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ATA DA 696ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE

FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO  DIA 21 DE

AGOSTO DE 2020.

Às dez horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e  vinte, teve início no formato de

videoconferência,  a  sexcentésima  nonagésima  sexta  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, Mirela da Rosa Homem Pizarro, Noemia

Liege Maria da Cunha Bernardo, Sara Rosângela Martins Rauen, Saraí Hess e Tomás

Júlio  Correa  Neto.  CONSELHEIRO  SUPLENTE:  Robison  Menin.  JUSTIFICOU

AUSÊNCIA:  Hortência  Tierling  (Conselheira  Federal)  e  Otto  Luiz  Quintino  Júnior

(Conselheiro Federal Suplente). Parte I – O Presidente do CRF/SC, Farm. Marco Aurélio

Thiesen Koerich deu início à reunião plenária conferindo o quórum para a realização da

mesma. Foi retirado de pauta pelo presidente o item número três da pauta - Aprovação de

Deliberação  que  dispõe  sobre  valores  correspondentes  aos  custos  de  serviços  e

expedição de documentos devidos ao CRF/SC. A retirada de pauta se deu pelo motivo de

algumas normativas não terem sido explicadas pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF)

até a presente data. Perguntou aos conselheiros se teriam alguma pauta específica para

incluir  na  presente  plenária.  Tendo  resposta  negativa,  deu  início  ao  debate  sobre  o

primeiro item de pauta que foi - apreciação e votação das atas das Reuniões Plenárias

Ordinárias nº 694 realizada no dia 28/02/20 e nº 695 realizada no dia 03/07/20.  A

Conselheira Sara Rauen alertou que a ata de número 694 esta faltando os números das

deliberações aprovadas.  Foi retirada de pauta a aprovação da ata de número 694 e

aprovada  a  ata  número  695. Segundo  item  de  pauta:  Apreciação  e  votação  de

processos  diversos  (março  a  agosto): Relatos  aprovados  por  unanimidade

conforme Deliberação nº 1451/20.  Quarto item de pauta:  Aprovação do relatório do

TCU referente ao exercício CRF/SC 2019 –  O Presidente informou aos Conselheiros

que a equipe técnica do Conselho está disponível para qualquer dúvida que os mesmos

tiverem em relação ao relatório do Tribunal de Contas da União (TCU). Explicou que o

relatório é um resumo de todas a administração do CRF/SC no ano de 2019 no tocante a

gastos, e que a solicitação do TCU foi uma questão extraordinária no ano de 2019 para

que passasse em plenário. Ana Flávia questionou o porquê que o TCU solicitou que este
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relatório fosse aprovado em plenária no ano de 2020. O Presidente explicou que foi uma

determinação do TCU e acredita que seja por conta de transparência, lembrou que todos

os gastos do Conselho são inseridos no portal da transparência e contas trimestrais são

aprovadas  em plenária.  O presidente  informou também que  no  ano  de  2021  o  TCU

auditará o relatório pelo próprio site do CRF/SC no link da transparência. Sara Rauen

perguntou ao presidente do CRF se o que estava sendo aprovado seria o conteúdo do

relatório ou apenas o envio do relatório ao TCU, lembrou que em plenárias passadas na

qual balancetes financeiros foram apreciados, que alguns conselheiros se abstiveram de

aprovação, sendo ela, Sara Rauen, uma delas. Marco Koerich respondeu que está sendo

aprovado o envio do relatório e que respeita a opinião de conselheiros que discordaram

de  ítens  de  balanços  financeiros  que  foram  apreciados  em  plenárias  passadas.  O

Conselheiro Marcelo Conti também se mostrou com a mesma dúvida de Sara Rauen. A

Vice-Presidente do Conselho, Vânia Floriani Noldin, explicou aos conselheiros que o que

está sendo aprovado é o envio do relatório ao TCU e que neste relatório está incluso os

balancetes que foram apreciados em plenárias passadas, inclusive com as observações

de conselheiros que se opuseram ou se abstiveram de aprovação dos balancetes. Sara

