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I- APRESENTAÇÃO 

 



 

  

 

I- APRESENTAÇÃO 
 

  O trabalho apresentado a seguir foi elaborado pela Assessoria 

Técnica, em atendimento à solicitação da Diretoria, e contou com o 

apoio dos diretores, conselheiros federais, representantes do CFF 

em comissões e grupos de trabalho externos, presidentes de 

comissões e coordenadores de grupos de trabalho internos, além de 

representantes dos diversos setores da instituição 
 

  Para tanto, foi feita uma pesquisa documental, utilizando atas 

das reuniões plenárias e de diretoria, relatórios ou atas das 

comissões e grupos de trabalho, relatórios dos  representantes do 

CFF em comissões e grupos de trabalho externo, relatórios dos 

representantes dos setores internos, agendas da diretoria e do 

assessor da presidência 
WALTER DA SILVA  JORGE JOÃO  

Presidente do CFF 

Voltar ao sumário  



 

  

 

II- INTRODUÇÃO 



 

  

 

II- INTRODUÇÃO 
 

 Todas as atividades profissionais exercidas por farmacêuticos, no 

Brasil, estão sob a jurisdição do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que 

regulamenta e disciplina o seu exercício, com base na Lei nº 3.820, assinada 

no dia 11 de novembro de 1.960, pelo Presidente Juscelino Kubitschek 

 

 A ética da profissão é o ponto focal das atividades do CFF e 

significa, em sua plenitude, o bem-estar e a segurança da sociedade, diante 

das atividades do farmacêutico 

 

 A instância máxima do CFF é o seu Plenário, instituído pela Lei nº 

9.120, de 1995, integrado por 27 conselheiros federais com seus respectivos 

suplentes, sendo um representante eleito para cada estado da Federação. 

Esta lei, que alterou a Lei nº. 3.820, de 11 de novembro de 1.960, adicionou 

às competências do CFF aquela que mais orienta o farmacêutico nos tempos 

atuais, qual seja, a de zelar pela saúde pública, promovendo a assistência 

farmacêutica 

 

Voltar ao sumário  



 

  

 
III -  PLENÁRIO 

 



III -  PLENÁRIO 
 3.1. CONSELHEIROS FEDERAIS 



 

  

 

CRF Nome 

AC  Dr. Artagnan Cícero Costa 

AL  Dr. José  Rui  Machado Reys  

AM  Dra. Ednilza Guedes Corrêa 

AP  Dr.  Romulo Correa Fernandes  

BA  Dra. Angela Maria de Carvalho Pontes 

CE  Dra. Analice Carvalho Costa  

DF  Dra. Vivian  Nicolau de P. Dias Coelho 

ES  Dra. Maria José Sartório 

GO  Dra. Nara Luiza de Oliveira 

MA  Dr. Jairo Ribeiro Sousa 

MG  Dra. Maria Alicia Ferrero 

MS  Dr. Osnei Okumoto  

MT  Dr. Jerolino Lopes Aquino 

PA  Dr. Pirajaguara P. Ferrero (In memoriam) 

CRF Nome  

PB  Dr. Jailson Vilberto de Sousa e Silva 

PE  Dr. Leduar Guedes de Lima 

PI  Dr. Alexandre Rodrigues Clark  

PR  Dra. Célia Fagundes Cruz 

RJ  Dr. Alex Sandro Rodrigues Baiense 

RN 
 Dr. Nilsen C. F. de Oliveira Filho (In 

memoriam) 

RO  Dra. Geyza Cristina Farias da Silva   

RR  Dr. Nelson José de Oliveira Sousa 

RS  Dr.  Sandro Luis Ribeiro Ness 

SC  Dra. Anna Paula de Borba Batschauer  

SE  Dra. Antônia Ricarte Bezerra 

SP  Dra. Margarete Akemi Kishi 

TO  Dr. Renato Antônio Campos Freire 

III -  PLENÁRIO 
 3.2. CONSELHEIROS FEDERAIS SUPLENTES 

Voltar ao sumário  



 

  

 

IV - ATUAL DIRETORIA 



 

  

 

IV - ATUAL DIRETORIA 
 

4.1. MEMBROS 

 

•  Gestão para o biênio 2012/2013 
 

 Presidente: Walter da Silva Jorge João 

 Vice-Presidente: Valmir de Santi 

 Secretário-Geral: José Vílmore Silva Lopes Júnior 

 Tesoureiro: João Samuel de Morais Meira 



 

  

 

 

• Fortalecimento dos CRFs (administrativo/financeiro) 

 

• Construção, em conjunto com os CRFs, de uma agenda positiva de trabalho 

para o biênio 2.012/2.013  

 

• Aproximação com as entidades farmacêuticas nacionais e com as instâncias 

de governo, nos três níveis de gestão, com destaque para o Ministério da 

Saúde (MS) e o Ministério da Educação (MEC) 

 

• Maior representatividade do Brasil nas entidades farmacêuticas internacionais 

 

• Implantação de uma gestão participativa e transparente 

 

IV - ATUAL DIRETORIA 
 

4.2. DIRETRIZES GERAIS (2.012/2.013) 

Voltar ao sumário  



 

  

 

V - PRINCIPAIS 

CONQUISTAS  EM 

2.012 



 

  

 

V - PRINCIPAIS CONQUISTAS 

5.1. POLÍTICO-INSTITUCIONAL 

 

•  Veto da Presidenta Dilma Roulsseff ao artigo 8º da Medida Provisória (MP) 549-

B, que tratava da venda de medicamentos isentos de prescrição (MIPs) em 

supermercados. Esta conquista é fruto da parceria com diversas entidades da 

categoria, e reflete a importância da união defendida pelo CFF 
 

• Aprovação, no Senado, do Projeto de Lei nº 62/2011, da Senadora Vanessa 

Grazziotin, que assegura a participação do farmacêutico nas unidades de 

dispensação de medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS), ainda em 

tramitação na Câmara dos Deputados, sendo apreciada de forma conclusiva 

pelas comissões 
 

• Garantia da citopatologia como atividade não privativa dos médicos, em face do 

relatório final da Comissão de Assuntos Sociais (CAS), do Senado Federal, 

aprovado no dia 19/12/2.012, e que vai a Plenário para votação final em 2.013 



 

  

 

V - PRINCIPAIS CONQUISTAS 

5.1. POLÍTICO-INSTITUCIONAL 
 

• Participação no processo de atualização da CBO (Classificação Brasileira 

de Ocupações), do Ministério do Trabalho 

 

 

 
 

• Revisão do regimento eleitoral (Resolução nº 569/2.012), e de  outras 11 

resoluções   
 

•  Portaria publicada: 01  
 

•  Consultas públicas publicadas: 04  
 

• Avanço no processo de aproximação e reaproximação com entidades, 

instituições e representações farmacêuticas 



• Apoio de diversas entidades nacionais e internacionais à  posição defendida 

pelo CFF - contrária à revogação  da Instrução Normativa (IN)/Anvisa nº 10, de 

17/08/2.009, que possibilitou a liberação dos MIPs  para fora do balcão das 

farmácias e drogarias  
 

 Documentos Publicados: 

− Nota conjunta (CRFs, CFM, Fenafar) 

− Moção de Repúdio nº 10/2.012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS) 

− Manifesto da Associação Brasileira de Saúde Coletiva (Abrasco) 

− Nota das Entidades Representativas do Estado do Paraná 

− Documento da Federação Farmacêutica Sul-Americana (Fefas), 

Federação Pan-Americana de Farmácia (Fepafar) e Fórum Farmacêutico 

das Américas (FFA) 
 

 Aproximação com o deputado federal Eleuses Paiva, para tratar da 

repercussão dessa medida 

V - PRINCIPAIS CONQUISTAS  

5.1. POLITICO-INSTITUCIONAL 



 

  

 

• Encaminhamento de subsídios técnicos ao deputado Mauro Nazif, relator do 

Projeto de Lei nº 668/2.011, que regulamenta o exercício da profissão do 

auxiliar de farmácias e drogarias, de autoria do deputado Roberto Policarpo 

Fagundes  

V - PRINCIPAIS CONQUISTAS 

5.1. POLÍTICO-INSTITUCIONAL 



 

  

 

 

•  Aquisição da nova sede 

 Financiamento junto a instituições financeiras e de operações de créditos para 

a contratação de empréstimo 

  Início do processo de alienação dos imóveis do CFF 

5.2. ADMINISTRATIVO 

V - PRINCIPAIS CONQUISTAS 



 

  

 

• Nomeação de funcionários concursados 
 

• Início da reestruturação administrativa 

 

• Revitalização do Cebrim e início do processo de  indexação das 

publicações científicas  (Infarma e Boletim Farmacoterapêutica)  

 

• Implantação do sistema da nova contabilidade pública na sede do CFF 

e disponibilização do sistema aos CRFs, com treinamento e 

manutenção durante 1 ano, de forma gratuita 

 

5.2. ADMINISTRATIVO 

V - PRINCIPAIS CONQUISTAS 

Voltar ao sumário  



VI - REUNIÕES 

PLENÁRIAS 



• Total: 12 (22 dias)  

• Numeração correspondente:  391ª  a  402ª 

 

• Realizadas fora de Brasília:  03 

  Rio de Janeiro/RJ 

  São Luís/MA 

  Florianópolis/SC 

 

6.1. GERAL 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



PLENÁRIA – RIO DE JANEIRO  



PLENÁRIA – SÃO LUÍS 



PLENÁRIA – FLORIANÓPOLIS 



 

  

 

6.2. PRESENÇA DOS CONSELHEIROS 

Presença nas plenárias Total de dias/(%) 

Todos os estados representados     6  (27,27) 

Faltou pelo menos 01 representante     16  (72,73) 

Total    22  (100) 

• Dos 27 conselheiros efetivos, 15 (56%) participaram de 

todas as reuniões plenárias 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



 

  

 

 

 

 

 

 

•Total: 06 

 

• Temas: 
 

 Processo Legislativo: conhecer, entender e intervir: Jenner Jalne Santos Nunes 
 

 Classificação Brasileira de Ocupações: Aline Soares Martins 
 

 Residência Multiprofissional: Zilamar Costa Fernandes 
 

 Fórum Permanente do Mercosul de Saúde: Carlos Cecy  
 

XV Congreso de La Federación Farmacéutica Sudamericana  - Colômbia: Carlos Eduardo 

Jerez 
 

Projeto de Lei nº 668/2.011, que regulamenta o exercício da profissão do auxiliar de 

farmácias e drogarias: José Luis Miranda Maldonado 

6.3. PALESTRAS 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



 

  

 

 6.4. CONSULTAS PÚBLICAS 

Consulta Pública 

nº 01/2.012 

 Competência legal do farmacêutico para o exercício da 

manipulação de antineoplásicos 

Consulta Pública 

nº 02/2.012 

 Proposta de resolução que dispõe sobre as atribuições do 

farmacêutico na área da genética humana 

Consulta Pública 

nº 03/2.012 

 Proposta de resolução que regulamenta o procedimento de 

fiscalização dos Conselhos Regionais de Farmácia 

Consulta Pública 

nº 04/2.012  

(Em andamento)  

 Proposta de resolução que dispõe sobre a regulamentação das 

denominações de especialidades por linhas de atuação do 

farmacêutico 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



 

  

 

6.5. RESOLUÇÕES PUBLICADAS 

Resolução nº 

558, 01/03/2.012 

 Prorroga até 31 de dezembro de 2.012 o prazo para formalização 

do pedido de ingresso ao PRF/CFF/CRF, previsto no artigo 2º da 

Resolução/CFF nº 533/2.010 

Resolução nº 

559,  23/03/2.012  

 Acrescenta o item 1.1 à Resolução nº 494, de 26 de novembro de 

2.008, definindo o modelo da cédula de identidade profissional 

provisória 

Resolução nº 

560, 18/04/2.012 

 Dá nova redação aos artigos 7º e 12 da Resolução/CFF nº 

462/2.007 

Resolução nº 

561, 27/07/2.012 

 Acrescenta os parágrafos 1º, 2º e 3º ao artigo 15 da 

Resolução/CFF nº 444/2.006 

Resolução nº 

562, 31/08/ 2.012 

 Dá nova redação ao artigo 26 da Resolução/CFF nº 531/2.010, 

que estabelece normas e procedimentos orçamentários, contábeis 

e financeiros, e dá outras providências 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



