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DIRETORIA ENCERRA 
MANDATO DESAFIANTE 

APRESENTANDO 
CONQUISTAS

Desafiante. É a palavra que define 
o período em que estivemos à frente 
do Conselho de Farmácia de Rondô-
nia no biênio 2020/2021. Iniciamos o 
mandato em 1º de maio de 2020 em 
meio a uma das maiores pandemias 
mundiais. Apesar das dificuldades, 
não recuamos, e fomos colocando, na 
medida do possível, nossas propostas 
na pauta das Plenárias, que em sua 
maioria ocorreu de forma virtual, com 
foco, sempre, na melhoria dos serviços 
prestados pelo Conselho aos profis-
sionais Farmacêuticos e Técnicos de 
Laboratórios, com o intuito de garan-
tir assistência de qualidade aos cida-
dãos em todas as áreas da Farmácia. 

Assim como em 2020, a Diretoria 
atuou em 2021 no sentido de garantir 
à sociedade profissionais regulariza-
dos e prontos para o enfrentamento 
deste considerado um dos maiores 
males para a humanidade. 

Com a descoberta das vacinas 
contra a Covid-19, nossa meta no iní-
cio do ano foi tentar inserir os Far-
macêuticos no grupo de prioridades 
para serem vacinados; e também 
para atuarem na vacinação, dando 
suas contribuições nesta importante 
área, como são também os campos 
de estudos e pesquisas da doença e 
dos meios de combatê-la, seja com 
medidas protetivas, restritivas ou 
com uso de medicamentos.

Também avançamos no projeto 
de educação continuada, firmando 
parceria com o CRF-SP para garantir 
acesso dos Farmacêuticos de Rondô-
nia à Academia Virtual de Farmácia. 
Utilizando a plataforma Moodle, que 
consiste em uma sala de aula virtual, 
os profissionais de Rondônia acessam 
importantes cursos oferecidos pelo 

Conselho de São Paulo via internet. 

Com o objetivo de dar suporte à 
campanha de conscientização da po-
pulação quanto à importância da doa-
ção de sangue e de medula óssea, vi-
sando aumentar o banco de doadores 
no Estado, foi aprovado na primeira 
Plenária do ano assinatura de convênio 
de mútua cooperação operacional com 
o Instituto Nacional de Apoio à Vida 
(Invida). Uma campanha foi lançada no 
mês de agosto por meio de uma live.

Para facilitar o acesso dos farma-
cêuticos e acadêmicos de Farmácia 
do Estado a novos conhecimentos 
neste período de pandemia, os con-
selheiros também aprovaram a reali-
zação do 1º Congresso On-line do CR-
F-RO, realizado de 24 a 26 de março. 

Outros feitos importantes do CRF 
neste foi a realização da 1ª Semana 
de Ética e Legislação Farmacêuti-
ca, em setembro, em alusão ao Dia 
Internacional do Farmacêutico; e a 
participação no Fórum de Conselhos 
Profissionais de Saúde de Rondônia, 
contribuindo para o avanço da cons-
trução do Plano de Carreira, Cargos 
e Remunerações (PCCR) dos traba-
lhadores da Saúde da rede estadual. 

Por fim, desejamos um Feliz Na-
tal a todos os profissionais inscritos 
no CRF-RO e desejamos um próspe-
ro 2022, quando uma nova Diretoria 
assume para mais um biênio, tendo 
em sua composição o Presidente Ro-
gelio Rocha (reeleito), o Vice-Presi-
dente Jeferson de Oliveira, a Secre-
tária-Geral Elin Rolim e o Tesoureiro 
Enéias Rocha, que encerra o man-
dato de Vice-Presidente, enquanto 
Celina Lugtenburg e Simone Ferro 
concluem o mandato de Tesoureira e 
Secretária-Geral, respectivamente.

Diretoria do CRF-RO
Rogelio Rocha Barros / Presidente

Enéias Marcelino da Rocha / Vice-Presidente
Celina Aparecida Bertoni Lugtenburg / Tesoureira

Simone Ferro Ribeiro/Secretária-Geral 
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20 DE JANEIRO: DIA 
DO FARMACÊUTICO

EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO FARMACÊUTICO, EM 20 
DE JANEIRO, O CRF-RO PRODUZIU UMA SÉRIE DE VÍDEOS 

DESTACANDO ÁREAS DE ATUAÇÃO PROFISSIONAL. 

A primeira 
foi Práticas 
Integrativas, com 
a participação 
do Farmacêutico 
Élber Ceccon 
Jucá.

O segundo 
vídeo foi sobre 
Farmácia 
Comunitária, 
com o 
Farmacêutico 
Elizandro 
Miranda.

Terceiro vídeo 
foi sobre 
Nutrição 
Parenteral, com 
o presidente 
do CRF-RO, 
Rogelio Barros.

O quarto 
vídeo foi sobre 
Análises Clínicas, 
produzido com 
a tesoureira do 
CRF-RO Celina 
Lugtenburg.

Farmácia 
Hospitalar foi 
o quinto vídeo 
do CRF-RO em 
homenagem 
ao Dia do 
Farmacêutico, com 
o Farmacêutico 
Kadimo Luann 
Paulino.

Farmácia Estética, 
uma das mais 
novas áreas 
para atuação 
do profissional 
farmacêutico 
foi o tema do 
sexto vídeo, com 
a especialista 
Ilma Elizabet.

Farmácia Clínica: 
identificar sinais 
e sintomas está 
entre as atribuições 
do profissional 
farmacêutico desta 
área apresentada 
no sétimo vídeo 
pelo Farmacêutico 
Nilson Lopes Junior.

Farmacêutico Gestor: 
Atuar como gestor 
é uma carreira 
considerada prioritária 
para o farmacêutico, 
que pode ser exercida 
no nível tático ou 
estratégico de qualquer 
corporação do ramo 
farmacêutico. 
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Os estudos científicos so-
bre as vacinas já têm mais de 
dois séculos. E elas possuem 
papel importante para a saú-
de pública em nosso País e no 
mundo, sendo extremamente 
seguras para o uso após va-
lidação da Anvisa, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitá-
ria. Foi o que afirmou o pre-
sidente do Conselho Regio-
nal de Farmácia de Rondônia 
(CRF-RO), Rogelio Barros, 
reforçando que a população 
não precisa ter medo ou qual-
quer dúvida sobre a qualidade 
das vacinas, pois a Anvisa tem 
total capacidade na validação 
das mesmas. Porém, mesmo 
com a vacinação, Rogelio Bar-
ros observa que não podemos 
deixar de seguir os protocolos 
de distanciamento social, uso 
de máscara e álcool em gel.

Paralelamente ao início da 
vacinação contra a Covid-19 
no Brasil, os Conselhos de 
Farmácia e os 230 mil pro-
fissionais da área também 
comemoraram o Dia Nacio-
nal do Farmacêutico, em 20 
de jneiro, data instituída para 
lembrar a importância do tra-
balho dessa categoria para a 
saúde, especialmente quando 
o País iniciou a campanha de 
vacinação mais desafiadora 
da sua história. Além de reite-
rar a mensagem da campanha 
– “Farmacêuticos são essen-
ciais e merecem o nosso re-
conhecimento”, que incentiva 
o agradecimento por parte 
da população – os conselhos 
aproveitaram este momento 
para reforçar, ao Ministério da 
Saúde, as sucessivas reivin-
dicações para que os farma-
cêuticos e as farmácias sejam 
aliados do Sistema Único de 
Saúde (SUS) na imunização 
dos brasileiros.

Os conselhos ressaltaram 
que tem sido estratégico o pa-
pel dos farmacêuticos na pan-
demia, tanto que o Ministério 
da Saúde os incluiu no grupo 
prioritário para receber a vaci-
na na fase 1. Eles estão envol-
vidos na pesquisa de vacinas 
e de medicamentos; vêm tra-
balhando dobrado na indús-
tria e na logística para suprir 
os serviços de saúde; deram 
suporte ao funcionamento 
das 90 mil farmácias, mesmo 
durante o isolamento social, e 

COVID-19 – 
FARMACÊUTICOS 

E FARMÁCIAS SÃO 
ESTRATÉGICOS NA 

VACINAÇÃO

realizaram mais de 1,4 milhão 
de testes de Covid-19 nesses 
estabelecimentos no período, 
além de garantir a realização 
de exames nos laboratórios 
de análises clínicas, de apoiar 
o atendimento nos hospitais e 
de assegurar a qualidade da 
assistência à saúde, na vigi-
lância sanitária. Sem contar a 
sua participação decisiva para 
a chegada da vacina ao Brasil.

