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ATA DA 695ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 03 DE
JULHO DE 2020  Às dez horas do dia três de julho de dois mil e  vinte, teve início no
formato  de videoconferência,  a  sexcentésima nonagésima quinta  reunião ordinária  do
plenário.  DIRETORES:  PRESIDENTE  -   Marco  Aurélio  Thiesen  Koerich.  VICE-
PRESIDENTE  –  Vânia  Floriani  Noldin.   SECRETÁRIO-GERAL –  Claudio  Laurentino
Guimarães. TESOUREIRO - Carlos Nyander Theiss. CONSELHEIROS EFETIVOS: Ana
Flávia  Broering  Eller,  Luciano  Soares,  Marcelo  Conti,  Noemia  Liege  Maria  da  Cunha
Bernardo,  Sara  Rosângela  Martins  Rauen,  Saraí  Hess  e  Tomás  Júlio  Correa  Neto.
OUTRAS  PRESENÇAS:  Hortencia  Salett  Muller  Tierling  (Conselheira  Federal).
JUSTIFICOU AUSÊNCIA: Mirela da Rosa Homem Pizarro.  Parte I – O Presidente do
CRF/SC,  Farm.  Marco  Aurélio  Thiesen  Koerich  deu  início  à  reunião  plenária
primeiramente agradecendo aos presentes na transmissão online, em seguida agradeceu
aos conselheiros e equipe técnica, que possibilitou a primeira transmissão online de uma
plenária do CRF/SC. O presidente informou aos conselheiros que por se tratar de uma
reunião deliberativa há o direito de pagamento de jeton, no entanto, por se tratar de uma
reunião por videoconferência ele sugeriu o não pagamento do jeton, posto em votação a
sugestão foi aprovada por unanimidade.  Aprovação do plano de fiscalização: Dando
início ao debate do primeiro item de pauta do dia, o presidente Marco Aurélio solicitou a
vice-presidente, Vânia Noldin, informar as mudanças sugeridas por alguns conselheiros e
também pela diretoria do plano anual de fiscalização. Vânia lembrou os conselheiros que
todos receberam o plano de fiscalização e que as propostas destacadas em azul foram as
mudanças sugeridas por conselheiros e diretoria na plenária de fevereiro. Vânia informou
também que no dia dois de julho o CRF recebeu do Conselho Federal de Farmácia (CFF)
o ofício 717/20 que informava que em plenária realizada no dia 30/06 o CFF deliberou
para a mudança de tempo para avaliação do perfil de assistência farmacêutica, passando
de doze para vinte e quatro meses e que, esta situação, por motivo temporal, não esta
retratada no plano de fiscalização mas que os conselheiros considerem esses números
como oficiais. Sobre as alterações no plano, Vânia informou que as principais mudanças
solicitadas por  conselheiros  e  diretoria  foi  na  questão dos afastamentos  provisórios e
estão na pagina oito no item 2.3 e seus subitens, e que a principal alteração se refere no
acatamento  de  atestados  tempestivos  na  questão  de  processos  de  fiscalização  para
ausência  de  profissional  em estabelecimentos  farmacêuticos  e  explicou  também que,
essas  ausências  com  atestados  tempestivos  não  serão  consideradas  para  fins  de
processos éticos.  Informou que os profissionais  devem justificar  antecipadamente  sua
ausência quando for possível de fazê-la. Lembrou que o CRF/SC apoia a realização de
cursos e aperfeiçoamentos profissionais para farmacêuticos(as) e que estes são tipos de
atividades que podem e devem ser comunicadas antecipadamente ao Conselho. Informou
que também esta  evidenciado no plano anual  de  fiscalização que o  CRF acatará  os
comunicados de ausência enviados antecipadamente, mas que no caso de uma visita do
fiscal  ao  estabelecimento  se  o  mesmo  constatar  que  esta  sendo  realizada  alguma
atividade privativa do farmacêutico com o profissional ausente o CRF aplicará um auto de
infração conforme rege a Lei. Por ultimo, Vania informou que o plano anual de fiscalização
deve  ser  entregue  ao  CFF  até  o  dia  30  de  julho.  O  presidente  retomou  a  palavra
agradecendo a vice presidente pelas explicações e repassou a palavra aos conselheiros
para  considerações.  Luciano  Soares  perguntou  sobre  quem  fará  as  avaliações  dos
atestados para fins de processos éticos e Vânia respondeu que os conselheiros avaliarão
e  lembrou  que  na  maioria  das  vezes  as  avaliações  são  feitas  em grupo  na  câmara
técnica. A conselheira Sara Rauen sugeriu uma mudança no texto na página dezessete
uma vez que naquele local não informa que os atestados enviados tempestivamente não
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serão considerados para a questão do perfil  de assistência profissional.  A conselheira
Saraí  Hess  informou  que  na  página  doze  há  muitas  informações  sobre  o  perfil  de
assistência farmacêutica e sugeriu  incluir  o texto solicitado por  Sara na página doze.
