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editorial

COM O OLHAR NO
FUTURO, NOVAS
RELAÇÕES SURGEM
PARA O BEM DA
PROFISSÃO
Esta edição da “O Farmacêutico em revista” traz o
destaque das principais ações da nova diretoria nos
seis primeiros meses de atuação, as mudanças, os
desafios, mas principalmente as respostas para
algumas questões que contribuem para o benefício da
profissão e da saúde pública.
Um novo olhar foi lançado nos serviços oferecidos
para o profissional e empresas desde que a situação
pandêmica mundial modificou as relações pessoais e institucionais. Depois de dois anos atípicos, as
transformações vieram para ficar e o CRF-PR buscou
adaptar-se à nova realidade implementando, cada vez
mais, o atendimento online e o presencial por meio de
agendamento e ampliando os serviços dentro da plataforma CRF-PR em Casa, como a Declaração de Atividade Profissional (DAP), a 2ª Via da Carteira Profissional,
2ª Via da Cédula de Identidade profissional, Anotação
de Título na Carteira Profissional e mais 12 serviços
(confira a relação completa na página 12), e toda essa
adaptação é para facilitar e incluir o farmacêutico.

o lançamento de um canal oficial do CRF-PR no
TikTok, com o tema: “Vamos falar de coisa séria, mas
de forma descontraída”. Milhares de farmacêuticos
e estudantes de Farmácia compartilharam os vários alertas sobre o uso, armazenamento, descarte,
entre outras informações a respeito do medicamento.
A matéria de capa destaca uma ação conjunta
do CRF-PR no Complexo Médico Penal de Pinhais
– CMPP com mais cinco entidades, a Defensoria
Pública, Conselho Regional de Medicina do Paraná
(CRM-PR), Conselho Regional de Enfermagem do Paraná
(COREN-PR), Conselho Regional de Nutrição (CRN-8)
e Vigilância Sanitária do Município de Pinhais, que
resultou em melhorias à população carcerária
do – CMPP – PR. Esperamos que a leitura desta
edição contribua para enriquecer o nosso debate e
estreitar os laços de engajamento. Por outro lado,
seguimos com o nosso compromisso de vencer os
desafios e dar o nosso melhor em favor da profissão.

DIRETORIA CRF-PR
Mandato 2022 - 2023
Dr. Márcio Augusto Antoniassi - Presidente,
Dr. Valquires Souza Godoy - Vice-Presidente,
Dr. Eduardo Marani Valério - Diretor Tesoureiro,
Dra. Greyzel Emilia Casella Alice Benke - Diretora Secretária-Geral.

Boa leitura!

Outro ponto importante para os gestores do
CRF-PR é o relacionamento colaborativo com as
entidades do setor farmacêutico. Este intercâmbio
de ações conjuntas é primordial de acordo com as
diretrizes traçadas pela diretoria. Nesse sentido,
os diretores já se reuniram com os dirigentes do
Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Paraná,
Associação Pontagrosensse de Farmacêuticos –
ASPONFAR, Associação dos Farmacêuticos Magistrais –
PR, com o vice-presidente da Federação Nacional dos
Farmacêuticos - Fenafar, além da Sociedade Brasileira
de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde – SBRAFH.
Apresentamos ainda, nesta edição, a Campanha de grande sucesso sobre o Uso Racional de
Medicamentos, celebrada em 05 de maio. Com o
objetivo de valorizar a profissão e orientar a
população quanto aos perigos de se fazer uso
indiscriminado de medicamentos ou sem orientação, a campanha, que teve veiculação em rádios
de todo o Paraná, ganhou fama na internet com
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CRF-PR retoma
atendimento
presencial
por meio de
agendamento

SERVIÇOS CRF-PR ONLINE

MAIS AGILIDADE
NA PALMA DE
SUA MÃO

Desde o mês de abril de 2022 o CRF-PR retomou o atendimento presencial, de forma agendada,
tanto para Pessoa Física quanto Jurídica. Assim, quando o profissional/empresa não conseguir realizar algum procedimento ou solicitação por meio do CRF-PR em Casa, o mesmo poderá agendar um
horário em nosso site (www.crf-pr.org.br). O atendimento será orientativo e o procedimento será
realizado pelo próprio profissional ou empresa, de forma presencial, na sede ou seccionais, com o
auxílio de um de nossos colaboradores.
Solicitamos que o profissional gere, de preferência, um protocolo antecipado via CRF-PR em Casa e
informe o número do protocolo, no campo “Observações”, no momento do agendamento, possibilitando dar celeridade na realização e tramitação do serviço requerido – caso haja dificuldade em
alguma etapa específica.
Confira os serviços do CRF-PR que podem ser realizados de forma online, por meio da ferramenta
CRF-PR em Casa. A iniciativa faz parte de um dos objetivos da nova gestão do CRF-PR, em facilitar
o acesso a serviços de forma remota aos farmacêuticos.
Confira a seguir alista dos serviços disponíveis para agendamento:
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Serviços de Pessoa Física que podem ser agendados:
1. Anotação de título de pós-graduação na carteira profissional
2. Baixa de responsabilidade técnica
3. Baixa / Cancelamento de inscrição de pessoa física
4. Solicitação de 2ª via de documentos: carteira, cédula e crachá profissional
5. Solicitação de declaração de aptidão para serviços de vacinação
6. Solicitação de habilitação profissional

Serviços de Pessoa Física que deverão ser agendados para atendimento presencial:
1. Inscrição Definitiva
2. Efetivação da Inscrição

Serviço de Pessoa Física que deverá ser realizado por e-mail
(pessoafisica@crf-pr.org.br)
1. Reabilitação de Inscrição

Serviços de Pessoa Jurídica que podem ser agendados:
1. Ingresso de Responsabilidade Técnica
2. Alteração de Horário e/ou Modalidade

Serviços de Pessoa Jurídica que devem ser realizados exclusivamente pelo
CRF-PR em Casa
1. Defesa de Auto de Infração
2. Declarações do Estabelecimento

Clique aqui e acesse o passo a passo de como fazer o agendamento
Clique aqui para realizar o agendamento
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Está disponível no CRF-PR em Casa um novo serviço: a Declaração de Atividade Profissional (DAP),
Temporária ou Permuta de Horários. A declaração é um procedimento exclusivo para estabelecimentos em condição REGULAR junto ao CRF-PR no quesito Responsabilidade Técnica, em que
estejam definidos os horários de RT e que atendam às exigências das legislações específicas a cada
Natureza de Estabelecimento. O procedimento é efetuado de forma integralmente eletrônica, estando, porém, sujeito a indeferimento pelo CRF-PR, caso seja comprovada alguma irregularidade.
Em caso de DAP temporária, vale lembrar que a mesma deve ser feita pelo farmacêutico ingressante, e é limitada a 30 dias. Já a DAP Permuta de Horários pode ser feita por quaisquer interessados
na troca, porém é exclusiva a farmacêuticos do mesmo estabelecimento.
Realize o procedimento de forma totalmente online! É prático, fácil e rápido!
Para mais informações de como realizar o serviço, clique aqui.

