CRF-SP NAS MÍDIAS
Ações para a Comunidade
2021

O Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, tem entre seus objetivos
fortalecer o papel do farmacêutico na contribuição da salvaguarda da saúde da população com
ações de cuidado à saúde.
Sendo assim, visando acompanhar as novas tendências de comunicação, o CRF-SP faz uso das
redes sociais para a realização de campanhas educativas para a população de forma a atingir
este objetivo e estimular o Uso Racional de Medicamentos.
Este relatório apresenta o uso das redes sociais nas ações realizadas pelo CRF-SP, quer seja por
meio de orientação direta à população ou por meio de estímulo ao farmacêutico.
1° Trimestre

2° Trimestre

3° Trimestre

4° Trimestre

Total Acumulado

13

49

24

19

107

1° Trimestre
11/01 – Agradecimento do CFF a todos os
farmacêuticos por toda a sua dedicação durante a
pandemia em especial aos envolvidos na demanda
de imunização.

12/01 – Divulgação do trabalho dos Farmacêuticos
que integram as equipes de atendimento aos
pacientes nos hospitais durante a pandemia.

18/01 – Divulgação da atuação dos Farmacêuticos
que colocam seu conhecimento técnico a serviço
da saúde pública durante a pandemia e
contribuem com o enfretamento da Covid-19 pelo
SUS.

19/01 – Divulgação da atuação do Farmacêuticos
assegurando a logística de medicamentos durante
a pandemia.

13/01 – Divulgação da atuação dos Farmacêuticos
que contribuem nas pesquisas para a cura da
Covid-19.

08/02 – Apoio à campanha Fevereiro Roxo – Mês
da conscientização sobre o Alzheimer e a
contribuição do farmacêutico no esclarecimento
de dúvidas.

14/01 – Agradecimento do CFF aos farmacêuticos
que integram a linha de frente no combate ao
novo coronavírus.

19/02 – Divulgação da atuação dos Farmacêuticos
nos laboratórios de análises clínicas e
toxicológicas que exercem um papel fundamental
na pandemia realizando testes diagnósticos.

15/01 – Divulgação da atuação dos Farmacêuticos
que realizam exames laboratoriais relacionados à
Covid-19.

23/02 – Divulgação da atuação dos Farmacêuticos
nos laboratórios de análises clínicas responsáveis
pela realização, avaliação e interpretação dos
resultados.

1° Trimestre

2/03 – Divulgação do trabalho dos farmacêuticos
que atuam em análises clínicas.

2/03 - Apoio à campanha Março Lilás – Mês de
conscientização e combate ao câncer do colo do
útero.
30/03 –
Participação do CRF-SP no SP1
destacando os problemas que podem ser
causados pelo uso do kit covid.
Leia mais: https://bit.ly/3dhqc4V
Assista à reportagem
completa: https://glo.bo/2PbrzKx

2° Trimestre
07/04 – Orientação sobre medidas de prevenção
à Covid-19. O cuidado deve estar em todos os
ambientes. Conhece as medidas de prevenção à
Covid-19?
http://www.crfsp.org.br/sobre-o-crfsp/covid-19.html

29/04 – Liraglutida (Portal UOL).
https://bit.ly/3u4aOjw

07/04 – Apoio à campanha global da OMS para
marcar o Dia Mundial da Saúde. A iniciativa busca
incentivar o combate da covid-19 e das condições
sociais que ameaçam a saúde das populações mais
vulneráveis.
https://www.paho.org/pt/eventos/dia-

28/04 – Campanha: Uso Racional de Medicamentos.
O uso de medicamentos em tempos de covid-19,
webinar no dia 5 de maio com o médico Drauzio
Varella.

mundial-da-saude-2021

https://bit.ly/333WMCp

08/04 – Orientação sobre medidas de prevenção à
Covid-19. De acordo com o Instituto Butantan, a
orientação é que as pessoas vacinadas mantenham
as medidas de proteção até que a maior parte da
população esteja vacinada. https://bit.ly/31WYipz

03/05 – Campanha: Uso Racional de
Medicamentos.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/416983
3856400268

26/04 – Orientação sobre hipertensão. Na grande
maioria dos casos, não tem cura, mas pode ser
controlada. O paciente pode contar com o apoio do
farmacêutico, profissional de saúde mais próximo e
acessível.

