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ATA DA 703ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO PLENÁRIO DO CONSELHO REGIONAL DE
FARMÁCIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA - CRF/SC, REALIZADA NO DIA 26 DE
MARÇO DE 2021. Às dez horas do dia vinte e seis de março de dois mil e vinte e um,
realizou-se, no formato de videoconferência, a septingentésima terceira reunião ordinária
do plenário. DIRETORES: PRESIDENTE: Marco Aurélio Thiesen Koerich. VICEPRESIDENTE: Vânia Floriani Noldin. DIRETOR TESOUREIRO: Carlos Nyander Theiss.
SECRETÁRIO-GERAL: Cláudio Laurentino Guimarães. CONSELHEIROS EFETIVOS:
Ana Flávia Broering Eller, Marcelo Conti, Sara Rosângela Martins Rauen, Róbison Menin,
Rodrigo Michels Rocha e Saraí Hess. CONSELHEIRO FEDERAL SUPLENTE: Otto Luiz
Quintino Júnior. AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Luciano Soares, Noemia Liege Bernardo,
Mirela da Rosa Homem Pizarro, Tomás Júlio Corrêa Neto e Hortência Tierling
(Conselheira Federal). Parte I – O Presidente do CRF/SC, Farm. Marco Aurélio Thiesen
Koerich deu início à reunião plenária dando boas vindas a todos e solicitando ao
Secretário Geral a conferência do quórum para a realização da mesma. Quórum
conferido, o Presidente decretou aberta a sessão plenária e justificou a ausência dos(s)
Conselheiros(as) nessa sessão. Primeiro item de pauta: Apreciação e votação dos
Processos Diversos - Relatos aprovados por unanimidade conforme Deliberação nº
1496/2021. Segundo item de pauta: Apreciação e votação dos Processos de Infração Relatos de processo de infração aprovados conforme Deliberação 1489/2021.
Terceiro ítem de pauta: Informes – O Presidente Marco Koerich informou que no dia de
ontem fez contato com a Vice-Presidente do Conselho Federal de Farmácia (CFF), Dra.
Lenira da Silva Costa, que informou que a Anvisa ainda não se pronunciou sobre as
Consultas Públicas 911 e 912 e que a previsão é para o mês de Abril. Informou também
que segundo informações vinda da Anvisa, não haverá retrocesso na RDC 302 na
questão da segurança do paciente. Informou também que devido a gravidade da situação
da pandemia o atendimento do CRF/SC continua virtual e que assim que Decretos
permitirem ao menos parte da equipe trabalhando, assim o fará. Que em relação a
vacinação em farmacêuticos e equipe informou que continua oficiando e mantendo
conversas com secretários e prefeitos e que têm obtido êxito em conversas com as
autoridades na questão da priorização de vacinação em farmacêuticos e equipe. Solicitou
que todos continuem com os cuidados devido a gravidade da situação da pandemia e deu
condolências a todas as famílias que perderam um ente querido devido ao Covid19. Otto
Luiz informou sobre a vacinação em idosos e profissionais de saúde no município de Itajaí
e informou também sobre o óbito de um farmacêutico em Itajaí. Solicitou que seja feita
pelo plenário um minuto de silêncio a todos os profissionais de saúde que perderam a
batalha contra o Covid19. Justificou a ausência da Conselheira Federal Titular de SC
nesta plenária. Informou que no dia de ontem o CFF fez uma apresentação de um curso
on-line de vacinação que será disponibilizado para todas as farmácias do Brasil. O curso
é gratuito na plataforma edu.farma e será 50% on-line e 50% presencial. Que o pedido
para a apresentação deste curso foi feito pela Conselheira Federal de SC, Hortência
Tierling. Que na próxima plenária do CRF/SC pretende apresentar aos conselheiros, de
maneira breve, este curso. Comentou também sobre o problema do uso da cloroquina de
maneira irresponsável. Marco Koerich comentou sobre a fala de Otto Quintino sobre a
vacinação para profissionais de saúde no municipio de Itajaí e que a diretoria do CRF/SC
enviará um ofício a Prefeitura do município pois a mesma têm exigido o CNES para
cadastramento para vacinação, no entanto, profissionais autônomos não possuem CNES.
