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ATA DA 684ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO 1 

REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, 2 

REALIZADA NO DIA 26/04/2019. 3 

Às oito horas do dia vinte e seis de abril de dois mil e dezenove, teve início na 4 

Sede do CRF/SC, localizado na Rua Crispim Mira, 421 – Centro - Florianópolis-5 

SC, a sexcentésima octogésima quarta reunião ordinária do plenário. 6 

DIRETORES: PRESIDENTE: Karen Berenice Denez. VICE-PRESIDENTE: 7 

Hortência Salett Muller Tierling SECRETÁRIO-GERAL: Otto Luiz Quintino 8 

Junior. TESOUREIRO: Marco Aurélio Thiesen Koerich. CONSELHEIROS 9 

EFETIVOS – Farmacêuticos: Ana Flavia Broering Eller, Carlos Nyander Theiss, 10 

Claudio Laurentino Guimarães, Luciano Soares, Marcelo Conti e Sara 11 

Rosangela Martins Rauen. CONSELHEIROS SUPLENTES – Farmacêuticos: 12 

Tomas Julio Correa Neto e Robison Menin. OUTRAS PRESENÇAS: Xênio 13 

Marques Kremer, Mauro Maccarini, Valneri de Oliveira e Michael Scheffmacher. 14 

Parte I – A Presidente do CRF/SC, Farm. Karen Berenice Denez, na qualidade 15 

de Presidente da sessão, deu início à reunião plenária, agradecendo a presença 16 

de todos. Justificou as ausências das Conselheiras Indianara Reynaud Toreti 17 

Becker e Noemia Liege M. da Cunha Bernardo, bem como do Conselheiro 18 

Suplente Rodrigo Michels. Apreciação e votação da ata da Reunião Ordinária 19 

de nº 683, realizada no dia 18/03/2019: Devido à impossibilidade de alguns 20 

Conselheiros em ler a ata em tempo hábil para ser apreciada e votada, a 21 

Presidente Karen Berenice Denez retirou de pauta para que seja analisada na 22 

próxima reunião plenária. Apreciação e votação de processos diversos: 23 

Relatos aprovados conforme Deliberação nº.1.351/19.  Apreciação e votação 24 

de processos de infração: Relatos foram aprovados conforme Deliberação 25 

nº.1.345/19. Apreciação e votação dos nomes para compor a Comissão 26 

Eleitoral do CRF/SC: A Presidente Karen Denez informou que as farmacêuticas 27 

indicadas na reunião plenária de 18/03/2019 para compor a Comissão Eleitoral 28 

do CRF/SC declinaram da indicação devido à impossibilidade de participar das 29 

atividades da Comissão. Com isso, a Presidente fez a leitura dos seguintes 30 

nomes para serem apreciados: Farm. Corina Charlotte Keller, Farm. Adriana de 31 

Carli da Silva e Farm. Valdir Machado da Silva Junior. Colocou em votação, a 32 

composição da comissão, que foi aprovada por unanimidade. Definição do 33 

calendário anual das plenárias: Após algumas considerações, ficaram 34 

definidas as seguintes datas para as reuniões plenárias do presente ano: 35 

dezessete de maio, dez de junho, cinco de julho, dezesseis de agosto, treze de 36 

setembro, dezoito de outubro, oito de novembro e seis de dezembro. Informes 37 

dos Conselheiros: O Conselheiro Carlos Nyander informou que a Portaria nº 38 

64/18 da Anvisa obriga os laboratórios a mudarem os protocolos do antibiograma 39 

e que será debatido na próxima reunião da Comissão de Análises Clínicas do 40 

CRF/SC. O Conselheiro Tomas Julio informou que haverá o 4º Fórum de 41 

Farmácia Hospitalar em Chapecó, nos dias vinte e vinte e um de setembro. O 42 

Conselheiro Marcelo Conti sugeriu que houvesse uma integração das 43 

Comissões Assessoras durante as reuniões plenárias com o intuito de atualizar 44 

os conselheiros sobre os debates no âmbito das comissões. A Conselheira Sara 45 

Rauen concordou com a proposta do Conselheiro Marcelo Conti e insistiu que 46 

haja uma pauta de discussão de assuntos relevantes durante as reuniões 47 

plenárias. Informou que, nos próximos meses e em várias regiões do estado, 48 

serão realizados cursos de orientação às farmácias pelo Grupo Confarma. 49 



 

2 

 

