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O Dr Rogelio Rocha Barros presidente do CRF/RO à convite do Presidente do CREMERO 
(Conselho Regional de Medicina de Rondônia) participou de uma reunião para tratar da 
prescrição eletrônica.

O projeto da prescrição eletrônica é fruto de ações conjuntas do CFM com o CFF e ITI – Instituto 
Nacional de Tecnologia da Informação que viabilizam o trâmite de documentos digitais seguros, 
tais como prescrições e atestados médicos para fins laborais.

A reunião teve como objetivo traçar estratégias para implantação do projeto em nosso Estado. O 
Dr. Rogelio esclarece que a parceria entre as instituições no planejamento e execução do projeto 
visa garantir a importância da relação médico/farmacêutico na garantia do acesso e uso seguro 
dos medicamentos.

Prescrição eletrônica é assunto de reunião 
entre Presidentes do CRF/RO e CREMERO

Visite nosso site:

www.crf-ro.org.br



Os estudos iniciais para avaliar a 
s e g u ra n ça  d a  va c i n a  fo ra m  
realizados na Inglaterra e os 
resultados demonstraram que o seu 
perfil de segurança foi aceitável.
A Anvisa publicou nesta terça-feira 
(2/6), em edição extra do Diário 
Oficial  da União (D.O.U.),  a 
autorização para realização de um 
estudo clínico no Brasil para testar 
uma potencial vacina desenvolvida 

pela Universidade de Oxford, no Reino Unido, para prevenir a Covid-19. O pedido de autorização 
foi feito pela empresa Astrazeneca do Brasil Ltda., que submeteu os dados e as informações sobre 
a vacina para avaliação da Agência.

Trata-se de um estudo controlado randomizado de fase III para determinar a segurança, a eficácia 
e a imunogenicidade da vacina ChAdOx1 nCoV-19 não replicante. Os estudos iniciais não clínicos 
em animais e os estudos clínicos de fase 1 em humanos para avaliar a segurança da vacina foram 
realizados na Inglaterra e os resultados demonstraram que o seu perfil de segurança foi aceitável.
A vacina ChAdOx1 nCoV-19, conhecida como AZD1222, usa um vetor viral baseado em uma 
versão enfraquecida do resfriado comum (adenovírus) contendo o material genético da proteína 
spike Sars-CoV-2. O vetor de adenovírus recombinante (ChAdOx1) foi escolhido para gerar uma 
forte resposta imune a partir de uma dose única sem causar uma infecção contínua no indivíduo 
vacinado.

Desde o reconhecimento de calamidade pública no Brasil em virtude da pandemia do novo 
coronavírus, a Anvisa tem adotado estratégias para dar celeridade às análises e às decisões sobre 
qualquer demanda que tenha como objetivo o enfrentamento da Covid-19. Uma dessas 
estratégias foi a criação, no âmbito da Gerência Geral de Medicamentos (GGMED), de um comitê 
de avaliação de estudos clínicos, registros e mudanças pós-registros de medicamentos para 
prevenção ou tratamento da Covid-19 e para mitigação do risco de desabastecimento de 
medicamentos com impacto para a saúde pública devido à pandemia.

Autorizado estudo clínico de potencial vacina contra 
Covid-19
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Para realização de qualquer pesquisa clínica envolvendo seres humanos, é obrigatória a 
aprovação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) e/ou da Comissão Nacional de Ética em 
Pesquisa (Conep). A anuência de pesquisa clínica pela Anvisa constitui-se na etapa regulatória 
que se aplica somente às pesquisas clínicas que têm a finalidade de registro e pós-registro de 
medicamentos, por solicitações de empresa patrocinadoras ou seus representantes. O prazo para 
início do estudo clínico após a aprovação ética e regulatória é definido pelo patrocinador do 
estudo. Os estudos clínicos autorizados pela Agência podem ser consultados no endereço 
http://portal.anvisa.gov.br/consulta-de-ensaios-clinicos-autorizados.

Fonte: Portal Anvisa
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#SinalVermelhoContraAViolência 
#CRFRO

A s s o c i a çã o  d o s  M a g i s t ra d o s  
Brasileiros (AMB) e o Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) uniram 
forças para lançar, nesta 4ª feira 
(10/6), a campanha Sinal Vermelho 
contra a violência doméstica.
O objetivo é incentivar denúncias por 
meio de um símbolo: ao desenhar um 
“X” na mão e exibi-lo ao farmacêutico 
ou ao atendente da farmácia, a vítima 
poderá receber auxílio e acionar as 
autoridades. 

O lançamento oficial ocorreu às 11h, 
nos canais do YouTube do CNJ e da 
AMB, seguido de live da AMB, às 14h, 
com a presença da apresentadora e 

atriz Ana Furtado pelo Instagram (@campanhasinalvermelho). O Conselho Federal de Farmácia 
(CFF), juntamente com o Conselho Regional de Farmácia de Rondônia (CRF-RO) são apoiadores 
oficiais da campanha. A adesão das farmácias e dos farmacêuticos é voluntária.