ATRIBUIÇÃO

Os farmacêuticos detêm 
como atribuição privativa a 
responsabilidade técnica pela 
produção desses medicamen-
tos no País, integrando as 
equipes da Fundação Oswal-
do Cruz (Fiocruz), Instituto 
Butantan entre outros centros 
de pesquisa que atuaram nos 
estudos clínicos. Também se 
destacaram no processo de 
autorização para o uso emer-
gencial pela Anvisa, concluído 
num tempo recorde de nove 

dias. Eles também estão a 
postos para avaliar, certificar 
e autorizar lotes seja de forma 
emergencial ou definitiva.  

Em 2014, por força da Lei nº 
13.021, farmácias de qualquer 
natureza foram autorizadas a 
dispor de soros e vacinas para 
atendimento imediato à po-
pulação. E as condições para 
que a vacinação seja realizada 
nesses estabelecimentos es-
tão regulamentadas pela An-
visa desde dezembro de 2017, 
por meio da Resolução nº 197. 
“Importante lembrar que, an-
tes mesmo da publicação da 
lei e da norma específicas, as 
farmácias já eram autorizadas 
a dispensar medicamentos 
que exigem condições espe-
ciais de conservação e reali-
zar a aplicação de injetáveis”.

Muitas farmácias já se 
adaptaram para a prestação 
de serviços de vacinação e 
dispõem de condições ade-
quadas para o enfrentamen-

to desta crise sanitária. Nas 
grandes redes, segundo a en-
tidade que congrega os esta-
belecimentos desse segmen-
to, são 4.573 unidades com 
salas de imunização e 6.860 
farmacêuticos vacinadores, 
com capacidade de aplicar 
mais de 2 milhões de doses 
por semana, seguindo todos 
os critérios de segurança con-
tra a Covid-19. O número pode 
ser ainda maior, consideran-
do também as farmácias in-
dependentes, e que, em bre-
ve, mais farmacêuticos serão 
preparados para prestar esses 
serviços, por meio de curso 
que será oferecido pelo CFF, 
gratuitamente.

“Em um momento como 
o atual, em que todos os es-
forços precisam ser somados 
para a contenção dessa epi-
demia, vemos com preocu-
pação a linha de raciocínio de 
alguns especialistas que insis-
tem em concentrar as vacinas 
em postos de saúde para, por 
exemplo, reduzir o esforço 
logístico”, ponderou o presi-
dente do CFF, Walter Jorge, 
completando que a Rede de 
Atenção Primária é um gran-
de patrimônio da saúde públi-
ca no Brasil, mas não tem con-
seguido absorver a demanda 
durante as campanhas. “Basta 
lembrar as enormes filas que 
se formaram durante a imu-
nização contra a Influenza no 
ano passado, mesmo em cida-

des com rede de saúde mais 
estruturada”.

Para os Conselhos de Far-
mácia, contribuíram para a 
disseminação da Covid-19 a 
aglomeração de idosos e de-
mais integrantes dos grupos 
prioritários nas portas das 
unidades de saúde, bem como 
as constantes idas e vindas 
aos postos de vacinação por 
causa dos episódios de desa-
bastecimento que obrigaram 
repetidos deslocamentos das 
pessoas. Esses fatos foram 
amplamente divulgados na 
imprensa e toda a ajuda para 
evitá-los somente pode ser 
considerada bem-vinda. “Dis-
tribuir as vacinas para que far-
mácias espalhadas pelo Brasil 
apliquem em quem estiver na 
ordem para tomá-las naque-

le momento é uma iniciativa 
fantástica”, argumentam.

A cooperação das farmá-
cias com a saúde pública na 
vacinação contra a Covid-19 
ocorreu nos Estados Unidos, 
Irlanda e Reino Unido. “Esses 
países já perceberam que o 
cuidado farmacêutico, práti-
ca ainda pouco conhecida no 
Brasil, é uma grande aliada 
para a efetividade no acom-
panhamento de doentes e na 
promoção da saúde, seja por 
meio das consultas em consul-
tórios farmacêuticos, seja por 
meio da vacinação”, comen-
tou o presidente do CFF. No 
Brasil, o profissional da saúde 
de nível superior legalmente 
respaldado a atuar dentro das 
farmácias, também conforme 
a Lei nº 13.021/2014, é o far-
macêutico.

VACINAÇÃO: CRF-RO ORIENTA PRIORIDADE 
PARA FARMACÊUTICOS E TÉCNICOS

O Conselho Regional de Farmácia de Rondônia (CRF-RO) reforçou no mês de janeiro que 
farmacêuticos e técnicos de laboratórios fossem inseridos no grupo de prioritários para a 
primeira fase de vacinação contra a Covid-19 por serem essenciais à saúde pública, atuando 
também na linha de frente contra a doença, seja nos hospitais, laboratórios, institutos de pes-
quisas, indústrias, farmácias e outros estabelecimentos.
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PRIMEIRA SESSÃO 
PLENÁRIA DE 2021 

APROVOU IMPORTANTES 
PROPOSTAS QUE 

BENEFICIAM TAMBÉM A 
POPULAÇÃO

Importantes propostas vol-
tadas aos farmacêuticos de 
Rondônia, e que beneficiam di-
reta ou indiretamente a popula-
ção, foram aprovadas no dia 5 
de fevereiro pelo Conselho Re-
gional de Farmácia de Rondô-
nia (CRF-RO), em sua primeira 
Sessão Plenária de 2021. Reuni-
dos com todos os cuidados que 
o momento requer, devido à 
pandemia da Covid-19, a maio-
ria dos conselheiros participou 
de forma virtual, inclusive o 
presidente Rogelio Barros, que 
cumpria agenda em Cacoal, es-
tando de forma presencial ape-
nas o vice-presidente Enéias 
Rocha e o conselheiro suplente 
Adelmo da Rocha.

Entre os itens da pauta 
aprovados, estava a adesão do 
CRF-RO à Academia Virtual de 

Farmácia, vinculada ao CRF-SP. 
Com isso, os farmacêuticos de 
Rondônia podem utilizar a pla-
taforma Moodle, que consis-
te em uma sala de aula virtu-
al, para acompanhar os cursos 
oferecidos pelo Conselho de 
São Paulo via internet. 

Com o objetivo de dar su-
porte à campanha de conscien-
tização da população quanto à 
importância da doação de san-
gue e de medula óssea, visando 
aumentar o banco de doadores 
no Estado, o CRF-RO aprovou 
também assinatura de convênio 
de mútua cooperação opera-
cional com o Instituto Nacional 
de Apoio à Vida (Invida). O do-
cumento assinado estabelece 
apoio do CRF-RO para incenti-
var os farmacêuticos e técnicos 
de laboratórios de Rondônia 
a se cadastrarem como volun-

CONSELHO DESEJA SUCESSO 
A 15 FARMACÊUTICOS E 10 

TÉCNICOS EM LABORATÓRIOS 
CONVOCADOS PELA SESAU 

Pelo menos 15 Farmacêuti-
cos e 10 Técnicos em Labora-
tório foram convocados pelo 
Governo do Estado, por meio 
da Secretaria da Saúde (Sesau), 
para ocuparem cargos efetivos 
pertencentes após serem apro-
vados no Concurso Público re-
alizado em 2017.  A convocação 
foi feita por meio do Decreto 
N° 25.808, de 11 de fevereiro de 
2021, publicado em edição su-
plementar do Diário Oficial do 

Estado.  A relação dos técnicos 
pode ser conferida na página 5, 
enquanto a dos farmacêuticos 
está na página 7.

Dos Farmacêuticos nome-
ados, 2 foram para prestar ser-
viços em Ariquemes, 2 em São 
Francisco, 1 em Cacoal e 10 em 
Porto Velho. Já os técnicos fo-
ram todos para a Capital.

Ao parabenizar os profissio-
nais que se tornarão efetivos 

IMPORTANTES ASSUNTOS 
PARA A PROFISSÃO 

FARMACÊUTICA EM RONDÔNIA 
FORAM DISCUTIDOS COM 

PARLAMENTAR

Importantes assuntos para 
a profissão farmacêutica em 
Rondônia foram tratados pelo 
presidente do CRF-RO Rogelio 
Rocha, juntamente com o mem-
bro da Comissão Parlamentar 
do CRF/RO, Jackson Breda, em 
reunião no dia 9 de fevereiro 
com o deputado estadual Dr. 
Neidson.

