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XI Reunião do Comitê Estadual do Fórum do Judiciário para a Saúde.   
NAT JUS DO TJMS 

Data: 05/02/2021. Horário: 14hs 

PAUTA: Contribuição Técnica do CRF-MS na pandemia. 

Desde o início da pandemia, o Conselho Regional de Farmácia de Mato 
Grosso do Sul – o CRF/MS não se encurvou e nem se fez ausente em 
momento algum. 

Com iniciativas que ajudaram a resolver demandas que precisavam de 
agilidade, atenção e atuação eficiente, o CRF sempre esteve lá, 
presente. 

Foi assim na mobilização que ajudou na produção e distribuição de 
álcool 70% e álcool glicerinado para diversos estabelecimentos em 
várias cidades do Estado. Unimos forças a Universidade Federal, ao 
Governo do Estado, empreendedores e profissionais que dedicaram seu 
tempo e até ajudaram com doações de vários insumos, porém, o mais 
importante foi a presença e a disponibilidade do seu conhecimento 
técnico. 

Com os profissionais, desenvolvemos uma das maiores parcerias já 
vistas nos conselhos de classe de todas as áreas. Junto com o CFF, 
conseguimos realizar a aquisição de EPI’S e envolvemos nossa estrutura 
de fiscalização e assessorias para fazer a entrega.  

Sabemos que nem todos os municípios foram atendidos, mas 
chegamos o mais perto possível justamente num momento em que 
muitas cidades não conseguiam comprar os EPIs e com apoio de todos, 
diretores, conselheiros regionais, equipe, conselheiros federais, 
chegamos lá para quem precisava. 
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O ano foi de desafios e mesmo assim conseguimos fazer a diferença 
para muitos que precisavam se proteger. 

O CRF-MS investiu e ainda está investindo na produção de conteúdos 
técnicos e informativos, ampliando a biossegurança nos 
estabelecimentos de saúde. Eventos técnicos online foram aprimorados 
e seguimos até hoje com as atualizações.  
Não paramos e não vamos parar, pelo contrário, vamos ampliar os 
trabalhos e nossa efetividade. 

Nossa Ouvidoria, Fiscalização e Assessoria Técnica continuam atuando 
de forma efetiva para dar o suporte mais rápido possível tanto para os 
profissionais quanto para as demandas internas.  

A assessoria técnica do CRF/MS à exemplo do TRT/MS 24ª Região, 
elaborou um Guia de Conduta, Comportamento e Biossegurança para o 
trabalho presencial seguro na sede da Autarquia, desenvolvido para 
toda a equipe de colaboradores, o qual contém recomendações de 
padrões de conduta e procedimentos a serem adotados no 
desenvolvimento seguro das atividades presenciais.   

Mantivemos e continuamos mantendo o relacionamento com os 
poderes sempre reforçando a nossa importância nesse processo da 
pandemia. Os farmacêuticos de Mato Grosso do Sul sempre estiveram 
na linha de frente e é claro que o CRF reconhece isso. 

Aqui no Mato Grosso do Sul, farmácia, drogaria, laboratório, hospitais, 
clínicas e todas as áreas em todos os segmentos, são estabelecimentos 
de saúde sim definidos por Lei. Acredito que essa é a realidade de todo 
o país.  

Neste processo de vacinação, destacamos o seguinte: 

O CRF/MS foi o primeiro conselho de classe do país a oficializar, cobrar 
e ressaltar a necessidade de vacinar todos os farmacêuticos de todos os 
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segmentos e âmbitos dentro do grupo prioritário nas fases iniciais da 
campanha de vacinação. Isto foi feito em dezembro de 2020. 

Nós Farmacêuticos, somos profissionais de saúde essenciais à 
população e fomos incluídos no grupo prioritário do PNI do Ministério 
da Saúde. Os farmacêuticos necessitam serem vacinados de maneira 
prioritária, pois os estabelecimentos de saúde em que esse profissional 
labora (farmácias, drogarias e laboratórios), na maioria das vezes, são o 
primeiro local em que o paciente infectado busca atendimento, 
medicamentos, testes rápidos ou exames laboratoriais, expondo 
sobremaneira o farmacêutico e o farmacêutico-bioquímico (analista 
clínico) à contaminação pelo vírus SARS-COV-2 e ao adoecimento pela 
COVID-19. 

