Ata da 3ª Reunião de Presidentes das Comissões de Ética do Conselho Regional de Farmácia do
Estado de São Paulo - Gestão 2018/2019- Realizada em 21/09/2019 em São Paulo – Sede do CRFSP
Às nove horas e dez minutos do dia vinte e um de setembro de dois mil e dezenove, Dra. Vera Lucia
Rodrigues das Neves Hansen consignou as presenças dos presidentes das comissões de ética das
regiões A, B, C, D, E e SEDE respectivamente: Dra. Joseane L. Trevisan Rodrigues, Dr.Renato de Britto
Alves, Dra. Gisele Chiovatto Russi, Dra. Jacinta de Cassia R. Camargo, Dr. José Wilson Barreto Pinto,
Dra. Tatiana Ferrara Barros, Dr. Ronan Cleiton Loures da Silva (Farmacêutico da Secretaria das
Comissões de Ética).
1. Justificativas de ausência.
Não houve
2. Aprovação da ata da 2ª Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética –Gestão
2018/2019, realizada em 25/05/2019. DECIDE: aprovada por unanimidade.
3. Academia virtual, capacitação EAD (andamento)
Dra. Vera informou que a maioria dos membros indicados para apresentação dos Módulos já
analisou o material, apresentando o tempo estimado a ser utilizado e que seriam encaminhados ao
DATEP para agendamento das gravações, que provavelmente ocorrerão na primeira semana de
novembro. Ela sugeriu que fosse captado o maior número de temas para gravação em um único
dia e finalizar ainda este ano. Os presidentes decidiram que o tempo de 30 (trinta) minutos para
apresentação de cada módulo seria suficiente e adequado. Decisão: Todos cientes e de acordo.
4. Captação de novos membros (como está sendo realizada)
Dra. Vera mencionou que a região de Campinas está com muitos processos e não há nenhum
membro voluntário para aquela Seccional. Que recentemente houve a aprovação de um membro
em Osasco, o que facilitará muito o trâmite dos processos de lá. Atualmente o delegado regional
faz a indicação, encaminha para a Secretaria, que faz a análise e informa o presidente da região
para que ele faça o primeiro contato para confirmação de interesse. Com a participação da Dra.
Reggiani Luzia Schinatto, Gerente Geral Técnica, que agradeceu a presença de todos, informou ser
viável a confecção de uma filipeta de divulgação sobre a Comissão de Ética para distribuição no XX
Congresso. A dra. Tatiana sugeriu que o departamento de Comunicação elaborasse material para
divulgação das Comissões de Ética nas redes sociais e dra. Reggiani propôs que o material fosse
semelhante ao já disponibilizado pelo Comitê de Direitos e Prerrogativas nas redes socais e no
portal do CRF-SP. Decisão: Todos cientes e de acordo, se comprometendo a elaborar o conteúdo
do material gráfico para distribuição no Congresso e a permanecer, dentro das possibilidades de
cada presidente, no stand do CRF no Congresso para atender interessados.
5. Participação dos membros nas reuniões com delegados (devolutiva da proposta na última
reunião pelo Dr. Marcos Machado)
Dr. José Wilson mencionou que os presidentes não conhecem os delegados das outras regiões, falta
integração. Dra. Vera entende a importância do contato dos presidentes com os delegados
regionais para estabelecer um trabalho em grupo e se comprometeu a informar a diretoria deste
anseio do grupo. Decisão: Todos cientes e de acordo.
6. Modificação no roteiro de audiência (para quando o profissional não trabalha mais no

estabelecimento ou não tem nenhum vínculo)
Dra. Vera esclareceu que nem sempre o profissional que sofre processo ético-disciplinar aparece
vinculado a um estabelecimento, como por exemplo no caso PEDs por declarações em redes sociais.
Também frisou a importância de se atentar unicamente ao fato do processo ético-disciplinar no
momento das oitivas. Decisão: Todos cientes e de acordo se comprometendo a informar os
membros sobre a importância de armazenar os dados dos PEDS sem suas respectivas pastas.
7. Assinatura de trâmites ser mais regular
Foi esclarecido por dra. Vera e dr. Ronan que há grande dificuldade de manter o trâmite mais
regular dos PEDs, devido a falta de regularidade de denúncias em cada região e que o envio
depende da demanda recebida do departamento de fiscalização. Os presidentes sugeriram que
cada membro tivesse seu login e senha na rede do CRF-SP e acesso às Seccionais no período da
noite para facilitar o trâmite processual. A dra. Vera se comprometeu a verificar a possibilidade
destas ações. Dr. Ronan pediu que todas as páginas dos Relatórios das Comissões de Ética fossem
vistadas e somente a última assinada, e também que não deixassem a última página somente com
a assinatura. Decisão: Todos cientes e de acordo. A SCE para verificação da possibilidade de acesso
dos membros à rede do CRF-SP e às seccionais no período da noite sem a presença do agente
administrativo.
