfil Farmacêutico disponível em nosso site 
X farmacêuticos homenageados + Y talentos farmacêuticos

confira o lançamento em vídeo https://www.instagram.com/tv/CKRExFOBVMv/ 

O CRF/SE adquiriu dois novos veículos para 
o setor de fiscalização. Com o objetivo de 
atender melhor às necessidades do setor, 
que fiscaliza e executa serviços diariamente, 
a diretoria realizou a aquisição de dois 
Polos Hatch 2021. A iniciativa de adquirir 
os carros é parte do projeto de atualizar o 
setor, assim como conseguiram fazer com os 
setores de Comunicação, Jurídico, Recepção 
e Secretaria.
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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/1249/gerente-de-fiscalizacao-de-goias-capacita-fiscais-sergipanos
https://crfse.org.br/download/perfil-farmace-utico-2021-crfse_6e8fadb10643559070372e.pdf
https://www.instagram.com/tv/CKRExFOBVMv/
https://crfse.org.br/noticia/1249/gerente-de-fiscalizacao-de-goias-capacita-fiscais-sergipanos
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CRF/SE é um dos destaques no seminário de acolhimento 
dos novos gestores de saúde

4 e 5 de fevereiro. 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. O 
seminário foi voltado para os 75 Secretários 
Municipais de Saúde do Estado.

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

Dia da Mulher: CRF/SE e OAB/SE ressaltam a importância 
da Campanha Sinal Vermelho

Preocupados com o crescimento do 
número de crimes contra a mulher 
desde o início da pandemia, o CRF/SE e a 
Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Sergipe (OAB/SE) reforçam a importância 
da campanha Sinal Vermelho Contra a 
Violência Doméstica. De acordo com o 
Departamento de Atendimento a Grupos 
Vulneráveis (DAGV), 14 mulheres foram 
vítimas de feminicídio em Sergipe no ano 
de 2020.

CRF/SE e Unit trabalham em prol do fortalecimento do 
profissional farmacêutico

O CRF/SE e a Universidade Tiradentes 
(Unit) decidiram algumas ações 
conjuntas em prol do fortalecimento do 
profissional farmacêutico. A diretoria 
das duas instituições esteve reunida no 
dia 29 de março, na sede do CRF/SE, e 
debateu sobre alguns dos principais 
desafios da atuação farmacêutica. O 
presidente do CRF/ SE, Marcos Rios, 
recebeu a visita do grupo Tiradentes, nas 
pessoas do vice-presidente de Relações 

Institucionais, Saumíneo Nascimento, do gerente da Saúde, Rodolfo Prado da Silva e da 
coordenadora pedagógica do curso de Farmácia, Cinthia Farmacêutica. 

CRF/SE alerta sobre prática de marketplace em fórmulas 
de manipulação

O CRF/SE, embasado nas questões técnicas apresentadas pelo CFF, alerta para 
irregularidades na comercialização e dispensação de medicamentos de manipulação no 
formato marketplace (e-commerce). “É importante salientar que os responsáveis técnicos 
por farmácias magistrais devem se abster de utilizar esta forma de comércio, em face das 
infrações éticas e sanitárias implicadas”, ressalta o presidente do CRF/SE, Marcos Rios.
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CRF/SE EM AÇÃO

Preocupados com kit intubação, farmacêuticos hospitala-
res se reúnem com CRF/SE   

A diretoria do CRF/SE reuniu-se com um Grupo de Farmacêuticos Hospitalares no dia 15 
de abril para tratar do acesso e estoque dos medicamentos do chamado kit intubação, do 
oxigênio medicinal e as atribuições da categoria neste momento de crise. Aproveitando 
o encontro, a diretoria ressaltou a importância de documentar o quantitativo de 
farmacêuticos da área hospitalar vacinados.

https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1222/conselheira-federal-de-sergipe-participa-da-ultima-plenaria-do-ano-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1223/crf-se-recebe-visita-do-contador-do-crf-ac
https://crfse.org.br/noticia/1223/crf-se-recebe-visita-do-contador-do-crf-ac
https://crfse.org.br/noticia/1211/crf-se-marca-presenca-no-encontro-nacional-de-presidentes-dos-conselhos-regionais
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1244/crf-se-e-um-dos-destaques-no-seminario-de-acolhimento-dos-novos-gestores-de-saude
https://crfse.org.br/noticia/1261/crf-se-e-unit-trabalham-em-prol-do-fortalecimento-do-profissional-farmaceutico
https://crfse.org.br/noticia/1288/crf-se-alerta-sobre-pratica-de-marketplace-em-formulas-de-manipulacao
https://crfse.org.br/noticia/1254/dia-da-mulher-crf-se-e-oab-se-ressaltam-a-importancia-da-campanha-sinal-vermelho
https://www.instagram.com/p/CNu0x9OBsH9/
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#NAMÍDIA
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Lançamento da revista no Dia do Farmacêutico - 20 de janeiro

