
Salvador, 24 de outubro de 2022

Ao Dr. Francisco Pacheco
Diretor Secretário
C/c: Otacílio Couto
Conselho Regional de Farmácia do Estado da Bahia

Assunto: Relatório de atividades 2022

O CIM/CRF-BA tem como objetivo disponibilizar informação independente sobre
medicamentos aos profissionais de saúde e comunidade, visando promover o Uso Racional dos
mesmos, apoiada na Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) e na Resolução do
Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 671, de 25 de julho de 2019.

As atividades desenvolvidas por este setor destacam três grandes áreas: Informação
Reativa, Informação Ativa e apoio à Educação e Treinamento.

Para seu cumprimento, foram executadas diversas atividades, descritas neste relatório,
tais como: atendimento a consultas provenientes de profissionais da saúde, emissão de alertas e
notas técnicas; produção e disseminação de textos técnico-científicos, pôsteres em congressos,
apoio a iniciativas do CRF-BA; publicação de artigos técnico-científicos e livros, concessão de
entrevistas, participação como ministrante em cursos e palestras, bem como participação em
congressos e eventos.

Em especial, entre atividades realizadas de forma adicional durante o ano de 2021, este
setor atuou sistematicamente na orientação aos profissionais farmacêuticos e na articulação do
processo de vacinação contra a covid-19 para a categoria no Estado da Bahia e no município de
Salvador.

É importante salientar que apesar do CIM ser regional, os serviços prestados atuaram no
apoio das 3 esferas de governo (municipal, estadual e federal) na execução das políticas
farmacêuticas, bem como à nível internacional. Este setor participa de grupos de trabalhos do
Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos (CNPURM), REBRACIM,
RedCIMLAC, Fórum sobre Medicalização de Educação e Sociedade e projeto sobre uso de
antibióticos no Brasil. Adicionalmente, tem apoiado iniciativas sociais com vistas na inclusão da
pluralidade humana, como atividades relacionadas ao cuidado farmacêutico à população LGBT+ e
outras populações vulneráveis representando o CRF-BA no Grupo de Trabalho sobre a referida
temática para a elaboração de um curso para farmacêuticos de todo o Brasil. Além de atuar com
demandas relacionadas à atuação do farmacêutico com pessoas vivendo com HIV/aids e
profilaxias, também a nível nacional.

Frisa-se que a partir do mês de setembro, de acordo com a Portaria n° 049/2022,
acumulei atividades relacionadas aos setores CIM e ouvidoria.

Este relatório descreve as atividades realizadas ao longo de 2022 relativas ao setor CIM.
Logo abaixo é possível ver um breve resumo das atividades desenvolvidas.

Maria Fernanda Barros
Farmacêutica responsável pelo CIM



RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO CIM/CRF-BA
PERÍODO JANEIRO A SETEMBRO DO ANO DE 2022

Tipos diferentes de atividades desenvolvidas

● Palestras/mesa redonda (3)

- Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) - “Criatividade e uso racional de

medicamentos”;

- Colégio Thales de Azevedo - Uso correto de medicamentos;

- Universidade Estadual do Estado da Bahia (UNEB) - “A medicalização e uso racional

de medicamentos”.

● Concessão de entrevista/participação em reportagem:

- UOL VivaBem (4)

1. Sinvastatina emagrece? Para que serve e efeitos do remédio de colesterol –
Veja mais

2. Quetiapina trata distúrbios mentais; veja para que serve e efeitos – Veja
mais

3. Para que serve a espironolactona? Ajuda contra a acne e emagrece? Saiba
tudo – Veja mais

4. Ácido mefenâmico - o texto não foi publicado até o momento.

- Rádio Sociedade (1) - recall do medicamento losartan;

- Jornal Metrópole (1) - desabastecimento de medicamento;

- Rádio Band News (1) - desabastecimento de medicamentos;

- TV Câmara/Barreiras (1) - desabastecimento de medicamentos;

- TV ALBA (1) - desabastecimento de medicamentos;

- Jornal Correio (1) - aspectos do uso adequado de medicamentos quando há

comercialização por via remota.

