Ações para a sociedade
Educativo
a) “Farmacêutico na Praça”
Ação pela qual são prestados serviços gratuitos à comunidade, como
Orientação Farmacêutica, teste de glicemia capilar, aferição de pressão arterial, com o
objetivo de aproximar os profissionais da sociedade e promover a saúde dos cidadãos
atendidos. Esporadicamente também são realizados serviços de Auriculoterapia, teste de
obesidade e Hepatite C, recolhimento de medicamentos, palestras, teatros sobre
Homeopatia e orientações sobre armazenamento de medicamentos, avaliação de exames
clínicos laboratoriais, plantas medicinais e fitoterápicos, câncer de pele, pesquisa clínica
e obtenção de medicamentos na rede pública de saúde.
“Farmacêutico na Praça” simultâneo (setembro/2015)
Farmacêutico na Praça Simultâneo (setembro/15)
21
Seccionais/Sede participantes
Farmacêuticos voluntários

302

Acadêmicos voluntários

310

Público presente estimado

5.000

Atendimentos realizados

9.902

Outras ações “Farmacêutico na Praça” realizadas pelas Seccionais.
Outras ações Farmacêutico na Praça realizados pelas
Seccionais
57
Total eventos
20
Seccionais/Sede participantes
Farmacêuticos voluntários

196

Acadêmicos voluntários

191

Público presente estimado

5.500

Atendimentos realizados

9.847

b) Semana de Assistência Farmacêutica – SAF
A SAF foi instituída pela Lei Estadual nº 10.687/00, de autoria do Deputado
Renato Simões e tem o objetivo de levar às escolas públicas e privadas, de Ensino
Fundamental II e Médio do Estado de São Paulo, informações sobre temas de relevância
para a saúde pública, sintonizadas com a realidade dos estudantes dessa faixa etária.
A cada ano o CRF-SP elege um tema a ser trabalhado. Em 2015, o tema
escolhido foi “Sexualidade”, que abordou assuntos relacionadas à sexualidade, gravidez,
DSTs/AIDS e principais métodos contraceptivos utilizados pelos adolescentes. Além
disso, destacou-se a importância do farmacêutico para a sociedade, profissional da saúde
que está à disposição para esclarecer dúvidas sobre medicamentos e saúde.
São fornecidos cartazes para afixação nas escolas participantes e folders
informativos aos estudantes sobre o tema abordado
A SAF é guiada pelo compromisso ético e educacional do CRF-SP, sem
qualquer cobrança ou caráter comercial, tendo como objetivo principal a promoção da
saúde pública. O foco da SAF sempre foi tornar o adolescente um agente multiplicador,
ou seja, um disseminador de informações para a família, amigos, vizinhos e seu grupo de
convívio. A SAF é promovida pelo CRF-SP por meio de palestras gratuitas realizadas por
farmacêuticos voluntários. Estes farmacêuticos são capacitados anualmente para que
atualizem seus conhecimentos sobre o assunto e abordem o tema com linguagem simples,
objetiva, dinâmica e compatível com o público a ser atingido. Em 2015 ocorreram 50
capacitações em todo Estado. Os 325 farmacêuticos e acadêmicos capacitados receberam
um material de apoio com conteúdo técnico do assunto a ser abordado nas palestras da
SAF. Foram realizadas 198 palestras da SAF em 92 escolas, atingindo 11.600 alunos
(tabela).
Resumo dos dados relativos à ação Semana de Assistência
Farmacêutica.
Palestras da Semana de Assistência Farmacêutica
50
Capacitações
Farmacêuticos/acadêmicos capacitados
Escolas atendidas

325
92

Alunos contemplados

11.600

Total palestras

198

c) “Farmacêutico contra a dengue”
Lançamento e realização da campanha “Farmacêuticos contra a dengue”, por
meio da qual os profissionais interessados foram capacitados de forma presencial na sede
ou nas seccionais por meio de transmissão simultânea em 12/03/15. Além da capacitação,
cujo vídeo permaneceu disponível no portal do CRF-SP até o final do ano de 2015, foram
disponibilizados folderes e cartazes para os estabelecimentos que integraram a campanha,
e documentos técnicos aos farmacêuticos (Ficha de atendimento farmacêutico de
pacientes com suspeita de dengue e algoritmo de manejo do paciente). Foi criada uma
área específica no portal com informações, materiais técnicos e notícias sobre a doença e
criada uma área voltada à população no site (www.farmaceuticosp.com.br) com orientações
e a relação dos estabelecimentos participantes da campanha.
Informativo


Folderes (formato impresso e digital, disponibilizado para download no Portal
do CRF-SP) sobre Homeopatia (para desmistificar os mitos e verdades da
homeopatia) e GTAM (para distribuição durante o Congresso promovido pelo
COSEMS/SP, com o objetivo de divulgar o trabalho promovido pelo GTAM
e sensibilizar os gestores sobre a importância de regularizar a Assistência
Farmacêutica nos municípios).