A AMB, CNJ, CFF e CRF-RO uniram forças para lançar, 
a campanha Sinal Vermelho contra a violência 
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O CRF/RO informa aos Farmacêuticos, 
Bioquímicos e Técnicos de Laboratórios, do 
Munic íp io  de Jaru/RO,  que tomou 
providências mediante Ofício n. 335/2020 – 
PRES/CRF-RO, enviado à Prefeitura de 
Jaru/RO, acerca dos termos da LEI MUNICIPAL 
Nº 2690/GP/2020 DE 12 DE JUNHO DE 2020, 
no sentido de demonstrar e assegurar, que os 
profissionais acima mencionados exercem 
atividades diretamente relacionadas ao 
enfrentamento da pandemia da COVID-19.

Fazendo, portanto, jus ao recebimento Auxílio 
Temporário de Emergência em Saúde Pública 
para Enfrentamento da Pandemia decorrente 
do Coronavírus – Atespepc.

O CRF/RO ressalta que a exclusão desses 
profissionais na referida Lei, nos causou 
irresignação e que aguardará medidas da 
Prefeitura de Jaru/RO, no sentido de sanar 
esta injustiça.

O CRF/RO informa que 
tomou providências 
mediante Ofício n. 
335/2020 – PRES/CRF-RO, 
enviado à Prefeitura de 
Jaru/RO

Farmacêuticos, acadêmicos e colegas da 
sociedade de Porto Velho-RO.

Nesse momento difícil onde uma pandemia 
assola nossa sociedade, ceifando vidas, 
aumentando a fome e o grau de 
vulnerabilidade dos menos favorecidos, é 
necessário unir forças e ajudar. Diante disso, 
o CRF/RO lança a campanha para doação de 
alimentos que serão entregue à Igreja 
Batista Vida Plena para distribuição perante 
a comunidade carente do Estado de 
Rondônia.

Contamos com o apoio e união de todos, 
estendendo as mãos, possamos ajudar 
quem precisa, as farmácias que aderirem à 
campanha de doação os fiscais estarão 
recolhendo os alimentos ou entrem em 
contato pelo telefone a seguir.

(69) 9 9917-7360 

O Conselho Regional de Farmácia 
em parceria com a Igreja Batista 
Vida Plena lança a campanha 
#FARMASOLIDARIO
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O CRF/RO, por meio de sua Diretoria vem a 
público, após minuciosa averiguação dos fatos e 
documentos, apresentar NOTA DE REPÚDIO às 
denúncias infundadas advindas do Vereador da 
Câmara Municipal de Alta Floresta D’Oeste, 
Senhor Celso Vieira, durante Sessão Ordinária 
realizada no dia 08 de junho, contra a 
Farmacêutica do município Dra. Bruna Angélica 
Strunkis.

Em suma, durante a Sessão que foi transmitida 
ao vivo pelas redes sociais, o vereador 
supracitado afirmou que a Farmacêutica 
cometeu crime ao negar injustificadamente o 
medicamento “Cloroquina” a um paciente com 
sintomas leves de COVID-19 no dia 06 de maio 
do corrente ano.

Ocorre que, com análise dos documentos 
apresentados a esta Autarquia, restou claro que 
a Farmacêutica apenas cumpriu protocolos 
oriundos de ordens superiores. Ou seja, a 
profissional cumpriu o seu ofício sem infringir 
nenhuma norma.

NOTA DE REPÚDIO às denúncias 
infundadas advindas do Vereador 
da Câmara Municipal de Alta 
Floresta D’Oeste

No mesmo sentido, é prudente destacar que, 
ainda que não houvessem os ditos protocolos e 
ordens superiores, conforme legislações 
vigentes, o profissional Farmacêutico possui 
autonomia para negar dispensação de 
medicamentos. Vejamos:

Lei 13.021/2014, Art. 14: cabe ao farmacêutico, 
na dispensação de medicamentos, visando a 
garantir a eficácia e a segurança da terapêutica 
prescrita, observar os aspectos técnicos e legais 
do receituário.

Resolução Nº 596/2014 CFF:
Art. 2º – O farmacêutico atuará com respeito à 
vida humana, ao meio ambiente e à liberdade de 
consciência nas situações de conflito entre a 
ciência e os direitos e garantias fundamentais 
previstos na Constituição Federal.

 Art. 9º – O trabalho do farmacêutico deve ser 
exercido com autonomia técnica e sem a 
inadequada interferência de terceiros, tampouco 
com objetivo meramente de lucro, finalidade 
política, religiosa ou outra forma de exploração 
em desfavor da sociedade.

Art. 11 – É direito do farmacêutico: (…) VI – 
negar-se a realizar atos farmacêuticos que sejam 
contrários aos ditames da ciência, da ética e da 
técnica, comunicando o fato, quando for o caso, 
ao usuário, a outros profissionais envolvidos e ao 
respectivo Conselho Regional de Farmácia;

 Art. 14 – É proibido ao farmacêutico: (…) XXIII – 
fornecer, dispensar ou permitir que sejam 
dispensados, sob qualquer forma, substância, 
medicamento ou fármaco para uso diverso da 
indicação para a qual foi licenciado, salvo 
quando baseado em evidência ou mediante 
entendimento formal com o prescritor.