- CRF-BA Revista (2)

1. CRF-BA produz materiais informativos relevantes à categoria farmacêutica;

2. CRF-BA realiza ações em comemoração ao dia do farmacêutico

- Site CRF-BA (21)

1. CIM do CRF-BA contribui com o canal viva bem do grupo UOL;
2. URM: a contribuição do setor CIM;
3. CIM do CRF-BA participa de informe da REDCIMLAC;
4. Entrevista sobre desabastecimento de medicamentos;

5. CIM ministra palestra no colégio Thales de Azevedo;

6. CIM concede entrevista sobre desabastecimento de medicamentos;
7. CIM cede entrevista sobre desabastecimento de medicamentos;

https://www.uol.com.br/vivabem/faq/sinvastatina-para-que-serve.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/vivabem/faq/quetiapina--o-que-e-para-que-serve-e-efeitos.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/vivabem/faq/quetiapina--o-que-e-para-que-serve-e-efeitos.htm?cmpid=copiaecola
https://www.uol.com.br/vivabem/faq/espironolactona.htm?cmpid=copiaecola
https://www.crf-ba.org.br/wp-content/uploads/2022/02/revistaCFFBA44_JAN202202site.pdf
https://www.crf-ba.org.br/wp-content/uploads/2022/09/revista-N-45-AGOSTO-2022.pdf
https://www.crf-ba.org.br/cim-do-crf-ba-contribui-com-o-canal-viva-bem-do-grupo-uol/
https://www.crf-ba.org.br/urm-a-contribuicao-do-setor-cim/
https://www.crf-ba.org.br/cim-do-crf-ba-participa-de-informe-da-redcimlac/
https://www.crf-ba.org.br/entrevista-sobre-desabastecimento-de-medicamentos/
https://www.crf-ba.org.br/cim-ministra-palestra-no-colegio-thales-de-azevedo/
https://www.crf-ba.org.br/cim-concede-entrevista-sobre-desabastecimento-de-medicamentos/
https://www.crf-ba.org.br/cim-cede-entrevista-sobre-desabastecimento-de-medicamentos/


8. CRF-BA realiza teste com protótipo de jogo;

9. GT se reúne para desenvolver um novo curso para a categoria
farmacêutica;

10. Medicamentos com princípio ativo losartana são recolhidos;
11. Revista científica é pauta de reunião no CRF-BA;
12. Inscreva-se para o ii congresso brasileiro de ciências farmacêuticas;
13. CRF-BA participa de reunião para construção de curso;
14. Três farmacêuticas baianas fazem parte do gt que fez relato à FIP;
15. CRF-BA alerta para bactéria resistente a antimicrobianos em salvador;
16. Reunião do gt discute criação da revista científica do CRF-BA;
17. Dia da mulher no crf-ba tem café da manhã especial, palestra, música e

muita animação;
18. CRF-BA dá boas-vindas a novos farmacêuticos e farmacêuticas;
19. Reunião define criação de grupo de trabalho para criação de revista

eletrônica;
20. Farmacêuticas se reúnem para definir grupo de trabalho e discutir ações;
21.CRF-BA colabora com matéria sobre surto de gripe.

● Informação reativa – 210 questionamentos respondidos

- E-mail - 149;

- Telefone - 38;

- Whatsapp - 23;

● Sugestão de conteúdo para ASCOM (8)

- Catálogo da Exposição Comemorativa dos 15 anos da Política Nacional de Plantas

Medicinais e Fitoterápicos;

- PrEP E PEP;

- Nota na International Pharmacy Journal sobre prescrição farmacêutica de PrEP e

PEP;

- Comunicado de Recolhimento Voluntário do Medicamento Nidazofarma

(Metronidazol 5mg/mL) ;

- Projeto JUDMED Fiocruz - Programação Seminário Nacional Métodos Alternativos

de Resolução de Conflitos na Judicialização da Saúde;

- Campanha do Uso Racional de Medicamentos;

- Grupo de trabalho do curso sobre cuidado farmacêutico para a comunidade

LGBTQIA+ do CFF ;

- Live produzida pelo CFF sobre Uso de hormônios e saúde trans.