Os farmacêuticos estão incluídos no grupo prioritário de vacinação 
contra a Covid-19 no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19 (Anexo II, Descrição dos grupos prioritários e 
recomendações para vacinação), bem como nos Informes Técnicos da 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da 
Saúde (Anexo 1, Descrição dos grupos prioritários e recomendações 
para vacinação). 

Defendemos a vacinação por igual a todos os setores farmacêuticos no 
mesmo grupo de prioridade! Nossa cobrança foi antes mesmo da 
elaboração do Plano Nacional de Imunização. Porque já sabíamos o que 
viria pela frente. 

Oficializamos a diversos órgãos, entre eles o Ministério da Saúde, 
secretarias municipais, secretaria de Estado e outros. O próprio 
Ministério respondeu a nossa solicitação explicando os detalhes do 
Plano. 
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A atuação do CRF/MS, com certeza serviu de inspiração para outros 
conselhos de classe não somente da farmácia, mas de outras áreas e 
até mesmo de outras profissões. 

O CRF/MS não é o maior conselho do país e nem o menor. Mas temos 
orgulho de dizer que, muito além das suas responsabilidades e do que 
determina a lei, atua em várias frentes pensando sempre na defesa da 
profissão, dos profissionais e da população. 

Não é a pessoa do presidente Flávio Shinzato, mas se trata de um 
trabalho do CRF/MS, CFF e muitas outras instituições. Cada um está 
fazendo o que pode. 

Precisamos nos atentar que neste momento, não há vacinas para todos 
e vemos os esforços das autoridades locais, como secretarias de estado 
e municipais para montar o planejamento de cumprir o plano de 
vacinação, estabelecido. 

Mas não estamos parados. Os trabalhos continuam.  

Entendemos que existe um Plano Nacional de Imunização mas lá 
também preconiza os grupos prioritários e entendemos que os 
Gestores de saúde devem dar atendimento isonômico às categorias dos 
profissionais de saúde, implementando e executando seus planos de 
vacinação com transparência, uniformidade e equidade em estrita 
observancia aos grupos prioritários da fase 1 de vacinação, conforme o 
estabelecido no PNI e nos informes técnicos da Campanha Nacional de 
Operacionalização da vacinação contra a covid-19.  

Na prática, temos percebido que os Secretários de Saúde optaram por 
imunizar inicialmente os trabalhadores da saúde da sua rede municipal 
de saúde, entretanto, assistimos essa estratégia com preocupação, pois 
os farmacêuticos e os demais profissionais da saúde que atuam na rede 
privada estão sendo preteridos em relação aos da rede pública. O CRF 
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defende que todos os farmacêuticos e os demais profissionais de 
saúde, independente do segmento ou do âmbito em que labora, 
público e privado, SUS e não-SUS, estão no mesmo grupo prioritário 
definido pelo PNI, e devem ter a mesma prioridade na vacinação já que 
são todos profissionais de saúde igualmente expostos ao Coronavírus. 

Temos a ciência da ansiedade dos profissionais de saúde, da 
necessidade da vacinação dos trabalhadores da saúde. Estamos 
acompanhando. A vacinação na cidade de Campo Grande, por mérito 
do Secretário de Saúde Dr. José Mauro e dos servidores públicos 
municipais, já avançou bastante, mas precisamos avançar mais, 
precisamos acelerar o ritmo de imunização dos profissionais de saúde 
da rede privada, tanto na capital quanto nas demais cidades do interior, 
mais que isso ocorra sabemos que é preciso mais oferta de vacinas, é 
preciso o envio de remessas maiores de doses de vacinas aos 
municípios pelo Min. Saúde, pois ao passo que está ocorrendo a 
vacinação, a imunização do grupo prioritário definido no PNI será 
concluído somente em meados de abril ou maio.  

No inicio da semana, nossa Assessoria Técnica requisitou a TI da Sesau 
algumas melhorias no sistema de identificação e cadastro de 
trabalhadores da saúde para receber a vacina. Foi resposta de demanda 
advinda dos farmacêuticos da rede hospitalar de Campo Grande, que 
durante a tentativa de se cadastrar na plataforma de identificação para 
vacinação contra a Covid-19 (vacina.campogrande.ms.gov.br) durante a 
seleção do SETOR* em que trabalham e da CATEGORIA DO 
TRABALHADOR*, não conseguem ou não encontram no campo SETOR* 
a opção "farmácia" e no campo CATEGORIA DO TRABALHADOR* a 
opção "FARMACÊUTICO", diferentemente do que ocorre com a 
categoria dos enfermeiros, fisioterapêutas, médicos, nutricionistas e 
odontólogos, os quais estão contemplados na referida "janela" quando 
o profissional de saúde seleciona a sua respectiva "categoria do 