Vânia Noldin convidou a todos a participarem de uma live no dia 30 de março as
19h30min sobre atenção farmacêutica e relatos de experiência. Que o CRF/SC divulgará
em suas redes sociais sobre esta live. Comentou sobre a hipótese de vacinação nas
redes privadas, no entanto, lembrou aos profissionais que, se liberada, a vacinação não
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poderá ser feita na sala de injetáveis e um conjunto de pré requisitos que demandam
certo investimento serão necessários para aplicação das vacinas nas redes privadas. Ana
Flávia informou a Vice Presidente que o documento sobre o cumprimento das normas
técnicas para credenciamento, licenciamento e funcionamento de estabelecimentos de
estabelecimentos de saúde para poderem aplicar vacinas é a Portaria SES 985 de 15 de
dezembro de 2020. Vânia informou que estão aumentando os casos de problemas
adversos devido o aumento do uso de medicamentos que não possuem efeito
comprovado contra a Covid19. Solicitou cuidados ao profissionais ao dispensar os
medicamentos. Cláudio Guimarães parabenizou os colegas coordenadores de farmácia
pelo exaustivo trabalho durante a pandemia que os mesmos têm trabalhado muito para o
bom andamento dos cursos de farmácia em SC. Informou que atualmente existem 13
cursos de farmácia em SC e mais de 300 acadêmicos se formam anualmente em SC.
Lamentou a falta de vacinas no país. Parabenizou o município de Blumenau na
distribuição de vacinas contra Covid19. Lembrou a todos que não existe tratamento
precoce contra Covid19. Parabenizou os profissionais que trabalham no Instituto Butantã
e Fiocruz pelos estudos contra Covid19. Carlos Nyander comentou que o setor de
laboratórios têm enfrentado problemas com falta de insumos durante a pandemia. Se
solidarizou com os colegas analistas clínicos. Ana Flávia comentou sobre a importância
do curso gratuito de vacinas que será disponibilizado pelo CFF, solicitou que os
farmacêuticos do estado façam a adesão ao curso. Solicitou a criação de outros cursos
nas áreas de homeopatia, florais e outros. Agradeceu aos prefeitos e secretários
municipais de saúde que incluíram os farmacêuticos no grupo prioritário para vacinação e
solicitou que haja um engajamento de farmacêuticos e CRF/SC na tentativa de colocar
farmacêuticos e equipe como prioritários para vacinação naqueles municípios que ainda
não o fizeram. Otto quintino pediu a palavra e lembrou que neste período acontece as
convenções coletivas e que é importante que farmacêuticos acionem seus sindicatos para
lutarem por ganhos maiores. Marcelo Conti lamentou a guerra política e desunião de
autoridades no Brasil na missão de adquirir vacinas para a população. Comentou sobre a
dupla responsabilidade técnica em SC, informou que SC é um dos únicos estados a não
ter a dupla RT implantada e que o CRF/SC precisa o quanto antes resolver esta questão.
Lembrou que o CRF/SC é o único órgão representante do farmacêutico no estado e que o
CRF precisa proteger o profissional. Comentou que o Sindicato dos Farmacêuticos de SC
(SINDFAR/SC) está praticamente desmantelado, citou questões políticas. Marco Koerich
lembrou que SC possuí uma das melhores assistências farmacêuticas do país e pleno
emprego para profissionais farmacêuticos. Róbison Menin não deu informes. Sara Rauen
informou que sempre pautou sua conduta em apoiar tudo aquilo que, em sua opinião,
fosse benéfico para categoria, indepente de quem esteja na direção do CRF/SC. Que
nunca fez oposição apenas para contrariar, e que no momento anda sentindo uma
animosidade e tratamento diferenciado em relação ao seu pedido de vista no processo de
infração 14396. Que recebeu o parecer do Conselheiro relator Claudio Guimarães no dia
de ontem e reafirmou que no dia de hoje por volta das 07h da manhã enviou o seu
parecer de vistas ao presidente do CRF/SC referente a tal processo. Que enviou foto ao
presidente do CRF/SC comprovando que o e-mail foi enviado por volta das 07h da manhã
de hoje. Solicitou aos conselheiros que seus pareceres tenham os mesmos tratamentos
no momento da análise do processo de infração. Lembrou que o processo de infração
14396 foi um processo ímpar pois na plenária passada o mesmo chegou sem assinatura
do Conselheiro relator no parecer. Solicitou que todos os processos de infração venham
completos,ou seja, com todas as assinaturas e demais ritos necessários. Solicitou que o
viés político no CRF/SC seja deixado de lado. Agradeceu ao Presidente do CRF/SC pela
atenção dispensada a um colega farmacêutico que têm enfrentado dificuldades por
