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ATA DA 685ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE 1 
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 2 
17/05/2019. 3 
Às oito horas e trinta minutos do dia dezessete de maio de dois mil e dezenove, teve 4 
início na Sede do CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, 421 – Centro - Florianópolis-5 
SC, a sexcentésima octogésima quinta reunião ordinária do plenário. DIRETORES: 6 
PRESIDENTE: Karen Berenice Denez. VICE-PRESIDENTE: Hortência Salett Muller 7 
Tierling SECRETÁRIO-GERAL: Otto Luiz Quintino Junior. TESOUREIRO: Marco 8 
Aurélio Thiesen Koerich. CONSELHEIROS EFETIVOS – Farmacêuticos: Ana Flavia 9 
Broering Eller, Carlos Nyander Theiss, Claudio Laurentino Guimarães, Luciano Soares, 10 
Noemia Liege M. da Cunha Bernardo e Sara Rosangela Martins Rauen. 11 
CONSELHEIROS SUPLENTES – Farmacêuticos: Tomas Julio Correa Neto e Robison 12 
Menin. OUTRAS PRESENÇAS: Michael Scheffmacher, Mauro Maccarini, Xênio 13 
Marques Kremer, Elaine C. Huber, Filipe do Nascimento Padilha e Valneri de Oliveira. 14 
Parte I – A Presidente do CRF/SC, Farm. Karen Berenice Denez deu início à reunião 15 
plenária, agradecendo a presença de todos. Justificou as ausências da Conselheira 16 
Indianara Reynaud Toreti Becker, do Conselheiro Marcelo Conti, bem como do 17 
Conselheiro Suplente Rodrigo Michels. Apreciação e votação das atas das Reuniões 18 
Ordinárias de nº 683 e nº 684, realizadas nos dias 18/03/2019 e 26/04/2019, 19 
respectivamente: A Conselheira Sara Rauen solicitou uma retificação na ata da 20 
Reunião Ordinária de nº 683, linhas 194 a 198, informando que não houve  petição feita 21 
pelo Farm. Mauricio Prazeres, e sim uma cobrança da própria conselheira para que a 22 
deliberação que dispõe sobre o Fundo de Assistência Profissional tivesse o devido 23 
encaminhamento. Com isso, a Presidente Karen Denez colocou em votação as atas 24 
apreciadas que foram homologadas por unanimidade, com a ressalva apontada acima. 25 
Apreciação e votação de processos diversos: Relatos aprovados conforme 26 
Deliberação nº.1.358/19.  Apreciação e votação de processos de infração: A 27 
Conselheira Sara Rauen sugeriu que os processos de infração estivessem disponíveis 28 
para consulta dos Conselheiros durante a reunião plenária, o que foi aceito pela 29 
Presidente e ordenado ao Chefe do Departamento de Fiscalização para que assim 30 
procedesse. Relatos foram aprovados conforme Deliberação nº.1.353/19. Informes da 31 
Diretoria: A Presidente Karen Denez agradeceu a presença do Farm. Michael 32 
Scheffmacher. A Vice-Presidente Hortência Tierling informou que participou, na UNC de 33 
Concórdia, de um debate sobre a dupla responsabilidade técnica, onde estavam 34 
presentes cerca de oitenta pessoas, entre acadêmicos do Curso de Farmácia e 35 
profissionais de Concórdia e região. Relatou que houve muitos questionamentos e 36 
sugestões, haja vista que haverá uma mudança significativa na forma como será 37 
concedida a Responsabilidade Técnica. Disse que na fala dos profissionais ficou 38 
demonstrada a preocupação de um aumento da mão de obra disponível no mercado, 39 
refletindo em consequências salarias que não seriam aquelas almejadas pelos 40 
profissionais. Apesar de não ter havido uma votação, percebeu que a maioria dos 41 
profissionais que se manifestaram era contrária à mudança da sistemática atual. 42 
Informou que salientou aos presentes que a consulta pública relativa a este tema ainda 43 
estava ativa no site do CRF/SC. A Presidente Karen Denez reiterou que o assunto ainda 44 