Posto em votação pelo presidente a sugestão da Conselheira Saraí em relação a incluir o
texto  de  Sara  na  página  doze.  Aprovado  por  unanimidade.  Posto  em  votação  pelo
presidente as mudanças no plano anual de fiscalização de 2020 informadas anteriormente
por Vânia. Aprovadas por unanimidade.  Informes: O presidente do CRF/SC iniciou os
informes  dizendo  que  o  CRF/SC  tem  se  colocado  a  disposição  das  autoridades  no
enfrentamento  da  pandemia.  Lembrou  que  desde  o  início  da  pandemia  em  SC  os
estabelecimentos comerciais farmacêuticos, laboratórios, farmácias hospitalares e outros
segmentos estão abertos e auxiliando a sociedade no combate à pandemia. Lembrou que
neste momento crítico muitas mudanças estão ocorrendo,  algumas do dia  para noite,
exemplificou com resoluções que são aprovadas num dia e alteradas no outro e disse que
o CRF têm procurado esclarecer autoridades e população no que for preciso. Lembrou
também que o Conselho aderiu a campanha contra a violência doméstica e que farmácias
voluntárias que queiram aderir a campanha serão treinadas para auxiliar nesta campanha,
evidênciando  a  importância  dos  estabelecimentos  farmacêuticos  para  a  sociedade.  O
secretário  geral,  Claudio  Guimarães,  em  seus  informes,  agradeceu  os  esforços  dos
servidores do CRF/SC que estão mostrando afinco na realização de seus trabalhos via
home-office. Informou que a partir do dia dez de julho o CRF/SC implantará um novo
sistema para a relização de seus trabalhos operacionais que é o BR Conselhos e que
este novo sistema proporcionará agilidade e conomia de tempo nos serviços operacionais
do Conselho. Agradeceu aos servidores da informática e os servidores Elaine Huber e
Everaldo  Amaral  nos  esforços  para  implantação  do  novo  sistema.  O  presidente  do
CRF/SC solicita que conste em ata a justificativa de ausência para participação nesta
plenária  da  conselheira  Mirela  Homem  Pizarro.  O  diretor  tesoureiro  Carlos  Nyander
informou que na última plenária do CFF foi deliberado pela prorrogação até 31/12/20 para
adesão ao plano de recuperação fiscal,  o REFIS que foi  normatizado pela Resolução
533/10. Carlos Nyander leu em voz alta a Resolução aprovada na ultima plenária do CFF
e após a leitura explicou sobre a mesma. O diretor também registrou o momento histórico
do CRF/SC que é a realização da primeira reunião plenária online e que a diretoria tem
trabalhado muito neste momento de pandemia. Parabenizou a diretoria do CRF/SC no
envolvimento no combate a pandemia.  Disse que um dos problemas enfrentados por
população e até profissionias de saúde é a desinformação sobre o coronavirus que é uma
doença  bastante  complexa  e  imprevisível  e  por  isso  destaca  a  importância  dos
profissionais farmacêuticos no fornecimento de informações à população. Marco Aurélio
reafirmou o informe de Carlos Nyander sobre a importância do profissional farmacêutico
na cadeia de saúde e no auxílio a  outras categorias e população no infome sobre o
covid19 e outras doenças. Marco também agradeceu a todos os funcionários do CRF/SC
que estão trabalhando em home office e se dedicado a realização de suas tarefas. A
Conselheira  Federal,  Hortência  Tierling,  em  seus  informes,  parabenizou  a  categoria
farmacêutica que está na linha de frente no combate ao covid19.  Comentou sobre a
realização das plenárias históricas do CRF/SC e tambem CFF realizadas de modo online.