 6 

trabalhador". Os profissionais farmacêuticos da rede hospitalar 
requereram a inclusão de sua categoria profissional nesta plataforma, 
pois tal "ausência" estava gerando muitas críticas e especulações sobre 
o direito do farmacêutico pertencer ao grupo prioritário da primeira 
fase de vacinação, situação que gerava uma invisibilidade da categoria 
profissional no sistema de identificação e cadastro de vacinação do 
município de Campo Grande. Ficamos muito felizes por nossa 
reivindicação foi prontamente atendida pela Sesau. 

No dia 1º de fevereiro, nosso farmacêutico Assessor Técnico 
apresentou uma Web-aula livre e aberta a todos os profissionais sobre 
o tema “Biossegurança nas farmácias e drogarias” e discorreu sobre o 
uso dos EPIs e sobre as estratégias de organização e de layout da 
farmácia para a prevenção da contaminação pelo Coronavirus pelos 
farmacêuticos e demais trabalhadores que atuam neste segmento, 
tendo como base as notas técnicas nº 06, 07 e 12 publicadas pela 
Anvisa. 

Algumas estratégias seguras e efetivas que defendemos são, por ex.: 

 Instalar barreiras físicas dentro da farmácia entre funcionários e clientes, e 
entre os próprios clientes; 

 Instalar uma pelicula de plástico, acrilico ou vidro transparente na área de 
contato do cliente com os funcionarios da farmácia  para fornecer barreira 
de proteção, para proteção contra gotículas de fala, tosse ou espirro, 
mantendo-se uma abertura de passagem na parte inferior entregua de 
receitas e recebimento de produtos; 

 Adotar estratégias para controlar o fluxo da entrada de pessoas no interior 
do estabelecimento; 

 Limitar o número de clientes dentro da farmácia para evitar aglomeração 
no balcão de atendimento e nas áreas de pagamento; 

 Adotar estratégias para diminuir o tempo que o usuário permanece nas 
filas de atendimento e de pagamento;  
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 Pacientes idosos, gestantes e com sintomas respiratórios devem ter 
atendimento prioritário e imediato, devem ser atendidos em local isolado e 
com um fluxo diferente do restante do estabelecimento; 

 Instalar placas, mensagens e avisos na entrada da farmácia sobre a 
obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção para entrar na farmácia; 

 Manter o ambiente interno da farmacia o mais arejado e ventilado possivel, 
mantendo-se portas e janelas abertas e ventiladores ligados para aumentar 
a circulação e renovação do ar ambiente 

 

Já mobilizamos os secretários municipais e começamos a receber 
feedbacks de algumas. 

Cabe destacar que a autonomia, autoridade e gestão completa das 
vacinas são de inteira responsabilidade das secretarias de saúde. O 
CRF/MS sempre está a disposição dos secretários de todos os 79 
municípios do Estado.  

O CRF são todos os farmacêuticos e empreendedores do setor. Juntos, 
estamos atuando pela população.  

Viva a profissão farmacêutica e as instituições que a defendem!  

Obrigado. 

========================= F I M ========================= 
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PAUTA: Contribuição Técnica do CRF-MS na pandemia. 

RESUMO – ABORDAGEM SUSCINTA: 

Nós Farmacêuticos, somos profissionais de saúde essenciais à 
população e fomos incluídos no grupo prioritário do PNI do Ministério 
da Saúde. Os farmacêuticos necessitam serem vacinados de maneira 
prioritária, pois os estabelecimentos de saúde em que esse profissional 
labora (farmácias, drogarias e laboratórios), na maioria das vezes, são o 
primeiro local em que o paciente infectado busca atendimento, 
medicamentos, testes rápidos ou exames laboratoriais, expondo 
sobremaneira o farmacêutico e o farmacêutico-bioquímico (analista 
clínico) à contaminação pelo vírus SARS-COV-2 e ao adoecimento pela 
COVID-19. 

Os farmacêuticos estão incluídos no grupo prioritário de vacinação 
contra a Covid-19 no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação 
contra a Covid-19 (Anexo II, Descrição dos grupos prioritários e 
recomendações para vacinação), bem como nos Informes Técnicos da 
Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19 do Ministério da 
Saúde (Anexo 1, Descrição dos grupos prioritários e recomendações 
para vacinação). 