 

  

 

Resolução nº  

 563, 8/11/2.012 

 Prorroga até 31 de dezembro de 2.013 o prazo para 

formalização do pedido de ingresso ao PRF/CFF/CRF previsto no 

artigo 2º da Resolução/CFF nº 533/2.010 

RESOLUÇÃO nº  

564, 05/12/2.012 

 Dispõe sobre a correção dos valores das anuidades e taxas 

devidas aos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia 

RESOLUÇÃO nº  

565, 06/12/2.012 

 Dá nova redação aos artigos 1º, 2º e 3º da Resolução/CFF nº 

288, de 21 de março de 1.996 

RESOLUÇÃO  nº  

566, 06/12/2.012 

 Aprova o Regulamento do Processo Administrativo Fiscal dos 

Conselhos Federal e Regionais de Farmácia 

RESOLUÇÃO nº  

 567, 06/12/2.012 

 Aprova o Orçamento Programa do Exercício de 2.013 dos 

Conselhos Federal e Regionais de Farmácia 

6.5. RESOLUÇÕES PUBLICADAS 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



 

  

 

Resolução nº  

 568, 06/12/2.012 

 Dá nova redação aos artigos 1º ao 6º da Resolução/CFF 

nº 492, de 26 de novembro de 2.008, que regulamenta o 

exercício profissional nos serviços de atendimento pré-

hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de 

saúde, de natureza pública ou privada 

Resolução nº  

569, 06/12/2.012 

 Aprova o Regulamento Eleitoral para os Conselhos 

Federal e Regionais de Farmácia, e dá outras 

providências 

6.5. RESOLUÇÕES PUBLICADAS 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



 

  

 Portaria  nº  

19, 07/12/2.012 

   O PRESIDENTE DO CONSELHO FEDERAL DE 

FARMÁCIA, no uso de suas atribuições legais conferidas 

pela Lei Federal nº 3.820/60 e nos termos da 

Resolução/CFF nº 566/2.012, publicada no DOU de 

07/12/2.012, Seção 1, pp. 351/352, resolve: Art. 1º - 

Estabelecer os valores do porte de remessa e retorno dos 

autos oriundos de processos administrativos fiscais, 

referente ao recurso interposto ao Conselho Federal de 

Farmácia 

6.6. PORTARIA PUBLICADA 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 



 

  

 

Regimento interno  CRF/SP; CRF/RN; CRF/BA 

Deliberações referentes às diárias, 

verbas de representação e jetons 

pagos nos CRFs 

CRF/RS; CRF/GO; CRF/AP; 

CRF/PE; CRF/SC; CRF/MG; 

CRF/ES; CRF/SE; CRF/BA; 

CRF/PR; CRF/SP; CRF/RO; 

CRF/TO CRF/PI; CRF/MT 

Processos de Tomada de Contas 

Especial  

CRF/CE; CRF/MG; CRF/RS 

  

6.7. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS JULGADOS 

VI- REUNIÕES PLENÁRIAS 

Voltar ao sumário  



 

  

 

VII - COMISSÕES 

ASSESSORAS 



 

  

 

7.1. COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS 
 

• Total de membros: 03 titulares e 03 suplentes 

 

• Membros titulares: 

Dr. José Gildo da Silva – Presidente 

Dr. Carlos Eduardo Queiroz Lima 

Dr. Erlandson Uchôa Lacerda 

   

• Membros suplentes: 

Dra. Lenira da Silva Costa 

Dra. Lérida Maria dos Santos Vieira 

Dra. Mary Jane Limeira de Oliveira 
 

• Número de reuniões: 11 (24 dias) 

 

• Números de processos avaliados:  22 processos de prestação de contas, tendo 

sido aprovados 15(quinze). Os outros 07(sete) estão no aguardo de documentos  



 

  

 

7.2. COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE  
 

• Total de membros: 05 

• Membros: 

Dr. José Jeová Freitas Marques  

(Presidente)  

Dr. Caio Romero Cavalcanti (convidado) 

Dr. Gustavo Baptista Éboli 

Dr. Márcio Antônio da Fonseca e Silva 

Dr. Marco Antônio Abranches Quintão  

 

• Número de reuniões: 08 (16 dias) 



 

  

 

7.2. COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 
 

• Ações:  

                                                                      

 Discussão sobre a revista Pharmacia Brasileira: 

− projeto editorial e gráfico 

− versão on-line 

− abrangência  e  distribuição   

− tiragem e periodicidade  

 

 Discussão sobre a indexação da revista Infarma  

 

Elaboração de propostas para divulgação da profissão nos 

diversos meios de comunicação existentes 



 

  

 

7.2.COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 
 

• Ações: 

 

 Seleção do tema “Farmácia Hospitalar” e da modalidade artigo para o 

Prêmio Jayme Torres 2012 - XI  Edição  

 

 Elaboração do Regulamento do Prêmio Jayme Torres 2012  

 

  Codificação dos 35 artigos inscritos na Categoria “Farmacêutico” e dos 

10 artigos inscritos  na categoria “Estudante de Farmácia”.  

 

 Encaminhamento dos trabalhos codificados ao GT de Farmácia 

Hospitalar para avaliação, e descodificação dos trabalhos ganhadores 

do Prêmio 



 

  

 

7.2. COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 

 
 

 

PRIMEIRO LUGAR - Farmacêutico 
 

Tema: “Impacto da atuação clínica do farmacêutico hospitalar no uso de 

antimicrobianos em uma unidade de terapia intensiva cardíaca pediátrica” 
 

Autora principal: Marinei Campos Ricieri (CRF/PR) 

 
 

SEGUNDO LUGAR - Farmacêutico 
 

Tema: “Atenção Farmacêutica para pacientes transplantados em um 

hospital universitário: intervenções farmacêuticas realizadas” 
 

Autora principal: Bruna Cristina Cardoso Martins (CRF/CE)  
 



 

  

 

7.2. COMISSÃO DE DIVULGAÇÃO E PUBLICIDADE 

 
PRIMEIRO LUGAR - Estudante de Farmácia 

 

Tema: “A importância da atuação permanente do farmacêutico 

na equipe multidisciplinar da UTI em benefício da saúde do 

paciente e redução de custos para um hospital no município de 

Imperatriz (MA)”.  

 

Autor: Brenner Castro Silva (Faculdade Imperatriz – Facimp/MA) 
 



 

  

 

7.3. COMISSÃO DE ENSINO FARMACÊUTICO 
 

•Total de membros: 07 
 

• Membros: 
 

Dra. Ana Paula de Almeida Queiroz  

(Presidente) 

Dra. Ângela Maria de Carvalho Pontes 

Dr.  José Rui Machado Reys 

Dr.  Paulo Tamashiro Filho 

Dra. Danyelle Cristine Marini (convidada) 

 

Dr. Nilsen Carvalho Fernandes de Oliveira Filho (in memoriam) 

 

• Número de reuniões: 08 (16 dias) 

 



 

  

 

7.3. COMISSÃO DE ENSINO FARMACÊUTICO 
 
 

• Dias em evento realizado pela comissão: 03   
 

 VIII Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia e I 

Encontro de Cursos de Farmácia – Brasília/DF 



 

  

 

7.3. COMISSÃO DE ENSINO FARMACÊUTICO 
 
 

• Participação em outros eventos: 07 
 

 16º Farmapolis (Florianópolis/SC) 
 

 III Fórum de Educação Farmacêutica do CRF-BA (Salvador/BA)  
 

 I Fórum de Ensino do CRF-CE (Fortaleza/CE) 
 

 Semana de Farmácia da FTC (Salvador/BA) 
 

 IV Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos 

(Salvador/BA) 
 

 I Fórum Sul Brasileiro de Análises Clínicas (Curitiba/PR) 
 

 Semana de Farmácia  do Centro Universitário Estadual da Zona 

Oeste – UEZO (Rio de Janeiro/RJ) 

 



 

  

 

7.3. COMISSÃO DE ENSINO FARMACÊUTICO 
 

• Ações/produtos: 
 

 Pareceres emitidos: 58 
 

  Propostas e/ou alteração de resolução: 04 
 

 Minuta de resolução aprovada em Plenário: 01 (Resolução CFF nº 

561/2.012) 
 

  E-mails respondidos: 23 
 

  Diagnóstico situacional das comissões de ensino de todos os CRFs 

 

 Seleção e divulgação no site do CFF de notícias, legislações,                    

palestras e eventos relacionados à educação 

 
 Criação da missão, visão e regimento interno da Comensino,                           

e  ajuste do “Hotsite”da comissão, no site do CFF    



 

  

 

• Ações/produtos em andamento: 
 

 

 Elaboração do Manual de Legislação do Ensino Farmacêutico 

 

 Organização de encontros regionais das comissões de ensino  (abril/maio de 

2.013) 

 

 Avaliação do perfil do egresso dos cursos de Farmácia 

 

 Participação, em parceria com o CRF-SP, na elaboração da programação do 

encontro de professores de Deontologia (março de 2.013) 

 

7.3. COMISSÃO DE ENSINO FARMACÊUTICO 



 

  

 

• Ações/produtos em andamento: 

 

 Proposta para implantação da Responsabilidade Técnica para coordenadores 

de cursos de Farmácia e fiscalização do exercício profissional de docentes do 

ensino superior 

 

 Emissão de relatório, em conjunto com Abenfabio e Abenfar, referente ao VIII 

Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de Farmácia e I Encontro de 

cursos de Farmácia 

 

 Participação na comissão cientifica do Congresso da COIFFA 

 

7.3. COMISSÃO DE ENSINO FARMACÊUTICO 



 

  

 

7.4. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E 

REGULAMENTAÇÃO 

 

•  Total de membros: 05 

•  Membros: 
   Dr. Erlandson Uchôa Lacerda  

   (Presidente) 

   Dr. Edson Chigueru Taki 

   Dr. Osnei Okumoto 

   Dr. Adonias Corrêa da Costa 

   Dr. Armando Luciano de Lacerda Marçal Filho 

   Dr. Pirajaguara Pereira Ferraro (in memoriam) 
 

•  Número de reuniões: 09 (18 dias) 



 

  

 

7.4. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E 

REGULAMENTAÇÃO 
 

•   Ações/produtos: 
 

Análise das atas dos CRFs (plenária e diretoria) 
 

Resposta aos questionamentos oriundos dos CRFs e de farmacêuticos 
  

 Elaboração de minuta do novo regulamento eleitoral para o CFF e 

CRFs, que originou a Resolução nº 569, de 06/12/2.012 
 

 

 Análise das contribuições recebidas para a consulta pública referente 

ao novo Código de Ética da Profissão Farmacêutica  

 

 

 

 

 



 

  

 

7.4. COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO E 

REGULAMENTAÇÃO 
 
 

• Ações/produtos: 
 
 

• Número de pareceres emitidos: 18 (relacionados a questionamentos 

dos CRFs  e solicitações de propostas de resoluções) 
 

 

• Número de Comunicações Internas emitidas: 46 
 

• Ações/produtos em andamento: 
 

 Encaminhar a minuta  do novo código de ética da profissão 

farmacêutica para avaliação do Plenário 

 

 Analisar  os modelos de exames de proficiência de outras profissões e 

elaborar uma proposta para a categoria farmacêutica 



 

  

 

7.5. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 

• Total de membros: 05 

• Membros: 

Dr. José Gildo da Silva  

(Presidente) 