Atenção!
Os novos procedimentos de DAP permitem maior agilidade e flexibilidade aos farmacêuticos
que precisem realizar troca eventual em seu horário de assistência. Em decorrência disso, não
serão mais aceitos protocolos em que os profissionais declarem Horários Alternativos.
Os estabelecimentos que possuem profissionais com horários alternativos declarados e que
ainda não realizaram alteração em seu quadro e/ou nos horários dos profissionais, terão prazo
até 31/12/2022 para a efetivação dessa alteração.

Novos serviços
online são
disponibilizados
no CRF-PR em
Casa
Novidade para você, farmacêutico!

O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná – CRF-PR vem trabalhando para facilitar ainda mais o acesso a serviços de forma remota aos farmacêuticos. Assim, empresas
e farmacêuticos podem realizar suas solicitações de forma rápida e eletrônica. A partir de
agora, novos serviços ao farmacêutico estão disponíveis no CRF-PR em Casa, e podem ser
realizados pela plataforma online:

10
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- 2º Via de carteira Profissional de Farmacêuticos
- 2º Via da Cédula de Identidade Profissional do Farmacêutico
- Anotação de Título na carteira Profissional
- Cancelamento de Inscrição de Pessoa Física
- Comunicado Retorno Antecipado
- Crachá de Identificação do Profissional
- Documento Resposta Profissional ao Oficio enviado pelo CRF-PR
- Efetivação de Inscrição Provisória para Definitiva
- Inscrição Remida web
- Parcelamento Anuidades
- Parcelamento de Débito (WEB)
- Prorrogação de Inscrição Provisória
- Solicita cópia de Processo Ético
- Solicitação de declaração de Aptidão para aplicação de vacina
- Transferência de Profissional para outro CRF

Todos os serviços acima podem ser realizados pelo CRF-PR em Casa, de forma online, pelo celular
ou computador.
Por meio de nossa plataforma as informações ficam registradas diretamente no sistema, permitindo
o acompanhamento das solicitações e dando maior celeridade ao procedimento.
CRF-PR mais perto de você!

ALERTA!
Após a realização do protocolo, o Departamento de Cadastro emitirá a indicação de regularidade
ou irregularidade em até 03 (TRÊS) dias úteis do requerimento, disponibilizando esta decisão ao
farmacêutico no protocolo da ferramenta CRF-PR em casa do Profissional. Não havendo resposta
neste prazo, o interessado deverá entrar em contato com o CRF-PR (Departamento de Cadastro
de PF), para esclarecimentos. O início do prazo se dá no primeiro dia útil posterior ao protocolo.
Sendo o retorno do CRF-PR, pela correção ou complementação de documentos, este deverá ser
efetuado impreterivelmente em 01 (UM) DIA ÚTIL da decisão informada na ferramenta CRF-PR em
Casa do Profissional, com acesso em “Protocolos Aguardando Resposta” onde constarão, no campo
Observações, as adequações necessárias para a evolução do requerimento. O não atendimento à
devolutiva de correções no prazo estipulado, ou a reapresentação com erros, implicará no IMEDIATO INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO PROTOCOLADO, sendo este informado também no protocolo na ferramenta CRF-PR em Casa do Profissional.
Importante! Na hipótese de indeferimento do requerimento, o processo deverá ser reiniciado,
inclusive com a apresentação de todos os documentos exigidos no procedimento inicial.
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Um 05 de maio para lembrar a população sobre os
riscos que os medicamentos representam se tomados sem orientação e esclarecer sobre o papel
fundamental do farmacêutico, que atua para um
melhor gerenciamento do uso dos medicamentos,
na prescrição de medicamentos isentos de receituário, na orientação para o uso correto, e o principal, a conscientização para o uso racional. Aliás,
a data foi criada, em 1998, pelo Conselho Nacional
de Entidades Estudantis de Farmácia, justamente
com essa finalidade: orientar a população!
Segundo dados do Sistema Nacional de Informações
Tóxico-Farmacológicas (Sinitox), os medicamentos
são a principal causa de intoxicação no Brasil. O
CRF-PR faz este alerta todos os anos, porém, em
tempos de Covid-19, a busca desenfreada por tratamentos resultou no uso abusivo de medicamentos
na tentativa de prevenir ou intervir de alguma forma na doença. O uso de medicamentos que não são
efetivos e que não são seguros é um grande fator de
risco para a piora da saúde do paciente. Desta forma, nunca se fez tão importante destacar a função
do farmacêutico na mediação e orientação quanto
ao uso de medicamentos, buscando minimizar o seu
impacto.
A Diretoria enfatiza que atualmente o farmacêutico
é um agente primordial e um elo essencial com a
sociedade para garantir que todos tenham informações relevantes e verdadeiras quanto ao uso correto e seguro dos medicamentos.
“É muito importante que as pessoas busquem os
profissionais da saúde, especialmente os farmacêuticos, para se informar quanto à eficácia e a
segurança dos medicamentos a serem usados. É
extremamente perigoso o uso não orientado de
medicamentos, sem indicação correta”, ressaltou
o presidente do CRF-PR, Dr. Marcio Augusto Antoniassi.
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É muito
importante
que as pessoas
busquem os
profissionais da
saúde, especialmente
os farmacêuticos,
para se informar
quanto à eficácia e a
segurança dos
medicamentos
a serem usados. É
extremamente
perigoso o uso não
orientado de
medicamentos, sem
indicação correta
Dr. Márcio Augusto Antoniassi
Presidente CRF-PR.

Por que a segurança da
população passa pelas
mãos do farmacêutico?