03/05 – Divulgação da campanha DescarteAqui.
Farmacêutico, inscreva sua farmácia na campanha
#DescarteAqui e colabore ainda mais com à saúde
da população.
https://descarteaqui.cff.org.br

https://www.facebook.com/crfsp/photos/4150052008378453

28/04 – O uso da Prednisolona (Portal UOL).
https://bit.ly/3aIIXxC

04/05 – Campanha: Uso Racional de Medicamentos.
O uso de medicamentos em tempos de covid-19,
webinar no dia 5 de maio com o médico Drauzio
Varella.
https://youtu.be/1kdc4HkQGe8

2° Trimestre
04/05 – Campanha: Uso Racional de
Medicamentos. Prescrição de medicamentos é
para quem está capacitado e conhece os riscos que
as substâncias podem acarretar. Oriente-se com o
farmacêutico. https://bityli.com/yKf5f

06/05
–
Campanha:
Uso
Racional
de
Medicamentos. CRF-SP realiza evento no Dia
Nacional do Uso Racional de Medicamentos e lança
o hotsite do XXI Congresso Farmacêutico de São
Paulo. https://bit.ly/2SosV5G

05/05 – Campanha: Uso Racional de
Medicamentos. O uso de medicamentos em
tempos de covid-19, webinar no dia 5 de maio com
o médico Drauzio Varella.
https://youtu.be/1kdc4HkQGe8

06/06 – Divulgação da campanha DescarteAqui.
Para auxiliar o enfrentamento do problema, foi
criada uma ferramenta que faz a ponta entre você
e o estabelecimento mais próximo onde é possível
fazer o descarte. https://descarteaqui.cff.org.br

05/05 – Mecanismo de ação da Furosemida (UOL).
https://bityli.com/yKf5f

07/05 – Divulgação da campanha DescarteAqui.
Farmacêutico, se seu estabelecimento faz coleta
de resíduos, acesse o site e cadastre-o na
campanha #DescarteAqui.
https://descarteaqui.cff.org.br

05/05 - Campanha: Uso Racional de
Medicamentos.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/4175
986049118382

07/05 – Vote “Discordo totalmente”. O PL 5363/20,
em tramitação na Câmara dos Deputados, requer a
alteração da lei 5991/73, para que a assistência
farmacêutica possa ser remota. Vote “Discordo
totalmente”, na enquete feita pelo site da Câmara.
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2265994

06/05 – Campanha: Uso Racional de
Medicamentos.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/4179555
968761390

10/05 – Vote “Discordo totalmente”. O PL 5363/20,
do deputado Felício Laterça, requer a alteração da
lei 5991/73. O PL é um atentado à saúde pública em
meio a uma pandemia.
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2265994

2° Trimestre
11/05 – Divulgação da campanha DescarteAqui. Para
ajudar no controle destes resíduos, foi criada uma
ferramenta que faz a ponta entre você e o
estabelecimento mais próximo onde é possível fazer
o descarte: https://descarteaqui.cff.org.br

17/05 – Dia Mundial da Hipertensão. CRF-SP alerta
sobre a importância do diagnóstico preventivo e do
tratamento adequado da doença. O farmacêutico
está à disposição para orientar e dar todo apoio ao
paciente hipertenso. https://bityli.com/fetsm

11/05 – Vote “Discordo totalmente”. Para
resguardar a presença do farmacêutico nas
farmácias, vote contra o Projeto de Lei 5363/20, do
deputado Felício Laterça. Acesse o link para votar
em "Discordo totalmente“:

19/01 –Ciprofloxacino (Portal UOL).
https://bit.ly/2RhYcad

https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2265994

12/05 – Divulgação da campanha DescarteAqui. Não
existe medicamento sem risco! A mudança começa
com você! Acesse a campanha #DescarteAqui e veja
qual o local mais próximo de você para realizar o
descarte consciente: https://descarteaqui.cff.org.br

21/05 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/4226226
994094287

12/05 – Vote “Discordo totalmente”. A votação
continua aberta. Continuem mobilizados e certos de
que a presença do farmacêutico na farmácia é
fundamental para orientação e prestação de
serviços com excelência. Acesse o link para votar:
https://forms.camara.leg.br/ex/enquetes/2265994

22/05 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
Prescrição farmacêutica.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/422623
9447426375

16/05 – Nota de esclarecimento. O CRF-SP reafirma
seu compromisso com o Uso Racional de
Medicamentos e se coloca à disposição da
sociedade para que façam denúncias quando
entenderem necessário. https://bit.ly/3bvFcfu

