
Ata da 5ª Reunião Ordinária do Conselho de Presidentes das Comissões de Ética do 
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo - Gestão 2014/2015 – 

Realizada em 24.01.2015 em São Paulo – CRF-SP – 5º andar. 
 

Às nove horas e quinze minutos do dia vinte e quatro de janeiro de dois mil e quinze, 
reuniu-se o Conselho de Presidentes das Comissões de Ética com a presença: Presidente 
da CE de Araçatuba – José Clemente Guerreiro Filho; Presidente da CE de Araraquara - 
Helena Rocco; Presidente da CE de Avaré – Greicy Mara M F Stefano; Presidente da CE 
de Barretos – Marcelo S. Barrionovo; Presidente da CE de Bauru – Maria Cristina Matos 
Beteto; Presidente da CE de Bragança Paulista – Ieda Maria Sanches Garcia; Presidente 
da CE de Campinas – Danyelle  C. Marini de Morais; Presidente da CE de Fernandópolis 
- Marcia Regina Salvioni Rosolem; Presidente da CE de Franca - Renato de Britto Alves; 
Presidente da CE de Guarulhos – Marcia Feroldi Baakilini; Presidente da CE de Jundiaí – 
Miriam rose Spagnuolo Pasini; Presidente da CE de Marília - Leia Juliana Yamaoto; 
Presidente da CE de Mogi das Cruzes - Virginia Maria Silva Algarve; Presidente da CE de 
Piracicaba - Maria Michico Watanabe; Presidente da CE de Presidente Prudente – 
Sylmara Pereira Zanatta; Presidente da CE de Ribeirão Preto - Liliani Helena Carmo C.B. 
Rayes; Presidente da CE de Santo André – Erika de Oliveira Versuri; Presidente da CE de 
Santos - Paulo Angelo Lorandi; Presidente da CE de São João da Boa Vista – Janaina Ap. 
Carneiro Paina; Presidente da CE de São José Rio Preto - Gisele Baptista Mantovani; 
Presidente da CE de São José dos Campos - Jacinta de Cassia Rezende Camargo e 
Presidente da CE de Sede - Tatiana Ferrara Barros 
1. Justificativas de ausência - Apresentado a justificativa de ausência do Presidente da 
Comissão de Ética da Seccional de Adamantina. Decisão: Aprovada a justificativa. Em 
decisão colegiada, será pedido formalmente ao Presidente da CE de Adamantina um 
posicionamento sobre as dificuldades de comparecimento às reuniões. Essa é a terceira 
ausência consecutiva. 
2. Aprovação de ata da 4ª Reunião do Conselho de Presidentes das Comissões de 
Ética, realizada em 13/12/2014 - Decisão: Ata aprovada. 
3. Posição sobre o andamento 
3.1. Grupo de Trabalho – Curso EAD sobre ética: Grupos de trabalho: 1) 
Farmácia/Drogaria: Dra. Liliani, Dr. Renato, Dra. Helena e Dra. Marcia F. Baakilini; 2) 
Análises Clínicas e Toxicológicas: Dra. Erika, Dra. Janaína, e Dr. José Clemente; 3) 
Hospitalar: Dra. Maria Cristina, Dra. Tatiana Ferrara e Dr. Marcelo S. Barrionovo; 4) 
Indústria: Dra. Greicy, Dra. Danyelle, Dra. Ieda e Dra. Sylmara; 5) Saúde Pública: Dra. 
Leia, Dra. Jacinta, Dra. Maria e Dra. Gisele; 6) Distribuição/Transporte: Dra. Miriam, Dra. 
Virginia, Dra. Marcia e Dr. Paulo. É solicitado que os grupos se posicionem com relação 
aos trabalhos realizados durante o período da manhã. Grupo 02 informa que seu grupo 
não concluiu os trabalhos pois falta a inclusão de legislações. Dr. Paulo fala sobre as 
alterações que realizou na ementa dos módulos l, II, lll. Solicita que seja traçado plano 
de trabalho para todos os módulos e sugere que o histórico do Conselho e do Código de 
Ética caminhem juntos e que a dinâmica do Colegiado seja inserida na história e estes 
apresentados no módulo lll. É sugerido que deve ser incluído no início de cada módulo, 
um contexto resumido da área farmacêutica apresentada, para o entendimento do caso 
proposto como também, apontar os elementos básicos que podem levar às infrações 
éticas. É necessário que o conteúdo abordado seja simples e que seja disponibilizado 
material de apoio para consulta, pois o objetivo deste curso em EAD é despertar nos 