Rauen  concordou  pela  votação  do  envio  do  relatório.  Envio  do  relatório  ao  TCU

aprovado por unanimidade. O Conselheiro Marcelo Conti indagou o presidente do CRF

referente a dados que o mesmo ficou de verificar junto ao departamento de fiscalização

sobre  farmácias  que  não  receberam  a  média  de  fiscalização  no  ano  de  2019.  O

presidente  pediu  ao  departamento  de  fiscalização  que,  se  possível,  se  pronunciasse

durante esta plenária referente ao questionamento do Marcelo Conti.  Informes: Marco

Koerich iniciou seus informes informando que a diretoria do CRF esteve reunida com o

Procon/SC no intuito de debater sobre o problema das vendas casadas que estavam

acontecendo  em  farmácias  de  SC.  O  presidente  informou  que  também  oficiou  o

Procon/SC referente ao problema das vendas casadas e também sobre a realização por

parte de uma empresa em SC de uma atividade chamada “pool” não referendada pela

ANVISA e VISA/SC. Explicou sobre a prática do “pool”. Informou que também oficiaram a

Policia  Militar  no  sentido  de  reforçarem  o  patrulhamento  de  estabelecimentos

farmacêuticos  devido  muitos  assaltos  sofridos  pelos  mesmos.  O Conselheiro  Luciano

Soares lembrou que a Prefeitura de Florianópolis fez na farmácia escola da UFSC testes

na modalidade “pool”. O presidente explicou sobre como a atividade está sendo realizado

por esta empresa e que provavelmente foi essa mesma empresa que realizou a atividade
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feita pela prefeitura na farmácia escola da UFSC. Ana Flavia lembrou que a Prefeitura de

Palhoça  também  realizou  testes  nessa  modalidade  “Pool”.  Por  último  o  presidente

informou  que  o  Supremo  Tribunal  Federal  (STF)  referendou  que  a  responsabilidade

técnica  é  do  farmacêutico.  Vânia  Noldin  em  seus  informes  fez  um  convite  para  os

profissionais  farmacêuticos  em  geral  a  participarem  da  campanha  que  o  CRF  esta

realizando, que é a postagem de fotos no site, de profissionais farmacêuticos que estão

na luta contra o Covid19. Informou também que no mês de agosto iniciou-se os trabalhos

dos  Grupos  Técnicos  (GT)  de  Trabalho  do  CRF/SC.  O  Secretário  Geral  Cláudio

Guimarães não tinha informes. O Diretor Tesoureiro Carlos Nyander saudou à todos e

relatou  que  percebeu  em  suas  atividades  laborais  que  há  bastante  impaciência  da

população em geral com o atendimento no balcão em relação aos cuidados para evitar a

transmissão  da  Covid  19.  Imagina  que  o  mesmo  cenário  aconteça  nas  farmácias  e

demais locais com atendimento de profissionais farmacêuticos. Se solidarizou com os

farmacêuticos que estão na linha de frente no combate à pandemia. A Conselheira Ana

Flávia em seus infomes perguntou ao presidente se existia alguma pesquisa do CRF em

relação  ao  número de  profissionais  farmacêuticos  infectados com o Covid19 em SC.

Sugeriu à Diretoria a realização de uma pesquisa através do site do CRF para se obter

essa estatística. A Conselheira também informou sobre uma preocupação que ela tem

referente a empregabilidade de farmacêuticos idosos em relação à pandemia. Disse que

foi indagada a respeito de um profissional que trabalha no interior e que foi afastado pelo

dono do estabelecimento devido a pandemia. Solicitou a visão da diretoria ou mesmo um

parecer  em relação  a  estes  casos  que  podem levar  a  um encerramento  precoce  da

carreira de um profissional com idade avançada. Perguntou se havia alguma previsão do

CRF/SC voltar as atividades presenciais na sede e seccionais. O presidente respondeu

que em relação a primeira pergunta, que há dificuldade de realização de pesquisa ou algo

do  tipo   devido  ao  sigilo  de  informações.  Em relação  ao  caso  do  profissional  idoso

afastado de suas atividades devido a pandemia o presidente respondeu que existe uma

orientação à fiscalizaçao do Conselho para casos deste tipo, e que não é intenção da