8.Treinamento de novos membros
Dra. Vera e dr. Ronan questionaram os presidentes sobre o último treinamento realizado por
videoconferência com os novos membros e todos aprovaram a ação, ficando estabelecido que o
padrão de treinamento por videoconferência será mantido, reduzindo custos e facilitando a
participação. Decisão: Todos cientes e de acordo.
9. Palestras IES realizadas pela Comissão de Ética
O Dr. José Wilson declarou que neste momento o CRF-SP deve começar a oferecer as palestras da
Ética nas instituições, ao que foi esclarecido pelo Dr. Ronan que, atualmente, as palestras são
realizadas por demanda, sempre que as instituições buscam informações de ética junto ao CRF-SP.
A dra. Vera colocou que a capacitação EAD será uma boa forma de divulgar o assunto entre os
profissionais. Decisão: Todos cientes e de acordo.
10. Atualização do “Manual de Orientações aos Membros da Comissão de Ética e da Defensoria
Dativa” incluindo Pareceres do Departamento Jurídico
Dr. Ronan relatou que desde 2016, data do último Manual, muitas alterações nos procedimentos
já foram realizadas e que a versão atualizada constará com inclusão de modelos de documentos
que constam dos PEDs, como um Processo Modelo, roteiros de audiências por assuntos, bem como
pareceres do departamento jurídico sobre questões do trâmite. O dr. Ronan solicitou uma avaliação
criteriosa por parte dos membros em relação aos artigos e incisos tipificados no Parecer da
Comissão de Ética, devido à dificuldade de descaracterizá-los depois, no momento da elaboração
do Relatório da Comissão de Ética. Foi determinada como data limite para sugestões dos
presidentes de alterações ao Manual, o dia 21/10/2019. Decisão: Todos cientes e comprometidos
a realizar as sugestões de alterações ao Manual até 21/10/2019.
11. Elaboração do modelo do flyer para divulgação das Comissões de Ética a ser distribuído no
Congresso

Todos os presidentes participaram da elaboração do
material, estabelecendo quais informações constariam do flyer e Dr. Ronan elaborou o modelo.
Decisão: Todos cientes e de acordo, sendo aprovado o modelo do flyer a ser distribuído no
Congresso.
12. Ponto Extra (dra. Tatiana Ferrara Barros): Mediação de conflitos
A dra. Tatiana relatou aos demais participantes que, em reunião no Conselho Regional de
Psicologia, tomou conhecimento da Câmara de Mediação que está implantada nesse Conselho para
mediar conflitos. A dra. Tatiana explicou que Mediação ocorre depois que o PED está instaurado e
pode acontecer em qualquer etapa do processo desde que as duas partes concordem e, se durante
a Mediação, foi assinado um acordo entre as partes, o PED é arquivado. Caso não seja firmado um
acordo, o PED segue o trâmite normal. A dra. Tatiana acredita que alguns motivos de instauração
não seriam passíveis de serem encaminhados para a Medicação, mas muitos outros poderiam ser
resolvidos com a mediação dos conflitos. Todos os presidentes concordaram que esta prática é
bastante interessante e o assunto deveria ser desenvolvido nas próximas reuniões. Decisão: Todos
cientes e de acordo.
11. Palavra de Diretoria
Ao final da reunião houve a participação do Dr. Marcos Machado Ferreira, Presidente, Dra. Danyelle
Cristine Marini, Diretora-tesoureira e Dra. Luciana Canetto Fernandes, Secretária-geral do Conselho
Regional de Farmácia do Estado de São Paulo que agradeceram a presença de todos e salientaram
a importância da reunião realizada. Dra. Tatiana Ferrara Barros expôs sua visita ao Conselho
Regional de Psicologia e, como uma demanda futura, considera viável a implantação da Câmara de
Mediação de conflitos no CRF-SP, prática já adotada nos processos éticos daquela instituição, bem
como a possibilidade de tramitação eletrônica dos PEDs com assinatura digital, citando o exemplo
do que já está implementado no CRM. A dra. Vera comentou que já existe o grupo de avaliação de
documentação e segurança da informação dentro do CRF-SP, sendo este um dos temas de estudos
do grupo. O Dr. Marcos concordou e mencionou ser um grande avanço. Dra. Danyelle propôs a
criação de um grupo de trabalho para avaliação do projeto e colocou a diretoria aberta às
discussões para implantação. Todos se colocaram à disposição para participar mais efetivamente
da Comissão. Dr. Marcos concordou com os presidentes sobre a importância de manter contato
com os delegados regionais.
Nada mais havendo a tratar a Dra. Vera Lucia Rodrigues das Neves Hansen, declarou encerrada a
reunião às treze horas e vinte e cinco minutos, na qual foi lavrada por mim, Christiane Mayumi
Matsunaga a presente ata, que após lida e aprovada, será assinada por todos os presentes na
reunião de aprovação. São Paulo, 21 de setembro de 2019.
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