25/05 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
Assistência farmacêutica.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/423811
9009571752

2° Trimestre
26/05 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
Responsabilidade, ética e foco no cuidado à saúde.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/4240488
789334774

27/05 – Ciclobenzaprina (Portal UOL).
https://bit.ly/3yJf7TV

28/05 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
Referência, genérico ou similar.
https://bityli.com/QnJoS

28/05 – Manifesto do CRF-SP em defesa do SUS e
seus méritos na covid-19.
https://bityli.com/xiXrw
31/05 – Dia Mundial do Tabaco. O SUS oferece
tratamento gratuito nas Unidades Básicas de Saúde,
conheça como o programa funciona e o relato de
farmacêuticos e pacientes que dividiram suas
experiências positivas. https://bit.ly/3vHKaxG

31/05 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
Lugar de medicamento é na farmácia.

01/06 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
Assistência farmacêutica.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/42582720308
89783

02/06 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
O profissional mais acessível à população.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/4261392
140577772
22/05 - Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde.
Quer saber mais sobre suplementos alimentares e
alimentos especiais?
https://www.facebook.com/crfsp/photos/426409768697
3884

04/06 – Campanha: Farmacêutico – O profissional
que cuida da sua saúde
Assistência farmacêutica.
https://www.facebook.com/crfsp/photos/4267030
246680628

3° Trimestre
02/07 - Em defesa da saúde pública, manifeste-se
contra a medida que está sendo discutida para
permitir a venda de medicamentos em
supermercados e estabelecimentos similares. Envie
e-mails à Presidência da República, Casa Civil e aos
parlamentares. Saiba mais https://bit.ly/3vR83lC

24/07 – Dia do Autocuidado – Parte 1.
https://bityli.com/SdBIXx

06/07 – Diretora-tesoureira do CRF-SP, Dra. Danyelle
Marini, fala sobre uso correto de captopril ao Portal
UOL.
https://bit.ly/2UwgLZq

24/07 – Dia do Autocuidado – Parte 2.
https://bityli.com/SdBIXx

07/07 – NÃO AO MEDICAMENTO NO
SUPERMERCADO! Assine o abaixo-assinado e
manifeste-se contra a proposta. Lugar de
medicamento é na farmácia e sob a supervisão do
farmacêutico. http://chng.it/VtdChN9wMF

24/07 – Dia do Autocuidado – Parte 3.
https://bityli.com/SdBIXx

08/07 – A data é uma oportunidade para que as
nações valorizem o conhecimento baseado na
ciência, única maneira capaz de produzir as soluções
para
os
males
da
humanidade.
https://bityli.com/LDtkFL

24/07 – Dia do Autocuidado – Parte 4.
https://bityli.com/SdBIXx

20/07 – Presidente do CRF-SP, Dr. Marcos Machado,
fala
sobre
Alprazolam
ao
Portal
Uol.
https://bit.ly/3eDGiY8

24/07 – Dia do Autocuidado – Parte 5.
https://bityli.com/SdBIXx

3° Trimestre
28/07 – A hepatite é uma doença evitável, tratável e,
no caso da hepatite C, curável. O farmacêutico pode
realizar os exames para detecção da doença nos
laboratórios de análises clínicas e também é o
profissional que você deve procurar para esclarecer
dúvidas sobre o tratamento.https://bityli.com/dxXjj9

08/08 – A data foi criada para conscientizar a
população sobre a prevenção das doenças
cardiovasculares. Primeira causa de mortalidade no
mundo e no Brasil. Procure seu farmacêutico para
auxiliar no controle e tratamento do colesterol.
https://bityli.com/3VDIqC

28/07 – Assine o abaixo-assinado e manifeste-se
contra a proposta do governo federal que está
discutindo Medida Provisória para autorizar venda
de
medicamentos
em
supermercados
e
estabelecimentos similares. http://chng.it/VtdChN9wMF

11/08 – Vice-presidente do CRF-SP, Dr. Marcelo
Polacow, fala sobre MIPs para dor de cabeça ao UOL.
https://bit.ly/3iBVuHp

30/07 – Dia Estadual do Farmacêutico pelo uso
racional de antibióticos e combate à resistência
bacteriana. A data foi instituída com o objetivo de
sensibilizar a população sobre a necessidade de usar
antibióticos de forma responsável e inibir seu
consumo desnecessário. https://bityli.com/MyDVY3