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bloqueios em suas contas por dívidas não pagas ao CRF/SC. Solicitou que Marco Koerich
continue engajado na resolução do problema ao farmacêutico. Informou sobre o aumento
do salário do assessor do CRF/SC, elogiou o trabalho do assessor, que o reajuste foi
merecido, mas solicitou que o mesmo tratamento seja dado aos demais funcionários do
Conselho. Solicitou uma análise para um aumento de salário aos demais funcionários do
CRF/SC pois o custo de vida está cada vez mais alto. Comentou em relação a Lei 14125
sobre aplicação de vacinas e que foi até a Visa/SC para saber sobre a Lei. Leu para os
Conselheiros alguns pontos importantes da Lei em relação a vacinação e lembrou que
ainda não está autorizado a vacinação em estabelecimentos comerciais. Informou que o
Brasil é o quadragésimo sexto país do mundo em vacinação. Marco Koerich respondeu à
Sara Rauen que a Diretoria do CRF/SC sempre esteve aberto ao diálogo e foram
respeitosos com todos os conselheiros. Que em relação ao processo de infração 14396 o
parecer de vistas da Conselheira realmente chegou em suas mãos momentos antes do
início desta plenária e que o parecer do Conselheiro Cláudio foi enviado em tempo hábil
para todos os conselheiros. Que tem que ser respeitado o voto da maioria dos
Conselheiros. Que não existe viés político e que a única forma desta Diretoria trabalhar é
de maneira republicana, de forma a proteger a categoria e a sociedade. Que a Diretoria
do CRF/SC respeita todos os Conselheiros seja de oposição ou de situação. Que em
relação ao farmacêutico citado pela Conselheira Sara o Presidente respondeu que o
profissional recebeu todos as informações e retornos da equipe do CRF/SC e muitas
vezes não houve retorno do profissional. Que o CRF/SC deve se basear nas legalidades
dos processos. O Conselheiro Rodrigo Michels informou que têm crescido de forma
vertiginosa a procura pela hidroxicloroquina inalatória nas farmácias magistrais. Informou
que farmácias de manipulação têm feito trabalhos técnicos e repassando aos médicos, se
disponibilizou para enviar os trabalhos se algum Conselheiro desejar. Rodrigo Michels
informou também que está passando um drama familiar pois seu pai está internado em
estado grave com Covid19. Saraí Hess informou que entende as pessoas que procuram o
tratamento preventivo para Covid19, mas reiterou que o profissional farmacêutico deve se
atentar e ter cautela na farmácia em relação ao uso exagerado da ivermectina pela
população. Informou que em todas as plenárias, nas votações de processos de infração,
faz uso de seu voto com sua consciência e senso de justiça, independente se o parecer é
de Conselheiro da situação ou de oposição. Solicitou que os colegas atentem e que
repassem a informação adiante que os testes de covid realizado fora do tempo correto
dão falso negativo e as consequências disso é a transmissão do vírus para a toda família
de quem realizou tal teste. Informou que nas cidades menores do interior de SC a
vacinação dos profissionais farmacêuticos têm acontecido numa velocidade maior. Falou
também sobre as reuniões do GT de Farmácia para discutir a duple RT e que
possivelmente logo a proposta do GT deverá ir ao plenário. Marcelo Conti sugeriu que o
CRF/SC produza algum material referente ao momento certo para fazer cada exame de
Covid19 para repassar aos farmacêuticos de SC, no intuito de evitar resultados falso
negativos. Carlos Nyander sugeriu ao Presidente encaminhar o pedido de Marcelo Conti
sobre material sobre momento correto dos exames de Covid19 para o GT de Análises
Clínicas do CRF/SC. Sara Rauen solicitou que seja anexado ao material do GT de
Farmácia sobre dupla RT e que deverá ser apreciado em plenário, os resultados das duas
comissões de farmácia anteriores que também discutiram a dupla RT em SC. O
Presidente do CRF/SC agradeceu a todos os farmacêuticos que estão na linha de frente
ao combate ao Covid 19, agradeceu também o trabalho dos funcionários do CRF/SC que
estão em home-office. Nada mais havendo a ser tratado, o Presidente do CRF/SC
agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião plenária, e, para constar, eu,
Farmacêutico Claudio Laurentino Guimarães lavrei a presente ata que segue assinada
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por mim, pelo Sr. Presidente, Farmacêutico Marco Aurélio Thiesen Koerich e pelos
Conselheiros presentes na sessão de sua aprovação. Florianópolis, aos vinte e seis dias
do mês de março de dois mil e vinte e um.

Marco Aurélio Thiesen Koerich
Presidente

Cláudio Laurentino Guimarães
Secretário Geral
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Assinatura