● Publicações –  03

1. Técnicas

- Livro: 02

a) Guia do cuidado farmacêutico para a comunidade LGBTIA+ - 2ª edição.

CRF-BA;

b) Revisão técnico-científica do material COVID-19: DA LIBRAS PARA O

PORTUGUÊS

- Boletim: 01

https://www.crf-ba.org.br/crf-ba-realiza-teste-com-prototipo-de-jogo/
https://www.crf-ba.org.br/gt-se-reune-para-desenvolver-um-novo-curso-para-a-categoria-farmaceutica/
https://www.crf-ba.org.br/gt-se-reune-para-desenvolver-um-novo-curso-para-a-categoria-farmaceutica/
https://www.crf-ba.org.br/medicamentos-com-principio-ativo-losartana-sao-recolhidos/
https://www.crf-ba.org.br/revista-cientifica-e-pauta-de-reuniao-no-crf-ba/
https://www.crf-ba.org.br/inscreva-se-para-o-ii-congresso-brasileiro-de-ciencias-farmaceuticas/
https://www.crf-ba.org.br/crf-ba-participa-de-reuniao-para-construcao-de-curso/
https://www.crf-ba.org.br/tres-farmaceuticas-baianas-fazem-parte-do-gt-que-fez-relato-a-fip/
https://www.crf-ba.org.br/crf-ba-alerta-para-bacteria-resistente-a-antimicrobianos-em-salvador/
https://www.crf-ba.org.br/crf-ba-alerta-para-bacteria-resistente-a-antimicrobianos-em-salvador/
https://www.crf-ba.org.br/dia-da-mulher-no-crf-ba-tem-cafe-da-manha-especial-palestra-musica-e-muita-animacao/
https://www.crf-ba.org.br/dia-da-mulher-no-crf-ba-tem-cafe-da-manha-especial-palestra-musica-e-muita-animacao/
https://www.crf-ba.org.br/crf-ba-da-boas-vindas-a-novos-farmaceuticos-e-farmaceuticas/
https://www.crf-ba.org.br/reuniao-define-criacao-de-grupo-de-trabalho-para-criacao-de-revista-eletronca/
https://www.crf-ba.org.br/reuniao-define-criacao-de-grupo-de-trabalho-para-criacao-de-revista-eletronca/
https://www.crf-ba.org.br/farmaceuticas-se-reunem-para-definir-grupo-de-trabalho-e-discutir-acoes/
https://www.crf-ba.org.br/crf-ba-colabora-com-materia-sobre-surto-de-gripe/


a) Boletim Red CIMLAC Informa - “Kit de medicamentos para el COVID-19”

en América Latina: Una práctica cuestionable que incluyó medicamentos

riesgosos

PRECEPTORIA DE ESTUDANTES DURANTE 2022

1. 3 estudantes (2022.1 - 2 estudantes; 2022.2 - 1 estudante);

2. Realizado treinamento sobre resgate de informação sobre medicamento;

3. Elaboração de jogo sobre antibióticos.

➢ LIVE: 4

- Preparação de roteiro para live: 4

- Assistência técnico-científica ao presidente do CRF-BA Convida: 4

1. Roteiro e assistência técnico-científica para a live com Walter Jorge João;

2. Roteiro e assistência técnico-científica para a live  com Alicia Kruger;

3. Roteiro e assistência técnico-científica para a live com  Alice Portugal;

4. Roteiro e assistência técnico-científica para a live  com Adryella Luz.

PARTICIPAÇÃO EM COMISSÕES E GRUPOS TÉCNICOS DE TRABALHO E EVENTOS DURANTE

2022  - 12 grupos/comissões

1. OPS/OMS - Consumo de antimicrobianos na América Latina - membro do grupo;

2. REBRACIM/Ministério da Saúde: GT comunicação em rede - membro da rede;

3. REDCIMLAC/PAHO/WHO: membro do GT de Comunicação Externa, Grupo de

Investigação e Indicadores de Qualidade - membro da rede e vice-presidente

durante o ano de 2021/2022;

4. Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade - membro do fórum;

5. Ministério da Saúde/Comitê Nacional para o Uso Racional de Medicamentos -

colaboradora;

6. Ministério da Saúde - V Prêmio Nacional de Incentivo à Promoção do Uso Racional

de Medicamentos “Lenita Wannmacher” - membro da comissão científica.

7. Conselho Federal de Farmácia - GT Cuidado Farmacêutico para comunidade

LGBTQIA+ e outras populações vulneráveis - membro do grupo

8. UNEB - projeto Promoção do Uso Racional de Medicamentos através da

construção e avaliação de jogos digitais - membro do grupo

9. CRF-BA - GT Revista Científica Eletrônica - membro do grupo editorial, elaboração

de diretrizes para autores, deliberação e regimento interno e revisora de artigos

científicos

10. CRF-BA - GT das mulheres - membro do grupo

11. CRF-BA - Campanha dia nacional do farmacêutico - membro da comissão científica

12. CRF-BA - Campanha do Uso Racional de Medicamentos - elaboração de proposta

para o dia.



PROJETOS EM EXECUÇÃO COM PREVISÃO DE FINALIZAÇÃO EM 2022 E  2023

Projeto Participantes

HIV prevention, screening and
management : A toolkit for pharmacists

Alícia Krüger (MS), Maria Fernanda Barros de Oliveira
Brandão (CRF-BA), Náila Neves de Jesus (UFBA) e Ruben
Viegas (International Pharmaceutical Federation - FIP)

Projeto consumo de antimicrobianos na
América Latina

André Ulisses (OPAS/OMS),  Patricia Sodré (UNEB),Paulo
Arrais (UFC) , Emilia Vitória (UNB), Ester Dalla Costa (UEL),
Pamela Saavedra (CFF) e Maria Fernanda Barros (CRF-BA)

Manual de intervenções educativas para
promoção do Uso Racional de
Medicamentos

Joselia Cintya Pena Frade (CFF), Daniela Santos Ferreira
(UFS), Deuzilane Muniz Nunes (UNIVASF),
Genival Araújo Santos Júnior (UFES),

Márcia dos Angeles (CRF-RS),

Maria Fernanda Barros (CRF-BA),

Náila Neves de Jesus (UFBA).

Comissão científica do Congresso
Nacional para a promoção do Uso
Racional de Medicamentos

Wenderson Walla Andrade, Alane Andrelino Ribeiro,
Gabriel Gonçalves Okamoto,
Célia Machado Gervásio Chaves,
Luciane Anita Savi,
Maria da Conceição Silva, Rui Harayama, Maria Fernanda
Barros, Carmen Lupi, Ana Navarrete,
Antonio Angelo Menezes Barreto,
Antônio Joaquim Bonfim,
Letícia Farias Gerlack,
Flávia Caixeta Albuquerque, Lucas Junqueira de Freitas
Morel, Isabela Karen Pereira Gonçalves, Isabela Diniz
Gusmão de Oliveira, Herbenio Elias Pereira
Hannah Carolina Tavares Domingos

Promoção do Uso Racional de

Medicamentos através da construção e

avaliação de jogos digitais

Mila Palma Pacheco (UNEB), Marcelo Ney de Jesus Paixão
(UNEB), Suiane Costa (UNEB), Vitor Nossa (UNEB), Aline
Coelho de Santana, Maria Fernanda Barros (CRF-BA).

Importante salientar que os números não refletem o tempo (carga horária) investido em cada
atividade realizada. Também é importante ressaltar a diferença entre as atividades.

Elaborado por Maria Fernanda Barros de Oliveira Brandão