Dr. Carlos Roberto Merlin 

Dr. Éverson Augusto Krum 

Dr. Guilherme Carvalho dos Reis 

Dr. Silvio Antônio Franchetti 

 
 
 

• Número de reuniões: 08 (16 dias) 
 

• Total de dias de auditoria de fiscalização: 06 (CRF/PI e CRF/DF) 

• Total de dias ministrando treinamento: 02 (CRF-AC) 



 

  

 

7.5. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 

 

• Número de dias em eventos:  04 

 Encontro Norte e Nordeste de Fiscalização, em Maceió/AL (04 e 05/09/2012) 



 

  

 

7.5. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 Encontro Sul, Sudeste e Centro-Oeste de Fiscalização, em Foz do Iguaçu/PR 

(19 e 20/09/2012)  



 

  

 

7.5. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 
• Ações/produtos: 
 
 

 Elaboração de minuta da Resolução nº 566/2.012, que aprova o regulamento 

do processo administrativo fiscal dos Conselhos Federal e Regionais de 

Farmácia 

 
 Avaliação das contribuições à Consulta Pública 03/2.012, que trata da 

alteração da Resolução nº 522/2.009, e elaboração de minuta da resolução a 

ser avaliada pelo Plenário 

 
 Avaliação dos relatórios das auditorias efetuadas no ano de 2.011, de forma a 

diagnosticar os principais pontos de melhoria e proposta de resolução 

conjunta com os CRFs 



 

  

 

7.5. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 

• Ações/produtos: 

 

 Criação do COFISC ON LINE - serviço à disposição de diretores e 

fiscais dos CRFs, para tirar dúvidas, receber sugestões e auxiliar nas 

dificuldades ocorridas nas ações de fiscalização, com apoio da 

Assessoria Técnica (Dra. Claudia Serafin) 

 

 Ampliação da interação com a Assessoria Técnica  

 

 Avaliação do conteúdo e da periodicidade do envio dos Relatórios de 

Atividade Fiscal (RAFs)  e  solicitação daqueles em atraso 

 

 Emissão de 48 respostas a consultas feitas pelos CRFs 

 



 

  

 

7.5. COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO DO 

EXERCÍCIO PROFISSIONAL 
 

 

• Ações/produtos: 
 

 

Avaliação dos Planos de Fiscalização dos CRFs/2011 e acompanhamento de 

sua execução 

  

Acompanhamento dos testes inicias para implantação do Sistema  de  

Fiscalização Eletrônica Móvel  (FEM)  
 

Consolidação das reclamações oriundas dos CRFs sobre o FEM, para 

atualização    
 

 Planejamento para 2013 

 



 

  

 

7.6. COMISSÃO PARLAMENTAR 
 

• Total de membros: 04 
 

• Membros:  
Dra. Mary Jane Limeira de Oliveira 
(Presidente) 

Dr. José Luis Miranda Maldonado 

Dra. Nara Luiza de Oliveira 

Dr. Paulo Sérgio Teixeira de Araújo  
 
 

• Número de reuniões: 10 (20 dias) 
  

•  Ações/produtos: 
 

 Classificação de  85 projetos de lei, por nível de importância, em A,B 

e C, dos quais 26 foram classificados como A, 18 como B e 41 como 

C  
 

 Ampliação da interação com a Assessoria Técnica 



 

7.6. COMISSÃO PARLAMENTAR 
 

• Principais projetos de lei acompanhados 
Nº DO PL AUTOR EMENTA 

4385/1994 -       

ORIGEM PLS 
nº 41/1.993 

Ex-senadora 
Marluce Pinto 

Dá nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 

1.973, que " dispõe sobre o controle sanitário do comércio de 

drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, e dá 
outras providências " 

268/2.002 

(PLC 
7703/2.006) 

Ex-senador 

Benício 
Sampaio 

Dispõe sobre o exercício da  Medicina 

113/2.005 
Deputado 

José Carlos 
Coutinho 

Dispõe sobre a duração do trabalho dos farmacêuticos 

856/2.007 
Ex-deputado 
Neilton Mulim 

Estabelece a obrigatoriedade das farmácias e ervanarias a 
incluírem bula em seus medicamentos 

1836/2.007 - 

ORIGEM PLS 
nº 28/2.007 

Senador 
Cícero Lucena 

Altera o § 1º do art. 19-I, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1.990, incluído pela Lei nº 10.424, de 15 de abril de 2.002, para 

acrescentar ao Sistema Único de Saúde - SUS o fornecimento de 

medicamentos de uso continuado não sujeitos a controle especial, 

entre outros, necessários ao cuidado integral dos pacientes em seu 

domicílio 



 

7.6. COMISSÃO PARLAMENTAR 
 

• Principais projetos de lei acompanhados 

Nº DO PL AUTOR EMENTA 

2245/2.007 
Deputado 

Reginaldo 

Lopes 
Regulamenta a profissão de tecnólogo e dá outras providências 

5359/2.009 
Deputado 

Mauro 

Nazif 

Dispõe sobre o exercício da profissão farmacêutica e do piso salarial 
profissional da categoria, e dá outras providências 

668/2.011 

Deputado 

Roberto 

Policarpo 

Fagundes 

Regulamenta o exercício da profissão do auxiliar de farmácias e drogarias 

2459/2.011 

Deputado 

Valdemar 

Costa 

Neto 

Acrescenta  o § 4º ao art. 15 da Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1.973, que 

dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências 

4135/2.012 - 

ORIGEM PLS 
Nº 62/2.011 

Senadora 

Vanessa 

Grazziotin 

Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1.990, que "dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências", para tornar 

obrigatória a assistência de técnico responsável na assistência farmacêutica realizada 

no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) 



 

7.6. COMISSÃO PARLAMENTAR 
 

• Principais projetos de lei acompanhados 

Nº DO PL AUTOR EMENTA 

3360/2.012 
Deputado 

Paulo Feijó 

Altera os arts. 14 e 16 da Lei nº 3.820, de 11 de novembro de 1.960, para dispor 

sobre a responsabilidade técnica do técnico de farmácia e sua inscrição nos 

Conselhos Regionais de Farmácia 

3539/2.012 

Deputado 

Onofre 

Santo 

Agostini 

Institui o salário mínimo profissional dos farmacêuticos em todo o território nacional 

e dá outras providências 

3569/2.012 
Deputado 

João Dado 

Acrescenta o § 4º ao art. 15 da Lei n° 5.991, de 17 de dezembro de 1.973, que 

dispõe sobre o controle sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos 

farmacêuticos e correlatos, e dá outras providências 

3792/2.012 
Deputado 

Mauro Nazif 

Altera a Lei nº 2.800, de 18 de junho de 1.956, que cria os Conselhos Federal e 

Regionais de Química, dispõe sobre a profissão do químico e dá outras 

providências – ARQUIVADO 

137/2.012 
Senador 

Paulo Davim 

Revoga o Decreto nº 20.931, de 11 de janeiro de 1932, que regula e fiscaliza o 

exercício da Medicina, da Odontologia, da Medicina Veterinária e das profissões de 

farmacêutico, parteira e enfermeira, no Brasil, e estabelece penas 

3344/2.012 
Deputado 

Ademir 

Camilo 

Dispõe sobre a emissão e o controle do receituário de atividades médicas 

específicas e dá outras providências 



 

  

 

 

7.6. COMISSÃO PARLAMENTAR 
Participação em atividades Descrição Número 

Reuniões com representantes 

de  entidades/instituições 

Anvisa (Dr. Norberto Rech), Secretaria de Relações 

Institucionais do Brasil (Ministra Ideli Salvatti), Assessoria 

Parlamentar do CFF 

3 

Acompanhamento de votações  

em Comissões do Congresso 

Nacional 

Comissão de Assuntos Sociais – CAS 

Comissão de Seguridade Social e Família – CSSF 
2 

Seminário de Ética Profissional “Erros e Condições de Trabalho” 1 

Audiências públicas 

Tema: Consulta Pública nº 27/2012 - Anvisa 

2 
Tema: Aplicação de concepções organicistas sobre distúrbios e 

transtornos no campo da educação 

Contatos com parlamentares 

Alice Portugal, Fátima Bezerra, Humberto Costa, Ivan Valente, 

João Dado, Jorge Silva, Laércio Oliveira, Mauro Nazif, Paulo 

Cesar, Paulo Davim, Roberto Balestra, Romero Jucá, Wladimir 

Moka 

13 



Documentos elaborados 
PL/Legislação 

relacionada 
Destinatário 

Parecer de apoio do CFF  Lei nº 668/2011 Deputado Mauro Nazif 

Histórico da tramitação da 

Medida Provisória 549-B  

Medida Provisória nº 

549-B  

Gabinete da Secretaria de 

Relações Institucionais 
Secretaria Geral e da  Casa Civil 

Parlamentares 

Minuta de documento com 

posição institucional do CFF 

- Projeto de Lei  nº 

3360/2012 

(contrário) 
- PL  nº 668/2011 

(favorável) 

Deputado Mauro Nazif 

Minuta de documento com 

posição institucional do CFF a 

ser aprovada pelo Presidente 

Projeto de Lei  nº 

2245/2007 
(contrário ao art. 4º) 

Deputada  Fátima Bezerra 

 

7.6. COMISSÃO PARLAMENTAR 
 
 

• Ações/produtos 



 

  

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA  (CAEF) 
 

• Total de membros: 07 

 

• Membros:  

Dra. Zilamar Costa Fernandes - Presidente e                 

Representante Institucional junto ao MEC 

Dra. Danyelle Cristine Marini (convidada) 

Dra. Eula Maria de Melo Barcelos Costa 

Dra. Ilza Martha de Souza 

Dr. José Ricardo dos Santos Vieira 

Dr. Leoberto Costa Tavares 

Dr. Radif Domingos 

 

• Número de reuniões: 10 (21 dias) 



 

  

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA  (CAEF) 

 
• Ações: 

 

  Processos analisados: 134 

Situação dos Processos de Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento, 2012 

Tipos 
Valores Absolutos/ 

(%) 

 Percentual das análises 

dos processos com 

resultados satisfatórios 

 Autorização  33  (25 %) 30 % 

 Reconhecimento  59  (44 %) 58 % 

 Renovação  42  (31 %) 60 % 

 Total  134 (100 %) 



 

  

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA  (CAEF) 
 

• Ações: 

 

 Número de reuniões para análise processual: 12 (1 vez ao mês, por 2 

dias) 

 

 Número de reuniões com a Secretaria de Supervisão e Regulação do 

Ensino Superior - SERES:  06 (01 a cada bimestre) 

 

 Número de reuniões com INEP/MEC : 02 

 

 Número de reuniões com Abenfar e Abenfarbio: 02 

 

 Palestras ministradas: 03 (Reunião Geral dos Conselhos; Oficina de 

Serviços Farmacêuticos; VIII Encontro Nacional de Coordenadores e 

Docentes de Cursos de Farmácia) 

 

 



 

  

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA (CAEF) 
 

• Ações: 

  

 Georreferenciamento: situar os cursos nos pontos exatos da sua região e 

microrregião, com visibilidade demográfica 

 

 



 

  

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA  (CAEF) 

 
 

 

• Ações: 

  

  Análise da distribuição de farmacêuticos por região 

 

  Análise  da distribuição das IES por região 

 

 Criação e atualização de banco de dados que disponibiliza informações 

acerca do cenário político-pedagógico dos cursos de Farmácia existentes no 

Brasil, bem como a capacidade de absorção de novos farmacêuticos pelo 

mercado de trabalho 

 

 Participação na organização do VIII Encontro Nacional de Coordenadores e 

Docentes de Cursos de Farmácia (10/2012) 



 

  

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA (CAEF) 
 

• Ações: 

 

  Aproximação com as Associações de Ensino (Abenfar e Abenfarbio), no 

sentido de unir forças em busca de melhores condições de ensino das 

ciências farmacêuticas 

 

 Participação em reuniões com representantes da Abenfar, Abenfarbio e 

INEP/MEC, com o objetivo de traçar novas tendências no processo de 

avaliação dos cursos de Farmácia.  