Diretoria  ter  qualquer  tipo  de  atitude  que  possa  ameaçar  a  empregabilidade  dos

profissionais que atuam em farmácias de SC. Lembrou também que algumas farmácias

estão  adotando  medidas  de  proteção  dentro  do  estabelecimento  para  profissionais

farmacêuticos que estão em grupo de risco. Em relação a volta do CRF as atividades

presenciais,  o  presidente  informou  que  aguardará  decretos  governamentais  e  das
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autoridades sanitárias. Disse que o CRF esta acompanhando o serviço público e que as

atividades  continuam  de  maneira  online.  A  Vice-Presidente  do  CRF  informou  à

Conselheira Ana Flávia que quando há uma necessidade de atendimento presencial é

agendado o atendimento no Conselho. O Conselheiro Luciano Soares informou que a

Escola  Nacional  dos  Farmacêuticos  está  promovendo  uma  pesquisa  da  educação

farmacêutica  em tempos de Covid19 no Brasil.  Convidou professores  e  estudantes  a

participarem. Informou que a Farmácia Escola da UFSC está passando por transição, que

ocorreu  encerramento  de  parceria  com  a  Prefeitura  de  Florianópolis  que  previa  a

dispensação  de  alguns  tipos  de  medicamentos  e  que  esses  medicamentos  serão

dispensados pela Policíinica do Estreito, mas que a Farmácia Escola continua na UFSC

com outros projetos. Achou interessante a idéia da Conselheira Ana Flávia em relação a

pesquisa  no site  do  CRF sobre  profissionais  farmacêuticos  que se  infectaram com o

Covid19 respeitando-se o anonimato. Acredita que uma pesquisa do tipo pode dar uma

visão  à  Diretoria  do  CRF/SC  na  questão  se  os  estabelecimentos  de  trabalho  de

profissionais farmacêuticos em SC estão tomando os cuidados necessários para evitar a

disseminação  do  Covid19  entre  seus  colaboradores.  O  Conselheiro  Marcelo  Conti

informou sobre a primeira reunião do GT de Farmácia do CRF/SC na qual debateu a

implantação da dupla responsabilidade técnica em SC. Parabenizou a transmissão da

plenária por rede social. Perguntou o que têm sido feito pelo CRF e CFF em relação ao

Ensino a Distância (Ead) nos cursos de farmácia, pois têm visto muita propaganda em

relação ao EaD. Disse que aguarda a volta das atividades na sede do CRF/SC e que têm

repassado à colegas os números dos canais de atendimento do Conselho. O Presidente

do CRF/SC respondeu ao Conselheiros que está respeitando os decretos municipais e de

autoridades sanitárias e que assim que for possível voltará com as atividades nas sedes e

seccionais,  destacou  o  serviço  online  e  os  agendamentos  que  podem  ser  feitos  na

necessidade de atendimento presencial. A Conselheira Mirela da Rosa informou que têm

recebido muitas denúncias sobre profissionais farmacêuticos que não têm especialização

completa em estética e estão atuando de forma ilegal em SC. Perguntou ao Presidente do

CRF/SC como são realizadas as fiscalizações nos estabelecimentos de estética. Lembrou

que para farmacêuticos trabalharem na área de estética existem uma série de requisitos

técnicos  e  administrativos  a  serem cumpridos.  Procurou  tranquilizar  os  farmacêuticos

estetas,  pois  nas  ultimas  semanas  biomédicos  perderam  alguns  direitos  devido  a

mudança em Resoluções em relação a procedimentos estéticos. Que o CFF e CRF/SC
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continuam trabalhando em prol  dos farmacêuticos estetas de SC. A Conselheira  Sara

Rauen enalteceu os profissionais farmacêuticos que estão na linha de frente do combate

a  pandemia.  Enalteceu  também o  trabalho  da  Farmácia  Escola  junto  a  comunidade.