Parabenizou  a  diretoria  do  CRF/SC  pelo  trabalho  realizado  por  SC  nesta  época  de
pandemia.  Comentou  sobre  a  mudança  visual  ocorrida  no  site  do  CRF  e  sobre  a
importância das lives que o CRF vêm realizando nesta época em que a informação é de
extrema importância. Informou que foi  moderadora da  live de estética. Homenageou a
profissional farmacêutica e amiga pessoal Jane Terezinha Martins, falecida no mês de
junho. Repassou os informes sobre a plenária online do CFF que ocorreu no dia 30/06/20,
entre eles a aprovação das resoluções que tinham sido aprovadas anteriormente via Ad
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Referendum  que  são  as  Resoluções  CFF  681/20,  682/20,  683/20,  684/20  e  686/20.
Informou também sobre o lançamento de um Guia de Praticas Clínicas e outros livros
online para auxílio aos profissionais farmacêuticos no combate a covid19. Informou sobre
o  lançamento  da  plataforma edu.farma  que  disponibiliza  cursos  para  profissionais  no
combate a pandemia. Disse que no lançamento da plataforma edu.farma estava presente
o farmacêutico Arnaldo Medeiros, Secretário Nacional de Vigilância em Saúde a qual o
CFF solicitou para que dê encaminhamentos nas antigas pautas do CFF em relação a
valorização da profissão farmacêutica protocoladas anteriormente no Ministério da Saúde.
Informou sobre os cursos lançados na plataforma digital do CFF. Informou tambem que no
site  do  CFF  existe  uma  plataforma  específica  sobre  covid19  com  noticias  diárias,
resoluções, portarias e informes técnicos que subsidiam o trabalho diario do profissional
farmacêutico no combate a doença. O presidente lembrou que no site do CRF também
esta  disponível  informes  e  normativas,  principalmente  locais,  que  podem  subsidiar  o
trabalho do profissional farmacêutico no combate à pandemia. A conselheira Ana Flavia
em seus informes perguntou e também sugeriu que o CRF disponibilize informações aos
profissionais  farmacêuticos  de  como  proceder  em  relação  ao  CRF  no  caso  de
contaminação pelo covid19. Parabenizou a diretoria pelo site novo, pelas lives que estão
acontecendo. Parabenizou todos pela aprovação do plano anual de fiscalização e pelo
bom senso nas mudanças. Perguntou se é possível a realizaçào de uma live ou um curso
sobre  os  medicamentos  hidroxicloroquina  e  Ivermectina.  Referente  a  informações  de
como o farmacêutico deve proceder em caso de contaminação pelo Covid19 o presidente
do CRF/SC informou a Ana Flavia que desde o início da pandemia a diretoria solicitou a
fiscalização para que acatem os afastamentos de profissionais que se contaminaram pelo
covid 19, doenças de base ou mesmo que fazem parte do grupo de risco, disse tambem
que o CRF esta tendo um cuidado especial para com os profissionais que estão no grupo
de risco e que os casos entre os profissionais estão aumentando. Achou muito boa a
sugestão  da  conselheira  em  relação  a  informações  aos  profissionais  que  se
contaminaram pelo covid19. O conselheiro Luciano Soares em seus informes desejou que
os farmacêuticos se protejam da melhor forma possível pois estão na linha de frente ao
combate ao Covid19. O conselheiro Marcelo Conti parabenizou a diretoria pela realização
da plenária on line, elogiou as lives e cursos que o Conselho está realizando de maneira
online. Apoiou a sugestão da conselheira Ana em relação ao CRF realizar cursos para
esclarecimentos  sobre  os  medicamentos  hidroxicloroquina  e  Ivermectina,  pois  está
havendo  muita  procura  desses  medicamentos  nas  farmácias  e  há  muita  informação