A dispensação de medicamentos orientada pelo farmacêutico visa garantir a eficácia e a segurança
da terapêutica prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário. Portanto, as farmácias públicas e privadas, como estabelecimentos de saúde, de fácil acesso e que contam com a
presença do farmacêutico em período integral, contribuem para o acesso seguro ao medicamento,
além de dar todas as orientações de utilização dos medicamentos que podem contribuir para a prevenção e recuperação da saúde. Esse foi o questionamento que norteou a campanha e que o CRF-PR
procurou responder à sociedade paranaense.

CAMPANHA
Vamos falar de coisa séria,
mas de forma descontraída?

Neste ano, além da tradicional campanha de orientação, o CRF-PR juntamente com os acadêmicos
do CRF-PR Júnior, anunciou a sua chegada ao Tik Tok, uma plataforma de vídeo que conta atualmente com quase 2 bilhões de usuários ativos mensalmente em todo o mundo. O maior objetivo da
entidade ao inaugurar o seu canal na rede social chinesa é aproximar novos públicos do dia a dia da
entidade e divulgar informação aos usuários.

O FARMACÊUTICO EM REVISTA Edição 137

15

O CRF-PR pretende aproveitar o alto potencial de alcance e viralização do app de vídeos curtos para ampliar o contato especialmente com os jovens. A ideia é que a conta institucional divulgue informações técnicas, a rotina do Conselho e os serviços prestados para o farmacêutico e também acerca do uso racional
de medicamentos para a população de forma criativa e acessível.
O perfil @crfpr inaugura o canal com dois vídeos oficiais. A primeira postagem anuncia a chegada do CRF-PR no Tik Tok e o segundo lança a campanha “5 fatos sobre o uso racional de medicamentos”. A partir
deste vídeo, os próximos, para o “05 de Maio”, são fruto da parceria com o CRF-PR Júnior. De forma descontraída, alunos e professores, irão elencar conteúdos informativos e alertas para população quanto aos
perigos de usar medicamentos sem orientação de um profissional da saúde, descarte correto, medicamentos controlados, compra de medicamentos em locais não regulamentados, entre outros.

UEM e UniBrasil foram destaque na
Campanha
Os acadêmicos que integram o CRF-PR Júnior da Universidade Estadual de Maringá e da UniBrasil foram
destaques na campanha. Cada grupo elaborou um vídeo com muita criatividade e informação abordando
o “Uso Racional de Medicamentos”.
Esse foi o intuito da campanha, envolver os acadêmicos e a partir disso, fazer com que eles desenvolvessem um material orientativo para a população. E o resultado foi surpreendente, o CRF-PR enaltece e
valoriza a dedicação de todos os acadêmicos envolvidos.
CLIQUE AQUI E CONFIRA OS VÍDEOS DA CAMPANHA

CRF-PR e entidades
discutem valorização
do profissional e o
uso racional de
medicamentos
em Cascavel
O Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná – CRF-PR, participou de uma reunião na
Câmara municipal de Cascavel, no dia 05 de maio, promovida pela Universidade Estadual do
Oeste do Paraná – Unioeste para discutir o uso racional de medicamentos e o papel do farmacêutico no sistema de saúde. A reunião foi feita em parceria com o presidente da Comissão
de Saúde da Câmara Municipal de Cascavel, o vereador Edson Souza, e reuniu profissionais e
autoridades de diversas áreas de atuação farmacêutica.
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Acadêmicas de Farmácia Unioeste: Amanda Stefanello e Ana Laura
Bossada.

Dra. Sheila Meza - Coordenadora da Seccional do CRF-PR de
Cascavel

Antes das discussões iniciarem, as acadêmicas do
curso de Farmácia da Unioeste Amanda Stefanello
e Ana Laura Bossada realizaram uma apresentação sobre os cuidados necessários para o uso, armazenamento e descarte de medicamentos. As
acadêmicas fazem parte do projeto de extensão
“Uso Racional dos Medicamentos”, que desenvolve ações de conscientização sobre o tema.
Presente na reunião, a coordenadora do curso de
Farmácia da Unioeste, Dra. Mônica Suldofski, destacou a relevância do tema discutido e falou sobre
o papel da universidade pública nestas questões.
“É muito importante até pelo papel da universidade na prestação de serviços para a comunidade. Nós enquanto instituição pública temos que
mostrar as possibilidades que temos de melhorar
a qualidade de vida da população mediante a atuação destes profissionais”, afirmou.
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A coordenadora ainda destacou um importante
encaminhamento retirado da reunião, que versa
sobre o tratamento de afluentes líquidos oriundos
das atividades hospitalar e farmacêutica. “Hoje
existe uma legislação antiga e que só fala sobre
resíduos sólidos. Existe uma preocupação quanto
a isso, até a Organização Mundial da Saúde tem
debatido essa questão. É uma quantidade muito
grande de resíduos que são descartados na rede
comum, sem um tratamento prévio para ele”, comentou. Para essa questão, os envolvidos irão procurar a proposição de uma legislação para regular
o descarte dos resíduos de laboratórios, centros
cirúrgicos, entre outros.
Dra. Sheila Meza, professora do curso de Farmácia
da Unioeste e coordenadora da Seccional de Cascavel do CRF-PR, representou a entidade no evento. Ela também destacou o papel extensionista da
universidade e destacou a gama de possibilidades
de atuação do profissional farmacêutico. “Um dos
braços da instituição é esse de trabalhar diretamente com a comunidade e levar esse conhecimento. Daqui saíram propostas extremamente
relevantes sobre a valorização do profissional de
farmácia, sobre onde ele estará inserido na comunidade e mostrando suas habilidades, pois ele
tem um leque de atuação muito amplo que não é
restrito ao balcão da farmácia” ressaltou.
O presidente da Comissão de Saúde e Assistência
Social da Câmara de Cascavel, vereador Edson
Souza falou sobre as ações que podem ser tomadas para melhorar o atendimento farmacêutico
como um todo. “Percebemos uma grande necessidade do Poder Público discutir o uso racional dos
medicamentos e o descarte correto deles. Aqui se
demonstrou que boa parte das bactérias multirresistentes se criam a partir do descarte incorreto.
Além disso, a valorização e a contratação de mais
profissionais farmacêuticos pelo Poder Municipal
foram temas tratados e que receberam encaminhamentos”, disse.