Informes da Diretoria: A Presidente Karen Denez disse que em todas as 50 

reuniões plenárias estão sendo trazidos temas para debate e concordou que 51 

deverá ser mantida esta metodologia. Informou que o debate sobre a dupla 52 

responsabilidade está sendo realizado de forma regional em várias cidades do 53 

estado, sendo que os próximos eventos sobre este tema ocorrerão em 54 

Concórdia, no dia 29/04/2019, em São Miguel do Oeste no dia 06/05/2019, em 55 

Chapecó no dia 07/05/2019, em Joinville no dia 13/06/2019 e em Blumenau no 56 

dia 17/07/2019. Informou ainda que serão definidas datas para estas atividades 57 

em Itajaí, Lages e Caçador, finalizando os debates em Florianópolis no mês de 58 

agosto. Disse que nos eventos já ocorridos concluiu-se que os farmacêuticos 59 

entendem que a dupla responsabilidade técnica é uma nova oportunidade de 60 

trabalho, além de abrir a possibilidade de as farmácias contratarem 61 

farmacêuticos com uma carga horária reduzida. Reiterou aos conselheiros que 62 

divulguem a consulta pública sobre o assunto que está disponível no site do 63 

CRF/SC. O Secretário-Geral Otto Quintino disse defender a dupla RT no estado, 64 

haja vista que os demais CRFs da região sul do país já adotam esta sistemática. 65 

Citou a Súmula do STJ de nº 413 que permite o acúmulo de responsabilidade 66 

técnica por uma farmácia e uma drogaria ou por duas drogarias. A Conselheira 67 

Sara Rauen disse que a proposta para iniciar o debate sobre o tema foi fruto de 68 

uma pesquisa de campo em que a grande maioria era favorável à dupla RT. O 69 

Conselheiro Luciano Soares disse que a intenção da consulta pública é a de 70 

qualificar os dados, mas que, caso se opte pela dupla RT no estado, defendeu 71 

que haverá um impacto na empregabilidade e na redução de postos de trabalho. 72 

A Presidente Karen Denez informou que o CRF/SC participou do Seminário 73 

sobre Ensino a Distância da Universidade Federal de Santa Catarina. Informou 74 

ainda que estão ocorrendo conferências de saúde no estado todo. Informou que 75 

a Comissão de Saúde da ASCOP realizará uma conferência livre dos Conselhos 76 

Profissionais de Saúde, no dia quatro de maio, no Senac da Prainha, onde serão 77 

discutidos a aposentadoria dos profissionais de saúde, a formação em saúde e 78 

o ensino a distância nos cursos de graduação na área da saúde. Disse que a 79 

Diretoria e a Assessoria do CRF/SC participaram da reunião geral dos CRFs com 80 

o objetivo de debater assuntos que são comuns a todos os Regionais. Falou da 81 

dificuldade em gerir o Conselho com os vários sistemas de informática e, com 82 

isso, está sendo desenvolvido um sistema que abranja todos os procedimentos, 83 

chamado de Farmasis. Comentou que vários Conselhos da Área da Saúde 84 

criaram resoluções dispondo sobre a não aceitação de registro de profissionais 85 

que concluíram os seus cursos de graduação a distância (EAD). Falou que foi 86 

levantada a possibilidade de a carteira profissional passar a ser digital. A Vice-87 

Presidente Hortência Tierling informou que, no dia de ontem, por indicação do 88 

Secretário-Geral Otto Quintino, concedeu entrevista à Radio Menina de 89 

Balneário Camboriú, via telefone, ocasião em que respondeu questionamentos 90 

em relação à profissão farmacêutica, tendo deixado clara a importância de o 91 

usuário de medicamentos, ao dirigir-se a uma farmácia pública ou privada,  92 

solicitar a orientação do farmacêutico presente no estabelecimento, pois mesmo 93 

os medicamentos isentos de prescrição apresentam contraindicações, efeitos 94 

colaterais e reações adversas. Salientou na entrevista que o CRF/SC zela pela 95 

presença integral do farmacêutico nas farmácias e drogarias, sendo que os 96 

estabelecimentos são fiscalizados regularmente com o objetivo de assegurar 97 

que o paciente tenha a orientação correta, direito este garantido por todas as 98 
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normas sanitárias e farmacêuticas, bem como pelo Código de Defesa do 99 