Comentou  da  importância  do  CRF  ter  estatísticas  de  profissionais  que  contraíram  o

Covid19 em SC para poder agir na proteção ao profissional farmacêutico. Perguntou ao

presidente  do  CRF/SC  como  está  agindo  a  fiscalização  do  Conselho  em  relação  a

estabelecimentos farmacêuticos que precisam estar abertos mas também precisam retirar

o profissional  por suspeita de doença ou mesmo ter contraído o Covid. O Presidente

respondeu que entende a situação extraordinária e que a fiscalização esta compreensiva

em relação a estes casos. A Conselheira Sara Rauen informou que no dia  de ontem

houve a  aprovação de uma Portaria  do  Governo para  formalização de operações de

crédito tendo assim os donos de estabelecimentos farmacêuticos mais três meses para

buscar  financiamentos  junto  aos  bancos  para  poderem manter  seus  negócios.  Disse

ainda  que  foi  feito  um  estudo  que  indicou  que  mais  de  vinte  e  dois  por  cento  das

farmácias devem ser fechadas devido a crise provocada pela pandemia e isso deve se

refletir  em farmácias  de  pequeno  porte.  Solicitou  ao  CRF que  publique  esse  tipo  de

informação no site.  O presidente do CRF/SC informou que o CRF/SC já no início  da

pandemia  oficiou  a  Secretária  da  Fazenda  em  relação  as  dificuldades  que

estabelecimentos farmacêuticos deveriam enfrentar  durante a pandemia.  O presidente

também informou que na questão dos equipamentos de proteção individual (EPI), o CFF

forneceu  verba  para  EPIs  para  ser  usada  pelos  fiscais  do  CRF/SC  no  momento  da

fiscalização  de  estabelecimentos  farmacêuticos.  A  Conselheira  Sara  Rauen  ainda

informou sua decepção da maneira da qual foi criado o Grupo de Trabalho de Farmácia

do CRF/SC e que se sentiu desrespeitada.  A Conselheira  Saraí  Hess reforçou o que

comentou o Conselheiro Carlos Nyander sobre comportamentos da população em geral

no balcão dos estabelecimentos farmacêuticos durante a pandemia, e disse que treinou

seus  funcionários  para  que  tivessem um comportamento  adequado no  tratamento  de

clientes pois há muita irritação de todos com a pandemia. Entende que o profissional

farmacêutico deve seguir todas as regras no combate a pandemia em todos os locais,

seja no trabalho ou não. Acha importante ter estatísticas de profissionais farmacêuticos

contaminados pelo Covid19, no entanto, alertou que o contágio pode acontecer em vários

locais, e  não só no balcão da farmácia. Informou que seu maior problema no atendimento

balcão da farmácia têm sido em relação ao controle das vendas imposta pela Anvisa dos
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medicamentos  Ivermectina  e  Cloroquina.  Elogiou  a  atitude  da  Anvisa  em  controlar

medicamentos que não têm eficácia comprovada para determinada doença. Elogiou a

clareza  das  informações  dispostas  no  novo  site  do  CRF/SC.  A  Conselheira  Liege

Bernardo justificou seu atraso na plenária  pois  leciona aulas  na sexta  pela  manhã e

solicitou  à Diretoria  que alterne os  dias da semana para realização das plenárias  do

CRF/SC. Informou que têm sido muito questionada por colegas, principalmente no último

mês,  sobre  processos  operacionais  do  Conselho.  Informou  que  têm  sido  muito  bem

atendida pelos funcionários do CRF/SC nas demandas da qual precisou. Informou aos

demais  sobre  um  caso  de  uma  formanda  que  precisava  enviar  seu  diploma  para  o