está aberto para votação e contribuições sobre a Dupla Responsabilidade Técnica. 45 
Informou que os debates estão sendo feitos de forma regionalizada. O Secretário-Geral 46 
Otto Quintino informou que foi realizada uma reunião com os servidores do 47 
Departamento de Registro de Profissionais e de Empresas (DRPE), sendo que a pauta 48 
principal foi a implantação do sistema de informática denominado Farmasis no CRF/SC, 49 
ocasião em que ficou acertada a sua ida a Porto Alegre, onde o sistema está em testes, 50 
juntamente com o  Chefe do DRPE, Mauro Maccarini. O Tesoureiro Marco Koerich 51 
informou que o mês de maio foi de muito trabalho interno. Informou que o orçamento 52 
vem sendo cumprido com as contas controladas, dentro da expectativa. Passou alguns 53 
números sobre a arrecadação e as despesas do CRF/SC. Lembrou que para o custeio 54 
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deverá ser utilizado apenas o que se arrecada no ano. A Presidente Karen Denez 55 
informou que houve um acréscimo significativo nos valores das passagens aéreas com 56 
a saída da Avianca do mercado, o que poderá impactar nas despesas relativas à rubrica 57 
orçamentária de viagens. A Vice-Presidente Hortência Tierling disse que tem feito 58 
viagens aéreas com conexão, além de viagens terrestres, para economizar a verba do 59 
CRF/SC. A Presidente Karen Denez informou que aconteceu a Campanha do Uso 60 
Racional de Medicamentos, este mês, realizada pelo CFF e pelos CRFs do país. Disse 61 
que atingiu um público bastante elevado, produzindo uma resposta muito interessante, 62 
tendo o incremento da divulgação nas mídias sociais na área da saúde. Informou ainda 63 
que houve a divulgação de vídeos por parte do gestor de uma rede de farmácias, em 64 
que anunciava a contratação de médicos cubanos como balconistas para, nas suas 65 
palavras, qualificar o atendimento, sendo que ficou clara a total desconsideração da 66 
autoridade do farmacêutico na farmácia. Enfatizou que é uma situação grave e que, 67 
tanto o CFF quanto o CRF/SC, se posicionarão a respeito através de uma nota de 68 
repúdio e de campanhas mais efetivas. Encaminhou que, na próxima reunião plenária, 69 
fosse criado um espaço para que os debates a respeito desta situação fossem 70 
realizados. A Vice-Presidente solicitou que houvesse uma denúncia no Ministério 71 
Público Federal sobre o vídeo divulgado. A Presidente Karen Denez informou que tem 72 
participado do planejamento da Secretaria Estadual de Saúde, pelo fato de estar como 73 
membro do Conselho Estadual de Saúde. Disse ser importante a aproximação com a 74 
Diretoria de Assistência Farmacêutica do Estado para que o planejamento atinja a 75 
profissão farmacêutica, principalmente. Disse que participa como coordenadora da 76 
Comissão de Saúde da ASCOP, juntamente com a Presidente do Conselho Regional 77 
de Enfermagem, e informou que foi realizada uma Conferência Livre sobre a formação 78 
e o mundo do trabalho na Saúde, no dia quatro de abril, ocasião em que foi construído 79 
um documento para a Conferência Estadual de Saúde que acontecerá em junho. 80 
Informou ainda que os próximos debates sobre dupla Responsabilidade Técnica 81 
acontecerão nos seguintes dias: 31/05, em Lages e em Itajaí; 13/06, em Joinville; 17/07, 82 
em Blumenau. Informes dos Conselheiros: O Conselheiro Carlos Nyander informou 83 
que os farmacêuticos das Farmácias São João, rede de farmácias que está contratando 84 
médicos como balconistas, estão revoltados com a situação e que recebeu denúncias 85 
sobre as más condições de trabalho, em que o objetivo da dispensação de 86 