CRF-PR cria dois
novos Grupos
Técnicos de
Trabalho:
Mulheres
Farmacêuticas e
Parlamentar
O FARMACÊUTICO EM REVISTA Edição 137
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Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas

O primeiro encontro entre a diretoria do CRF-PR
e o Grupo Técnico de Trabalho Mulheres Farmacêuticas aconteceu de forma online. A reunião
aconteceu no dia 23 de maio e marcou o início
dos trabalhos do GTT. O projeto tem como objetivo promover a assistência farmacêutica na
saúde da mulher, mediante a capacitação dos
farmacêuticos; desenvolver estratégias para o
enfrentamento da violência contra a mulher;
combate à desigualdade de gênero no mercado
de trabalho; promover atividades de valorização
e reconhecimento entre as farmacêuticas, as instituições e a sociedade. Hoje, no Paraná, dos 20
mil profissionais registrados 73% são mulheres.
Mas por traz dessa representatividade toda,
está um reflexo que mostra que ainda há muito o que fazer para que as mulheres conquistem
mais reconhecimento profissional. Um estudo
do CFF mostrou que, especialmente nas faixas
salariais mais elevadas, os homens ainda levam
vantagem, embora sejam minoria na profissão.
Entre os farmacêuticos que recebem acima de
R$ 5.000, 22% são homens e 10,6% mulheres. Se-
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gundo pesquisa conduzida pelo IBGE, em 2018,
as mulheres ganhavam 79,5% do total pago aos
homens e a força feminina representava 45,3%
do trabalho no País.
A iniciativa do CRF-PR, de ter um grupo de trabalho formado exclusivamente por mulheres
para trabalhar pelas causas femininas, visa atuar constantemente para tornar as disparidades
encontradas cada vez menores, promover atividades de valorização e reconhecimento entre as
farmacêuticas, as instituições e a sociedade.
Fazem parte do grupo a Dra. Alide Ferraes, Dra.
Ana Paula Vilar, Dra. Fernanda Dantas e Dra.
Pollyanna Panazzolo. Participaram da reunião
as farmacêuticas do grupo e também a diretoria
do CRF-PR: Dr. Márcio Augusto Antoniassi, presidente, Dr. Valquires Godoy, vice-presidente, Dra.
Greyzel Benke, diretora secretária-geral e o Dr.
Eduardo Valério, diretor tesoureiro. O encontro
foi para alinhamento de estratégias para definição do escopo de trabalho do grupo.

Grupo Técnico de Trabalho Parlamentar

A equipe nomeada, no início do mês de março,
para compor o GTT Parlamentar se reuniu com a
diretoria do CRF-PR de forma online para definir
as diretrizes de trabalho. O grupo foi criado com
o objetivo de estreitar relações com governantes
e parlamentares, em prol de melhorias para o
setor farmacêutico. Participaram da reunião os
membros do GTT: Dr. Fábio Augusto do Carmo
Santana, Dr. Fábio de Brito Moreira, Dr. José Alex
Gonçalves Figueira e Dra. Marisol Dominguez
Muro. Também participaram da reunião o presidente do CRF-PR, Dr. Márcio Augusto Antoniassi,
o vice-presidente, Dr. Valquires Godoy e o assessor político Dr. José Carlos Tozetto Vetorazzi.
Nesta primeira reunião, os integrantes do GTT
e diretores do CRFPR trabalharam os objetivos
do grupo técnico e algumas ações iniciais com os
parlamentares paranaenses. Entre elas, ficou definida a elaboração de uma agenda de visitação
para apresentação dos trabalhos que o Conselho
desenvolve e esclarecer a respeito da representatividade dos farmacêuticos para a saúde da população. Uma das primeiras atividades do grupo

foi a elaboração de um material com propostas
que abrangem a classe farmacêutica.
“A criação do GTT é uma porta que se abre para
darmos maior visibilidade ao trabalho do farmacêutico. Queremos fortalecer a classe, estreitando o contato com importantes tomadores de
decisão, para que estes possam nos representar
em momentos importantes”, afirmou o presidente do CRF-PR, Dr. Márcio Augusto Antoniassi.
O vice-presidente, Dr. Valquires Godoy, enalteceu a criação do GTT e destacou que esta é uma
iniciativa inédita. “A diretoria do CRF-PR vai
trabalhar em conjunto com o grupo, propondo e
discutindo questões importantes do setor farmacêutico para dialogar com o poder legislativo”.
Acompanhe os trabalhos dos novos GTTs em:

www.crf-pr.org.br
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Diretoria do
CRF-PR se
reúne com GTTs
para alinhar o
planejamento
anual de ações
Compor os Grupos Técnicos de Trabalho era prioridade da
Diretoria do CRF-PR, que assumiu os trabalhos da entidade
em janeiro deste ano

A diretoria se reuniu separadamente com cada GTT e durante os encontros apresentou alguns informes, como por exemplo a atuação e mobilização da entidade frente às questões que atingem
cada área de atuação do grupo técnico. Conversaram ainda sobre comunicação e relações institucionais do CRF-PR.
Com tudo alinhado à atual gestão, os GTTs iniciaram seus planejamentos de atuação que incluem
a elaboração de materiais técnicos, eventos presenciais e online, visitas técnicas, discussão de
temas importantes para o setor farmacêutico, entre outras atividades.
Acompanhe as atividades dos Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR pelo site e mídias sociais do
Conselho.

Os membros dos 14 Grupos Técnicos de Trabalho do CRF-PR se reuniram com a diretoria do CRF-PR para discutirem o planejamento anual de ações. Umas das prioridades
dessa gestão era compor os GTTs que assessoram os diretores da entidade, no que diz
respeito a assuntos técnicos que envolvem as diversas áreas de atuação farmacêutica.
Segundo a diretoria “foi um trabalho de muito empenho para a finalização da composição dos grupos, tendo em vista que representa um campo fundamental de atuação
do CRF-PR. Os GTTs são responsáveis por dar todo suporte tanto para os profissionais
das áreas específicas de atuação, quanto para a diretoria, são pontos norteadores”.