Concessão de entrevistas para veículos de comunicação, com a finalidade de
divulgar mensagens para a promoção do uso racional de medicamentos, além
de outras informações que visam contribuir com a melhoria da qualidade de
vida da população e conscientizar os cidadãos brasileiros de seu direito à
assistência farmacêutica: 149 inserções na mídia (57 em TV, 23 em jornais,
39 em veículos da internet, 9 em emissoras de rádio e 21 em revistas
segmentadas). Houve uma expressiva aparição do CRF-SP e seus
representantes na TV em telejornais e programas de grande audiência, como
“Jornal Nacional”, programa “Bem Estar”, “Fantástico”, “Hoje em Dia” e
outros veículos de comunicação de grande repercussão (ex: entrevistas para o
programa Bem Estar sobre a ação do ácido acetilsalicílico e omeprazol e sobre
intercambialidade dos medicamentos similares; para o portal Exame sobre o
risco de ingestão exagerada de alguns medicamentos e medicamentos de uso
rotineiro que podem ser afetados pelo hábito de fumar, beber e uso de drogas;

para o portal IG sobre interações entre antibióticos e anticoncepcionais orais
e para o Fantástico sobre repelentes).


Realização e veiculação de campanhas publicitárias, com a finalidade de
divulgar à sociedade a importância do farmacêutico e promover o uso racional
de medicamentos:



Dia Nacional do Farmacêutico (janeiro): veiculação de comercial de 30
segundos com o slogan “Farmacêutico: o princípio ativo da saúde” (3
inserções no jornal da Band das 19h20 às 20h30 nos dias 20, 21 e 22/01/15) e
campanha em redes sociais;



Publicação de anúncio com o slogan “Nós somos a fórmula” no jornal Estado
de São Paulo em 30/04/15 e na Revista Época de 04/05/15;



Veiculação de spot com o slogan “Farmacêutico: o princípio ativo da saúde”
em rádios do interior do Estado de São Paulo (Adamantina, Araçatuba,
Araraquara, Avaré, Barretos, Bauru, Bragança Paulista, Campinas,
Caraguatatuba, Espírito Santo do Pinhal/São João da Boa Vista,
Fernandópolis, Franca, Guarulhos, Marília, Mogi das Cruzes, Piracicaba,
Presidente Prudente, Registro/Jacupiranga, Ribeirão Preto, Santos, São José
do Rio Preto, São José dos Campos) no período de agosto a dezembro de 2015.



Dia Internacional do Farmacêutico (25/09/15): publicação de anúncio com o
slogan “Farmacêutico: o princípio ativo da saúde” no jornal Folha de São
Paulo, banner eletrônico no site da Folha da São Paulo (na página Equilíbrio
e Saúde), veiculação de spot na rádio CBN, veiculação de VT na TV Minuto
do metrô (no período de 25/09 a 10/10, nos vagões da linha azul) e veiculação
do anúncio em 40 sancas (20 na linha verde e 20 na linha vermelha) e 4 painéis
de metrô (2 nas Clínicas e 2 na Estação Sé) no período de 20/09 a 19/10;



Veiculação de 3 spots no dia 29/12, sendo 2 spots na rádio Jovem Pan (Jornal
da Manhã) e 1 spot na rádio CBN com o slogan: “Faz Bem Ouvir Seu
Farmacêutico”;



Campanhas durante todo o ano em redes sociais.

Normativo
a) Regularização da assistência farmacêutica na rede pública municipal
O CRF-SP realiza reuniões com os gestores e farmacêuticos das prefeituras
com o objetivo de estudar a realidade de cada município e oferecer um modelo de
assistência farmacêutica a ser seguido que garanta o acesso racional ao medicamento.
Essas reuniões são realizadas por meio do Grupo Técnico de Apoio aos Municípios
(GTAM), que foi criado em 2012 para auxiliar as prefeituras quanto à regularização da
Assistência Farmacêutica da rede pública de seus municípios.
Foram realizadas reuniões com 16 municípios, firmados 10 novos acordos
para regularização da assistência farmacêutica e renovado 1 acordo (tabela).
Reuniões do GTAM com prefeituras do Estado de São Paulo.
Prefeitura

Total de reuniões

Piracicaba
São Manuel

02

Tatuí
Embu-Guaçu

02

Bragança Paulista

01

Ilhabela
Hortolândia

02

Piracicaba
SJRP
Americana

04

Mairiporã
Pindorama
Mogi das Cruzes
Piedade

02
02

Marília
Sorocaba

01

b) Gerais


Participação na Comissão de Estudo Especial de Resíduos de Serviços de
Saúde da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CEE–129), com
a finalidade de discutir norma técnica sobre ao assunto.



Participação na qualidade de Conselheiro nas reuniões mensais do Conselho
Estadual de Políticas sobre Drogas – CONED, com o objetivo de contribuir
na propositura da política estadual sobre drogas, compatibilizando-a com o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, bem como acompanhar
a respectiva execução; estimular pesquisas visando ao aperfeiçoamento dos
conhecimentos técnico-científicos referentes ao uso e tráfico de drogas;
articular, estimular, apoiar e acompanhar os programas de prevenção e
tratamento, redução de danos e repressão ao tráfico de drogas; encaminhar ao
Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas propostas fundamentadas de
alteração do sistema legal de prevenção, fiscalização e repressão ao uso e
tráfico de drogas.