 

 Foram obtidos os seguintes resultados: 

− Elaboração de proposta para alteração do instrumento avaliativo aplicado 

pelo INEP/MEC 

− Promoção de oficinas de capacitação para avaliadores que farão a visita 

in loco nas instituições em 2.013 



 

• Ações em andamento: 

 

 Atualização do banco de dados  

 

 Migração da base atual para a tecnologia de informação do Conselho 

Federal de Farmácia 

 

 Disponibilização do banco de dados  para acesso pelos CRFs acerca da 

situação legal de todos os cursos de Farmácia em funcionamento no Brasil 

 

 Patenteamento do banco de dados 

 

 Preparação de publicações de artigos sobre educação farmacêutica 

 

 

 

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA  (CAEF) 



 

  

 

7.7. COMISSÃO ASSESSORA DE EDUCAÇÃO 

FARMACÊUTICA  (CAEF) 

 
 

 

 

• Ações  em andamento: 

 

 Organização de oficinas de capacitação dos avaliadores INEP/MEC 

 

 Estabelecer parceria com INEP/MEC, para que o CFF acompanhe as visitas 

às instituições como observador     

 

  Publicação de livro sobre a “Educação Farmacêutica no Brasil” 

 

 

 

 

 



 

  

 

7.8.COMISSÃO EDITORIAL 

 

• Total de membros: 06 

 

• Membros: 

 

Dr. Anselmo Gomes de Oliveira 

Dra. Dâmaris Silveira 

Dr. Eryvaldo Sócrates Tabosa do Egito 

Dra.Ivonete Batista de Araújo 

Dr. Pedro Ros Petrovick 

 

   



 

  

 

7.8.COMISSÃO EDITORIAL 

 • Ações: 

 

 Formada a partir da Comissão de Divulgação e Publicidade 

 

 Decisão pelo novo formato da revista Infarma, que deixou de ser um 

encarte da revista Pharmacia Brasileira e passou a ser uma publicação 

independente e disponível somente em formato eletrônico 

 

 Treinamento no sistema Open Journal System (OJS) para o gerenciamento  

editorial do periódico Infarma 

 

  Acompanhamento da instalação do sistema no servidor do CFF 

 

  Inicio da configuração eletrônica do novo formato da revista  

 

  Alimentação do novo sistema  com apoio da Assessoria Técnica.  

Foram lançadas 15 revistas antigas no sistema, até dezembro de 2012 

 

 

 



 

  

 

7.8.COMISSÃO EDITORIAL 

 • Ações em andamento: 

 

Contato com todos os autores dos artigos submetidos para solicitar ajuste ao 

novo formato 

 

Manutenção do apoio da Assessoria Técnica para alimentação do sistema 

com as revistas antigas  

 

 Validação do modelo de identidade visual proposto  por empresa 

responsável 

 

Solicitação do e-ISSN e Cadastro no DOI (Digital Object Identification) 

System 

 

 Previsão de publicação de 4 edições da revista Infarma para 2013 

 

 

Voltar ao sumário  



 

  

 

VIII - 

GRUPOS DE TRABALHO 

 



 

  

 

8.1. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 
 

• Total de membros: 08 

• Membros: 

Dr. Amilson Álvares – Coordenador 

Dr. Luciano Martins Rena Silva 

Dra. Vanilda Oliveira Aguiar 

Dra. Carmen Íris Tolentino  

Dr. José Amazonas Gaspar 

Dr. Rodrigo Antônio Magalhães 

Dr. Cadri Saleh Ahmad Awad 

Dr. Vinicius Martins Pedroso  
 

• Número de reuniões: 09 (20 dias) 

• Dias de eventos: 03 



 

  

 

8.1 GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 
 

•   Ações/produtos: 

 

 Pareceres emitidos: 02 

 

-Parecer-resposta ao e-mail do farmacêutico Bruno Flávio Varalda, em 

17/02/2012 
 

-Parecer sobre o PL nº 3762/2012, que propõe a fixação de uma cruz 

verde na fachada de todas as farmácias brasileiras 

 
 Projeto elaborado:  Excelência Farmacêutica  

 
 Assessoria à Diretoria do Conselho Federal de Farmácia, sobre 

assuntos referentes à farmácia comunitária 



 

  

 

8.1. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 
 

•   Ações/produtos: 
 

  Número de reuniões com farmacêuticos e entidades: 02 
 

- Tratar de experiências exitosas na área de farmácia comunitária, 

com vistas à utilização das mesmas como ferramenta para 

incentivar os farmacêuticos comunitários a utilizarem o Sistema de 

Monitoramento de Serviços Farmacêuticos.  Participantes: Beatriz 

Lott, Laércio Batista Júnior, Renata Saliba e Euler de Oliveira 
 

- Discutir logística reversa de medicamentos e o importante papel dos 

farmacêuticos nesse processo. Participantes: Simone Ribas, 

Cristiane Yamamoto Dutra (NUREG/Anvisa) e a Josélia Frade 
 

  Palestra proferida: 01 

−Tema: Gestão de farmácias, na Faculdade de Farmácia da 

Universidade Estadual de Anapólis/GO 



 

  

 

8.1. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 
 

•  Ações/produtos: 
 

Eventos: 3 
 

- Participação na Semana Racine, em São Paulo/SP (07/2.012)  
 

- Participação no III Congresso Norte – Nordeste de Ciências 

Farmacêuticas, em Maceió/AL (08/2.012) 
 

-  Apoio efetivo à realização de congresso da SBFC (11/2.012)   

Congresso Brasileiro de Farmácia 
Comunitária da SBFC (11/2012) 



 

  

 

8.1. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 

Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária da SBFC (11/2012) 



 

  

 

8.1. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

COMUNITÁRIA 
 

•   Ações/produtos em andamento: 

 

 Implantação do projeto “Excelência Farmacêutica” 



 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 
 

• Total de membros: 06 

• Membros: 

Dr. Josué Schostack – Coordenador 

Dra. Maria José Sartório 

Dra. Daniela Soares Fernandes 

Dra. Helaine Carneiro Capucho 

Dra. Iara Maria Franzen Aydos 

Dr. José Ferreira Marcos 
 

• Número de reuniões: 08 (16 dias) 
 

• Dias de eventos: 03 (I Simpósio Regional de Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde) 



 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 
• Ações/produtos: 
 

Elaboração de Plano de Trabalho para o ano de 2.012 e definição de calendário 

de reuniões 2.012/2.013 
 

 Elaboração de documento solicitando a revisão e/ou revogação da Súmula nº 

140/TFR, que trata da não necessidade de exigência de farmacêutico em 

unidades hospitalares com menos de 200 leitos, encaminhado à assessoria 

jurídica do CFF para providências 
 

Elaboração de proposta de formato padronizado para encaminhamento de 

contribuições  às consultas públicas do CFF 
 

Elaboração de minuta de documento a ser encaminhado à Anvisa, tratando  da 

revisão da Resolução de Diretoria Colegiada – RDC nº 67/2.007 
 

Elaboração de documento para os CRFs com diretrizes para fiscalização, após a 

decisão da não obrigatoriedade da presença de farmacêutico em dispensário de 

medicamentos  existente em clínicas e hospitais com até 50 leitos 



 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

• Ações/produtos:  

 

Elaboração de resposta à CARTA DE CUIABÁ, elaborada pelo Conselho Regional 

de Farmácia do Estado do Mato Grosso, durante a 2ª Jornada de Farmácia 

Hospitalar de MT (Cuiabá/MT) 

 

Elaboração de parecer técnico sobre o questionamento da Diretoria Técnica do 

Hospital Vera Cruz, de Belo Horizonte, acerca da competência do farmacêutico 

para manipulação de antineoplásicos 

 

  Avaliação das contribuições recebidas sobre a Consulta Pública nº 01/2.012 

 

Elaboração de proposta para atualização da Resolução CFF nº 288/2006 (dispõe 

sobre a competência legal para atuação do farmacêutico nos serviços de 

oncologia), que originou a Resolução CFF nº 565/ 2012 

 



 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

• Ações/produtos: 

 

 Elaboração de proposta para atualização da Resolução CFF nº 492/08 

(regulamenta o exercício profissional nos serviços de atendimento pré-

hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, de natureza 

pública ou privada), que originou a Resolução CFF nº 568/12 

 

 Número de artigos avaliados: 45   (Prêmio Jayme Torres/CFF) 

 

 Número de encartes organizados para a revista Pharmacia Brasileira: 02 

 

− Gestão de compras em farmácia hospitalar 

 

− Suturas cirúrgicas e dispositivos para a assistência ventilatória 



 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

HOSPITALAR 
 

• Ações/produtos: 

 

Entrevista do Dr. Josué Schostack à Rádio Nacional da Amazônia/EBC 

(Empresa Brasil de Notícias) e rede de rádios comandada pela Radioweb, 

sobre o tema “Infecção Hospitalar: causa e combate” 

 

Estudo das consultas públicas nos 19 e 20, de 1º de novembro de 2012, 

do Ministério da Saúde 

 

Avaliação do projeto de lei que dispõe sobre a regulamentação do 

exercício da perfusão cardiocirculatória 

 

Revisão do parecer jurídico encaminhado pela Coleg nº 30/2012, acerca 

da situação atual da manipulação de antineoplásicos por enfermeiros 



 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

• Ações/produtos: 

 

 Participações em eventos: 03 

 

− Ouvintes, na reunião da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologias no SUS) – 06/09 (06 membros) 

 

− Participantes do I Simpósio de Farmácia Hospitalar promovido pela Sbrafh-

RJ (06 membros) 

 

− Participantes do Fórum “O lugar do hospital na Rede: A Política Nacional de 

Atenção Hospitalar” e lançamento do Laboratório de Inovações “Hospitais em 

Rede” (02 membros) 



l 

 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

• Ações/produtos: 

 

Elaboração de ementa, formatação do projeto com programação das matérias 

em módulos e respectivas cargas horárias de curso de capacitação em 

farmácia hospitalar 

 

Elaboração de matéria sobre farmácia hospitalar, a ser publicada na revista 

Pharmacia Brasileira 



 

  

 

8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 

• Ações/produtos  em andamento: 

 

Publicação de coletânea (2008/2012) dos encartes sobre farmácia 

hospitalar/revista Pharmacia Brasileira 

 

Normatização das atividades do farmacêutico na área de farmácia clínica, 

propostas  pelo CRF/SP  

 

 Publicação de artigo sobre farmácia hospitalar, na revista Pharmacia 

Brasileira 

 

Apoiar a elaboração e divulgação da Campanha de Valorização do 

farmacêutico hospitalar 



8.2. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA HOSPITALAR 
• Ações/produtos  em andamento: 

 

Participar da validação da 2ª revisão dos “Padrões Mínimos para Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde”, a ser incorporado ao Manual de Qualidade da 

Farmácia Hospitalar, da Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e 

Serviços de Saúde – Sbrafh 
 

 Produzir e organizar encartes para a revista Pharmacia Brasileira  
 

Assessorar a Diretoria do CFF sobre assuntos pertinentes aos farmacêuticos 

hospitalares  

 

Estimular o MS e o MEC a elaborar regulamentação sobre comissões de 

farmácia e terapêutica (CFT) 

 

Elaborar, apoiar  e promover curso básico em farmácia hospitalar nos estados, 

em parceiras com os CRFs 



8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

ANÁLISES CLÍNICAS 
 

• Total de membros: 04 

• Membros: 

Dr. Mário Martinelli Júnior  

(Coordenador) 

Dra. Lenira da Silva Costa 

Dr. Jerolino Lopes de Aquino 

Dr. Luiz Arno Lauer 

 

• Número de reuniões: 08 (16 dias) 