Anvisa faz orientações a farmácias para evitar exposição 
ao coronavírus

Propagandas enganosas sobre tratamento da Covid-19 
serão fiscalizadas

CRF/SE alerta para o consumo irregular da Hidroxicloro-
quina e Ivermectina

Em março, o presidente do 
CRF/SE, Marcos Rios, concedeu 
entrevista ao Jornal do Estado, 
da TV Atalaia, sobre consumo 
de medicamentos do “Kit-
covid” durante a pandemia 
e faz alerta para os riscos da 
automedicação. 

#NAMÍDIA
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Preocupado com o número de vendas exorbitantes dos medicamentos apontados como 
prevenção contra a Covid-19 no último ano e seu uso indiscriminado, o CRF/SE oficializou 
a Coordenadoria Estadual Proteção e Defesa do Consumidor e o Programa Municipal de 
Proteção e Defesa do Consumidor (Procon Aracaju) visando inibir o comércio inadequado de 
medicamentos comercializados para o tratamento da Covid-19.

No dia 2 de fevereiro, a diretora-tesoureira, Larissa Carvalho, falou sobre orientações da 
nota técnica da Anvisa no Bom Dia SE, da TV Sergipe e no Jornal de Estado, da TV Atalaia. 
Bem como relembrou a Nota Conjunta do CRF/SE com o Sindifarma e o Sicofase, realizada 
em 2020, sobre a mesma temática.

A diretoria do CRF/SE reforça a importância da comunicação nesta gestão  
transparente, que preza pela maior interação com a sociedade informando-a 
com dados de qualidade. Algumas das nossas campanhas de maior interesse 
público ganharam destaque na imprensa sergipana em portais e nas TVs do 
Estado. A seguir, confira os conteúdos veiculados.

https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://infonet.com.br/noticias/saude/crf-lanca-revista-e-homenageia-profissionais-no-dia-do-farmaceutico/
https://www.instagram.com/p/CK14gvShDsy/
https://globoplay.globo.com/v/9231611/%3Fs%3D0s
https://www.faxaju.com.br/index.php/2021/02/09/crf-se-pede-apoio-ao-procon-para-coibir-propagandas-enganosas/
http://www.osanildeoliveira.com.br/conteudo/noticias/crf-se-alerta-para-propagandas-enganosas-no-tratamento-de-covid
https://infonet.com.br/noticias/saude/propagandas-enganosas-sobre-tratamento-da-covid-19-serao-fiscalizadas/
https://www.destaquenoticias.com.br/propagandas-sobre-tratamento-para-covid-19-sao-condenadas/
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Campanha “Descarte aqui”
(Nesta página a ideia é fazer propaganda sobre a campanha)

A DESTINAÇÃO CORRETA DO MEDICAMENTO TAMBÉM É SUA RESPONSABILIDADE.
Se você é Responsável Técnico ou proprietário de farmácia que funcione como como 

ponto de coleta desses resíduos, registre o seu endereço no site da campanha Descarte 
Aqui, do CFF. 

Como cadastrar: 
1.Acesse http://descarteaqui.cff.org.br 

2.Clique em ADICIONAR ESTABELECIMENTO 
3. Informe o CNPJ 

4. Valide o cadastramento acessando a mensagem enviada ao seu e-mail.
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crfse.org.br @crfse

A importância do profissional farmacêutico e os riscos da 
automedicação

Sergipe é escolhido para projeto piloto no sistema do CFF 
de averbações

Daniela Ferreira, Conselheira 
Regional do CRF/SE, concedeu 
entrevista ao vivo para Jornal 
da Alese 1ª edição, em 1 de 
junho. 

A farmacêutica falou sobre 
a automedicação durante 
a pandemia  e o papel do 
farmacêutico na saúde da 
população.