participantes interesse pelos trabalhos das Comissões de Ética. É sugerido que no 
material de apoio seja incluída a cartilha das Comissões Assessoras do CRF-SP; que o 
material deste curso seja avaliado com objetivo de ser aproveitado como parte do 
material a ser utilizado na capacitação de membros novos das Comissões de Ética, que 
os casos já publicados no livreto sejam utilizados para avaliação dos participantes, e que 
para os membros que já fazem parte das Comissões de Ética seja realizado um 
treinamento com material mais avançado. A avaliação servirá para verificar quem tem 
perfil para integrar as Comissões de Ética. Decisão:  1 - Dra. Danyelle irá pautar para a 
aprovação do CEP as ementas e os ministrantes; 2 - Os grupos deverão finalizar os 
trabalhos até 06/02/2015; 3 – O material dos grupos será revisado e uniformizado pela 
Secretaria das Comissões de Ética até 27/02/2015; 4 – Os ministrantes de cada caso 
(Farmácia/Drogaria: Dr. Renato; Análises Clínicas e Toxicológicas: Dra. Erika; Hospitalar: 
Dra. Tatiana Ferrara; Indústria: Dra. Greicy; Saúde Pública: Dra. Gisele; 
Distribuição/Transporte: Dr. Paulo) deverão preparar o material para gravação (20 
minutos) até 16/03/2015; 5 – Dra. Luciane será a ministrante do módulo lll; 6 – As 
gravações serão organizadas pela Dra. Danyelle e acontecerão a partir de 16/03/2015; 
7 – O curso para capacitação dos membros das Comissões de Ética deve ser elaborado 
com a mesma dinâmica utilizada na elaboração do curso em EAD sobre ética. 
3.2. Palestra: “A Ética no Exercício Profissional” realizadas na IES. – Definição dos 
nomes dos membros que poderão ministrar a palestra: Os Presidentes realizam a 
indicação dos membros. Decisão: Araçatuba: Dr. José Clemente. Araraquara: Fará a 
indicação posteriormente. Avaré: todos os membros poderão ministrar a palestra. 
Barretos: Já haviam feito a indicação. Bauru: Dra. Maria Cristina e Dra. Nilva. Bragança 
Paulista: Dra. Ieda, Dra. Ana Carolina e Dra. Gisele. Campinas: Já haviam feito a 
indicação. Fernandópolis: Dra. Marcia e Dr. Celso. Franca: Dr. Renato, Dr. Caio, Dr. José 
Rodolfo e Dra. Maria Alice. Guarulhos: Dra. Carolina e Dra. Marcia. Jundiaí: Dra. Miriam, 
Dr. Rodolfo, Dra. Alexsandra. Marília: Dra. Léia. Mogi das Cruzes: Dra. Virgínia. 
Piracicaba: Fará a indicação posteriormente. Presidente Prudente: Dra. Sylmara e Dra. 
Odete. Ribeirão Preto: Dra. Marise. Santo André: Dra. Érika, Dra. Bruna e Dr. José Wilson. 
Santos: Dr. Paulo. São João da Boa Vista: Dra. Karina. São José do Rio Preto: Dra. Gisele 
e Dra. Melissa. São José dos Campos: Dra. Jacinta e fará a indicação de mais um 
palestrante. Sede: será decidido na reunião de 29/01/2015. 
3.3. Grupos de discussão – Moodle. Decisão: É relatado o problema que ocorreu com o 
desenvolvedor do Moodle e informa que até que seja solucionado o problema 
continuará encaminhado a pauta e a ata por e-mail. 
4. Informes das Regiões:  
4.1. Relatório anual dos trabalhos realizados por cada seccional e quadro atual de 
membros: É questionado aos Presidentes sobre as dificuldades encontradas na 
elaboração nos pareceres de viabilidade e esclarecido os questionamentos realizados. É 
explicado sobre o material contido na pasta de cada seccional. Com relação ao quadro 
atual de membros esclarece que devido ao tramite interno há membros que já se 
desligaram, porém como ainda não foram homologados constam no quadro atual. São 
apresentados os dados da defensoria dativa e os dados globais de 2014: Números de 
PED’S instaurados de acordo com o motivo da infração. Números de PED’S instaurados 
por seccional; números de PED’S instalados por seccional; números de PED’S concluídos 
pelas Comissões de Ética descentralizadas e Sede; número de PED’S aguardando 
instalação; números de PED’S na Comissão de Ética das seccionais. É ressaltada a 



importância da divulgação dos dados relativos aos PED’S e apresentada a revista do 
CROSP que faz este tipo de divulgação, e sugere-se que seja apresentado um artigo com 
os dados apresentados. Com a avaliação dos dados por seccionais seria possível 
diagnosticar os maiores problemas e criar estratégias. Decisão: 1 - Levantar os dados de 
2014 considerando número de processos instaurados por seccionais e motivo da 
instauração, número de profissionais moradores na região da seccional, número de 
estabelecimento farmacêutico da região da seccional, número de fiscalizações 
realizadas nas regiões das seccionais e número de orientações farmacêuticas realizadas 
nas regiões das seccionais e respectivos motivos. 2- Apresentar os dados para discussão 
na reunião do Conselho de Presidentes que ocorrerá em maio de 2015.   
5. Levantamento divergências (parecer CE X Julgamento Plenário) 
6.  Data das próximas reuniões: Ainda não é possível definir uma data para maio, pois 
ainda não foi confirmada a data do Seminário de Ética. É sugerido as datas de: 01 de 
agosto, 11 de outubro e 12 de dezembro. Os Presidentes sugerem que seja realizada 
uma reunião extraordinária antes de maio. Decisão: 1 - Aprovada as datas de agosto, 
outubro e dezembro. Encaminhar para conhecimento da diretoria. 2- Aguardar 
definição da data do Seminário de Ética para agendamento da reunião de maio. 3 – 
Realizar reunião extraordinária em 28/03/2015. Encaminhar para aprovação da 
diretoria. 
Nada mais havendo a ser discutido, às dezesseis horas e trinta minutos deu-se por 
encerrada a reunião, na qual foi lavrada a presente ata, supervisionada pela Gerente da 
Secretaria Central das Comissões de Ética, que após lida e aprovada, será assinada por 
todos os presentes na reunião de aprovação. 
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