22
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Curso Gestão
Farmacêutica
vai percorrer o
Paraná
Fique atento ao calendário para saber quando irá
acontecer em sua região
O projeto do curso “Gestão Farmacêutica” é uma iniciativa da nova diretoria em
parceria com o Conselho Federal de Farmácia (CFF), e passará em várias cidades do
Paraná. O objetivo é trazer informações importantes aos farmacêuticos empreendedores sobre precificação e marketing digital para farmácias. O profissional que participar do curso irá desenvolver diversas habilidades e construções sólidas a respeito
das relações com as pessoas, equipes e clientes. O aprendizado no curso compreende
também uma série de ferramentas de negociação e comunicação para a edificação de
um papel farmacêutico consistente e conectado com o mercado atual e em sinergia
com as tendências.
O curso de Gestão Farmacêutica é ministrado pelo Dr. Eduardo Valério, farmacêutico,
diretor tesoureiro do CRF-PR, especialista em gestão e finanças e Business Coaching, e
o Dr. Vitor Costa, farmacêutico e mestre em direção estratégica de marketing.
O curso, que conta com o apoio da empresa Megatec Farma Ltda, é gratuito, tem uma
carga horária de 12 horas e já aconteceu em Santo Antônio da Platina (06 e 07 de
maio) e Umuarama (03 e 04 de junho) e até dezembro passará em mais 07 municípios.
Consulte o calendário no link abaixo para saber quando irá acontecer em sua região e
participe! Ou acesse em nosso site a aba “Cursos e Eventos” e confira as datas em que
o curso passará pelas demais cidades do Paraná: Clique aqui
Ao final do curso, o farmacêutico recebe um certificado.
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Diretoria do
CRF-PR promove
bate-papo com
farmacêuticos
Aproveitando o calendário do curso de “Gestão Farmacêutica”, a diretoria tem se reunido com
os farmacêuticos, da cidade sede do evento e região, para um momento de ouvir suas expectativas e sugestões.
Buscando a administração integrativa, conforme uma das propostas da nova gestão, a diretoria
do CRF-PR já reuniu, com os farmacêuticos da região de Santo Antônio da Platina e Umuarama.
Estiveram presentes o presidente do CRF-PR, Dr. Marcio Augusto, o vice-presidente, Dr. Valquires Godoy, a diretora secretária geral, Dra. Greyzel Benke, o assessor parlamentar, Dr. José
Carlos Tozetto Vettorazzi e a conselheira do CRF-PR, Dra. Ana Paula Vilar.
O bate-papo irá acontecer em várias cidades do Paraná, acompanhando os cursos de Gestão
Farmacêutica.
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MATÉRIA DE CAPA

Inspeção do CRF-PR,
em ação conjunta,
no Complexo Médico
Penal de Pinhais
resulta em melhorias à
população carcerária
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O escopo das atividades de um Conselho de classe vai além de registrar, fiscalizar e disciplinar
a profissão. No caso do CRF-PR, seu engajamento está também nas lutas sociais para a construção de espaços democráticos e a defesa de políticas públicas, priorizando ações que estimulam
a qualificação dos profissionais, melhores condições de trabalho, democratização das relações
profissionais e garantia do acesso universal e humanizado aos serviços públicos.

HISTÓRICO
De acordo com o Conselho de Medicina, a instituição se encontrava sob indicativo de interdição ética desde 2020. As entidades envolvidas na inspeção
afirmaram que vem acompanhando a situação do
CMP há vários anos e, o CRM em fiscalização recente, constatou degradação gradativa das condições
para prestação de serviços de saúde no local.

Nesse sentido, uma ação conjunta realizada entre o CRF-PR a Defensoria Pública, Conselho
Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR), Conselho Regional de Enfermagem do Paraná (COREN-PR), Conselho Regional de Nutrição (CRN-8) e Vigilância Sanitária do Município de Pinhais,
em março deste ano, resultou em melhorias à população carcerária do – CMPP – PR.
Imediatamente à inspeção, o CRM-PR determinou a interdição ética do Complexo Médico Penal, em Pinhais, Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Com a medida, aprovada em sessão
plenária do CRM, foram impedidas as entradas de novos presos na unidade até que as medidas
necessárias fossem tomadas pelas autoridades competentes para normalizar os atendimentos.

Segundo as entidades, os problemas encontrados afetam não só os profissionais que ali atuam, mas
também a população carcerária assistida, que é composta de internos em medida de segurança por
questões de saúde mental e de presos com diversas "afecções clínicas e cirúrgicas" ou que apresentam vulnerabilidade aumentada, como, gestantes, idosos, cadeirantes e acamados.
Em nota, a Defensoria Pública do Paraná (DPE-PR), por meio do Núcleo de Política Criminal e Execução Penal (Nupep), afirmou que o CMP estava sob indicativo de interdição em razão do déficit
de profissionais da área de saúde na unidade. Além disso, o Nupep afirma ainda que, segundo os
artigos 10 e 14 da Lei de Execução Penal, é direito dos apenados e presos provisórios, a assistência à saúde em caráter preventivo e curativo, que abrange atendimento médico, farmacêutico e
odontológico.

Operação conjunta: representantes das
entidades que participam da inspeção no CMPP.

Fiscais do CRF-PR: Dra. Nayana Banhara,
Dr. Eduardo Pazim e a Gerente do Setor de
Fiscalização, Dra. Tayná Lima.
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Condições precárias de assistência à saúde dos encarcerados.
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AS IRREGULARIDADES
A equipe de Fiscalização do CRF-PR juntamente com os outros agentes encontraram diversas
irregularidades que vão desde o armazenamento incorreto dos medicamentos, fracionamento
irregular, falta de rastreabilidade (medicamentos sem informações de lote e validade), medicamentos e produtos vencidos, irregularidades no controle e guarda de medicamentos controlados da Portaria MS. nº 344/98, entre outras.

Outra situação é quando os pacientes se recusam
a tomar os medicamentos. Eles são realocados em
embalagens diversas, identificadas apenas com o
nome do medicamento ou substância, sem dosagem específica, validade ou lote, para posteriormente serem administrados para outros pacientes,
não é possível se certificar qual medicamento está
sendo devolvido, ou seja, a identificação fica comprometida. A separação é feita de forma visual,
por semelhança entre os comprimidos (cor, forma
e tamanho).

POSTO DE ENFERMAGEM: MEDICAMENTOS DA PORTARIA 344/98 FORA DO
ARMÁRIO; FRACIONAMENTO IRREGULAR E COMPRIMIDOS SOLTOS.

"

É muito importante
realizarmos ações
conjuntas como essas.
Quando trabalhamos
dessa forma, quem
ganha são os
envolvidos e a
sociedade.
Dra. Tayná Lima
Gerente do Departamento
de Fiscalização do CRF-PR

Medicamentos devolvidos (recusados pelos pacientes ou não
administrados).