#NAMÍDIA

https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DZp9tN16OHCM
https://infonet.com.br/noticias/saude/se-e-escolhido-para-projeto-piloto-no-sistema-do-cff-de-averbacoes/
http://www.osanildeoliveira.com.br/conteudo/noticias/sistema-do-cff-de-averbacoes-tera-projeto-piloto-em-sergipe
https://www.cff.org.br/noticia.php%3Fid%3D6364%26titulo%3D%2BCFF%2Btesta%2Bsistema%2Bde%2Bregistro%2Bde%2Bt%25C3%25ADtulos%2Bde%2Bp%25C3%25B3s-gradua%25C3%25A7%25C3%25A3o%2Bem%2BSergipe
https://crfse.org.br/noticia/1280/crf-se-faz-chamamento-para-a-adesao-da-campanha-descarte-aqui
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Os farmacêuticos que atuam na linha de frente no combate à Covid-19 têm atendimento 
prioritário nas repartições públicas, cartórios, bancos, supermercados, farmácias, 
laboratórios, hospitais e clínicas médicas em Sergipe, enquanto durar a pandemia. A lei 
8.724/2020, que altera o disposto no art. 2, da Lei nº 8.709, de 9 de julho de 2020, foi 
publicada no dia 06 de agosto deste ano no Diário Oficial do Estado (DOE).

Além dos farmacêuticos, a lei contempla médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos 
de enfermagem, auxiliares de enfermagem, assistentes sociais, biólogos, biomédicos, 
profissionais de educação física, fonoaudiólogos, nutricionistas, odontólogos, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, técnicos de laboratórios, técnicos em radiologia, operadores 
de aparelhos de tomografia computadorizada e de ressonância nuclear magnética, 
atendentes, auxiliares e técnicos de farmácia, profissionais de limpeza e administrativos.

Lei

Inicialmente a lei de autoria da deputada Maria Mendonça não contemplava a todos 
os profissionais de saúde, inclusive os farmacêuticos. A alteração da lei foi sugerida em 
conjunto pelos deputados estaduais Georgeo Passos (Cidadania) e Maria Mendonça (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 
profissionais importantes no combate à Covid19.

@crfsecrfse.org.br
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VALORIZAÇÃO EDUCAÇÃO 
PERMANENTE

Lei garante que farmacêuticos que atuam na linha de frente ao 
combate à Covid-19 tenham atendimento prioritário em Sergipe

Em 2021, a Comissão de Educação Permanente do CRF/SE já realizou 2 Ciclos de Palestras 
e 4 Palestras, ambos online, e já impactou cerca de 360 pessoas entre profissionais e 
estudantes de farmácia. 

Com o objetivo de continuar as ações educativas e levar informação verídica para os 
profissionais e estudantes da área, o Conselho Regional de Farmácia de Sergipe (CRF/SE) 
em parceria com o Conselho Regional de Farmácia da Bahia (CRF-BA) realizou o II Fórum 
de Educação em Saúde e Criatividade (FESCFAR), nos dias 10 e 17 de abril. O Fórum 
aconteceu virtualmente e criou de forma colaborativa a Campanha do Uso Racional de 
Medicamentos nas mídias sociais.

O II FESCFAR também teve apoio da Universidade do Vale do São Francisco (UNIVASF), 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e Regional Sergipe da Sociedade Brasileira 
de Farmácia Clínica (SBFC).

Em maio, o Conselho promoveu o Simpósio de Farmacêuticos sobre Farmácia 
Comunitária na Pandemia com a participação de 156 profissionais e 299 estudantes de 
farmácia. O Simpósio teve o papel de levantar debates na área de marketing, gestão e 
gerência, fiscalização, Covid-19 e tantos outros.

Confira mais informações

Assista o evento

https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
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/1263/abertas-as-inscricoes-para-o-ii-fescfar
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DEP7CAWyCgOc
https://crfse.org.br/noticia/1270/abertas-as-inscricoes-para-o-simposio-de-farmaceuticos-sobre-farmacia-comunitaria-na-pandemia
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Uma diretoria jovem também aposta em ações atualizadas. Você já ouviu 
falar em filtro, reels, IGTV? São ferramentas das redes sociais em que atuamos, 
e por lá nós também já produzimos muitos conteúdos nesses formatos. Agora 
é hora de compartilhar! Confira

Houve homenagem da Diretoria do CRF/SE e 
Conselheira Federal para todos os farmacêuticos. 
Data especial para todos os profissionais e para o 
CRF/SE, que lançou o seu primeiro Reels.

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 Instagram para ampliar a interação e o divertimento entre 
os farmacêuticos e a sociedade.

Segundo o presidente da instituição,Marcos Rios, o objetivo do selo é criar uma 
identidade visual que reforce a importância dos serviços farmacêuticos. “O selo 
enaltece uma das características do farmacêutico que é ser cuidador. Ressaltando 
que é este profissional que cuida para que o paciente tenha acesso de forma correta 
e consciente aos medicamentos, cuida da logística assegurando a distribuição dos 
medicamentos e insumos, assim também cuida para que a aplicação dos recursos em 
saúde seja otimizada e o dinheiro seja gasto de forma eficiente. Cuidar é ter zelo, e 
o farmacêutico é este profissional”, diz.