desencontrada sobre medicamentos  no  combate a  covid  19 surgindo a cada dia.  O
conselheiro  disse  também  que  espera  que  o  novo  plano  de  fiscalização  traga  mais
tranquilidade  aos  profissionais  que  realmente  precisam  se  ausentar  da  farmácia  por
algum motivo justo e que as mudanças no novo plano não seja usada de ma-fé por maus
profissionais. A conselheira federal Hortência Tierling pediu a palavra e informou que o
CFF publicou uma nota técnica numero 04/20 que é sobre ato farmacêutico. A conselheira
explicou que a nota técnica implica que o(a) farmacêutico(a) quando perceber que um
medicamento foi prescrito de forma off-label deve explicar ao paciente e caso o mesmo
ainda  queira  levar  o  produto  o(a)  farmacêutico(a)  deve  preencher  um  formulário
descrevendo a situação, assinar e entregar ao paciente, ficando com uma via, evitando
assim, possíveis processos éticos e judiciais. Lembrou que existem leis que permitem que
o profissional farmacêutico possa fazer avaliação de prescrição. A Conselheira Noemia
Liege  não  tinha informes  mas  destacou que  concordou  com os  informes importantes
dados  pelos  conselheiros  no  plenário.  A  conselheira  Sara  Rauen  prestou  uma
homenagem  a  todos  os  profissionais  farmacêuticos  que  estão  na  linha  de  frente  no
combate a covid19. Parabenizou a diretoria do CRF/SC pela realização das lives, pelo
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novo  layout  do  site,  agradeceu  também  a  conselheira  federal  que  têm  mantido  os
conselheiros regionais atualizados com as informações do CFF. Agradeceu também os
conselheiros pela aprovação de mudanças no novo plano de fiscalização. Ressaltou ainda
que o momento atual é de extrema importância para o debate da dupla responsabilidade
técnica, sugeriu que devido a pandemia mais farmacêuticos terão que se ausentar das
farmácias  para  cuidarem de si  ou  de  seus  entes  e  também comentou sobre  a  crise
financeira que, devido a pandemia, há a necessidade do profisisonal de farmácia ter que
opções para o aumento de sua renda. A conselheira Saraí Hess falou sobre a importância
do(a) farmacêutico(a) no balcão da farmácia, não só no auxílio ao combate da covid19
mas também de outras doenças. Disse que no momento atual a população esta muito
insegura  e  o  profissional  de  farmácia  virou  um  ponto  de  referência  de  extrema
importância,  mais  agora  do  que  em  outros  momentos.  A conselheira  parabenizou  a
diretoria pelo novo layout do site, pelas  lives, cursos e trabalho que desenvolvido nesta
época de pandemia. Destacou o trabalho do conselho como comunicador à sociedade. O
conselheiro Tomás Júlio concordou com os informes dos(a) conselheiros(a) e exaltou o
trabalho da classe farmacêutica  nesta  época de combate  à  pandemia.  O conselheiro
ainda destacou o trabalho da jovem graduanda do curso de farmácia, Lalesca Rodrigues,
que está a frente da Associação Jovem de Farmácia do DF. O conselheiro destacou que
Lalesca Rodrigues é altamente enganjada nos assuntos da profissão e que é essencial
que profissionais mais experientes apoiem jovens que se dedicam ao conhecimento e a
profissão farmacêutica. O conselheiro informou ainda que uma estudante o questionou
sobre  o  curso  da  qual  ela  estava  fazendo  numa  universidade  de  nome  UNIBTA,  a
farmacêutica tinha dúvidas se o curso poderia não ser reconhecido pelo CRF/SC, Tomás
disse que ia encaminhar o e-mail da estudante para a assessoria e que se fosse o caso,
este poderia ser um assunto de pauta para a próxima plenária. O conselheiro parabenizou