Na pauta estavam temas, 
como o Plano de Cargos e Salá-
rios da categoria, que estava em 
discussão na Casa de Leis; jor-
nada de trabalho dos funcioná-
rios do Estado (30 horas), insa-
lubridade, vacinação da classe 
farmacêutica, entre outros.

“Mesmo em meio à pande-
mia, a Diretoria do Conselho Re-
gional de Farmácia tem traba-
lhado de forma incansável em 
prol da classe farmacêutica”, 
afirmou Rogelio Rocha.

CRF-RO ACOMPANHA ANDAMENTO 
DE OFÍCIO PARA VACINAÇÃO DE 

FARMACÊUTICOS EM JARU

O Vice Presidente do CRF-
-RO, Eneias Rocha, esteve em 
reunião no dia 17 de fevereiro, 
no Gabinete do Vereador de 
Jaru, Romário Gomes; e com a 
secretária municipal de Saúde 
Tatiane Almeida, para buscar in-
formações sobre o ofício enca-
minhado à Secretaria, no dia 28 
de janeiro, tratando da Vacina-
ção dos Farmacêuticos, Bioquí-
micos, Técnicos de Laboratório 
e demais trabalhares da Saúde, 
como previsto no Plano Nacio-

nal de Imunização.

Eneias Rocha estava acom-
panhado das Farmacêuticas Sil-
vana e Daniele.

A secretária Tatiane infor-
mou que na época já haviam 
sido vacinados Farmacêuticos 
e demais funcionários dos es-
tabelecimentos públicos e pri-
vados que estavam na linha de 
frente realizando exames para 
diagnóstico da Covid-19 ou que 
trabalhavam em locais que ti-
nham pacientes internados com 

diagnóstico de Covid-19.

Devido ao baixo quantitativo 
de doses recebidas, a secretária 
disse que não tinha sido possí-
vel atender a todos os trabalha-
dores da Saúde na época.

A atuação da Diretoria do 
CRF-RO no combate à Covid-19 
ocorreu de diversas formas em 
benefício não apenas dos far-
macêuticos, mas dos Técnicos 
de Laboratórios, funcionários 
do Conselho e a população em 
geral. 

tários no Registro Nacional de 
Doadores de Medula Óssea (Re-
dome), que atuam em parceria 
com a Fundação de Hematolo-
gia e Hemoterapia do Estado 
de Rondônia (Fhemeron).

Para facilitar o acesso dos 
farmacêuticos e acadêmicos 
de Farmácia do Estado a novos 
conhecimentos neste período 
de pandemia, os conselheiros 
também aprovaram a realiza-
ção do 1º Congresso Online do 
CRF-RO, realizado de 24 a 26 
de março. 

Na sessão ainda foi aprova-
da a criação da Comissão De 
Ética II no âmbito do Conse-
lho, tendo como membros os 
farmacêuticos Roberta Priscila 
Castilho, César Augusto de Oli-
veira e Marília Guedes, para o 
biênio 2020/2021.

após todos os trâmites exigidos 
no edital do concurso e no de-
creto de nomeação, a Diretoria 
do CRF-RO desejou sucesso a 
todos, ressaltando a importân-
cia de atuarem com dedicação 
e ética para maior visibilidade 
da profissão, tanto de Farma-
cêutico quanto de Técnico, bem 
como, satisfação pessoal e me-
lhoria da assistência ao público 
por eles atendido.



C
R

F
-R

O
- 

d
e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
2
1 

//
 1

0
C

R
F

-R
O

- d
e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
2
1 // 11

CURSOS GRATUITOS ATRAEM PROFISSIONAIS 
E ACADÊMICOS DE FARMÁCIA NO MÊS DE 

JUNHO, EM PORTO VELHO

Ao tomar conhecimen-
to que o Processo Seletivo 
da Secretaria de Estado da 
Saúde (Sesau), previsto para 
2022, não contemplará os 
Farmacêuticos-Bioquímicos, 
a Diretoria do Conselho Re-
gional de Farmácia de Ron-
dônia (CRF-RO) encaminhou 
ofício solicitando que sejam 
contempladas vagas tam-
bém para estes especialistas. 
O CRF argumenta que quan-
do se abre vaga para Analista 
Clínico deve-se abrir também 
para Farmacêutico-Bioquí-

mico e Biomédico, porém no 
ofício encaminhado pela Se-
sau à Secretaria de Estado de 
Planejamento, Orçamento e 
Gestão (Sepog) são previstas 
vagas apenas Biomédico.

Pelo quadro de neces-
sidade exposto à Sepog, o 
processo seletivo da Sesau 
deverá ofertar 41 vagas para 
Farmacêuticos, das quais 26 
são para Porto Velho, 5 para 
Buritis, 5 para Cacoal, 2 para 
São Francisco do Guaporé e 3 
para o distrito de Extrema.

CRF-RO 
ENCAMINHA 

OFÍCIO À 
SECRETARIA 

DE ESTADO 
DA SAÚDE 

SOLICITANDO 
VAGAS PARA 

FARMACÊUTICO-
BIOMÉDICO 

NO PROCESSO 
SELETIVO 

PREVISTO PARA 
2022

PRESIDENTE DO CRF-RO PARTICIPA DA 
FORMATURA DA 1ª TURMA DA RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM TERAPIA 
INTENSIVA ADULTO

No dia 12 de março ocor-
reu a cerimônia virtual de for-
matura da primeira turma da 
Residência Multiprofissional 
em Terapia Intensiva Adulto, 
que abriu vagas para farma-
cêuticos em Porto Velho. O 
presidente do CRF-RO Roge-
lio Rocha foi convidado para 
a cerimônia, onde a residen-
te Luanda Meireles recebeu o 
título de Especialista em UTI 
Adulto, se tornando a primeira 
farmacêutica a receber o título 
no curso ofertado pela Secre-
taria de Saúde do Estado de 
Rondônia, coordenado pelo 

Centro de Educação na Área 
da Saúde (Cetas-Coremu).

Rogelio Barros relatou que 
como professor e preceptor 
da residência foi uma honra 
acompanhar o crescimento 
da “Dra Luanda, pois sabe-
mos que o Sistema Único de 
Saúde tem como diretriz ca-
pacitar os profissionais para 
que possam prestar serviço 
de qualidade aos seus usuá-
rios”.

A Diretoria do CRF/RO de-
sejou sucesso a Luanda Mei-
reles em sua nova jornada.

COVID – ATENDIMENTO PRESENCIAL NO CRF-
RO FOI POSSÍVEL APENAS PARA INSCRIÇÕES DE 

FARMACÊUTICOS PRÉ-AGENDADOS, A PARTIR DO MÊS DE 
MARÇO

DOCUMENTOS SÓ DEVEM SER 
ENVIADOS AO CRF-RO POR E-MAIL OU 

PROTOCOLADOS

Em atendimento à Lei Ge-
ral de Proteção de Dados (Nº 
13.709/2018), todas as solicita-
ções dos profissionais e do pú-
blico em geral ao CRF-RO, e vi-
ce-versa, devem ser feitas por 
e-mail ou por meio de protoco-
lo. A emissão, envio ou recebi-
mento de qualquer documento 
via aplicativo WhatsApp não 
são mais permitidos desde o dia 
29 de setembro de 2021.

O descumprimento da lei 
pode incorrer no crime de viola-
ção de sigilo funcional, previsto 
no artigo 325 do Código Penal.

Em Memorando Circular, o 
CRF-RO alerta, que protegidos 
e dispostos pelo art. 5º da Lei 
13.709/2018, só podem ser en-
tregues ao

titular do dado mediante re-
querimento ou a representante 
legal devidamente

habilitado com procuração 
com poderes específicos para 
acessos aos referidos dados.

O documento ressalta que 
a Lei 12.527/2011, que regula o 
acesso às informações, em seu 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso 
II do § 3º do art. 37 e no § 2º do 

art. 216 da Constituição Fede-
ral, traz em seu artigo 6º, III, que 
cabe aos órgãos e entidades do 
poder público, observadas as 
normas e procedimentos espe-
cíficos aplicáveis, assegurar a 
proteção da informação sigilosa 
e da informação pessoal, obser-
vada a sua disponibilidade, au-
tenticidade, integridade e even-
tual restrição de acesso.