medicamentos é puramente mercantilista. A Conselheira Noemia Liege informou que a 87 
Comissão de Farmácia fez uma revisão na Ficha de Verificação aplicada pela 88 
fiscalização, mudando a lógica e extrapolando a questão da ausência/presença, 89 
fortalecendo assim a autoridade técnica do farmacêutico e o seu papel no 90 
estabelecimento de saúde, evitando a situação ocorrida com a Farmácia São João. 91 
Solicitou que haja uma discussão sobre a ficha de verificação com a Fiscalização do 92 
CRF/SC. A Vice-Presidente Hortência Tierling sugeriu que a ficha de orientação e 93 
verificação do exercício profissional, elaborada pela comissão de farmácia, possa ser 94 
discutida com os conselheiros em reunião plenária. O Conselheiro Luciano Soares 95 
sugeriu que houvesse um ponto de pauta na próxima plenária sobre a Ficha de 96 
Verificação, assim como pedido pela Conselheira e pela Vice-Presidente que o 97 
antecederam na fala, o que foi acatado pela Presidente do CRF/SC. A Conselheira 98 
Noemia Liege informou que foi realizada uma pesquisa na Universidade sobre uso de 99 
contraceptivo de emergência e gostaria que fosse publicada na revista Espaço 100 
Farmacêutico por ser um tema de utilidade pública. A pesquisa concluiu que muitas 101 
mulheres usam contraceptivo regular e também contraceptivo de emergência por 102 
decisão própria, sem a atenção do farmacêutico. O Tesoureiro Marco Koerich falando 103 
sobre o cuidado das informações repassados à sociedade, exemplificou que ocorreram 104 
alguns casos de meningite viral em crianças que estão sendo relacionados com a 105 
aplicação de vacina contra a febre amarela e que, se isto for repassado à população, 106 
poderá haver um retrocesso no tocante a vacinação. A Conselheira Noemia Liege 107 
informou que está sendo criada uma política pública para acolher o usuário de cocaína 108 
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e crack e que isto deverá ser discutido com a categoria, considerando a inserção do 109 
farmacêutico na atenção básica em uma equipe multidisciplinar. A Conselheira Sara 110 
Rauen parabenizou a Diretoria pela preocupação com a atualização do farmacêutico. 111 
Considerando que o plenário é composto por conselheiros que atuam em diversas 112 
áreas, sugeriu que fossem preparadas algumas apresentações com o intuito de 113 
promover o conhecimento de todos os membros do plenário. Apreciação e votação de 114 
processos éticos: O Secretário-Geral Otto Quintino sugeriu que o procedimento de 115 
pedido de vistas fosse acompanhado pelo motivo pelo qual o Conselheiro estaria 116 
solicitando vistas. Acatado pelo plenário. O Tesoureiro Marco Koerich deixou registrado 117 
que a fiscalização do CRF/SC é efetiva, sendo que neste ano houve um aumento de 118 
mais de trezentas visitas nos estabelecimentos, além da redução do número de 119 
autuações, dado que confirma a conscientização por parte do farmacêutico e a 120 
regularização dos estabelecimentos. Relatos aprovados conforme Deliberação 121 
nº.1.356/19. Várias: Nada mais havendo a ser tratado, deu a Srª. Presidente por 122 
encerrada a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Otto Luiz Quintino 123 
Junior lavrei a presente ata que segue assinada por mim, pela Srª. Presidente, 124 
Farmacêutica Karen Berenice Denez e pelos Conselheiros presentes na sessão de sua 125 
aprovação.  126 
Florianópolis, aos dezessete dias do mês de maio de dois mil e dezenove. 127 
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 130 

Karen Berenice Denez Otto Luiz Quintino Junior  
-Presidente- -Secretário-Geral-  
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