 

  

 

 

8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE ANÁLISES 

CLÍNICAS 
 

• Ações/produtos: 

 

 Elaboração de questionário para padronizar as informações coletadas 

durante as visitas aos laboratórios dos hospitais públicos brasileiros 

 

 Visitas a 40 laboratórios de hospitais públicos brasileiros, nas 

seguintes capitais:  (Belém, Macapá, Porto Velho, Rio Branco, São Paulo, 

Rio de Janeiro, Vitória, Belo Horizonte, Florianópolis, São Luís, Teresina, 

Fortaleza, Natal, Maceió, Aracaju, Recife, Goiânia, Brasília, Campo Grande e 

João Pessoa) 
 

 Evento realizado: 01  - VI Fórum Ético-Legal em Análises Clínicas - 

Brasília/DF (06/2.012)   



 

  

 

• Ações/produtos: 

 
 

 Outros eventos com participação de membros do GT: 04  

 

− Fórum Ético-Legal em Análises Clínicas em Fortaleza: 03 membros da 

comissão participaram como palestrantes  
 

− III Congresso Norte e Nordeste de Ciências Farmacêuticas de Alagoas: 01 

membro da comissão participou como palestrante 
 

− 39º Congresso Brasileiro de Análises Clínicas: membros da comissão 

coordenaram mesas redondas e conferências e participaram da reunião do 

Conselho Deliberativo da SBAC - Rio de Janeiro/RJ 

 

− Workshop Internacional sobre Testes de Diagnóstico in vitro Acessíveis, 

com qualidade assegurada para programas de Saúde Pública - Brasilia/DF 

8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

ANÁLISES CLÍNICAS 



 

  

 

• Ações/produtos: 
 

 Número de pareceres emitidos: 04    
 

- Recomendação sobre o número de exames por profissional durante 

carga horária de trabalho semanal 
 

- Legalidade de o farmacêutico  atuar em análises clínicas veterinária 
 

- Legalidade de o farmacêutico atuar em genética 
 

-  Análise  de grades curriculares de cursos de técnico de laboratório 
 
 

 Assessorar a Diretoria do CFF em questões concernentes às 

análises clínicas 
 
 

 Elaboração de minuta de resolução sobre genética humana por um 

dos membro da comissão 

8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE ANÁLISES 

CLÍNICAS 



 

  

 

• Ações/produtos: 

 

 Contribuições para a revisão da Classificação Brasileira de 

Ocupações (CBO) no campo da análises clínicas  
 

 

 Orientações às comissões de análises clínicas dos CRFs, visando ao 

seu fortalecimento 
 

 

 Solicitação e conquista de representações na Agência Nacional de 

Saúde Suplementar  (ANS):  Dra. Lenira da Silva Costa (titular) e Dr. 

Jerolino Lopes de Aquino (suplente)  

8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE ANÁLISES 

CLÍNICAS 



 

  

 

• Ações/produtos: 

 

 Entrevista concedida por Dr. Mário Martinelli Júnior e Dra. Lenira da 

Silva Costa, para subsidiar o artigo: “ Técnico em Análises Clínicas: 

entre consensos e dissensos”, de Beatriz Salomão, na revista RET-SUS 

(Rede de Escolas Técnicas do SUS) - de abril de 2012  

 

 Entrevista do Dr. Luiz Lauer, sobre Anemia, à Radiobrás  

 

 Entrevistas para rádios de diferentes estados brasileiros                                   

8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE ANÁLISES 

CLÍNICAS 



 

  

 

• Ações/produtos: 

 

 Solicitação à Diretoria para que as análises clinicas sejam incluídas na 

campanha de valorização do farmacêutico e apoio à divulgação 

 

 Trabalho junto à SBAC para incluir, nos cursos de pós-graduação em 

análises clínicas, módulos que contemplem as regulamentações do 

CFF 

8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE ANÁLISES 

CLÍNICAS 



 

  

 

8.3. GRUPO DE TRABALHO SOBRE ANÁLISES 

CLÍNICAS 

• Ações/produtos em andamento: 
 

 

Continuação das visitas técnicas aos laboratórios públicos do país (07  

capitais pendentes) 
 

 Análise e divulgação dos dados coletados 

 

 Publicação da resolução sobre atribuições do farmacêutico na área 

da Genética Humana 
 

 Estudo de normativa sobre laudos laboratoriais 
 

 Assessoria técnica à SBAC em ação ordinária contra a União, por 

publicação de normativas ilegais sobre testes rápidos em laboratório 

clínico, que será ingressada em 2.013  



  

  

8.4. GRUPO DE TRABALHO SOBRE CITOLOGIA 

 

 
 

• Total de membros:  04 
 

• Membros: 

Dr. Carlos Eduardo de Queiroz Lima  

(Coordenador) 

Dra. Karla Regina Lopes Elias 

Dra. Gilcilene Maria dos Santos 

Dra. Rita Goreti Amaral 

 
 

• Número de reuniões:  06 (12 dias) 



  

  

8.4. GRUPO DE TRABALHO SOBRE CITOLOGIA 
 

• Ações/produtos: 
  

 Participação em reuniões e audiências públicas que trataram do ato médico na 

Câmara dos Deputados e Senado Federal, com vistas a garantir a citologia 

como atividade não privativa dos médicos 
 

 Apoio efetivo à SBCC na organização do Congresso Brasileiro de Citologia 

Clínica e da Jornada Brasileira de Citologia Clínica 
 

 Participação na elaboração, aplicação e correção das provas para obtenção do 

título de especialista em citologia clínica da SBCC 
 

  Apoio efetivo em eventos que tratam da citologia clínica em diversos estados 

(AL, AM, GO, MS, PE, MG, TO, PR), visando a esclarecer a real situação do 

profissional farmacêutico especialista em citologia clínica e atualização desse 

profissional frente às recomendações do Ministério da Saúde, relacionadas às 

Diretrizes Brasileiras para o Rastreamento do Câncer do Colo do Útero e 

Manual de Gestão da Qualidade para Laboratório de Citopatologia 



  

  

8.4. GRUPO DE TRABALHO SOBRE CITOLOGIA 

• Ações/produtos: 
 

 Participação no Grupo Técnico de Trabalho, com a finalidade de formular e 

estruturar o Programa Nacional de Qualidade em Citopatologia (PNQC), do 

Ministério da Saúde, com apresentação e discussão dos seguintes temas: 

− Qualidade do exame citopatológico: contextualizando a situação dos 

laboratórios credenciados pelo SUS (INCA/SAS/MS); 

− Programa de Controle de Qualidade em Exames Colpocitológicos – 

Monitoramento Externo da Qualidade; 

− Resultados da Avaliação dos Laboratórios de Citopatologia  no âmbito do 

SUS  DNASUS; 

− Elaboração e discussão da minuta de portaria que Institui o Programa 

Nacional de Qualidade em Citopatologia na prevenção do câncer do colo 

do útero (PNQC), para consulta pública; 

− Discussão e inserção das sugestões enviadas após a consulta pública da 

portaria que institui o Programa Nacional de Qualidade em Citopatologia 

na prevenção do câncer do colo do útero (PNQC). 



  

  

8.4. GRUPO DE TRABALHO SOBRE CITOLOGIA 
 

• Ações/produtos: 

 

Participação de um dos membros desta comissão em encontros 

promovidos pelo INCA/MS, abaixo relacionados: 

 

- VIII Encontro Nacional para o Controle dos Cânceres de Colo do 

Útero e Mama, de 16 a 18 de maio de 2012 - Rio de Janeiro/RJ 

- O controle dos cânceres do colo do útero e da mama no Brasil: 

Trajetória, Avanços e Desafios, dias 20 e 21 de junho de 2012 -  

Manaus/AM 

- Encontro Nacional de Gestão de Qualidade em Citopatologia, dias 

27 e 28 de setembro de 2012 - Belo Horizonte/MG 



  

  

8.4. GRUPO DE TRABALHO SOBRE CITOLOGIA 

 
• Ações/produtos: 
 

  

 Participação em comitês estaduais de identificação do Programa Nacional de 

Controle de Câncer de Colo de Uterino e Mama 

 

 Elaboração de um projeto de educação continuada e realização em parceria 

com os CRFs 

 

 Elaboração de respostas técnicas às consultas formuladas por farmacêuticos e 

recebidas por e-mail, telefone ou encaminhadas pela Diretoria 

 

  Envio de atualização científica por e-mail às lideranças da área  



  

  

8.4. GRUPO DE TRABALHO SOBRE CITOLOGIA 
 

 

• Ações/produtos em andamento: 
 

 Continuar a realização, em parceria com os CRFs, do programa de 

educação continuada (previsto para 2.013) 

 

  Acompanhar o desfecho do projeto de lei que dispõe sobre o exercício 

da medicina (ato médico) e sua repercussão  



 

  

 

8.5. GRUPO DE TRABALHO SOBRE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
 

• Total de membros: 07 

• Membros:  

Dra. Margarete Akemi Kishi  
(Coordenadora) 

Dra. Ana Cecília Bezerra Carvalho (convidada) 

Dra. Karen Berenice Denez 

Dr.   Daniel Aguiar Magano 

Dr.   Ezequiel Paulo Viriato 

Dr.   Nilton Luz Netto Junior  

Dr.   Paulo Cesar Varanda 
 

• Número de reuniões: 05 (10 dias) 



 

  

 

8.5. GRUPO DE TRABALHO SOBRE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
 

• Ações/produtos: 
 

 Assessorar a Diretoria sobre questões referentes às PICs 
 

 Atendimento às instituições de ensino que buscam parcerias para 

qualificação de farmacêuticos na área das PICs 

 

 Notas técnicas,  respostas à imprensa, respostas às solicitações da 

Diretoria ou da categoria:  04 
 

−  Agência Estado / Jornal O Estado de SP: exercício profissional em 

acupuntura por farmacêuticos 

 

− Esclarecimento quanto aos critérios e/ou parâmetros sobre a realização 

de cursos de pós-graduação lato sensu em fitoterapia 

 



 

  

 

8.5. GRUPO DE TRABALHO SOBRE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
 

• Ações/produtos: 

 

 Notas técnicas,  respostas à imprensa, respostas a solicitações da 

Diretoria ou da categoria - continuação 
 

- Resposta ao Dr. Jorge Ricardo dos Santos, presidente da Associação 

Médica Homeopática do Paraná, questionando o ato da prescrição 

farmacêutica em relação aos medicamentos homeopáticos 

 

- Resposta ao CRF/SP sobre questões enviadas pelas comissões assessoras 

de Homeopatia e Acupuntura 



 

  

 

8.5. GRUPO DE TRABALHO SOBRE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 

 
• Ações/produtos: 

 

 Conquista de representação na Comissão Intersetorial de Práticas 

Integrativas e Complementares para o SUS, do CNS  

 

   Palestra Ministrada: 01 
 

− Farmácia Viva: modelo de promoção à saúde com plantas 

medicinais e fitoterápicos aos usuários do serviço público de 

saúde, ministrada por Dr. Nilton Luz Netto Junior 

 

 

 



 

  

 

8.5. GRUPO DE TRABALHO SOBRE PRÁTICAS 

INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
 

• Produtos ou serviços em desenvolvimento: 
 

 Elaboração de cartilha de orientação para farmacêuticos sobre a implantação 

das PICs  
 

 Participação na elaboração do Formulário Nacional de Homeopatia, em 

conjunto com a  Anvisa (Farmacopeia Homeopática) e ABFH  

 

 Avaliação da proposta de resolução para a Anvisa, enviada pelo CRF/SP, 

para regularizar a situação dos insumos homeopáticos 
 

 Trabalho em conjunto com o Sindusfarma, para o projeto de farmacovigilância 

dos medicamentos das PICs 

 

  Avaliação, por solicitação da Diretoria, da viabilidade de implantação do 

projeto: Ensinando sobre Plantas Medicinais na Escola 



 

  

 

8.6. GRUPO DE TRABALHO SOBRE INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 
 

• Total de membros: 05 

• Membros: 

Dr. Marcelo Polacow Bisson  

 (Coordenador)  

Dra. Regina Mayumi Araki 

Dr. Sandro Luiz Ribeiro Ness 

Dr. Saulo de Carvalho Júnior (convidado) 

Dr. Henrique Tada (convidado) 
 

• Número de reuniões: 03 (4 dias) 



 

  

 

8.6. GRUPO DE TRABALHO SOBRE INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 

• Ações Realizadas: 

 Análise do oficio COFEN 0870/2012-Gab/Pres. 
  