Portanto, por mais que o 
Conselho se trate de um ente 
público, nem todas as informa-
ções coletadas e tratadas são 
públicas e de interesse público.
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APOIO AO CICLO DE PALESTRAS DO 
GRUPO BROMATOLOGIA

Por ser um evento que tem 
por propósito ampliar conhe-
cimentos, o Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de Ron-
dônia foi parceiro na divulga-
ção do I Ciclo de Palestras do 
Grupo Bromatologia – Análise 
de Alimentos (FAFAR/UFMG), 
que aconteceu de forma onli-
ne no dia 20 de abril, das 14h 
às 17h (horário de Brasília), sob 
o título “Resíduos de antimi-
crobianos em alimentos e seu 
impacto na resistência bac-
teriana”. O evento teve como 
público-alvo profissionais das 
áreas agrárias, biológicas e da 
saúde, bem como alunos de 
graduação, pós-graduação, 

pesquisadores e áreas afins.

A resistência antimicrobia-
na tem sido uma preocupação 
emergente e considerada uma 
das dez principais ameaças 
no contexto da saúde pública, 
de acordo com a Organização 
Mundial da Saúde. Sendo as-
sim, a presença de resíduos de 
antimicrobianos provenientes 
do uso indiscriminado destes 
medicamentos na produção 
animal potencializa este grave 
problema, além de ocasionar 
impactos ambientais e perdas 
econômicas.

Diante desse cenário, e con-
siderando a crescente deman-

VÍDEO – CRF-RO ENDOSSA MOVIMENTO CONTRA 
AUMENTO EXORBITANTE PARA UMA CATEGORIA 
EM DETRIMENTO DE OUTRAS TAMBÉM DA SAÚDE

Em entrevista concedida à Rema TV 
em Porto Velho, sobre a gratificação de 
R$ 15 mil de autoria do governo estadual 
para os médicos que atuam na linha de 
frente contra a Covid-19 e R$ 800 para 
os demais profissionais da saúde de ní-
veis fundamental, médio e superior, o 

presidente do Conselho Regional de Far-
mácia de Rondônia (CRF-RO), Rogelio 
Barros, afirmou que o governo mostra 
insensibilidade para enxergar que todos 
têm o mesmo valor. O projeto de lei do 
governo foi aprovado em 24 de março 
pela Assembleia Legislativa.

PANDEMIA – CRF-RO PRORROGA POR 90 DIAS 
VALIDADE DA CERTIDÃO DE REGULARIDADE 

TÉCNICA

Por meio da Portaria 010/2021, a Dire-
toria do Conselho Regional de Farmácia 
do Estado de Rondônia (CRF-RO) pror-
rogou por 90 dias a validade da Certidão 
de Regularidade Técnica (CRT), durante 
o período de pandemia do novo corona-
vírus – COVID-19.

A Diretoria levou em consideração, 
entre outros pontos, a necessidade de 
manter a regularidade dos serviços do 

CRF/RO e o Decreto Estadual n° 25.859, 
de 6 de março de 2021 do Estado de 
Rondônia, que instituiu o Sistema de Dis-
tanciamento Social Controlado para fins 
de prevenção e de enfrentamento à pan-
demia causada pelo coronavírus, no âm-
bito do Estado de Rondônia, reiteroua a 
declaração de estado de calamidade pú-
blica em todo o território estadual e re-
vogou o Decreto n° 25.853, de 2 março 
de 2021.

da de alimentos, torna-se in-
dispensável uma abordagem 
interdisciplinar e ampliada da 
temática dos resíduos. Assim, 
este evento será um momen-
to bastante pertinente para a 
discussão de estratégias pro-
missoras para o sistema de 
produção animal; ações gover-
namentais e políticas públicas; 
questões relacionadas a dispo-
nibilização e o entendimento 
das instruções das bulas que 
acompanham os produtos vete-
rinários; e até mesmo o desen-
volvimento de metodologias 
analíticas que garantam o mo-
nitoramento destes fármacos e 
a segurança dos alimentos.
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O Conselho Regional de 
Farmácia de Rondônia emi-
tiu no dia 30 de abril nota 
técnica aos farmacêuticos e 
representantes de estabele-
cimentos explicando  como 
funcionava a Medida Provisó-
ria 1.045/2021, que permitiu a 
redução proporcional da car-
ga horária e dos salários dos 
empregados.

CRF-RO EXPLICA AOS 
ESTABELECIMENTOS E FARMACÊUTICOS 
COMO FUNCIONA A MP 1.045/2021

PREÇO DE MEDICAMENTOS CONTRA A COVID-19 
AUMENTA MAIS DE 60%

Com o aumento da Covid-19, os medi-
camentos à base de hidroxicloroquina re-
gistraram aumento de 67% nas vendas nos 
primeiros três meses de 2020, comparado 
ao mesmo período do ano anterior.

Foi o que revelou pesquisa encomen-
dada pelo Conselho Federal de Farmácia, 
reafirmando a preocupação antiga sobre 
o uso indiscriminado de medicamentos 
pela população.

No Dia Nacional do Uso Racional de 
Medicamento, 5 de maio, o CRF-RO aler-

tou sobre os riscos causados pela auto-
medicação lembrando dados do Sistema 
Nacional de Informações Tóxico-farma-
cológicas (Sinitox) que revelam que em 
2017 os medicamentos responderam 
27% pela maioria dos casos de intoxica-
ção no Brasil.

O percentual foi quase o dobro dos 
atendimentos por picadas de animais pe-
çonhentos. Os antitérmicos, relaxantes 
musculares e medicamentos de efeito no 
sistema nervoso central, estão entre os 
que mais registram intoxicações.

EMISSÃO GRATUITA DE CÉDULA NA VERSÃO EM 
CARTÃO

A cédula de identidade com chip, que 
substitui a de papel moeda, é confeccio-
nada em material plástico similar aos car-
tões de crédito. Nela são inseridas infor-
mações do RG, CPF e Título de Eleitor, o 
que a transforma em um só documento 
para ser utilizado no dia a dia.

Na sessão plenária ordinária de 16 de 
dezembro de 2020, o CFF aprovou a pri-
meira Cédula de Identidade Profissional 
definitiva do Farmacêutico e do Técni-

co de Laboratório, na versão em cartão, 
para ser emitida gratuitamente.

O CRF-RO explicou no mês de maio 
que a nova versão ainda não havia sido 
regulamentada e que a identidade atual, 
instituída pelas Resoluções 494/2008 
e 628/2016, será substituída gradativa-
mente e continuará valendo por tempo 
indeterminado até todos os profissio-
nais adotarem a carteira aprovada em 
2020.

CONSELHO DE FARMÁCIA 
BUSCA AMPLIAR NÚMERO 
DE DOADORES DE MEDULA 
ÓSSEA EM RONDÔNIA EM 
PARCERIA COM O INVIDA

A preocupação com as 
medidas do Ministério da Saúde, 
que alterou de 55 para 35 anos a 
idade máxima para o cadastro de 
Doadores de Medula Óssea no 
Registro Nacional de Doadores 
de Medula Óssea (Redome) e 
limitou em 150 mil o número de 
cadastros anuais no País, que 
era de 400 mil, foi destacada 
durante a live no canal Youtube   
realizada na noite dessa quarta-
feira  (18) pelo Conselho Regional 
de Farmácia de Rondônia 
(CRF-RO) em parceria com o 
Instituto Nacional de Apoio à 
Vida (Invida), com proposta 
de incentivar Farmacêuticos, 
acadêmicos de Farmácia e 
Técnicos de Laboratório ao 
cadastro voluntário de doador. 
Com a definição do limite de 
novos cadastros anuais por 
Estado, em Rondônia, por 
exemplo, cairá de 6 mil para 3 
mil o número de doadores.

O presidente do CRF-RO 
Rogelio Barros e o vice Enéias 
Rocha explicaram que a parceria 
com o Invida, presidido pelo 
também Farmacêutico Lindberg 
Oliveira, é uma forma de mostrar 
para os profissionais que além da 
função de fiscalizar o Conselho 
também pode exercer papel 
importante para minimizar 
impactos sociais, enquanto 
os acadêmicos entendem seu 
papel como futuros profissionais 
da saúde junto à comunidade. 
Os diretores lembraram que 
em 2020 parceria foi firmada 
entre o CRF e a Fundação de 
Hematologia e Hemoterapia 
de Rondônia (Fhemeron) para 
incentivar a doação de sangue, 
um outro problema que tem 
a falta de conscientização 
da população como um dos 
principais desafios.