Consumidor. Informou ainda que ocorreu a primeira reunião do Grupo de 100 

Trabalho de Estética, no mês passado, com a presença da Farm. Marisol 101 

Dominguez – Presidente do GT de Estética do CFF, onde foi esclarecido por ela 102 

qual o tratamento está sendo dado pelo CFF em relação aos processos judiciais 103 

interpostos pelo Conselho Federal de Medicina. Informou que participa do GT 104 

em Vigilância Sanitária do CFF, desde 2016, e que, a exemplo do Seminário 105 

realizado ano passado em Porto Alegre/RS, ocorrerão outros Seminários nos 106 

estados de Pernambuco, Fortaleza, Rio de Janeiro e Mato Grosso, onde 107 

palestrará sobre a importância da atuação do farmacêutico junto à Vigilância 108 

Sanitária. Considerando que o CRF/SC logrou êxito, em 2015, para que as Visas 109 

Municipais e Regionais de Saúde mantivessem farmacêuticos nos seus quadros, 110 

solicitou que os fiscais do CRF/SC realizassem visitas nos municípios e nas 111 

Regionais de Saúde para constatar o cumprimento da sentença judicial, pois já 112 

teve tempo hábil para o governo do estado adotar medidas para contratação de 113 

profissionais farmacêuticos para atuar na fiscalização sanitária na área que 114 

envolve o medicamento, haja vista que trata-se de função privativa dos 115 

farmacêuticos. Informou que esteve presente, em Curitiba, representando o GT 116 

em Vigilância Sanitária do CFF e como Vice-Presidente do CRF/SC, em um 117 

debate, promovido pelo CRF Paraná, com a presença de representantes de 118 

diversas entidades: ANVISA, VISA Estadual e Municipal de Curitiba, Lacen, 119 

SBAC, Diretores de Conselhos de Farmácia de todo o país, dentre outros. Na 120 

referida reunião informou que foi discutido sobre os testes rápidos em farmácias, 121 

e que para não ser repetitiva a informação, deixou a cargo do Tesoureiro Marco 122 

Koerich, que também se fez presente, para informar sobre o debate no CRF/PR. 123 

O Tesoureiro Marco Koerich informou que esteve presente na reunião plenária 124 

do CFF, ocasião em que ficou definido o parcelamento do empréstimo tomado 125 

pelo CRF/SC para auxiliar na reforma da nova sede. Salientou que, legalmente, 126 

os valores disponibilizados não poderão ser definidos como doação. Informou 127 

que, em relação ao repasse de verba para a aquisição de um carro para a 128 

Diretoria pelo CFF, sem ônus, houve a compra de dois carros para a fiscalização 129 

com o valor doado. Informou que no mesmo evento houve um debate 130 

extremamente rico sobre os testes rápidos em farmácia com a presença de 131 

vários representantes de entidades interessadas no assunto, onde a principal 132 

preocupação foi a segurança do paciente e do farmacêutico. Ressaltou que 133 

haverá alterações nas RDCs contemplando as regras para a realização de 134 

alguns testes rápidos nas farmácias. O Secretário-Geral Otto Quintino informou 135 

que houve a Conferência Municipal de Saúde em Itajaí e agradeceu ao Farm. 136 

Ronald dos Santos pela ótima palestra apresentada. Informou ainda que marcou 137 

uma reunião com os funcionários do Departamento de Registro no dia 10/05, às 138 

13h, com o objetivo de levantar necessidades e sugestões, especialmente no 139 

tocante à digitalização de documentos e de otimização de procedimentos. Disse 140 

que durante a plenária do CFF o Tesoureiro Marco Koerich foi convidado para 141 

participar do Grupo de Trabalho sobre os testes rápidos. Informou com 142 

satisfação que foi fechado o acordo coletivo entre o Sindicato dos Farmacêuticos 143 

(Sindfar) e o Sindicato do Comércio Varejista de Itajaí, tendo sido definido um 144 

ganho real no piso salarial de 1,46 por cento, além do INPC de 3,94 por cento. 145 

Apreciação e votação de processos éticos: Relatos aprovados conforme 146 

Deliberação nº.1.344/19. Várias: O Tesoureiro Marco Koerich, a pedido da 147 



 

4 

 

Conselheira Sara Rauen, esclareceu sobre a gestão das Comissões Assessoras 148 

e como se dá o planejamento para os encontros. Nada mais havendo a ser 149 

tratado, deu a Srª. Presidente por encerrada a reunião plenária, e, para constar, 150 

eu, Farmacêutico Otto Luiz Quintino Junior lavrei a presente ata que segue 151 

assinada por mim, pela Srª. Presidente, Farmacêutica Karen Berenice Denez e 152 

pelos Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação.  153 

Florianópolis, aos vinte e seis dias do mês de abril de dois mil e dezenove. 154 

 155 

 156 

 157 

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

   
   

Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata: 
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