• Ações em andamento: 
 

 Colocar em consulta pública o documento recebido por meio da 

CI/Coleg no 15/2012, que trata de Responsabilidade Técnica na 

Indústria Farmacêutica 
 

 Revisar a Resolução no 433/98, que trata da cadeia logística 

farmacêutica 
 

 Editar livro sobre indústria farmacêutica 

 Elaborar uma cartilha sobre indústria farmacêutica 



 

  

 

8.6. GRUPO DE TRABALHO SOBRE INDÚSTRIA 

FARMACÊUTICA 
 

• Ações em andamento: 

 Realizar evento, no formato de fórum, sobre indústria farmacêutica 
 

 Buscar sugestões com entidades de temas relevantes para serem 

debatidos pelo CFF  
 

 Avaliar  as novas medidas da Anvisa em relação ao incremento do 

controle dos medicamentos tarjados e a questão do fracionamento 
 

 Buscar parcerias com as indústrias para a capacitação do farmacêutico 

em doenças crônicas (asma, diabetes, hipertensão) 



 

  

 

8.7. GRUPO DE TRABALHO SOBRE 

FARMÁCIA MAGISTRAL 
 

• Total de membros: 06 

• Membros: 

Dr. Alex Sandro Rodrigues Baiense – Coordenador 

Dr. Ademir Valério da Silva 

Dr. Artagnan Cícero Costa 

Dr. José Elizaine Borges  

Dr. Luiz Fernando Secioso Chiavegatto 

Dra. Maria Alícia Ferrero 

 

• Número de reuniões: 05 (06 dias) 



 

  

 

8.7. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

MAGISTRAL 

• Ações/produtos: 
 

 Participação em eventos: Palestra da Drª Maria Alícia Ferrero, no 

Congresso da Consulfarma /SP:  “Como sua farmácia é vista, vamos mudar 

isso?” 
 

 

  Número de parecer/nota técnica emitidos: 03 

-  Parecer técnico referente à Portaria nº 236/1.994/Inmetro 

 - Nota técnica DFIP/DAS/MAPA – GGIMP - Anvisa/MS 

-  Nota Técnica sobre o PARECER CFM nº 29/2.012, “antienvelhecimento”  

 



 

  

 

8.7. GRUPO DE TRABALHO SOBRE FARMÁCIA 

MAGISTRAL 
  
•  Ações/produtos:  

 

 Reunião com o Inmetro referente à Portaria nº 236/1.994, acerca da 

aferição diária das balanças em farmácias magistrais 

 

•  Ações/produtos em andamento: 

 

 Elaboração de uma cartilha magistral com o objetivo de padronizar a 

atuação do farmacêutico detalhando deveres, legislação, processos 

operacionais, etc. 
 

 Realização de um fórum magistral (para subsidiar a criação da 

cartilha) 



 

  

 

8.8. GRUPO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE 

PÚBLICA 

• Total de membros: 05 

 

• Membros: 
Dra. Lúcia de Fátima Sales Costa  

(Coordenadora) 

Dra. Lorena Baía Oliveira Alencar 

Dra. Silvana Nair Leite Contezini 

Dr. Silvio César Machado Santos 

Dr. Wilson Hiroshi de Oliveira Uehara 

 

• Número de reuniões: 07 (14 dias) 



 

  

 

8.8. GRUPO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE 

PÚBLICA 

• Ações/produtos: 

 

 Elaboração do Plano de Trabalho - 2.012, e do folder sobre Saúde 

Pública, para o biênio 2.012-2.013 

 

 Revisão de materiais: 

− Documento “Elaboração de concurso público para admissão de 

farmacêutico no SUS” 
 

− Material “A Assistência Farmacêutica nas Redes de Atenção à 

Saúde do SUS”, encaminhado ao Grupo de Trabalho sobre serviços 

farmacêuticos nas redes assistenciais prioritárias do Ministério da 

Saúde 
 

 Identificação de experiências exitosas em Assistência Farmacêutica 



 

  

 

8.8. GRUPO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE 

PÚBLICA 
• Ações: 

 

 Realização do I Encontro Nacional de Comissões de Saúde Pública 

dos Conselhos de Farmácia, no dia 4 de julho de 2012, na sede do 
CRF-SP 



 

  

 

8.8. GRUPO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE 

PÚBLICA 
•  Ações/produtos: 
 

 Participação em  reuniões: 

− Casa Civil, para buscar apoio para o veto presidencial ao artigo 8º da  

MP nº 549/2012 

− Comissão Intergestora Tripartite e DAF/MS, durante o XXVIII 

Congresso do Conasems em Maceió/AL 

− Representantes regionais do Conasems, durante o XXVIII Congresso 

do Conasems em Maceió/AL 

−  Conselho Nacional de Saúde, por ocasião da apresentação do 

orçamento do DAF para 2013 

  

  Análise da proposta de resolução enviada pelo CRF/PR,  que “aprova 

o regulamento técnico das farmácias no serviço público” 
 



 

  

 

8.8. GRUPO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE 

PÚBLICA 

•  Ações:  

 

 Elaboração de minuta de resolução que aprova o regulamento técnico do 

exercício profissional farmacêutico na assistência farmacêutica do SUS 

 

 Participação em eventos: 

 

- XXVIII Congresso do Conasems, no período de 11 a 14 de junho de 2.012, 

ocorrido em Maceió/AL. A comissão participou da organização do estande 

do CFF e de visitas aos stands das secretarias de saúde de estados e 

municípios, para entrega de livros e folder do Grupo de Trabalho sobre 

Saúde Pública, para o biênio 2012-2.013 

 

- 3º Seminário de Saúde Pública: Gestão na Assistência Farmacêutica, 

organizado pelo CRF-SP, em 20/09/2.012 (representante: Lorena Baía) 

 



 

  

 

•  Ações  em andamento: 
 

 Publicações: 
 

- Documento “Elaboração de concurso público para admissão de farmacêutico 

no SUS” 

-  Experiências exitosas 

- Resolução que aprova o regulamento técnico do exercício profissional 

farmacêutico na assistência farmacêutica do SUS 

 

 Acompanhar e oferecer sugestões para a elaboração da proposta de 

qualificação da assistência farmacêutica – QualifarSUS, e  para a revisão da 

Portaria nº 4217/2.010 

  

 Implantação do espaço virtual no portal do CFF para o GT de Saúde Pública 

http://comsaudecff.com.br/ 

8.8. GRUPO DE TRABALHO SOBRE SAÚDE 

PÚBLICA 



 

  

 

8.9. COMISSÃO ORGANIZADORA DA 15ª 

CONFERÊNCIA IBEROAMERICANA DE 

FACULDADES DE FARMÁCIA (COIFFA) 
 

• Total de membros: 05 
 

• Membros:  
Dr. Radif Domingos (Presidente do                                                            do 

congresso) 

Dr. Anselmo Gomes De Oliveira 

Dra. Eula Maria de Melo B. Costa 

Dra. Dâmaris da Silveira 

Dra. Gilcilene Maria dos Santos 

Dr. Tarcisio José Palhano 
 

• Número de reuniões: 07 (13 dias) 



 

  

 

15ª CONFERÊNCIA IBEROAMERICANA DE 

FACULDADES DE FARMÁCIA (COIFFA) 

 

Voltar ao sumário  



 

  

 

 

IX - REPRESENTAÇÕES 

DO CFF EM ENTIDADES 

E GRUPOS DE 

TRABALHO NACIONAIS 



 

  

 

9.1. MINISTÉRIOS DA 

EDUCAÇÃO E DA SAÚDE 



 

  

 

9.1.1. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

COMISSÕES/CÂMARAS REPRESENTANTES 

Comissão Nacional de Residência 

Multiprofissional em Saúde (CNRMS/MEC/MS) 

Dra. Zilamar Fernandes  (Suplente, representando o 

FCFAS) 

Câmara Técnica - Intensivismo, Urgência e 

Emergência 

Dra. Maria Rita G. Novaes e Dra. Ana Márcia Yunes (não 

participaram de nenhuma reunião em 2012 , pois foram  indicadas 

no final do ano) 

Câmara Técnica - Atenção Básica/Saúde e 

Comunidade/Saúde Coletiva 
Dra. Josélia Frade e Dra. Dâmaris (não participaram de 

nenhuma reunião em 2012 , pois não foram convocadas) 

Câmara Técnica - Saúde  Mental  Dra. Mirian Parente e  Dr. José Luis Miranda Maldonado 

Câmara Técnica - Saúde Funcional 
Dr. Bruno Gedeon de Araujo e  Dr. Rogério Hoefler (não 

participaram de nenhuma reunião em 2012 , pois não foram 

convocados) 

Câmara Técnica - Saúde Animal e Ambiental 
Dr. Marcelo Cláudio Pereira e  Dra. Elizabeth Mansur (não 

participaram de nenhuma reunião em 2012 , pois foram  indicados 

no final do ano) 

Câmara Técnica – Apoio diagnóstico e 

terapêutico, especialidades clínicas e cirúrgicas 

Dra. Eugenie Desirée 

Dra. Maria José Sartório 



 

  

 

• Representante: Dra. Zilamar Costa Fernandes (Suplente). Ocupa a vaga 

destinada aos conselhos profissionais, definida por meio da Portaria n  

1.077/2009 

  

• Principal atribuição: avaliar e acreditar os programas de residência 

multiprofissional em saúde e em área profissional da saúde 

 

 

• Ações/produtos: 

  

 Número de modelos de documentos técnicos elaborados para programas de 

residência: 10 

 

  Número de resoluções elaboradas e publicadas: 03 
 

9.1.1.COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – MEC/MS 



 

  

 

 

• Ações/produtos: 

  

 Resoluções publicadas: 
 

- Resolução nº 1, de 30/01/2.012 – Institui as Câmaras Técnicas da Comissão 

Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde e dá outras providências 

 
- Resolução nº 2, de 13/04/2.012 – Dispõe sobre  Diretrizes Gerais para os 

Programas de Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 

 
- Resolução nº 3, de 16/04/2.012 – Dispõe sobre a data de início dos 

programas de residência  multiprofissional  em saúde e dos programas de 

residência em área profissional da saúde, preenchimento de vagas e 

desistências 

9.1.1. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – MEC/MS 



 

  

 

• Ações/produtos:   
  

 Temas discutidos nas reuniões: 

− O papel da residência multiprofissional e em área profissional da saúde na 

formação e desenvolvimento dos trabalhadores do SUS e sua influência 

sobre as mudanças nos cursos de graduação na área da saúde 
 

− Implantação de sistema informatizado, para amplo cadastramento dos 

programas de residência multiprofissional e em área profissional da saúde, 

em todo o Brasil 
 

− Elaboração de critérios para credenciamento e financiamento dos 

programas de residência, a partir da análise do cadastro dos programas 

 

− Seleção e capacitação de visitadores para realização de visitas aos 

programas de residência multiprofissional e em área profissional para 

credenciamento 

9.1.1. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – MEC/MS 



 

  

 

 

• Ações/produtos: 
 

 Situação dos processos de pré-autorização e autorização dos programas 

de residência  

9.1.1. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – MEC/MS 

Status Número 

  Homologação pelo MEC  Concluído 91 

  Avaliação pelas Câmaras Técnicas 

Em fase de emissão de 

parecer 
224  

Em análise  “Requer 

correções” 
52 

  Programas em fase de elaboração Em tramitação 206 



• Planejamento das atividades da CNRMS para 2013:  