Ao sanar dúvidas dos 
participantes, Lindberg lembrou 
que o cadastro é nacional, 
mas a doação pode ser feita 
para outros Países quanto há 
compatibilidade. Segundo ele, 
mais de 20 pessoas em Rondônia 
já fizeram doações nacionais e 
outra 8 para estrangeiros. Assim 

como também já houve pacientes 
de Rondônia que receberam 
medula de doadores de pessoas 
da Inglaterra, Estados Unidos e 
Canadá. “Compatibilidade não 
tem cor e nem classe social”, 
disse, citando o exemplo de um 
fuzileiro naval do Rio de Janeiro, 
de cor negra, que fez a doação 
para um garoto de Santa 
Catarina, com olhos azuis.

Confirmada a 
compatibilidade, o doador é 
encaminhado a um centro de 
transplante para realização 
de exames. Se o paciente for 
estrangeiro, apenas o material 
(5ml) é coletado e transportado.

Apesar do limite da idade de 
18 a 35 anos, crianças também 
podem doar, desde que seja 
para irmão ou outro parente, 
e com autorização dos pais. 
Dados do Redoma apontam que 
há 5,430 milhões de pessoas 
cadastradas, mas este número, 
na opinião dos especialistas, 
não é real, pois muitos podem 
não atender mais aos critérios e 
outros já terem morrido.

PAPEL DO FARMACÊUTICO
Na  Resolução nº 673, de 18 de 

setembro de 2019, o Conselho 
Federal de Farmácia (CFF) 
estabelece as atribuições e 
competências do Farmacêutico 

em serviços de hemoterapia 
e/ou bancos de sangue. 
Além da manipulação dos 
quimioterápicos, onde é realizada 
com técnica asséptica, garantindo 
a segurança e qualidade da 
medicação, o Farmacêutico 
tem papel fundamental na 
avaliação do paciente junto 
a equipe multiprofissional 
antes do transplante. Após o 
procedimento, deve ser elaborado 
pelo Farmacêutico Clínico um 
plano de cuidado do paciente, 
verificando se tem dificuldade de 
ingestão de medicamentos orais, 
verificando os medicamentos 
em uso quanto à quantidade, 
qualidade, compatibilidade, 
estabilidade e suas interações.

Em função de outros 
compromissos o ex-deputado 
Beto Albuquerque, presidente 
do Instituto Pietro, não pode 
participar da live. Em vídeo ele 
relatou sua trajetória desde 
2007 quando o filho de 17 anos 
foi diagnosticado com leucemia, 
doença que atinge mais de 
12.500 pessoas por ano no Brasil. 
Mesmo após a morte de Pietro, 
Beto seguiu mobilizando o País 
por doações, inclusive criou a 
Lei Pietro, que designa de 14 
a 21 de dezembro a “Semana 
de Mobilização Nacional para 
Doação de Medula Óssea”.
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ACADEMIA VIRTUAL DE FARMÁCIA É MAIS UMA 
FERRAMENTA QUE O PROFISSIONAIS  DE RONDÔNIA 

CONTAM PARA AMPLIAR O CONHECIMENTO

Por meio de uma live, com a 
participação de farmacêuticos, 
acadêmicos, conselheiros re-
gionais, Diretores do Conselho 
Regional de Farmácia de Ron-
dônia (CRF-RO) e do presiden-
te do CRF-SP, Marcos Machado, 
foi lançada oficialmente no dia 
1º de junho a Academia Virtual 
de Farmácia de Rondônia, que 
tem por objetivo possibilitar aos 
profissionais inscritos nos Con-
selhos acesso gratuito a conte-
údos elaborados pela Academia 
do CRF paulista com a propos-
ta de ampliar o conhecimento 
em diversas áreas da saúde, em 
especial da Farmácia. No lança-
mento, o Presidente do CRF-RO 
Rogelio Barros e o Vice-Presi-
dente Enéias Rocha destacaram 
a importância desta parceria, re-
forçando que quem ganha são 
os farmacêuticos, consideran-
do a quantidade de atividades 
ofertadas. 

Eles ainda observaram que 
a academia, entre outras ações 
do CRF-RO, como o Congresso 
Virtual realizado em abril, mostra 
que o Conselho não está com-
prometido apenas com fiscali-
zações, mas também em trazer 
inovações, possibilitando o aper-
feiçoamento profissional sem se 
deslocar para outros Estados.

Para fazer login e senha, os 
farmacêuticos devem acessar 
este link . O login deverá come-
çar com ro (sigla de Rondônia 
em minúsculo) e o número da 
inscrição no CRF. No primeiro 
acesso o inscrito deverá usar a 
senha padrão, com o pré-fixo “@
MUDAR@RO” mais o número de 
inscrição. Exemplo: @MUDAR@
RO999. Após o primeiro acesso, 
o inscrito deverá alterar a senha 
para uma nova de uso pessoal.

Em sua fala, o presidente do 
CRF-SP fez um relato sobre a 
criação da Academia Virtual de 
Farmácia, cuja proposta é traba-
lhar a capacitação profissional, 

levando conhecimento, princi-
palmente neste período de pan-
demia, aos colegas fora de São 
Paulo, como campanhas de saú-
de, capacitações e cursos, con-
templando também a parte da 
fiscalização. Segundo ele, en-
tre 2018 e 2019 foram mais de 
10 mil farmacêuticos atendidos. 
Marcos Machado deixou claro 
que para participar é necessário 
estar com a inscrição atualizada 
junto ao Conselho.

Em tempos de pandemia, 
Marcos Machado vê como uma 
excelente oportunidade a par-
ceria com o CRF-RO por com-
partilhar com os farmacêuticos 
rondonienses diversos campos 
de atuação contemplados nos 
materiais produzidos, que po-
dem ser impressos, assim como 
os certificados.

FARMACÊUTICO NO PÓS-
-PANDEMIA

Após o lançamento da Aca-
demia Virtual, a live seguiu com 
a participação do mestre em 

Ciências Farmacêuticas Kauê 
César Sá Justo falando sobre a 
contribuição do farmacêutico 
no período pós-pandemia. Des-
complicando a Farmácia Clínica 
ele resumiu que para evitar su-
perlotação nas unidades hospi-
talares a visão do farmacêutico 
deve estar voltada ao paciente 
e não ao lucro, com o intuito de 
controlar doenças crônicas não 
transmissíveis, como câncer, hi-
pertensão e diabetes, que são 
responsáveis por 35 milhões de 
mortes por ano, apesar de gran-
de parte ser evitável.

O aumento dos casos de de-
pressão, ansiedade e do abuso 
do uso de bebidas alcoólicas 
também foi citado por Kauê Cé-
sar como reflexo da pandemia, 
que apesar dos efeitos negati-
vos contribuiu também com o 
aumento em 300% dos testes 
rápidos, não apenas para detec-
ção da Covid-19, mas também 
para outras reações, como he-
moglobina glicada, que identi-
fica altos níveis de glicemia du-
rante períodos prolongados.

CRF-RO EM AÇÃO NO INTERIOR

Cumprindo agenda na Sec-
cional do CRF-RO em Cacoal, 
no mês de maio, o presidente 
Rogelio Barros aproveitou para 
visitar instituições de ensino 
superior que oferecem o curso 
de Farmácia, entre elas a Unifa-
cimed, onde foi recebido pelo 
coordenador do curso, Robson 
Morais; Adriele Fontes, diretora 
e Vice-Reitora da faculdade (na 

foto com blusa vermelha); Josia-
ne Lampire, Professora de Tec-
nologia Farmacêutica e Cosme-
tologia (blusa preta); e Fabiana 
Daltro, Coordenadora Acadêmi-
ca da Unifacimed (vestido).