18/08 – Secretária-geral do CRF-SP, Dra. Luciana
Canetto, fala sobre o medicamento Efedrina ao
Portal UOL.
https://bit.ly/2W3jY3N

04/08 – Vice-presidente do CRF-SP, Dr. Marcelo
Polacow, fala sobre Hidrocortisona ao Portal Uol.
https://bit.ly/3io605b

28/08 – O farmacêutico pode desempenhar um
papel importante como voluntário por meio de
atividades ligadas à educação em saúde orientando
a comunidade. Para saber mais sobre o trabalho
voluntário no CRF-SP acesse https://bit.ly/3kkogvR

05/08 – O dia 5 de agosto merece ser celebrado
duplamente (Dia Nacional da Farmácia e Dia
Nacional da Saúde), mais uma oportunidade para
reafirmar que a Farmácia é um estabelecimento de
saúde. https://bityli.com/Tv1A2z

02/09 – O farmacêutico está presente em todo o
ciclo de sua saúde, da prevenção das doenças até o
fim do tratamento. CRF-SP e CFF, em comemoração
ao Dia Internacional do Farmacêutico, 25 de
setembro. https://bityli.com/8iD9Ow

3° Trimestre
08/09 – No Brasil, infelizmente ainda há muitas
dificuldades de acesso a tratamentos para diversos
problemas de saúde. O CRF-SP alerta que o acesso
deve ser acompanhado da assistência farmacêutica,
como forma de garantir o uso racional e o resultado
esperado nos tratamentos. https://bityli.com/eSds9j

17/09 – Tem sido estratégico o papel dos
farmacêuticos na pandemia. Eles estão envolvidos na
pesquisa de vacinas e de outros medicamentos; deram
suporte ao funcionamento permanente das cerca de
90 mil farmácias e realizaram nestas mais de 1,4
milhão de testes para Covid-19. https://bityli.com/mtEbvO

08/09 – Com a Lei 13.021/14, as farmácias foram
autorizadas a dispor de soros e vacinas para
atendimento imediato à população. A lei foi
regulamentada por meio da RDC nº 197/17, Anvisa, e
a atuação do farmacêutico nos serviços de vacinação,
pela Resolução/CFF n° 654/18. https://bityli.com/zkT88a

20/09 - No laboratório de análises clínicas, o
farmacêutico é o responsável pela comprovação
etiológica dos vírus, como também contribui para o
monitoramento da Covid-19 e para a determinação
do seu prognóstico.
http://valorizeofarmaceutico.cff.org.br
21/09 – Dia Mundial de Alzheimer. A data é uma
oportunidade para sensibilizar a população,
entidades públicas e privadas de saúde, bem como
os profissionais da área, para os cuidados
necessários para o tratamento dessa doença.

10/09 – Setembro é o mês da conscientização e o
dia 10 se celebra o Dia Mundial de Prevenção ao
Suicídio, uma ocasião especial para combater a
depressão, um transtorno mental caracterizado por
tristeza persistente. https://bityli.com/a3UcAR
14/09 – O desenvolvimento das vacinas e dos demais
medicamentos precisa atender a altos padrões de
qualidade, segurança e eficácia. O farmacêutico é
parte fundamental de todas as etapas do processo
que, devido a sua finalidade e natureza, é bastante
complexo. https://bityli.com/5nt253
15/09 – Várias etapas estão envolvidas entre o
surgimento de uma nova doença e a produção de
uma vacina. No Brasil, a regulação está a cargo da
Anvisa, e são os farmacêuticos os responsáveis pela
avaliação de toda a documentação apresentada pelos
fabricantes. https://bityli.com/ejmskt

https://bityli.com/tZoMQW

4° Trimestre
01/10 – O Outubro Rosa é uma ação mundial de
conscientização sobre a necessidade de prevenção
do câncer de mama. Os farmacêuticos apoiam as
ações de prevenção de saúde e podem acompanhar
o tratamento dos pacientes. https://bit.ly/1LcxQcp

05/11 – Novembro Azul é dedicado à
conscientização da população masculina sobre a
necessidade de cuidar do corpo e da mente. Ser
homem é também se cuida. Conte sempre com o
farmacêutico para orientações para uma vida mais
longa e saudável. https://bityli.com/nphyw