Conselho para  registrar  seu  CRF e  que devido  ao  momento,  inclusive  de  greve  dos

correios a formanda tinha dúvidas e medos e precisava conversar pessoalmente com

algum funcionário,  mesmo que por  telefone.  Sugeriu  alguma mudança,  ao  menos no

período de pandemia, referente a envios de diplomas ao CRF pelos correios. Comentou

ainda sobre uma ameaça recebida por farmacêutico na cidade de Itajaí e acha importante

que a diretoria do CRF dê respaldo ao profissional que recebe ameaças e agressões e

também que, devido ao serviço virtual dos funcionários do Conselho seja dada máxima

atenção  ao  profissional  que  precise  de  ajuda.  Informou que  fará  alguns  plantões  no

hospital Marieta Konder em Itajaí. A vice presidente Vânia Noldin informou que na página

do CRF/SC há telefones disponíveis para o profissional entrar em contato caso necessite.

informou também que para inúmeros processos administrativos do CRF/SC já é possível

o envio de documentos  escaneados, mas no caso dos diplomas ainda não é possível

fazer este tipo de serviço online. A Conselheira Liege sugeriu uma extensão de prazo no

caso de envio de diplomas ao CRF/SC. O presidente do CRF/SC respondeu que avaliará

a ideia de extensão de prazo, pois o momento é de excepcionalidade, mas lembrou a

Conselheira que para o caso de entrega do diploma é possível fazer um agendamento

para entrega do diploma na sede do CRF/SC. O Conselheiro Tomás Corrêa informou

sobre um caso de uma colega que faz graduação em farmácia semi presencial  e por

conta  da  pandemia  a  graduação  passou  a  ser  cem  por  cento  EaD.  A  colega  do

Conselheiro tem dúvidas em sua formação devido a controvérsia do estudo em EaD para

cursos de farmácia.  O Conselheiro disse que irá encaminhar o caso à assessoria do

CRF/SC para dar  um retorno a estudante sobre o caso em questão.   O Conselheiro

Robison Menin elogiou o contato do CRF/SC com a polícia militar de SC no intuito de

solicitar reforços nos estabelecimentos farmacêuticos. Informou que no último mês a rede
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da qual trabalha foi alvo de quatro roubos e arrombamentos. Informou também que a rede

de farmácias da qual  trabalha têm disponibilizado atendimento online psicológico para

farmacêuticos e funcionários em geral. Disse que a rede fechou trinta e cinco unidades

durante a pandemia devido a dificuldades financeiras. Passou dados dos números de

infectados na rede: 211 casos confirmados de Covid19 entre farmacêuticos e funcionários

em geral num universo de 9000 colaboradores em todo o Brasil. Destes 211, 189 foram

recuperados, 21 em isolamento domiciliar e 1 óbito que ocorreu na região do Vale do

Itajaí.  Destes  211  casos,  61  casos  foram  em  Joinville,  savador  (BA)  23  casos,

Florianópolis 15 casos, Curitiba 8 casos, Itapema 7 casos e Vale do Itajaí  com 6 casos.

Comentou  sobre  um  caso  que  ocorreu  envolvendo  a  Vigilância  Epidemiológica  de

Florianópolis que levou 14 dias para oficiar o seu local de trabalho que era para afastar 2

colaboradores que tiveram contato com o colaborador que teve o Covid 19. O chefe do

departamento de fiscalização, Xênio Marques, informou ao Conselheiro Marcelo Conti que

no  momento,  por  levar  um  certo  tempo  para  a  pesquisa,  não  é  possível  repassar

informação de farmácias que não receberam a média anual de fiscalização no ano de

2020. O Chefe do Departamento de Fiscalização informou que este questionamento será

respondido  na  próxima  plenária.  O  Presidente  do  CRF/SC  justificou  a  ausência  da

Conselheira  Federal  desta  plenária.  Nada  mais  havendo  a  ser  tratado,  deu  o  Sr.

Presidente por encerrada a reunião plenária, e, para constar, eu, Farmacêutico Cláudio

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 vinte dias do mês de agosto de dois mil e

vinte.

Marco Aurélio Thiesen Koerich                                       Cláudio Laurentino Guimarães

          Presidente                                                                         Secretário Geral

Conselheiros presentes à sessão de aprovação da presente ata:

Nome Assinatura
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