A assessoria técnica do CRF/MS à exemplo do TRT/MS 24ª Região, 
elaborou um Guia de Conduta, Comportamento e Biossegurança para o 
trabalho presencial seguro na sede da Autarquia, desenvolvido para 
toda a equipe de colaboradores, o qual contém recomendações de 
padrões de conduta e procedimentos a serem adotados no 
desenvolvimento seguro das atividades presenciais.   
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No inicio da Semana, nossa Assessoria Técnica requisitou a TI da Sesau 
algumas melhorias no sistema de identificação e cadastro de 
trabalhadores da saúde para receber a vacina. Foi resposta de demanda 
advinda dos farmacêuticos da rede hospitalar de Campo Grande, que 
durante a tentativa de se cadastrar na plataforma de identificação para 
vacinação contra a Covid-19 (vacina.campogrande.ms.gov.br) durante a 
seleção do SETOR* em que trabalham e da CATEGORIA DO 
TRABALHADOR*, não conseguem ou não encontram no campo SETOR* 
a opção "farmácia" e no campo CATEGORIA DO TRABALHADOR* a 
opção "FARMACÊUTICO", diferentemente do que ocorre com a 
categoria dos enfermeiros, fisioterapêutas, médicos, nutricionistas e 
odontólogos, os quais estão contemplados na referida "janela" quando 
o profissional de saúde seleciona a sua respectiva "categoria do 
trabalhador". Os profissionais farmacêuticos da rede hospitalar 
requereram a inclusão de sua categoria profissional nesta plataforma, 
pois tal "ausência" estava gerando muitas críticas e especulações sobre 
o direito do farmacêutico pertencer ao grupo prioritário da primeira 
fase de vacinação, situação que gerava uma invisibilidade da categoria 
profissional no sistema de identificação e cadastro de vacinação do 
município de Campo Grande. Ficamos muito felizes por nossa 
reivindicação foi prontamente atendida pela Sesau. 

No dia 1º de fevereiro, nosso farmacêutico Assessor Técnico 
apresentou uma Web-aula livre e aberta a todos os profissionais sobre 
o tema “Biossegurança nas farmácias e drogarias” e discorreu sobre o 
uso dos EPIs e sobre as estratégias de organização e de layout da 
farmácia para a prevenção da contaminação pelo Coronavirus pelos 
farmacêuticos e demais trabalhadores que atuam neste segmento, 
tendo como base as notas técnicas nº 06, 07 e 12 publicadas pela 
Anvisa. 

Algumas estratégias seguras e efetivas que defendemos são, por ex.: 
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 Instalar barreiras físicas dentro da farmácia entre funcionários e 
clientes, e entre os próprios clientes; 

 Instalar uma pelicula de plástico, acrilico ou vidro transparente na 
área de contato do cliente com os funcionarios da farmácia  para 
fornecer barreira de proteção, para proteção contra gotículas de 
fala, tosse ou espirro, mantendo-se uma abertura de passagem na 
parte inferior entregua de receitas e recebimento de produtos; 

 Adotar estratégias para controlar o fluxo da entrada de pessoas 
no interior do estabelecimento; 

 Limitar o número de clientes dentro da farmácia para evitar 
aglomeração no balcão de atendimento e nas áreas de 
pagamento; 

 Adotar estratégias para diminuir o tempo que o usuário 
permanece nas filas de atendimento e de pagamento;  

 Pacientes idosos, gestantes e com sintomas respiratórios devem 
ter atendimento prioritário e imediato, devem ser atendidos em 
local isolado e com um fluxo diferente do restante do 
estabelecimento; 

 Instalar placas, mensagens e avisos na entrada da farmácia sobre 
a obrigatoriedade de uso de máscaras de proteção para entrar na 
farmácia; 

 Manter o ambiente interno da farmacia o mais arejado e 
ventilado possivel, mantendo-se portas e janelas abertas e 
ventiladores ligados para aumentar a circulação e renovação do ar 
ambiente. 

Neste momento, estamos na segunda rodada negociações e de 
contatos oficiais junto às secretarias municipais de saúde, tanto na 
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Capital quanto nas cidades do interior. Estamos pedindo aos secretários 
de saúde a atenção, a responsabilidade e o compromisso dos gestores 
públicos para que reconheçam o farmacêutico como profissional de 
saúde da linha de frente, do grupo prioritário, e para que vacinem 
todos os profissionais farmacêuticos sem distinção de toda de atuação 
ou de âmbito (público e privado) já nos primeiros lotes recebidos.  