Além das cores da bandeira do Brasil, que são as mesmas usadas na logo do CRF/
SE, o selo traz cinco estrelas fazendo analogia ao estado de Sergipe. “A frase ‘Cada 
Farmacêutico é um Talento’ faz alusão ao chamamento público feito pelo Conselho 
para que os farmacêuticos mostrassem os seus dons artísticos, que se aliam às 
competências técnicas. Na revista foram divulgados seis desses profissionais e seus 
talentos, além da área profissional”, explica Marcos Rios.
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20 DE JANEIRO

CRF/SE 
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O filtro do selo está disponível na página do 
Instagram do CRF/SE @crfse, no ícone de 

estrelas ao lado do ícone de IGTV

https://www.instagram.com/reel/CKRCDx3Bgkz/
https://crfse.org.br/noticia/1237/selo-meu-dom-e-cuidar-ganha-filtro-do-instagram-e-amplia-interacao
https://www.instagram.com/crfse/


Conselho Regional de Farmácia de SergipeInformativo 1º Semestre de 2021 Conselho Regional de Farmácia de SergipeInformativo 1º Semestre de 2021

@crfsecrfse.org.br crfse.org.br @crfse

O tom é de brincadeira, mas o assunto é sério! Lançamos a campanha contra 
o tratamento precoce para Covid-19 por meio de pequenos vídeos, que juntos 
alcançaram mais de 20 mil pessoas.

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.

Os cinco vídeos, gravados pelos próprios farmacêuticos, revelam como a 
prática de automedicação, falta de informação e o cuidado com a administração 
dos medicamentos são comuns e podem trazer grandes prejuízos à saúde. Os 
farmacêuticos Clauber Trindade, Danilo Andrade, Fernanda Valença, Mariana 
Trindade e Wesley Andrade trouxeram experiências diárias e abrilhantaram a 
campanha.

ABRIL

MAIO -  SEMANA DO USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS 2021

CRF/SE 
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Comissão de Ética do CRF/SE implementa novas propostas

Confira reajustes de prazos e valores dos nossos serviços

Proprietários de farmácia agora podem fazer registro do estabe-
lecimento pelo “CRF/SE Em Casa”

A Comissão de Ética do CRF/SE apresentou duas novas propostas para os conselheiros 
em reunião plenária ocorrida no dia 18 de fevereiro. Uma proposta está relacionada 
diretamente a justificativa de ausência do farmacêutico em seu estabelecimento de 
trabalho e, a segunda ideia é a confecção de um documento com orientações para alertar 
os farmacêuticos sobre as implicações éticas de se aplicar um atestado médico falso.

Alguns serviços da Secretaria do CRF/SE sofreram 
algumas alterações. O prazo para o trâmite e liberação 
das Carteiras Definitivas foi ampliado de 30 para 60 
dias. E a taxa para Transferência de inscrição do CRF/SE 
para outro regional foi reduzida de R$145 para R$78. 

Pensando na proteção durante a pandemia e na agilidade dos serviços, os futuros 
proprietários de farmácia poderão usufruir do “CRF Em Casa”. Está disponível a pré-
inscrição do Registro de Estabelecimento Farmacêutico pelo site do Conselho. No “CRF Em 
Casa” é possível preencher o formulário e enviar toda documentação para dar entrada na 
abertura da empresa no CRF/SE.

Sergipe é escolhido para projeto piloto no sistema do CFF de 
averbações

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 
será disponibilizado pelo CRF/SE durante o mês 
de junho para sua avaliação e melhorias. Para tal, 
dois membros da Comissão de Ensino do Conselho 
Federal de Farmácia (Comensino/CFF) estiveram no 
Conselho, nos dias 07 e 08 de junho,  apresentando o 
sistema e seu funcionamento aos servidores da Casa.
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https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://crfse.org.br/noticia/1194/crf-se-marca-presenca-na-496a-reuniao-plenaria-do-cff
https://www.instagram.com/reel/CNcYA3KhQo7/
https://www.instagram.com/reel/COAa0RMh22O/
https://www.instagram.com/tv/COaIppTNEps/
https://www.instagram.com/tv/COc_-dwhOdf/
https://www.instagram.com/tv/COfZb8rBTHl/
https://www.instagram.com/tv/COh9DRYhiSl/
https://www.instagram.com/tv/COkdMFlhj2j/
https://crfse.org.br/noticia/1251/comissao-de-etica-do-crf-se-implementa-novas-propostas
https://www.instagram.com/p/CL42HY-hecM/
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https://crfse.org.br/noticia/1293/crf-se-lanca-novo-site-nesta-quinta-feira
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