Segundo a equipe de fiscalização, também não
foram encontrados registros de treinamentos dos
funcionários, manual de boas práticas e POP´s
(Procedimento Operacional Padrão) e não há Plano
de Gerenciamento de Resíduos.
É dever do CRF-PR fiscalizar e autuar os estabelecimentos que não trabalham em conformidade
com a legalidade e que impactam de forma negativa a profissão farmacêutica mas, sobretudo, a
sociedade. Para a gerente do setor de fiscalização
do CRF-PR, Dra. Tayná Lima, que também partici-
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pou da operação, o resultado gerado pela operação foi positivo. “É muito importante realizarmos ações conjuntas como essas. Quando
trabalhamos dessa forma, quem ganha são os
envolvidos e a sociedade”, destacou.
Em relação à atuação dos farmacêuticos, a
gerente do setor de Ética, Dra. Fernanda Rogenski Penteado, ressaltou que será avaliada
individualmente as irregularidades detectadas
no local e, “se evidenciada a transgressão ao
Código de Ética Disciplinar, poderá resultar
em sanções disciplinares, observado o direito
ao devido processo legal, ao contraditório e a
ampla defesa”.
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MEDICAMENTOS VENCIDOS DESDE 2021 E OUTROS SEM
INFORMAÇÕES DE LOTE E VALIDADE

MEDICAMENTOS VENCIDOS EM USO E DISPOSTOS EM VÁRIOS LOCAIS

MEDICAMENTOS CONTROLADOS EM ARMÁRIO SEM CHAVE E
DISPOSTOS EM BINS E FRACIONAMENTO DE MEDICAMENTOS
(UNITARIZAÇÃO)

A diretoria do CRF-PR reconhece os
resultados da operação como promissores no sentido de assegurar aos
encarcerados uma assistência digna.
“Reiteramos nosso compromisso com
a categoria farmacêutica e, sobretudo, com o usuário do medicamento
que possui o direito de contar com a
assistência do farmacêutico para assegurar que o tratamento seja realizado de forma correta e o paciente se
recupere o mais breve possível”.
Também participaram da operação
conjunta os fiscais: Dr. Eduardo Pazim
e Dra. Nayana Banhara.
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"

Reiteramos nosso
compromisso com a
categoria farmacêutica
e, sobretudo, com o
usuário do medicamento
que possui o direito de
contar com a assistência
do farmacêutico para
assegurar que o
tratamento seja
realizado de forma
correta e o paciente
se recupere o mais
breve possível.
Diretoria do CRF-PR

O FARMACÊUTICO EM REVISTA Edição 137

33

O presidente do CRF-PR, Dr. Márcio Augusto Antoniassi, destacou a importância dos sindicatos
para que sejam mantidos os direitos dos profissionais e afirmou que a entidade está buscando
maior aproximação e quer trabalhar em conjunto com a Fenafar e o Sindifar-PR nas questões
que envolvem a melhoria da qualidade de trabalho e da garantia dos direitos, como o adicional de insalubridade do farmacêutico que realiza testes de covid-19 e aplicação de injetáveis.

Diretoria do
CRF-PR recebe
vice-presidente
da Fenafar
A diretoria do CRF-PR se reuniu, no dia 19 de abril, na sede do Conselho, com o vice-presidente
da Federação Nacional dos Farmacêuticos (Fenafar) e presidente do Sindicato dos Farmacêuticos de Goiás, Dr. Fábio José Basílio.
Na pauta estiveram assuntos relativos aos direitos dos profissionais e a melhoria das condições
de trabalho dos farmacêuticos nas mais diversas áreas, como o adicional de insalubridade para
o farmacêutico, a jornada de trabalho, percentual na participação de serviços, piso salarial
nacional, entre outros.
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Dr. Fábio Basílio ressaltou que a Fenafar está
muito satisfeita em participar desse momento
com o CRF-PR estabelecendo esta parceria entre as entidades na luta dos direitos dos farmacêuticos. “É muito importante que as entidades
estejam juntas para debater essas questões, e
nesta reunião tivemos vários encaminhamentos
que trarão resultados para o farmacêutico”.
Dra. Greyzel Benke, diretora secretária geral,
falou que encontros como esses só valorizam a
profissão farmacêutica e causam impacto positivo para a categoria.
Dr. Valquires Godoy, vice-presidente, também
citou as demandas em comum das entidades:
conselhos, federações e sindicados em busca de
melhorias para a profissão. “Com uma entidade apoiando a outra, a probabilidade de ganho
para o profissional é muito maior”, destacou.
O diretor tesoureiro, Dr. Eduardo Valério, manifestou sua satisfação em participar desse
momento onde as instituições unem forças
para fortalecer a classe farmacêutica. “Nós,
enquanto diretores do CRF-PR, acreditamos na
união e no diálogo permanente das entidades
para o bem comum dos farmacêuticos. É isso
que estamos buscando”.

"

Nós, enquanto
diretores do CRF-PR,
acreditamos na
união e no diálogo
permanente das
entidades para o
bem comum dos
farmacêuticos.
É isso que estamos
buscando.
Dr. Eduardo Valério
Diretor Tesoureiro do CRF-PR