 

 Avaliação de programas: avaliação in loco de 300 programas e capacitação de 

200 avaliadores 

 

  Supervisão de programas: 10 visitas a serem realizadas ao longo do ano 

 

 Câmaras Técnicas: 2 reuniões de trabalho com as câmaras técnicas, 

capacitação de suplentes e participação dos coordenadores nas reuniões 

plenárias 

 

 Evento: 2ª oficina de trabalho com coordenadores, avaliadores e câmaras 

técnicas, implantação de pólos de capacitação de preceptores, realização do V 

Seminário de Residência Multiprofissional em Saúde 

9.1.1. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – MEC/MS 



• Planejamento das atividades da CNRMS para 2013: 

 

 Produção de material de apoio para:  
 

-  coordenadores de programa 

-  avaliadores 

-  câmaras técnicas 

 

 

 Elaboração do manual do SisCNRMS 

 
 Elaboração de material para divulgação sobre a legislação da CNRMS 

9.1.1.COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA 

MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – MEC/MS 



 

  

 

9.1.1.1. COMISSÃO NACIONAL DE RESIDÊNCIA DO 

CONSELHO MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE                                            

CÂMARA TÉCNICA - SAÚDE MENTAL 

 
• Representante: Dra. Mirian Parente  

  

• Número de reuniões: 01 (11/06/2012) 
 

• Ações/produtos: 
 

 Participação no treinamento  sobre o Sistema de Informação da 

Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 

(SisCNRMS) e a dinâmica de trabalho para a câmara técnica 

avaliar os projetos 
 

 Avaliação de dois projetos referentes a autorização de 

programas de residência multiprofissional em área profissional 

da saúde 



 

  

 

9.2. MINISTÉRIO DA 

SAÚDE 



 

  

 

 

 

COMISSÕES REPRESENTANTES 

PLENO Dra. Lorena Baía 

Comissão Intersetorial de Recursos Humanos (CIRH) Dra. Zilamar Fernandes 

Comissão Intersetorial da Saúde do Trabalhador (CIST) 
Dr. Daniel Correia (suplente) 

Não participou de reunião em 2012 

Comissão Intersetorial de Saúde Mental (CISM) 
Dra. Claudia Serafim (suplente) 

Não participou de reunião em 2012 

Comissão Intersetorial de Saúde do Idoso (CISI) Dr. Jarbas Tomazoli (suplente) 

Comissão Intersetorial de Práticas Integrativas e Complementares no 

Sistema Único de Saúde (CIPIC/SUS)  
 Dra. Margarete Akemi Kishi  

9.2.1.CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 



 

  

 

 

 
9.2.1.1.CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – PLENO 

 

• Representante: Dra. Lorena Baía (início da representação: abril/2.012), a 

partir da publicação da Portaria GM 655/12, no D.O.U., de 10/04/2.012  

    

• Número de reuniões ordinárias:  08 (18 dias), das 09 realizadas 

durante o ano  
 

• Ações/produtos: 
 

 Participação na elaboração, apresentação ao Pleno e votação da 

Recomendação CNS nº10/2.012 ,versando sobre o veto presidencial 

ao artigo 8º da  MP nº 549/2.012 

 

 Apresentação da Recomendação CNS nº10/2.012, em reuniões com 

Diretores do CFF, na Casa Civil da Presidência da República   



 

  

 

 

 
9.2.1.1.CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – PLENO 

 

• Ações/produtos: 
 

 Participação na elaboração, apresentação ao Pleno , defesa e 

votação  da Moção de Repúdio 10/12 – Repúdio à RDC 41/12, da 

Anvisa, por entender que a decisão da Agência constituía um 

retrocesso à saúde pública 
 

 Adesão ao manifesto e abaixo-assinado contra a Ebserh - Empresa 

Brasileira de Serviços Hospitalares 

 

 Adesão ao movimento Saúde +10: está promovendo coleta de 

assinaturas para levar à Câmara Federal o projeto de lei de iniciativa 

popular que assegura o repasse efetivo e integral de 10% das 

receitas correntes brutas da União para o SUS 



 

  

 

 

 

9.2.1.1. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – PLENO 
 

• Ações/produtos: 
 

 Após debater o tema “Assistência Farmacêutica e Farmácia Popular”,  

foi registrada em ata do CNS recomendação da inversão do modelo de 

investimento público no Programa Farmácia Popular, de modo a 

garantir o retorno do investimento para o sistema público 
 

 Foi solicitado ao MS que retome o GT de Estruturação da Assistência 

Farmacêutica, e delegada à Comissão de Assistência Farmacêutica do 

CNS, na qual o CFF tem assento, a definição de uma proposta de 

atualização da Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Ficou 

consignado em ata que o CNS participe da construção da política e 

não seja um mero receptor de informações 
 

 Respeitando a carta de princípios do FENTAS, o CFF foi eleito para o 

triênio 2013-2015, como 1º Suplente 



 

  

 

 

 
9.2.1.1.CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – PLENO 

 

• Ações/produtos: 
 

 Eventos 
 

- Participação no encerramento do Curso de Especialização em 

Gestão da Assistência Farmacêutica (09/2012), como palestrante, 

com o tema “A assistência farmacêutica e o controle social”  
   

- I Seminário Nacional Permanente de Articulação do Ministério 

Público e Controle Social (Setembro/12), como ouvinte   
 

-  XVII Plenária Nacional dos Conselhos de Saúde (09 e 10 de julho de 

2012), como delegada   
 

- I Seminário Interestadual de Direito Sanitário: acesso a bens e 

serviços de saúde (11/2.012), como palestrante, com o tema 

“Controle Social e Políticas Públicas de Saúde”   



 

  

 

 

 9.2.1.1. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – PLENO 
 

  
• Ações/produtos desenvolvidos: 
 

 Número de reuniões com autoridades como representante do CFF 

no CNS: 03  
 

- Reuniões com diretores do CFF e de entidades farmacêuticas 

(Fenafar, Feifar) na Casa Civil da Presidência da República, sobre 

a MP nº 549/2.011  
 

 

- Participação na 18ª Reunião da CIT com secretários estaduais e 

municipais de saúde e representantes do Ministério da Saúde, 

sobre financiamento da assistência farmacêutica   



 

  

 

 
 9.2.1.1.CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – PLENO 

 

• Ações em andamento: 

 

  Articulação para que o CFF tenha participação garantida nas 

comissões do CNS (Assistência farmacêutica / Vigilância Sanitária/ 

Ciência e Tecnologia / Recursos Humanos / Saúde Mental  etc.) 

 

  Realização de um planejamento integrado entre os representantes 

do CFF nas comissões e Pleno do CNS, alinhando conceitos e 

construindo uma pauta de trabalho permanente e articulada 

 

  Articulação com as entidades farmacêuticas que também participam 

do CNS (Feifar e Fenafar) para a construção de uma agenda comum 

em defesa da assistência farmacêutica e do fortalecimento do SUS 



 

  

 

• Representante: Dra. Zilamar Costa Fernandes (Suplente) 

  

• Objetivo: subsidiar o Pleno do CNS para estabelecer parâmetros de 

qualidade e os indicadores de avaliação de cursos para a área da saúde, 

com foco no controle social e  base nas políticas de educação e formação 

estabelecidas pelos ministérios da Educação e da Saúde 
 

• Número de Reuniões: 11 

 

• Ações: 

 Elaboração de um instrumento para sistematização dos indicadores e 

informações pertinentes, para emissão de pareceres sobre atos 

autorizativos de cursos de graduação de Medicina, Odontologia e 

Psicologia 

9.2.1.2.COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS 

HUMANOS/CIRH 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS/MS 



 

  

 

 

• Participação em eventos: 

 

 Oficina de Formação e Regulação do Ensino de Graduação em 

Saúde (08/2012)  juntamente com a Secretaria de Gestão do Trabalho 

e da Educação em Saúde - SGTES/MS, MEC, Conselho Nacional de 

Educação, INEP, Conass e Conasems, para debater no plano nacional 

sobre a regulação dos cursos e o compromisso com a qualidade e 

prestação de serviços à sociedade. 

 

 

9.2.1.2. COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS 

HUMANOS/CIRH 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS/MS 



• Ações em Andamento: 

 

 Estudo de um modelo regulatório mais amplo com participação dos 

municípios – Conass e Conasems, para planejamento regional, com 

mapeamento das ofertas e definição de “vazios” de formação para a 

área da saúde 

 

 Elaboração de modelos educacionais inovadores com inserção de 

projetos PET-Saúde e Pró-Saúde, Residência, UNASUS e outros 

com base nos recursos humanos para execução 

 

 Revisão do instrumento INEP para aplicação dos onze indicadores 

específicos para Medicina objetivando expandí-los para todos os 

cursos da área da saúde 

9.2.1.2. COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS 

HUMANOS/CIRH 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS/MS 



 

 

• Ações em Andamento: 

 

 Inclusão no instrumento INEP de indicadores de referência 

profissional 

 

 Exigência para o MEC dar acompanhamento da materialidade dos 

processos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento 

com os dados iniciais da autorização de cursos 

 

 Proposta de que os conselhos profissionais  e associações de ensino 

elaborem requisitos por grupos de cursos afins, considerando um 

núcleo comum e um específico para avaliação dos cursos de 

graduação 

 

9.2.1.2. COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS 

HUMANOS/CIRH 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS/MS 



 

 

• Reuniões para encaminhamentos no planejamento 2.013: 
 

 Debate estratégico com secretário executivo do CNS sobre a expansão 

das redes de atenção e a demanda de profissionais, considerando a 

necessidade, em caráter de urgência, conforme o mapeamento das redes 

regionalizadas e articuladas 
 

 Inserção das Políticas Nacionais de Educação Popular em Saúde na 

formação - proposta de a política de educação popular ser debatida em 

conjunto pela CIRH, Comissão Intersetorial de Educação Permanente 

para o Controle Social no SUS/CIEPCSS e Comissão Intersetorial de 

Comunicação e Informação /CISI, do Ministério da Saúde 
 

 Reuniões com a Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino 

Superior para inserção dos indicadores de controle social, conforme 

Resolução nº350/CNS, no sistema e-MEC 

 

9.2.1.2. COMISSÃO INTERSETORIAL DE RECURSOS 

HUMANOS/CIRH 

 CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE – CNS/MS 



 

  

 

 

 
9.2.1.3. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 COMISSÃO INTERSETORIAL DE SAÚDE DO IDOSO (CISI) 
 
 

• Representante: Dr. Jarbas Tomazoli (suplente) 
 

• Número de Reuniões: 01 (20/11/2.012) 
 

•  Ações/produtos: 
 

  Participação na elaboração de proposta de moção de repúdio à Lei nº 

1.971/2.012, do Estado de São Paulo, e a qualquer outra lei que proponha a 

redução salarial dos aposentados, e na elaboração de proposta de moção de 

apoio à União dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo  

 

  Participação na elaboração do plano de trabalho da comissão para 2.013 

 

 Participação, como ouvinte, na palestra “Situação atual dos leitos de UTI no 

Brasil  e a Política Nacional de Atenção Hospitalar”, proferida pelo coordenador-

substituto da atenção hospitalar da Secretaria de Atenção à Saúde (SAS)/MS 



 

  

 

 

 

9.2.1.4. CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE 

 COMISSÃO INTERSETORIAL DE PRÁTICAS INTEGRATIVAS E 

COMPLEMENTARES PARA O SUS (CIPIC/SUS)  
 
 

• Representante: Dra. Margarete Akemi Kishi (Titular) 
 

• Número de reunião: 01 (20/11/2.012) 

 