Portanto, a Farmacêutica poderia negar a 
dispensação do medicamento, com fundamento 
nas normas acima citadas, com a ressalva de 
que na data do fato ocorrido, a indicação do uso 
da “Cloroquina” para tratamento do COVID-19, 
não era aprovada pela Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (Anvisa) para pacientes com 
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sintomas leves, como era o caso do paciente em 
questão. Contudo, frisa-se que este não foi o 
caso em questão, posto que no cenário em 
tela, a Farmacêutica apenas cumpriu 
protocolos estabelecidos pelo município.

No mesmo sentido, ressalta-se que os 
medicamentos que estavam sob a tutela da 
farmácia eram para uso em pacientes com 
malária e não para serem utilizados no 
tratamento da COVID-19.

Desta forma, de modo a manifestar apoio à 
Farmacêutica Dra. Bruna Angélica Strunkis, que 
na data do ocorrido apenas cumpria legalmente o 
seu ofício, e em momento algum cometeu 
irregularidade, tampouco crime, bem como por 
entender que as declarações do vereador ferem 
Princípios da Profissão Farmacêutica, onde por 
Lei tem autonomia sobre o ato da dispensação, o 
CRF/RO emite, com amparo legal, esta NOTA 
DE REPÚDIO.

Rastreamento em saúde e 
realização de “Testes rápidos” para 
Covid-19 por farmacêuticos

#CFF #EduFarma #TestesRápidos

Para inaugurar o seu novo ambiente de 
aprendizagem virtual, a plataforma edu.farma, o 
Conselho Federal de Farmácia (CFF) lançou na 
sua reunião plenária do mês de julho, realizada 
virtualmente nesta sexta-feira, 26, o curso 
“Rastreamento em saúde e realização de 
‘Testes Rápidos’ para Covid-19 por 
farmacêuticos”. O lançamento contou com a 
participação do secretário de Vigilância em 
Saúde, do Ministério da Saúde, farmacêutico 
Arnaldo Correia de Medeiros.

Ministrado pelos mais renomados professores 
da área, o curso é totalmente gratuito, on-line, 

autoinstrucional e foi pensado para preparar os 
profissionais para o atendimento às demandas 
geradas pela autorização desses exames nas 
farmácias pela Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa), por meio da Resolução de 
Diretoria Colegiada (RDC) nº 377/2020.

“Nossa categoria tem um papel indispensável à 
saúde. Então, é muito importante que todos se 
inscrevam, e estejam preparados para 
r e s p o n d e r  c o m  p r o f i s s i o n a l i s m o  a s  
necessidades em saúde impostas pela 
pandemia”, disse o presidente do CFF, Walter 
Jorge João, agradecendo todos os que 
participaram do desenvolvimento do projeto.

O curso está disponível para todos os 
profissionais inscritos nos CRFs. São quatro 
módulos, que totalizam carga horária de 40 
horas, com emissão de certificado digital para 
todos os participantes que cumprirem os critérios 
de avaliação do curso.

Acesse já: 

Leia mais informações:

http://edufarma.cff.org.br

http://covid19.cff.org.br/cff-lanca-curso-de-
rastreamento-em-saude-e-testes-rapidos-para-
covid-19/
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Dr. Rogelio Rocha à convite da TV Porto Velho 
participou do Programa Sala de Opinião com o 
Apresentador João.

Dr. Rogelio Rocha à convite da TV Porto 
Velho participou do Programa Sala de 
Opinião com o Apresentador João.

O Dr Rogelio abordou assuntos relevantes 
no momento da pandemia como a 
automedicação é  importância  do 
farmacêutico como profissional de saúde.
Também foi abordado as ações da Diretoria 
do CRF/RO nos primeiros 2 meses de gestão 
como:
- Campanha de doação de Sangue 
#farmaceuticosF+

- Campanha do Uso Racional de Medicamentos;
- Campanha Sinal Vermelho, contra a Violência doméstica (violência contra mulher);
- Campanha de doação de alimentos #farmasolidario, para ajudar aqueles que necessitam nesse 
momento de dificuldade que estamos enfrentando em nossa sociedade; 
E a campanha de Valorização da Profissão Farmacêutica;

O Dr. Rogelio enfatiza que a Diretoria não tem medido esforços mesmo em meio a essa pandemia 
para promover ações que valorizem a profissão e garantam a ética profissional e que possa 
contribuir com a nossa sociedade.

O Programa foi ao Ar no dia(18) às 22:00 hrs pela TV Porto velho.

Veronilda Lima
Jornalista Responsável

Lânderson Belarmino
Diagramação

Rogelio Rocha Barros
Presidente

Enéias Marcelino da Rocha
Vice-Presidente

Simone Ferro Ribeiro
Secretária-Geral

Celina Aparecida Bertoni Lugtenburg
Tesoureiro

EXPEDIENTE
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