ainda diretoria e conselheiros do CRF/SC pelo trabalho desenvolvido. Para finalizar os
informes,  a  vice  presidente  Vânia  Noldin  agradeceu  o  apoio  dos  conselheiros  pelas
alterações  e  aprovação  do  novo  plano  de  fiscalização.  Parabenizou  a  diretoria  pelos
eventos online que estão sendo realizados, disse ainda que os eventos dos dias 07 e
09/07,  que serão moderados por  ela  e pela conselheira  Saraí  Hess respectivamente,
estão  com as  inscrições  lotadas  e  que  foram abertas  as  datas  de  14  e  16/07  para
ministrar novamente os cursos. Informou que o Conselho firmou contrato com o google
meet, tendo assim, a estrutura necessária e confiável para o desenvolvimento de eventos
online. A vice presidente ainda comentou sobre uma pergunta que estava no chat  da
plenária sobre venda, por profissionais farmacêuticos, do medicamento ivermectina para o
combate  a  covid19.  O  conselheiro  Claudio  Guimarães  solicitou  a  palavra  e  mostrou
preocupação, devido a crise do covid19, com os professores dos 15 cursos de farmácia
ministrados em SC. Enalteceu os coordenadores dos cursos de farmácia de SC que,
apesar das dificuldades, estão se esforçando muito para colocar o semestre em prática e
não causar prejuízos aos estudantes. Informou que a poucos dias é que o governo de SC
autorizou as aulas práticas para estudantes de farmácia e o início de estágios presenciais
nas unidades de saúde. Informou que já sugeriu à diretoria do CRF/SC para realização de
uma reunião com os coordenadores dos cursos de farmácia de SC no intuito de oferecer
maneiras de melhorar a parte pratica do ensino. O presidente do CRF/SC disse que os
professores dos cursos de farmácia têm realizado um papel de extrema importância no
momento atual com a pandemia. O conselheiro Marcelo Conti solicitou a palavra e sugeriu
que o CRF elaborasse alguma maneira de esclarecer a situação da assinatura digital em
receitas pois esta havendo problemas com MEMED e Conselho Regional de Medicina de
Santa Catarina (CRM/SC). O presidente do CRF Marco Aurélio disse que é importante a
fala  de  Marcelo  e  disse  que  irá  reforçar  sobre  essa  questão  com  o  CRM/SC.  As
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conselheiras  Ana  Flavia  e  Vânia  Noldin  comentaram  sobre  as  possíveis  causas  de
problemas sobre o caso das receitas digitalizadas e plataformas disponíveis. O presidente
do CRF/SC reafirmou que irá conversar com o CRM/SC sobre o caso. O conselheiro
Luciano Soares pediu a palavra e sugeriu que o CRF/SC debata e  oriente a população
sobre o uso do medicamento ivermectina. Sugeriu tambem um debate e olhar critico do
CRF/SC sobre  a  expansào  dos  cursos  de  farmácia  online  e  suas  consequências.  O
presidente  do  CRF/SC  comentou  positivamente  sobre  as  sugestões  do  conselheiro
Luciano, comentou também sobre as palavras proferidas pelo conselheiro Tomas Julio
sobre  as  atitudes  positivas  da  graduanda  Lalesca  Rodrigues  referente  a  profissão
farmacêutica.  O  presidente  Marco  Aurélio  homenageou  a  farmacêutica  falecida  Jane
Terezinha  Martins.  Agradeceu  os  conselheiros  pelo  apoio  à  atual  gestão  e  que  está
sempre disposto ao diálogo e sugestões.  Nada mais havendo a ser tratado, deu o Sr.
Presidente por encerrada a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Claudio
Laurentino  Guimarães  lavrei  a  presente  ata  que  segue  assinada  por  mim,  pelo  Sr.
Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos Conselheiros presentes
na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos três dias do mês de julho de dois mil e
vinte. 