Além de conhecer a estrutu-
ra de cada instituição, Rogelio 
Rocha falou sobre planejamen-
tos e as ações em andamento 
do CRF-RO e convidou todos a 

assistirem no dia 1º de junho à 
live de lançamento da Academia 
Virtual de Farmácia de Rondô-
nia, numa parceria com o CRF-
-SP; e em seguida à palestra do 
mestre em Ciências Farmacêuti-
cas, Kauê César Sá Justo, sobre 
a contribuição do farmacêutico 
no período pós-pandemia. Kauê 
César é autor do livro Descom-
plicando a Farmácia Clínica. 
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PAPEL DO CRF DESTACADO 
DURANTE  ENTREGA DE 

CÉDULAS DE IDENTIDADE 
PROFISSIONAL 

 

Uma casa dos farmacêuti-
cos, que atua para manter a in-
tegridade da profissão, a expan-
são do mercado de trabalho e 
proteger a sociedade dos maus 
profissionais. Foi assim que o 
Presidente do Conselho Regio-
nal de Farmácia de Rondônia 
(CRF-RO), Rogelio Rocha, de-
finiu a entidade representativa 
da classe farmacêutica, no dia 9 
de junho, durante solenidade de 
entrega da Cédula de Identida-
de Profissional Provisória a ba-
charelas do curso de Farmácia 
do Centro Universitário Aparício 
Carvalho (Fimca).

Contrariando os que apon-
tam o Conselho como órgão 
que “persegue” ou “multa”, Ro-
gelio Barros citou a garantia do 
trabalho como uma das missões 
do CRF, ressaltando que sem a 
fiscalização o mercado de tra-
balho se fecha para os profissio-
nais, a exemplo do que aconte-
ceu no início de 2020, quando os 
proprietários de estabelecimen-
tos farmacêuticos aproveitaram 
a paralisação das fiscalizações 
para promoverem demissões. 
Com a posse da nova Diretoria, 
o planejamento das fiscaliza-
ções foi reiniciado, adotando-se 
o protocolo de medidas contra 
a Covid-19, e assim as contrata-

ções foram reiniciadas.

Ao entregar a documenta-
ção às novas farmacêuticas, Jo-
siane de Castro Oliveira, Laia-
ne Gomes Alves e Vanessa de 
Aguiar Batista, o presidente do 
CRF-RO ainda falou sobre os in-
vestimentos que vêm sendo re-
alizados pelo CRF-RO, colocan-
do os farmacêuticos do Estado 
em sintonia com os avanços de 
grandes centros, como a reali-
zação do1º Congresso Virtual de 
Ciências Farmacêuticas de Ron-
dônia  e o lançamento da Aca-
demia Virtual de Farmácia de 
Rondônia, disponibilizando 450 
cursos on-line em parceria com 
o CRF-SP. 

Por fim, ele orientou para 
que atuem com seriedade, bus-
cando sempre o cumprimen-
to da legislação, com foco na 
maior aproximação com o pa-
ciente.  “Temos que ter noção 
da dimensão da nossa respon-
sabilidade”, frisou.

FISCALIZAÇÃO

O Vice-Presidente Enéias da 
Rocha aproveitou para reforçar 
a importância da fiscalização e 
orientar as recém-formadas a 
buscarem informações junto ao 
Conselho sobre a validade dos 

cursos ofertados na área farma-
cêutica.

 

Já a Diretora Tesoureira, Ce-
lina Bertoni, frisou que assim 
como a Bíblia o Código de Ética 
também é algo que deve estar 
na cabeceira da cama.

Além do recebimento da do-
cumentação, que tem validade 
de um ano, até ser confecciona-
da a Carteira Profissional, as três 
novas profissionais também co-
memoraram o fato de já estarem 
atuando na área. Isso porque, 
segundo elas, graças à orienta-
ção dos professores, o que fez 
com que no decorrer do curso 
já buscassem definir as áreas 
que seguiriam entre as mais de 
130 que o curso oferece. Josia-
ne e Vanessa trabalham em uma 
drogaria, enquanto Laiane está 
lotada na farmácia de uma uni-
dade hospitalar.

Outros cinco bacharéis em 
Farmácia receberam a docu-
mentação posteriormente: 

Elvira Santos Moreira

Iane Mercado Cezar Tavares

Marília Pereira Gouveia

Paulo Sérgio Damasceno Berto-
lesa

Vanilton de Souza Miranda

MAIS 16 FARMACÊUTICOS RECEBEM DO 
CRF-RO DOCUMENTO OBRIGATÓRIO 
PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL

Dia 25 de agosto o CR-
F-RO realizou cerimônia de 
entrega de Cédulas de Iden-
tidade Profissional (provisó-
rias) e Carteiras (definitivas) 
a 16 farmacêuticos. Desse to-
tal de habilitados, 8 compa-
receram à sede do Conselho 
e receberam o documento 
obrigatório para o exercício 
profissional.

Receberam a carteira en-
tregue pelo Presidente do 
CRF Rogelio Barros e o Vice-
-Presidente Enéias da Rocha, 
os Farmacêuticos:

Adriana Gomes Abílio 
(Provisória)

Dominique Alan Soares 
Dias (Definitiva)

Huálisson Patrique de 
Sousa Alencar (Provisória)

Irllany Meireles Almeida 
(Provisória)

Luana da Silva (Definitiva)

Priscila Coimbra Leite 
(Definitiva)

Rudson Demétrio dos 
Santos (Provisória)

Rute Saraiva Meireles (De-
finitiva)

Por ocasião da Segunda Ses-
são Plenária, em 18 de março, a 
Diretoria do CRF-RO aprovou a 
Deliberação 017/2021, que dis-
põe sobre o Cadastro do Con-
sultório Farmacêutico para Pro-
fissional Liberal (Pessoa Física).

Pela normativa podem fazer 
o cadastro farmacêuticos que 
atuam nas áreas da Farmácia Clí-
nica, Estética, Acupuntura, Ozo-
nioterapia e Práticas Integrativas 
e Complementares, conforme as 
legislações do Conselho Federal 
de Farmácia (CFF).

CRF-RO APROVA 
CADASTRO DE 
CONSULTÓRIO 

FARMACÊUTICO

CRF/RO NA CAMPANHA DE 
DESAPARECIDOS

O Conselho Regional de Far-
mácia de Rondônia (CRF-RO) é 
uma das instituições que apoiam 
a Campanha Nacional de Coleta 
de DNA de Familiares de Pes-
soas Desaparecidas, realizada 
de 14 a 18 de junho, tendo como 
ponto alto as atividades de co-
leta em locais estratégicos. Em 
Rondônia, os locais foram as 
Unidades de Perícias Oficiais 
Criminais das cidades de Ari-
quemes, Jaru, Ji-Paraná, Cacoal, 
Rolim de Moura, São Miguel do 
Guaporé, Vilhena, Guajará-Mi-
rim e Porto Velho.

A campanha lançada pelo 

Ministério da Justiça e Seguran-
ça, em 25 de maio, Dia Interna-
cional da Criança Desapareci-
da, teve como proposta alertar 
a população para a gravidade 
deste problema. Em Rondônia, 
a ação foi conduzida pela Se-
cretaria da Segurança, Defesa 
e Cidadania (Sesdec), por meio 
do Instituto de DNA Criminal, 
que integra a Superintendên-
cia de Polícia Técnico-Científi-
ca (Politec). Em nível nacional, 
o ato foi sob a responsabilidade 
da Rede Integrada de Bancos 
de Perfis Genéticos/SENASP. 
a Superintendência de Polícia 
Técnico-Científica de Rondônia 
(Politec) com o apoio da Polícia 
Civil, Polícia Militar e Polícia Fe-
deral. 

Durante cincos dias, foram 
coletadas amostras biológicas 
de familiares de pessoas desa-
parecidas para exame de DNA 
e inclusão dos perfis genéticos 
no Banco Nacional de Perfis 
Genéticos (BNPG) para poste-
rior confronto com as amostras 
tanto de pessoas vivas, como 
dos corpos não identificados ou 
ossadas que deram entrada no 
Instituto Médico Legal dos esta-
dos.

A Perícia Criminal é também 
uma das áreas de atuação do 
Farmacêutico, nos campos da 
Entomologia, Química, Genéti-
ca/DNA, Toxicologia, Hematolo-
gia e Bromatologia. 

Outras informações podem 
ser obtidas com o Instituto de 
DNA Criminal pelo telefone (69) 
3216 8853.