Alguns municípios já responderam ao CRF oficialmente de que a 
campanha está avançando e o avança a cada nova remessa de doses 
recebida.  

O Plano Nacional de Imunização deixa claro os grupos prioritários ao 
qual os gestores precisam cumprir, mas sabemos que cada município 
ou secretaria de saúde elege ou define por critérios próprios suas 
prioridades. 

Temos o conhecimento de que são "os secretários de saúde, municipais 
e o estadual” os gestores responsáveis pela logística e estratégia de 
execução da campanha de vacinação. Nenhum conselho de classe 
profissional recebeu ou receberá vacina sem a devida presença, 
autorização e participação da Secretaria de Saúde. 

Ficamos felizes e satisfeitos, quando um município ou conselho de 
classe, seja no Mato Grosso do Sul ou qualquer outra região do país, 
conseguem avançar na vacinação dos seus profissionais de saúde, no 
caso nosso, especialmente os farmacêuticos. 

Tivemos recentemente uma situação bem semelhante no Estado de 
Goiás, onde o CRF conseguiu vacinar os farmacêuticos na própria sede, 
com muito planejamento e organização. Porém, é importante ressaltar 
que para que isso ocorra, precisa haver uma parceria bem estabelecida 
entre a Secretaria de Saúde e Conselho profissional, mesmo porque 
todos os cuidados, logística, gestão, registro e aplicação das doses, é 
feita pela equipe técnica da Secretaria de Saúde.  
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Citando novamente o exemplo do CRF de Goiás, a vacinação está 
ocorrendo apenas para farmacêuticos da Capital Goiânia, pois quem 
cedeu as doses e a equipe técnica foi a Secretaria Municipal de Saúde 
de Goiânia. Ou seja, cada secretaria é responsável pelo seu público. 

Para que um procedimento deste avance em qualquer município do 
MS, é preciso que as secretarias de saúde tenham condições de iniciar 
uma parceria desta com o CRF/MS, no qual sempre esteve a disposição 
de todos. Porém, reconhecemos também que na maioria dos casos, 
dependendo do tamanho dos município, não há vacina suficiente para 
imunizar o grupo prioritário definido ou toda uma categoria 
profissional. 

Campo Grande, até mesmo por ser a Capital, os trabalhos estão mais 
avançados. A Secretaria de Saúde já se reuniu com o presidente e 
assessoria técnica para tratar de uma ação dessa semelhante ao que 
houve no CRF de Goiás. Nosso objetivo é avançar em todos os 
municípios. Na Capital, a secretaria avalia a possibilidade de fazer uma 
vacinação no CRF para atender os farmacêuticos da Capital, mas 
depende do recebimento de doses que estão pra chegar. Estamos 
acompanhando os trabalhos nos municípios. 

Em muitas cidades, como ocorreu em Campo Grande, os farmacêuticos 
da rede pública foram 100% vacinados, temos cidade que informou que 
já vacinou todos os demais profissionais. É exatamente assim que o 
CRF/MS defende. Todos, todas as áreas, todas as categorias, sem 
distinção e com a mesma prioridade, pois equidade e igualmente são 
princípios e pilares do SUS!!! 

A estratégia que vamos utilizar agora, já nos próximos dias é envio de 
oficio circular aos 79 prefeitos e secretários municipais de saúde, na 
perspectiva de colaborar com os Gestores Municipais em sua estratégia 
municipal de execução do Plano Municipal de Vacinação contra a 
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Covid-19 dos trabalhadores da saúde,  com a relação de profissionais 
farmacêuticos inscritos no CRF que residem na localidade, para que a 
Secretaria Municipal de Saúde possa incluí-los no grupo prioritário de 
imunização e planejar a imunização deste grupo na próxima fase do 
Plano Municipal de Vacinação contra a Covid-19. 

Precisamos unir forças para mobilizar os secretários de saúde do 
interior. Vamos unir forças, Plenário, Diretoria e nossos 
relacionamentos, para oferecer ajuda aos secretários, compreendendo 
suas condições e quantidade de vacina recebida, neste sentido, 
precisamos sensibilizar e mobilizar o Cosems: Os farmacêuticos sul-
mato-grossenses não estão sozinhos e o seu CRF não está parado. 


