COMITÊ DE DIREITOS E PRERROGATIVAS PROFISSIONAIS
2017
Principais ações e atividades
1. Eventos:
1.1- II Fórum Direitos e Prerrogativas Profissionais: “Propaganda e Marketing:
Profissionais de Saúde nas Mídias” – realizado em 08/04/2017 em que ocorreu o
lançamento virtual do Manual de Orientação Farmacêutica: propaganda profissional.

1.2- Fórum: Prescrição e dispensação de medicamentos utilizados em
odontologia – realizado em 07/10 durante o XIX Congresso Farmacêutico de São
Paulo em que ocorreu o lançamento do Manual de Orientação: Prescrição e
dispensação de medicamentos utilizados em odontologia e o lançamento virtual da 2ª
edição da Cartilha Direitos e Prerrogativas Profissionais.

2. Publicações:
2.1- Manual de Orientação Farmacêutica: propaganda profissional
2.2- Manual de Orientação: Prescrição e dispensação de medicamentos
utilizados em odontologia.
2.3- Cartilha Direitos e Prerrogativas Profissionais – 2ª ed.

3. Participação em Eventos:
3.1- Encontro com os Profissionais Proprietários de Farmácia (Seccionais Santos e
Sorocaba).
3.2- IV Encontro de Jovens Farmacêuticos: Universo Digital - realizado em 29/07.
3.3- Discussão sobre marcas magistrais no CRF-SP realizada em 17/08.
3.4- Workshop interno do CRF-SP realizado em 30/09.

4. Atos normativos
4.1- Deliberação nº 03 de 11 de abril de 2017 - Reestrutura o Comitê de Direitos e
Prerrogativas no âmbito da competência administrativa do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo.
4.2- Contribuição na Resolução do CFF que define os requisitos para atuação do
farmacêutico na publicidade, propaganda ou anúncio das suas atividades
profissionais, e dá outras providências.

5. Apoio ao farmacêutico
5.1- Postagens na rede social facebook de esclarecimentos sobre temas relacionados
aos direitos e prerrogativas profissionais. Principais temas:
− Você sabia que numa situação de emergência o prescritor pode emitir uma receita
em papel não oficial?
− Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais orienta: ... (Súmula 27)
− Ficou mais fácil encontrar o Comitê de Direitos e Prerrogativas Profissionais do
CRF-SP.
− Você sabia que é responsável por todos os produtos e serviços farmacêuticos que
sua empresa anuncia?
− Você sabia que nem todas as prescrições precisam ter o carimbo de identificação
do prescritor?
− Prontuário de pacientes – Você sabia que registrar no prontuário do paciente o
cuidado prestado a ele é uma prerrogativa do farmacêutico?
− Você sabia que esta atividade de cuidado ao paciente é uma prerrogativa do
farmacêutico?
− Manual de Orientação ao Farmacêutico “PROPAGANDA PROFISSIONAL”
− Compartilhar prescrições em redes sociais pode configurar crime
− Manual de Orientação “PRESCRIÇÃO E DISPENSAÇÃO DE MEDICAMENTOS
UTILIZADOS EM ODONTOLOGIA”
5.2- Apreciação de denúncias: 47 denúncias

6. Reuniões do Comitê: 12 reuniões ordinárias.

7. Ações em andamento:
7.1- Grupo de trabalho sobre Propaganda de Medicamentos.
Tema: A necessidade de buscar alternativas para garantir o uso racional dos
medicamentos e o interesse do consumidor, tendo em vista as discussões judiciais
em torno da RDC 96/98.
7.2- Campanha CRF-SP Prescrição Ilegível - 65 denúncias recebidas entre agosto e
dezembro de 2017.