C
R

F
-R

O
- 

d
e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
2
1 

//
 2

0
C

R
F

-R
O

- d
e
z
e
m

b
ro

 d
e
 2

0
2
1 // 2

1

CAPACITAÇÃO EM 
SISTEMA NACIONAL 
DE GERENCIAMENTO 

DE PRODUTOS 
CONTROLADOS

Entre os dias 9 e 10 de 
setembro de 2021, o Vice 
Presidente do Conselho Regional 
de Farmácia (CRF-RO), Enéias 
Rocha; e o Farmacêutico Fiscal  
Thiago Fernandes, participaram 
da Capacitação em Sistema 
Nacional de Gerenciamento de 
Produtos Controlados (SNGPC) 
promovida pela Agência Estadual 
de Vigilância Sanitária (Agevisa).

O evento teve como base a 
RDC nº 22 de 2014 da Anvisa, 
que no Art. 1º Estabelece a 
utilização do Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Produtos 
Controlados (SNGPC) por 
farmácias e drogarias como 
um sistema de informação 
de vigilância sanitária para 
a escrituração de dados 
de produção, manipulação, 

distribuição, prescrição, 
dispensação e consumo de 
medicamentos e insumos 
farmacêuticos.

A RDC prevê que todos os 
estabelecimentos, farmácias e 
drogarias, que comercializem 
substâncias/medicamentos 
controlados da Portaria 
do SVS/MS nº 344/1998 e 
antimicrobianos, deverão estar 
cadastrados junto ao SNGPC, e 
assim qualquer movimentação, 
seja de entrada (compra ou 
transferência) e saída (venda ou 
perda), deverá ser escriturada 
junto ao sistema, cabendo 
ao farmacêutico responsável 
técnico o envio dos arquivos 
XML, no mínimo uma vez por 
semana, e na eventual ausência 
deste profissional, poderá o 

farmacêutico substituto dar 
continuidade às transmissões, 
mediante finalização de 
inventário e abertura de um 
inventário inicial sob sua 
responsabilidade.

A Capacitação foi ministrada 
pela Farmacêutica Beatriz 
Jacinto Xavier, do Núcleo de 
Medicamentos e Farmacológicos 
da Vigilância em Saúde Agevisa-
RO.

Além do CRF-RO participaram 
representantes das Vigilâncias 
Sanitárias dos 52 municípios de 
Rondônia.

Durante o evento, Thiago 
Fernandes e Enéias Rocha 
puderam tirar dúvidas das 
Vigilâncias Sanitárias quanto 
às atribuições do Conselho 
na Fiscalização do Exercício 
Profissional e pontuaram 
sobre a Aplicação da Ficha 
de Fiscalização do Exercício 
das Atividades Farmacêuticas 
(FFEAF), de acordo com a 
Resolução do CFF nº 700/2021.

SEMANA DE ÉTICA E LEGISLAÇÃO MARCA COMEMORAÇÕES 
DO DIA INTERNACIONAL DO FARMACÊUTICO, EM RONDÔNIA

Atraiu um grande público virtual 
a 1ª Semana de Ética e Legisla-
ção Farmacêutica realizada de 
27 de setembro a 1 de outubro 
pelo CRF.

A programação começou com 
o presidente Rogelio Rocha fa-
lando sobre as legislações para 
o início do exercício profissional, 
com a participação da presiden-
te do CRF-DF Gilcilene Chaer.

No dia seguinte, esteve em pau-
ta o Novo Código de Ética, com 
a Mirtes Bezerra, presidente da 
Comissão de Ética Profissional 
do CRF-GO; Lucas Ribeiro, ge-
rente de Fiscalização do CRF-
-GO; e a Assessora Jurídica do 
CRF-RO Marissan Sousa.

Na quarta-feira o evento seguiu 
com Marinete Borges, Farma-
cêutica Clínica de Cuiabá (MT), 
tratando sobre os Serviços Far-
macêuticos.

Dia 30, Thiago Fernandes, Far-
macêutico Fiscal do CRF-RO, 
ministrou o tema Procedimen-
tos de Fiscalização do Exercício 

Profissional.

Encerrando a programação, na 
sexta-feira, Enéias Rocha, Vice-
-Presidente do CRF-RO, que fez 
a mediação das primeiras qua-
tro noites, colocou em pauta a 
Dispensação de Medicamentos 
sujeitos a controle especial, sob 
a mediação do de Rogelio Ro-
cha e a participação especial da 
Farmacêutica Beatriz Xavier, da 

Agência de Vigilância em Saúde 
(Agevisa-RO) e do diretor Coro-
nel Gregório Lima.

O evento promovido gratuita-
mente via YouTube faz parte do 
programa de Educação Continu-
ada do Conselho para aproxima-
ção dos profissionais, ampliação 
do conhecimento e melhoria da 
Assistência Farmacêutica para a 
sociedade.
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FÓRUM DOS CONSELHOS 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE 
RONDÔNIA PARTICIPA DE 
IMPORTANTES REUNIÕES 

SOBRE O PCCR

O presidente do CRF-RO Ro-
gelio Rocha e os demais mem-
bros do Fórum dos Conselhos 
Profissionais de Saúde do Es-
tado de Rondônia participaram 
no mês de outubro de duas im-
portantes reuniões para tratar 
do Plano de Carreira, Cargos e 
Remuneração (PCCR) dos tra-
balhadores da Saúde estadual. 
A primeira foi com o presidente 
da Assembleia Legislativa depu-
tado Alex Redano; e a segunda 
foi com o procurador-geral do 
Estado Maxsuel de Almeida, que 
elaborou a proposta encaminha-
da para votação na à ALE-RO.

No encontro com Alex Re-
dano, que intermediou a reunião 
com o procurador-geral em se-
guida, os representantes do Fó-
rum pediram acesso ao PCCR 
com vistas a garantir com que 
na fase de construção fossem 
respeitadas as normas e leis de 
cada profissão, e desta forma 
evitar novas discussões quando 
o Plano for implementado.

Os Conselhos pediram para 
verificar questões, como carga 
horária de cada profissão, as 
atribuições e formação acadê-
mica de cada uma.

Além de Rogelio Rocha, 
compõem o Fórum os conse-
lheiros Robinson Machado, do 
Conselho Regional de Medicina 
(Cremero); Rodrigo Campos, do 
Conselho de Fisioterapia (Crefi-
to); Cleibson André, do Conse-
lho de Psicologia (CRP-24); Elba 
Santos, Conselho de Radiolo-
gia; José Marcelo, Conselho de 
Odontologia (CRO); Noeme Ri-
beiro, Conselho de Serviço So-
cial; e Régis André, do Conselho 
de Enfermagem (Coren).

A coordenação do Fórum, 
que ficou sob a responsabilida-
de dos representantes do Cre-
mero e Crefito, será alternada a 
cada seis meses.

CRF-RO INTEGRA FÓRUM 
QUE BUSCA MELHORIA PARA 
PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

DOS SERVIÇOS PRESTADOS À 
SOCIEDADE

Visando melhorias das con-
dições de trabalho e de salário 
para os profissionais da área da 
saúde em Rondônia, bem como 
atendimento com mais qualida-
de para a sociedade, os Conse-
lhos de Profissionais do Estado 
se uniram e criaram o Fórum de 
Profissionais de Saúde. A pauta 
principal no momento é a apro-
vação de um Plano de Carreira, 
Cargos e Remuneração (PCCR) 
que satisfaça aos quase 50 mil 
trabalhadores da Saúde e não 
apenas uma categoria.

Em reunião na sede do Con-
selho Regional de Medicina de 
Rondônia (Cremero), em Porto 
Velho, dia 11 de outubro, quan-
do da criação do Fórum, o pre-
sidente Robinson Machado cri-
ticou o fato de o governo não 
apresentar resposta sobre o 
PCCR e não ter permitido a par-
ticipação na elaboração do pro-
jeto de lei, que em sua avaliação 
dos demais profissionais tem 
várias irregularidades e incon-
gruências.

“Temos a responsabilidade 
ética e profissional com esses 

colegas, e o PCCR depende de 
nós, mas não tivemos respos-
ta da Sesau e não foi permiti-
da nossa participação na ela-
boração, citou, completando 
que “todos queremos melhorias 
para os quase 50 mil trabalha-
dores da saúde em Rondônia”.

Para o presidente do Conse-
lho Regional de Farmácia (CR-
F-RO), Rogelio Rocha, em meio 
a esta pandemia o momento é 
propício para que os gestores 
do Estado verifiquem a impor-
tância dos profissionais da Saú-
de. “Acredito que estão vendo 
na prática quanto são impor-
tantes estes profissionais para o 
desempenho de um bom aten-
dimento à sociedade, principal-
mente salvando vidas”, avaliou 
o representante dos Farmacêu-
ticos e Técnicos de Laboratórios 
de Rondônia.