01/10 – O CRF-SP conta com um Grupo Técnico de
Trabalho de Cuidados Farmacêuticos ao Idoso, criado
há cinco anos para discutir assuntos relacionados ao
papel do farmacêutico na atenção ao idoso, bem
como promover ações que visem prepará-lo para as
atividades clínico-assistenciais. https://bit.ly/3Bk7HIx

18/11 – Apoie o PL 451/21 e diga não ao substitutivo
do projeto de lei sobre venda de medicamentos em
supermercados no Estado de SP. Saiba
mais https://bit.ly/3DuBtuy

09/10 – Dia Mundial de Cuidados Paliativos comemorada todo segundo sábado de outubro pela
World Hospice Palliative Care Alliance. Campanha
deste ano: “Não deixe ninguém para trás – Equidade
no acesso a Cuidados Paliativos”. https://bityli.com/tQtce

23/11 – Apoie o PL 451/21 e diga não ao
substitutivo do projeto de lei sobre venda de
medicamentos em supermercados no Estado de SP.
Saiba mais https://bit.ly/3DuBtuy

10/10 - Quando manifestamos os sintomas como
tristeza profunda e contínua, apatia, desânimo, perda
do interesse, pensamento negativo, entre outros
precisamos procurar ajuda médica. Faça psicoterapia
e conte com a orientação farmacêutica para o
tratamento medicamentoso. https://bityli.com/kOicX

25/11 – Apoie o PL 451/21, diga não ao substitutivo
do projeto de lei sobre venda de medicamentos em
supermercados no Estado de SP e participe da
audiência pública na Alesp, em 2/12. Saiba
mais https://bit.ly/3DuBtuy

18/10 – Presidente do CRF-SP, Dr. Marcos Machado,
fala sobre o Fluconazol ao Portal Uol e destaca a
importância do uso racional do medicamento.
Confira: https://bit.ly/3piWVOP

29/11 – Apoie o PL 451/21, diga não ao substitutivo
do projeto de lei sobre venda de medicamentos em
supermercados no Estado de SP e participe da
audiência pública na Alesp, em 2/12. Saiba
mais https://bit.ly/3DuBtuy

4° Trimestre
01/12 – A data é uma oportunidade para apoiar as
pessoas envolvidas na luta contra o HIV e melhorar a
compreensão sobre o vírus como um problema de
saúde pública global. Clique no link e baixe o folder
sobre DST/Aids https://bityli.com/KThOI

09/12 – A Prefeitura de São Carlos lança campanha
Código Sinal Vermelho de combate e prevenção à
violência contra a mulher, com apoio do CRF-SP.
Mais informações no link: https://bit.ly/3pK7IA5

02/12 – Apesar dos olhares ainda estarem voltados
aos casos de coronavírus ainda não conseguimos
afastar os perigos da dengue, zika e chikungunya.
Campanha de saúde “Farmacêuticos contra a
dengue, zika e chikungunya”, por meio da Academia
Virtual de Farmácia https://ecat.crfsp.org.br/

13/12 – Presidente do CRF-SP, Dr. Marcos Machado,
fala sobre Tadalafila ao Portal
Uol. https://bit.ly/3dOrxko

02/12 – O Dia Pan-Americano da Saúde, instituído
pelo Decreto Federal nº 8.289 de 2 de dezembro de
1941, visa lembrar o continente sobre campanhas
educativas e preventivas na área da saúde.
https://bityli.com/YXSGT

13/12 – O CRF-SP criou o GTT Farmacêutico à Pessoa
com Deficiência com o objetivo de abordar assuntos
relacionados à atuação do farmacêutico na inclusão
da pessoa com deficiência, além de conscientizar e
orientar o profissional sobre a promoção do
atendimento integral, acessível e inclusivo.
https://bityli.com/AHQPw

02/12 – Participe da audiência pública que irá
discutir o projeto de lei sobre venda de
medicamentos
em
supermercados
e
estabelecimentos afins.
https://www.youtube.com/watch?v=IrMcpek0v30
02/12 – Acompanhe o debate sobre a possibilidade
da venda de medicamentos em supermercados e
afins. A audiência pública na Assembleia Legislativa
de São Paulo será transmitida ao vivo pelo YouTube.
https://www.youtube.com/watch?v=IrMcpek0v30

20/12 – CRF-SP esclarece sobre a segurança da
vacina para Covid-19 em crianças em reportagem da
TV Cultura.
Confira https://bit.ly/3qhmJtL

