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Síntese do GTT/CRF-PR PICS 
• Início das atividades do GTT/CRF-PR PICS: 20 Março de 

2015 – 1ª reunião 
• Reuniões realizadas até o presente: 21 (2015 a 2019) 
• Eventos realizados: 03 (2015, 2017, 2018) 
• Participação em eventos diversos, congressos, 

palestras, encontros, cursos 
• Dois eventos planejados – 2019 
• Guia da Profissão Farmacêutica – PICS (em elaboração) 
• Questionário de atuação farmacêutica nas PICS – 

“Farmacêutico Solte a Voz” 
• Farmacêuticos que participaram ou participam da 

CPICS-GTT PICS: 14 
• 1ª coordenação: Dra. Marisol Dominguez Muro 

 





2015 



O FARMACÊUTICO NA ACUPUNTURA 
Paulo Varanda – 03/06/2017 



14/11/2018 



Formação atual do GTT/CRF-PR 
PICS 

• Javier Salvador Gamarra Junior (coordenação) 

• Carla Mayumi Matsue 

• Cristiane Loiva Reichert 

• Euclides Lara Cardozo Júnior 

• Noemia Matiko Tanaka Garcia 

• Paulo Roberto Stoef (secretário) 

• Vinícius Bednarczuk de Oliveira 

 





Planejamento 2019 

CRONOGRAMA INICIAL DO GTT/CRF-PR PICS EM 2019 

20/05 

17/06 

15/07 

15-16/08 – 4º Seminário de PICS (Toledo-PR) 

09/09 

07/10 

18/11 



Desafios do GTT/CRF-PR PICS em 2019 

PLANEJAMENTO 

Inclusão de novos membros do GTT 

Definição do escopo do questionário e aplicação 

Realização do 4º (Agosto) e 5º (Novembro) Seminários de PICS (Toledo e Curitiba, 
respectivamente) 

Ajustes no escopo e redação do Guia Farmacêutico de PICS (finalizar em novembro) 

Criação e ativação das células farmacêuticas (MTC e Fitoterapia) 

Realização das reuniões ordinárias 

Atendimento a demandas da Diretoria do CRF-PR 

Atendimento às consultas de farmacêuticos sobre temas do escopo do GTT 

Interação do GTT com instituições, autarquias, gestão pública (CMS p.ex.) 

Busca de parcerias públicas e privadas 



Atividades já realizadas do GTT/PICS 
em 2019 

• 04 reuniões – 22/04; 20/05; 17/06; 22/07 

• Um evento: Encontro Paranaense de GTs do CRF-PR 
(08/03) 

• Planejamento e organização para ativação de células 
farmacêuticas em MTC (Dra. Carla Matsue) e 
Fitoterapia ( Dra. Cristiane e Dr. Vinícius) 

• Definição do escopo final do Guia – continuidade da 
redação dos capítulos 

• Demanda ao CFF sobre Ozonioterapia no âmbito 
farmacêutico 

• Sondagem para reunião do GTT com o CMS Curitiba 

 



18 respondentes 
59 respondentes 

111 
respondentes.... 

 

Questionário 
mantido ativo 
dada a baixa 

adesão 

São mais de 
16.000 

farmacêuticos 
no estado do 

Paraná... 



Quais as perspectivas para o GTT? 

• Conclusão do Guia 

• Ampliação da agenda político-farmacêutica e geral das PICS (reuniões, 
mídia, política, consultas públicas) 

• Realização dos eventos 

• Ativação das primeiras células farmacêuticas e ampliação pelo Estado 

• Novos membros para o GTT vinculados a outras práticas – fitoterapia, 
homeopatia, MTC 

• Ampliar coleta de dados do questionário - Diagnóstico 

• Produção técnico-científica ampliada 

• Ampliar estudo sobre PICS para inclusão/fortalecimento – âmbito 
farmacêutico e campo Saúde 

• Potencializar redes sociais como ferramentas de fortalecimento da 
presença das PICS na profissão, no sistema de saúde e na sociedade 

• Interação com a população em geral (lembrar das Campanhas 
Homeopáticas... Quem sabe farmacêuticos das PICS nas ruas...?) 



E como ampliar as PICS no SUS? – contribuições do 
Grupo para reflexão neste Seminário... 

• Articulação e parceria 

• Ampliação do banco de evidências, respeitando 
as características e peculiaridades das práticas 
e/ou racionalidades 

• Ampliação da Comunicação/Informação sobre 
PICS – Sociedade, atores de Saúde, 
influenciadores/tomadores de decisão, segmento 
das PICS e seus diferentes subsegmentos 
• Demonstrar as vantagens e virtudes das PICS 

• Demandar as autoridades nas diferentes esferas 
(Federal, Estados, Municípios) – 
institucionalização; definição no campo 
orçamentário 

• Articulação com as instâncias de Controle Social e 
do meio político 

• Planejamento e Projetos 



Para encerrar, um convite... 

http://www.congressohomeopatia.com.br/inscreva-se 