Já a presidente do Conselho 
de Radiologistas, Elba de Frei-
tas, disse que a união dos pro-
fissionais vai contribuir para a 
melhoria das condições de tra-
balho e salariais, especialmente 
dos técnicos em radiologia que 

não têm respeitadas as 24h se-
manais.

Rodrigo Campos, do Conse-
lho de Fisioterapia, afirmou ter 
certeza que todas as profissões 
terão avanços e a sociedade 
poderá contar com assistência 
à Saúde com mais qualidade a 
partir desta união.

Como representante dos 
psicólogos do Estado, Cleibson 
André destacou a importância 
deste momento para os pro-
fissionais que também querem 
garantir à sociedade mais quali-
dade na prestação dos serviços, 
que por sua vez também terão 
maior fiscalização.

“Esta união dos Conselhos 
só tende a fortalecer todas as 
atividades da Saúde”, reforçou 
Regis Georg, do Conselho de 
Enfermagem.

Uma nova reunião deverá 
ser realizada nos próximos dias 
para que o projeto de lei envia-
do à Assembleia Legislativa so-
fra modificações que satisfaçam 
a todas as categorias, e que seja 
aprovado o mais breve possível.
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DIRETORIA É ELEITA COM QUASE 60% 
DOS VOTOS PARA O BIÊNIO 2022/2023

Com 58,81% dos votos váli-
dos, a Chapa 2 “CRF para Todos”, 
composta pelos conselheiros 
regionais Rogelio Rocha Barros 
(Presidente), Professor Jeferson 
(vice-Presidente), Elin Rolim 
(Secretária-Geral) e o Professor 
Enéias (Tesoureiro), foi eleita 
para a Diretoria do Conselho Re-
gional de Farmácia de Rondônia 
(CRF-RO), biênio 2022/2023. 
Rogelio Rocha é o atual presi-
dente e garantiu a candidatura 
à reeleição ao conseguir ser re-
eleito conselheiro regional para 
o triênio 2023/2026 com 659 
votos. Já Enéias Rocha é o atual 
Vice-Presidente.

A votação aconteceu das 12 
horas do dia 11 de novembro às 
12 horas do dia 12.

Dos 2.540 farmacêuticos 

aptos a votar, pelo menos 1.915 
(75,4%) votaram acessando o 
site votafarmaceutico.org.br, no 
processo que transcorreu inin-
terruptamente. Do total de vo-
tos, 961 foram para a Chapa 2 e 
673 para a Chapa 1.

Gratidão. Foi a palavra usada 
por todos os eleitos para agra-
decer a confiança dos colegas 
Farmacêuticos depositada em 
cada um que os representarão 
nos próximos mandatos como 
conselheiros ou Diretores.

A chapa eleita apresentou 
como propostas Implementar 
Consultoria Técnica Farmacêu-
tica no CRF RO; Promover deba-
tes sobre as áreas emergentes 
de atuação profissional, consi-
derando o momento pandêmico 
e pós-pandemia; Oportunizar 

capacitações que contemplem 
as Legislações Farmacêuticas, 
o dinamismo do mercado far-
macêutico e a democratização 
da educação continuada garan-
tindo a acessibilidade para as 
diferentes regiões do Estado; 
Avançar no projeto da aquisi-
ção/construção da sede oficial 
do CRF/RO afim de garantir 
maior acessibilidade, conforto 
e segurança aos farmacêuticos 
do Estado de Rondônia; e Con-
solidar a representatividade 
dos farmacêuticos de Rondô-
nia por meio da nomeação de 
delegados farmacêuticos mu-
nicipais ou regionais que parti-
cipem ativamente das políticas 
públicas municipais, atuando 
junto aos Conselhos Municipais 
de Saúde.

NA SESSÃO DE POSSE, NOVA DIRETORIA 
PEDE COMPROMETIMENTO DE 

CONSELHEIROS REGIONAIS COM A ÉTICA 
E FORMAÇÃO

A sede do CRF-RO foi trans-
ferida temporariamente na tar-
de do dia 10 de dezembro para o 
Anfiteatro do Centro Universitá-
rio Fimca, em Porto Velho, onde 
foi realizada a 11ª Sessão Plená-
ria do ano para a posse dos con-
selheiros regionais dos quadriê-
nios 2022/2023 e 2023/2026; e 
em seguida da Diretoria para o 
biênio 2022/2023.

Com a adoção de todos os 
cuidados de controle da Co-
vid-19, o evento reuniu um sele-
to número de convidados, entre 
eles o presidente do Conselho 
Regional de Medicina, Robin-
son Machado; Beatriz Xavier, 
Farmacêutica do Núcleo de 
Medicamentos da Agevisa-RO; 
o ex-presidente do Conselho 
João Dias, como Presidente de 
Honra; a presidente da Comis-
são Eleitoral, Marcela Cristina; 
Diretora-Acadêmica da Fimca, 
Nelice Batistelli; funcionários do 
Conselho, familiares dos empos-
sados, entre outros colegas de 
profissão e ex-alunos.

O presidente reeleito Roge-
lio Rocha fez um discurso com 
apelo para a união do Plenário, 
reforçando que os embates ocor-
reram no período das eleições, 
mas que agora o que se busca 
é o comprometimento de cada 
eleito para um CRF mais forte, e 
desta forma garantir avanços e 
conquistas para a classe e a so-

ciedade com a melhoria da assis-
tência farmacêutica.

Democracia é plenário forte. 
Não somos cooperativa e nem 
associação. Temos a missão de 
fiscalizar. Por isso nosso compro-
misso é com a formação e ética 
dos profissionais”, reforçou.

Após a abertura com a exe-
cução do Hino do Farmacêutico , 
foi feita a leitura da ata pela pre-
sidente da Comissão Eleitoral e 
em seguida dada posse aos con-
selheiros regionais para o pró-
ximo quadriênio: Giovana Ro-
drigues, Henry James e Lincoln 
Oliveira; e para 2023/2026 foram 
Celina Bertoni, Rogelio Rocha e 
Ilma Freitas, que fez o juramento.

A Diretoria é composta pelos 
conselheiros Rogelio Rocha (Pre-
sidente reeleito), Jeferson Salvi 
(Vice-Presidente), Elin Rolim (Se-
cretária-Geral) e Enéias Rocha 
(Tesoureiro). Coube ao Vice-Pre-
sidente a leitura do juramento.

A sessão seguiu com a en-
trega de Diplomas pelos Rele-
vantes Serviços Prestados ao 
CRF-RO à conselheira Celina 
Bertoni e João Dias, que encer-
rou o mandato de conselheiro 
por 12 anos consecutivos.

A diretora-acadêmica Neli-
ce falou da satisfação de estar 
participando daquela solenida-
de tendo ao seu lado Rogelio 
Rocha, ex-aluno da instituição e 

hoje professor, ocupando o car-
go de presidente do Conselho.

Já o representante do Cre-
mero, que preside também o 
Fórum de Conselhos Profissio-
nais de Saúde, do qual o CRF-
-RO é integrante, falou sobre a 
importância desta nova entida-
de, que atua em prol da saúde, 
enfatizando o trabalho da Medi-
cina e da Farmácia que, segun-
do ele, andam junto, “de forma 
uníssona e conflituosa”. E citou 
a criação da Certificação Digi-
tal para médicos e farmacêuti-
cos que tem por objetivo viabi-
lizar a assinatura digital desses 
dois profissionais. “Isso mostra a 
união dessas classes”, ressaltou.

João Dias externou a satis-
fação em ver os conselheiros 
fazendo o juramento, tal qual fi-
zeram quando da conclusão do 
curso, pelo exercício pleno da 
profissão com base nas legisla-
ções vigentes. Com 23 anos de 
profissão, dos quais 12 anos atu-
ando como conselheiro regio-
nal, duas vezes eleito vice-pre-
sidente e uma presidente, João 
Dias acredita na autarquia mais 
fortalecida com os avanços em 
prol da profissão que é milenar 
e dos próprios profissionais. “O 
que seria da humanidade se não 
fosse o fármaco?”, questionou 
ao destacar a importância da 
profissão farmacêutica.
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