Ao final da reunião, o presidente do CRF-PR convidou Dr. Fábio para uma breve participação na
Plenária, o vice-presidente da Fenafar, em sua
fala, voltou a evidenciar a importância da união
das entidades na luta pelos farmacêuticos. “As
entidades trabalhando juntas, só têm a fortalecer
nossa categoria e essa união é fundamental para
valorizar o farmacêutico”, finalizou.
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CRF-PR se reúne
com diretoria da
Anfarmag, objetivo
é discutir melhorias
para o setor de
manipulação
A diretoria do CRF-PR recebeu, no último dia 20 de abril, a diretoria regional do Paraná da Associação Nacional dos Farmacêuticos
Magistrais – Anfarmag-PR. Estavam presentes a presidente, Dra. Rejane Gué Hoffmann, a vice-presidente, Dra. Karen Janaina
Galina, a segunda secretária, Dra. Elaine Cristina Bueno, e o membro suplente do Conselho de Administração da Anfarmag Nacional e conselheiro do CRF-PR, Dr. Fábio Queiroz. Também participaram do encontro o presidente do CRF-PR, Dr. Marcio Augusto
Antoniassi, o vice-presidente, Dr. Valquires Godoy, a diretora secretária geral, Dra. Greyzel Benke e o diretor tesoureiro, Dr.
Eduardo Valério.
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CRF-PR se reúne
com diretoria da
ASPONFAR
Para fortalecer a categoria farmacêutica é necessário, entre outras coisas, união. Por isso, o Conselho Regional de Farmácia do
Estado do Paraná – CRF-PR e a diretoria da Associação Pontagrosensse de Farmacêuticos - ASPONFAR se reuniram, no último dia
10 de maio, na Seccional do CRF-PR, em Ponta Grossa. O intuito foi estreitar o relacionamento entre as entidades e ouvir as reivindicações da classe local para que o Conselho possa auxiliar e contribuir na organização de ações, para juntos, buscarem uma
solução às demandas e assim ampliar a representatividade dos farmacêuticos da região em todas as áreas.
No encontro foram discutidos os seguintes assuntos: o retorno do atendimento presencial; assistência farmacêutica no serviço
público do município de Ponta Grossa; curso de farmácia na modalidade EaD; apoio do CRF-PR às ações da Asponfar; a criação
de um Fórum Permanente de Valorização; a redução da jornada de trabalho do farmacêutico; ações judiciais e procedimentos na
estética; a regulamentação do técnico em farmácia; entre outros assuntos.
Participaram da reunião: Dr. José dos Passos Neto – presidente da ASPONFAR, o vice-presidente - Dr. Josyel Olszewski e coordenador da Seccional Ponta Grossa, o tesoureiro adjunto - Dr. Carlos Ramon Souza Carneiro, o secretário geral – Dr. Alexandre Alves
de Oliveira, o orador - Dr. José Carlos Tozetto Vetorazzi e assessor parlamentar do CRF-PR, Dr. Márcio Antônio Panato e Edmar
Miyoshi – membros efetivos do Conselho Fiscal, além dos diretores do CRF-PR: Dr. Márcio Augusto Antoniassi – presidente e o
diretor tesoureiro – Dr. Eduardo Valério.

Durante a reunião, a diretoria regional da Anfarmag apresentou algumas das principais demandas dos farmacêuticos magistrais
do estado, como a necessidade de regulamentação da venda de produtos manipulados e o estoque mínimo. O objetivo é alinhar
essas demandas no Paraná, já que outros estados da federação já efetivaram esta regulamentação, e, padronizar os processos
de fiscalização das Vigilâncias Sanitárias no estado.

União entre as entidades

A diretoria do CRF-PR assumiu o compromisso de trabalhar em conjunto com a Anfarmag e órgãos competentes para encontrar
soluções e melhorias para o setor de manipulação.

Nesta primeira reunião foram firmados compromissos importantes em prol da classe farmacêutica, para então, juntos avançarem
rumo às conquistas.
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Um ponto foi convergente entre todos os presentes foi a união entre as entidades, tendo em vista que juntos a categoria tem
mais forças para lutar por todos os direitos que a classe tem direito.
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Plenário do CRF-PR
aprova Deliberação
que cria a função de
“Delegados”
Conectar os farmacêuticos ao órgão que os representa. Esta é uma das principais atribuições do
Delegado que irá representar o Conselho Regional de Farmácia do Estado do Paraná – CRF-PR
conforme a Minuta de Deliberação apresentada pela Conselheira, Dra. Ana Paula Vilar, na 924ª
Plenária do CRF-PR, realizada nos dias 19 e 20 de maio.
De acordo com a conselheira, a criação dessa função é estratégica e ao mesmo tempo fundamental para que os mais de 20 mil farmacêuticos do Estado inscritos tenham, além de um representante da entidade mais próximo dos profissionais, o Delegado levará informações e decisões da
entidade até eles. “Será uma via de mão dupla e nos apoiaremos mutuamente”, disse.
Ao todo serão 04 macrorregiões: Centro/Leste, Norte, Oeste e Noroeste – com abrangência em
22 municípios, onde os delegados representarão o Conselho Regional e terão a finalidade de:
divulgar o Código de; intermediar o relacionamento com o CRF-PR - das pessoas físicas e jurídicas sediadas em sua jurisdição; colaborar com o Conselho no que diz respeito ao combate do
exercício ilegal da profissão e às infrações do Código de Ética, comunicando à entidade qualquer
irregularidade que ocorrer dentro da sua área de abrangência e, ainda, atuar junto a entidades
– públicas ou privadas que atuam em sua região.
Os delegados regionais também tem a finalidade de buscar parcerias com os representantes municipais, Vigilância Sanitária, Ministério Público, instituições de ensino, órgãos de saúde e demais
entidades de sua região. Os delegados são farmacêuticos nomeados por portarias específicas,
com tempo determinado de mandato e são também cargos honoríficos (sem remuneração).

Dra. Ana Paula apresentando a Deliberação.

É consenso entre os diretores do CRF-PR que esse
é um passo muito importante em direção ao farmacêutico. É preciso avançar e alcançar aquele
profissional que está fisicamente mais distante do
Conselho, para que ele tenha acesso aos espaços
e oportunidades que a entidade proporciona de
aprimoramento e
evolução profissional como cursos, materiais técnicos, entre outros.
Outro ponto de destaque da Deliberação apontado pela Conselheira é o vínculo estratégico que
os delegados estabelecerão com as autoridades,
especificamente as que atuam na área da saúde,
afim de nortear, propor diretrizes, defender a
profissão e ainda contribuir de maneira significativa para a profissão e os profissionais.
“A aprovação desta Deliberação é uma conquista e uma vitória para a classe farmacêutica do
Paraná, que passa a contar com mais este
canal para a promoção da saúde da sociedade, a
valorização e a integração profissional”,
comemorou Dra. Ana.

"

A aprovação desta
Deliberação é uma
conquista e uma
vitória para a classe
farmacêutica do
Paraná, que passa
a contar com mais
este canal para a
promoção da saúde
da sociedade, a
valorização
e a integração
profissional.
Dra. Ana Paula Villar
Conselheira do CRF-PR

Clique aqui para acessar a
Deliberação nº 1017/2022.
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Profissionais de
saúde são
homenageados
na Assembleia