Participação em reunião do grupo de trabalho do COMBAT (Comissão
Estadual para Assuntos Referentes a Bens Aprendidos do Tráfico de Drogas)
pelo CONED, com o objetivo discutir assuntos referentes a bens apreendidos
do tráfico de drogas e sua utilização em prol das atividades voltadas a
prevenção e recuperação no uso de drogas.



Realização de visitas a comunidades terapêuticas para avaliação das condições
de trabalho em atendimento ao CONED.



Acompanhamento de medidas provisórias, a fim de verificar se, em seu teor
ou emendas sugeridas, havia temas relativos à área de Saúde e, em especial, à
Assistência Farmacêutica, para realização de intervenções em benefício da
saúde pública e profissão.



Elaboração de parecer técnico contrário a Projetos de Lei (ex: PL Estadual nº
1027 de 2015) e Leis Municipais que versam sobre criação de Banco de
Remédios Doados, inclusive por pessoas físicas, visto que tal prática pode
trazer prejuízo à saúde, nos termos originariamente propostos.



Mobilização permanente no Congresso Nacional para acompanhamento dos
Projetos de Lei em tramitação, visitando os parlamentares da bancada paulista.



Elaboração de propostas de revisão de normas já publicadas, enviadas ao
Ministério da Saúde e Secretaria Estadual de Saúde do Estado de São Paulo
(tabela).
Revisão de normas já publicadas.

Apreciações/
Proposições
Norma
Portaria MS
nº 981/2014

Resolução SS
nº 24/2000



Assunto
Altera, acresce e revoga dispositivos da
Portaria nº 199/GM/MS, de 30 de
janeiro de 2014, que institui a Política
Nacional de Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras, aprova as
Diretrizes para Atenção Integral às
Pessoas com Doenças Raras no âmbito
do SUS e institui incentivos financeiros
de custeio
Estabelece
diretrizes
para
o
funcionamento de Serviços de Saúde
com atividades de vacinação para a
profilaxia de doenças infecciosas
imunopreveníveis no Estado de São
Paulo

Comissões e
Grupos
envolvidos
Comissão
Assessora de
Análises
Clínicas e
Toxicológicas

Grupo
Farmácia
Estabelecimen
to de Saúde

Proposta
Inclusão
do
farmacêutico
como
profissional apto
a realizar o
aconselhamento
genético
Inclusão
da
farmácia como
estabelecimento
habilitado
a
administrar
e
comercializar
vacinas, sendo o
farmacêutico o
responsável
técnico

Envio de contribuições para consultas públicas publicadas pela Anvisa e pelo
CFF (tabela).
Consultas Públicas - Apreciações e Proposições
CP

CP Anvisa nº 18/2015

CP Anvisa nº 19/2015

CP Anvisa nº 20/2015

Assunto
Dispõe sobre mudanças pós-registro,
cancelamento de registro de medicamentos
e dá outras providências.
Dispõe sobre o registro e alterações pósregistro
de
produtos
alergênicos
industrializados de origem biológica e dá
outras providências.
Regulamenta as Boas Práticas de
Gerenciamento dos Resíduos de Serviços
de Saúde e dá outras providências.

Comissões/departamentos
envolvidos
Indústria

Indústria
Resíduos
Ambiental

e

Gestão

CP Anvisa nº 27/2015

CP Anvisa nº 42/2015

CP Anvisa nº 52/2015

CP CFF nº 01/2015



Dispõe sobre os critérios e procedimentos
para o enquadramento de medicamentos
como Medicamentos Isentos de Prescrição
(MIP)
Dispõe sobre as Boas Práticas de
Fabricação
para
estabelecimentos
produtores de embalagens para alimentos e
lista de verificação das Boas Práticas de
Fabricação
para
estabelecimentos
produtores de embalagens para alimentos.
Dispõe sobre as regras para o registro de
produtos para diagnóstico in vitro como
autoteste para o HIV – Vírus da
Imunodeficiência
Humana,
em
conformidade com políticas públicas
formalmente instituídas e demandadas à
Anvisa pelo Ministério da Saúde e dá
outras providências.
Guia de Prática Clínica: Sinais e Sintomas
Respiratórios Espirro/Congestão Nasal

Farmácia

Indústria

Saúde Pública de Piracicaba

Farmácia
Clínica
Homeopatia

Subsídios para elaboração de projeto de Lei a ser apresentado na Assembleia
Legislativa do Estado de São Paulo em substituição ao PL413/15, de autoria
do Deputado Orlando Morando, que revoga o Parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei
Estadual 15.626/14, visto que o PL 413/15 objetiva excluir a obrigatoriedade
de farmacêuticos nas filiais das empresas transportadoras de medicamento e
insumos farmacêuticos situadas no Estado de São Paulo.



Subsídios para elaboração dos projetos de Lei municipal nº 312/15 e 313/15,
propostos pela Vereadora Edir Sales na Câmara Municipal de São Paulo, que
versam sobre a criação da Semana do Uso Racional de Medicamentos no
município e a prestação de serviços farmacêuticos em farmácias,
respectivamente.

e