Durante o período mais grave de enfrentamento
da pandemia do novo coronavírus, profissionais
da área da saúde tiveram um destaque especial
para conter o avanço da doença. Para homenagear estes trabalhadores que evitaram muitas
mortes, a Assembleia Legislativa do Paraná –
ALEP realizou, no dia 25 de maio, uma sessão
solene em alusão ao Dia Estadual de Valorização
dos Profissionais de Saúde. Durante a solenidade, 38 profissionais de diferentes áreas da saúde
receberam um diploma de menção honrosa.
O vice-presidente do CRF-PR, Dr. Valquires Godoy, esteve presente representando a entidade
e os 20 mil farmacêuticos que, incansavelmente, permaneceram na linha de frente no combate ao coronavírus.
O evento, proposto pelo deputado Michele
Caputo (PSDB), é fruto da Lei 20.429/2020, que
instituiu o Dia Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde, a ser realizado anualmente
em 26 de abril.
A data, que passou a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado do Paraná, foi escolhida para marcar a perda da técnica em enfermagem Valdirene Aparecida Ferreira dos Santos, de
Curitiba, primeira profissional de saúde do Paraná morta em decorrência da Covid-19. O óbito
ocorreu no dia 26 de abril de 2020.
Valdirene recebeu uma homenagem póstuma,
representada na solenidade pela mãe, a senhora
Jocimara Ferreira Dos Santos.
O deputado e farmacêutico Michele Caputo,
emocionado, lembrou a memória das pessoas
que ajudaram a salvar milhares de vidas no Paraná. “Prestamos uma singela homenagem aos
profissionais de saúde. Hoje é um dia de valo-
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"

A dedicação desses
profissionais
permitiu que o
enfrentamento à
pandemia fosse
efetivo, mesmo nos
dias mais difíceis.
Dr. Valquires Godoy
Vice-Presidente do CRF-PR

rização desses trabalhadores. Foi no dia 26 de
abril de 2020 que tivemos registrado o primeiro
óbito de um profissional de saúde, a técnica de
enfermagem Valdirene Aparecida Ferreira dos
Santos. Sentimos muito por esta perda. Está
claro para todos a importância que os trabalhadores da saúde tiveram. Foram esses que faleceram, adoeceram, que ficaram muito tempo
sem o convívio da família. Eles merecem o nosso
respeito”, disse o parlamentar.
Representando o Fórum dos Conselhos Regionais da Área da Saúde do Paraná, a presidente
do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional da 8ª Região, Patrícia Rossafa Branco, falou em nome dos homenageados. “É uma
grande honra representar estes trabalhadores.
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Enfrentamos uma verdadeira guerra, onde nossos
guerreiros foram muito valentes. Felizmente, estamos vivendo agora um momento muito melhor,
em que a saúde começa a retornar para a casa das
famílias paranaenses. Não é só uma homenagem,
é um momento de celebrarmos a vida e agradecermos esses profissionais que não mediram esforços
para fazer o seu melhor trabalho na linha de frente”, disse ela.
O vice-presidente do CRF-PR, Dr. Valquires Godoy,
ressaltou que a homenagem é um importante reconhecimento do trabalho diário dos profissionais
da saúde, especialmente nos últimos dois anos. “A
dedicação desses profissionais permitiu que o enfrentamento à pandemia fosse efetivo, mesmo nos

"

É emocionante.
Depois de dois anos
de trabalho
ininterruptos,
participar desse
reconhecimento
representando a
classe farmacêutica.
Dr. Valquires Godoy
Vice-Presidente do CRF-PR

dias mais difíceis”, afirmou. "É emocionante.
Depois de dois anos de trabalho ininterrupto,
participar desse reconhecimento representando a classe farmacêutica”, finalizou.

Novo Código de
Ética - Resolução
nº 724/2022
Foi publicado no Diário Oficial da União no final do mês de maio a resolução 724, de 29 de
abril de 2022, do Conselho Federal de Farmácia
(CFF), que dispõe sobre o novo Código de Ética
da Profissão Farmacêutica. A publicação revoga
a resolução 711/21, publicada no ano passado e
contém as normas atualizadas que devem ser observadas pelos farmacêuticos e os demais inscritos nos conselhos regionais de farmácia no exercício do âmbito profissional respectivo, inclusive
nas atividades relativas ao ensino, à pesquisa e à
administração/gestão de serviços de saúde, bem
como em quaisquer outras atividades em que se
utilize o conhecimento advindo do estudo do curso de Farmácia, em favor do cuidado pela saúde.
O Código de Ética teve alguns ajustes em relação
às normas publicadas no ano passado, especialmente para adequação às novas legislações de
proteção de dados e código de processo civil. As
mudanças foram pontuais e não alteram o trabalho cotidiano do farmacêutico.

Clique aqui para acessar o Código de
Ética Farmacêutica

Consulte para conhecer as normas que devem ser
observadas pelos profissionais e demais inscritos
nos conselhos regionais de farmácia no exercício
do âmbito profissional.
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Dra Greyzel é graduada em Farmácia e Bioquímica pela PUCPR, especialista em Farmacologia,
Gestão Empresarial em Saúde, Farmácia Hospitalar e é mestre em Engenharia Biomédica.
Atua como farmacêutica hospitalar desde 2004. Além de diretora secretária-geral do CRF-PR,
é conselheira e coordenadora de pós-graduação do curso de Farmácia Hospitalar e Clínica da
Equilibra.
Confira a diretoria completa:
Leonardo Augusto Kister De Toledo – Presidente
Greyzel Emilia Silva Alice Benke – Vice-Presidente
Roquelia Ferreira Caetano Guedes – Diretora Executiva
Maely Peçanha Favero Retto – Diretora Adm. Financeira
Valeria Santos Bizerra – Diretora Técnica
Eugenie Desiree Rabelo Neri – Diretor Técnico Cientifica
Lindemberg Assunção Costa – Diretor de Comunicação e Eventos
Elisangela Da Costa Lima – Editora chefe da RBFHSS

Nova diretoria da
SBRAFH Nacional
toma posse

Presidentes Regionais SBRAFH - 2022/2024

No dia 30 de abril, tomaram posse os novos membros da Diretoria Nacional e Conselho Fiscal da SBRAFH.
Na solenidade estavam presentes as diretorias regionais, para a gestão que se estende de abril de 2022
a março de 2024, e representantes do Conselho Federal de Farmácia, Conselhos Regionais de Farmácias,
Associações, Sociedades, entidades científicas e autoridades.
Durante a solenidade, foi assinado o Memorando de Entendimentos e Intenções entre Sociedade Brasileira de Anestesiologia (SBA) e Sociedade Brasileira da Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde, que
estabelece uma aproximação institucional com o intuito de desenvolver entendimentos conjuntos sobre
o uso racional e correto de medicamentos.
A diretora secretária-geral do CRF-PR, Dra. Greyzel Benke, tomou posse como vice-presidente da
SBRAFH.
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