• Pauta da reunião: Aproximação com a Comissão Intersetorial de Saúde 

do Idoso (CISI), para início de discussão da utilização das PICs por essa 

população, e discussão sobre o evento regional que será realizado no 

Sudeste 
 

•  Ações em andamento: 
 

 Elaboração de contribuições relativas às possibilidades de uso de PCIs pela 

população idosa  
 

  Participação ativa na organização do seminário regional - Sudeste 



 

  

 

9.2.2. SAS/SCTIE - GRUPO TÉCNICO DE TRABALHO  (GTT) 

QUALIFICAÇÃO DA  ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SISTEMA 

ÚNICO DE SAÚDE  
 

• Representantes: Dr. Valmir de Santi e Dr. Wilson Hiroshi  

                     (Portaria nº 253, de 27 de março de 2012  MS) 

   Apoio: Dra. Josélia Frade 
  

  

•  Objetivo do GTT:  propor diretrizes e estratégias para a qualificação da 

assistência farmacêutica no SUS, com foco no serviço farmacêutico nas redes 

assistenciais prioritárias do MS (Portaria Conjunta SAS/SCTIE-MS nº 01, de 12/03/2012) 

 

• Número de reuniões: 04  

 

•  Documentos  encaminhados ao GTT:  “contribuições do CFF ao documento 

“Assistência Farmacêutica nas Redes de Atenção à Saúde do SUS”, e 

“Possibilidades de atuação do farmacêutico nas áreas prioritárias”, como 

contribuição para a elaboração de portaria 



 

  

 

9.2.3.FÓRUM PERMANENTE MERCOSUL PARA O 

TRABALHO EM SAÚDE 

 
• Representante:  Dr. Carlos Cecy (titular) e Dr. José Luis Miranda 

Maldonado (suplente) 

 

• Número de reuniões: 05 

   

• Atividade desenvolvida: 

 

 Finalização das tratativas para a implantação da Matriz Mínima, 

criada pela  Resolução MERCOSUL/GMC Nº 27/04 

 
• Produtos em andamento: 
  

 Elaboração de um glossário de termos técnicos relacionados à 

formação profissional  (Previsão 2.013) 

 



 

  

 

9.2.3. FÓRUM PERMANENTE MERCOSUL PARA O 

TRABALHO EM SAÚDE 
 

• Produtos em andamento: 

  

 Continuação do preenchimento das planilhas sobre a denominação 

dos cursos superiores.   

Das 14 profissões que o Brasil reconhece como da área da saúde, 

apenas 11 existem nos demais países. A harmonização será iniciada 

por estas 11 profissões. Quanto à Farmácia, ficou estabelecido que o 

título referência será Farmacêutico, o qual incluirá todas as demais 

denominações 
 

  Continuação do preenchimento de Planilhas sobre a denominação 

dos cursos técnicos de nível médio 
 

 Publicação da nova edição da Cartilha do Fórum Mercosul (Previsão 

2.013) 



 

  

 

 
 

9.2.4. COMITÊ NACIONAL DE PROMOÇÃO DO USO 

RACIONAL DE MEDICAMENTOS (CNPURM) 

• Representantes: Dr. Jarbas Tomazoli Nunes (titular) e Dra. Josélia Frade 

(suplente) 

 

• Número de reuniões: 05 

 

•  Ações:  

 

 Eixo “pesquisa”: desenvolvimento da quarta edição do Prêmio Nacional de 

Incentivo à Promoção do URM 
 

 Eixo “educação”: estão sendo feitas adaptações no módulo do curso “Seleção 

Racional de Medicamentos e Boas Práticas de Prescrição Médica e 

Odontológica”, para que possa ser finalmente disponibilizado na plataforma 

UNA-SUS 
 

 Eixo “informação”: realização da quarta edição do Prêmio Nacional de 

Incentivo à Promoção do URM 



 

  

 

 
 
9.2.4. COMITÊ NACIONAL DE PROMOÇÃO DO USO 

RACIONAL DE MEDICAMENTOS (CNPURM) 

•  Ações: 

       

 Publicação do livro contendo os resumos dos trabalhos vencedores da 

segunda e terceira edições do Prêmio Nacional de Incentivo à 

Promoção do URM 

 

  Realização do IV Congresso sobre URM, em Salvador/BA 

 

 Elaboração da “Carta de Salvador”, durante o IV Congresso sobre 

URM 

 

 Início da revisão da portaria que instituiu o CNPURM, bem como do 

Plano de Ação e Regimento Interno do CNPURM 

 

 



 

  

 

 
 
9.2.4. COMITÊ NACIONAL DE PROMOÇÃO DO USO 

RACIONAL DE MEDICAMENTOS (CNPURM) 

•  Ações: 

       

 Inserção do CNPURM no programa elaborado pela FIFA para a Copa 

do Mundo de 2.014 

 

 Publicação do livro sobre a história da promoção do URM no Brasil 

 
 Materiais disponibilizados em reunião do comitê e divulgados no site do 

CFF: 

http://www.cff.org.br/noticia.php?id=925&titulo=Em+favor+da+categoria 

 



 

  

 

 
 9.2.5. CÂMARA DE REGULAÇÃO DO TRABALHO  EM 

SAÚDE DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA EDUCAÇÃO 

NA SAÚDE (DEGES/SGTES/MS)  

  

• Representantes: Dr. José Luis Miranda Maldonado (titular) 

                                     Dra. Claudia Serafin (suplente) 

 

Não houve reunião em 2012 e o seminário planejado foi cancelado 

 



 

  

 

9.2.6. COMISSÃO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

(DEGES/SGTES/MS) 

 
• Representante: Dra. Zilamar Costa Fernandes 

 

• Número de reuniões:   4 

 

• Principal atribuição: avaliar projetos dos cursos de graduação em 

Farmácia do Programa de Reorientação da Formação Profissional 

em Saúde, visando a inserção e integração do ensino-serviço, e 

estabelecer parcerias para alinhamento com a pós-graduação e a 

educação permanente 



 

  

 

9.2.6. COMISSÃO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - 

(DEGES/SGTES/MS) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ações/produtos: 

 

 Número de programas avaliados:  148 (Pró-Saúde e Pet-Saúde 

considerando a expansão da educação, identificando a demanda 

quali e quantitativa dos cursos e do número de profissionais de saúde 

no SUS) 

 

 Acesso dos farmacêuticos inscritos nos CRFs ao Portal Saúde 

Baseada em Evidências da CAPES, em decorrência da assinatura 

pelo CFF do termo de cooperação técnica entre o MS – por meio da  

Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) 

e da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos 

(SCTIE) - e a CAPES 



 

  

 

9.2.6. COMISSÃO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE - 

(DEGES/SGTES/MS) 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ações/produtos: 

 

 Participação em reuniões conjuntas com o MS e editores nacionais e 

internacionais, com o objetivo de avaliar coleções de dados dedicados 

à medicina baseada em evidências 

 

 Adesão ao portal em março de 2.012.  

O CFF, como participante, teve condições de incluir todos os 

farmacêuticos por meio de seu número de registro profissional 

 

 Resultados  do Núcleo de Comunicação da SGTES:  

 

− 38.738 acessos ao portal, no período de maio a agosto de 2.012  

 



 

  

 

9.2.6. COMISSÃO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE  

(DEGES/SGTES/MS) 

 
 

 Resultados  do Núcleo de Comunicação da SGTES:  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ações/produtos: 

−Número de acessos de profissionais da área da saúde ao Portal 

Saúde Baseada em Evidências: Médicos  (28.034), Odontólogos 

(5.557) e Farmacêuticos (3.774) 

75% 

15% 
10% 

Distribuição do número de profissionais 
por acesso ao portal 

 

Médicos  

Odontólogos  

Farmacêuticos 



 

  

 

9.2.6. COMISSÃO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

(DEGES/SGTES/MS) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ações/produtos: 

 

 Resultados  do Núcleo de Comunicação da SGTES:  
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Distribuição de bases de dados acessadas por farmacêuticos por meio do portal  



 

  

 

9.2.6. COMISSÃO ASSESSORA DO DEPARTAMENTO DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE 

(DEGES/SGTES/MS) 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ações em andamento:  

 Proposta de Inclusão da revista Pharmacia Brasileira no Portal da 

Saúde Baseada em Evidências 



 

  

 

9.3. AGÊNCIAS 

REGULATÓRIAS 



 

  

 

9.3.1. COMISSÃO DA FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

da  Anvisa 

• Representante: Dr. José Luis Miranda Maldonado (Portaria nº 313 da 

Anvisa de 18/03/2011) 

  

• Produtos:  
 

 Publicação dos planos de trabalhos dos Comitês Técnicos-

Temáticos da  Farmacopeia Brasileira 2012/2013 

 

 Publicação da lista das Denominações Comuns Brasileiras  (DCB) 

da Farmacopeia Brasileira - RDC nº 64, de 28/12 de 2012 

 

 Elaboração de  formulário  para  contribuições  de revisão da 

Farmacopeia Brasileira   

 



 

  

 

9.3.1. COMISSÃO DA FARMACOPÉIA BRASILEIRA 

da  Anvisa 
  

• Produtos:  

 

 Revisão do Manual para Elaboração de Monografias para a 

Farmacopeia Brasileira, que será publicado em forma de resolução em 

2013 

 

 Disponibilização do formulário de fitoterápicos no site: 

http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de

_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf 

 

http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf
http://www.anvisa.gov.br/farmacopeiabrasileira/conteudo/Formulario_de_Fitoterapicos_da_Farmacopeia_Brasileira.pdf


 

  

 

9.3.2. GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO (GTT) 

DE MEDICAMENTOS  da Anvisa/MS 
 

• Este grupo, criado em 05/05/2011, é coordenado pelo Ministério da Saúde 

(Anvisa e CGVAM) e composto por 46 entidades  representativas do setor 

farmacêutico, órgãos de vigilâncias sanitária estaduais e municipais, órgãos do 

meio ambiente, entidades profissionais, representantes da sociedade civil 

organizada, dentre outros.  

• Representantes do CFF: Dr. Amilson Álvares (titular) e Dra. Josélia Cintya 

Quintão Pena Frade (suplente) 

• Hotsite sobre descarte de medicamentos:   

http://189.28.128.179:8080/descartemedicamentos 

 

  

 

  



 

  

 

9.3.2. GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO (GTT) 

DE MEDICAMENTOS  da Anvisa/MS 
 

 

•  Objetivo principal:  construir uma proposta de implementação da 

logística reversa de resíduos de medicamentos, nos termos da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2.010 e Decreto nº 

7.404/2.010) 

• Número de reuniões: 03 
 

 Pauta das reuniões 
 

− Apresentação do documento preliminar da Campanha de Recolhimento 

de   Resíduos de Medicamentos, elaborado pelo setor produtivo 
 

−    Apresentação do Estudo de Viabilidade Técnica e Econômica 
 

−    Discussão sobre a Coleta Amostral Subsidiária ao Acordo Setorial  
 

 

− Discussão sobre a minuta de Edital de Chamamento para o Acordo 

Setorial 



 

  

 

9.3.2. GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO  (GTT) 

DE MEDICAMENTOS  da  Anvisa/MS 
 

 Pauta das reuniões 
 

−Experiências exitosas  no descarte de medicamentos apresentadas 

em reunião do GTT, encontram-se descritas no link: 

  
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+

GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos 

  

Reunião do GTT sobre  Resíduos de Medicamentos, realizada no auditório do CFF (09/2012) 

http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=886&titulo=CFF+recebe+reuni%C3%A3o+do+GTT+sobre+res%C3%ADduos+de+medicamentos


 

  

 

9.3.2. GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO (GTT) 

DE MEDICAMENTOS da Anvisa/MS 
 

• Ações: 

Participação no subgrupo “Comitê Gestor da Coleta  Amostral”, que tem como 

objetivo realizar a coleta amostral de dados de resíduos de medicamentos 

subsidiários ao acordo setorial 

 

Apoio à  coordenação do GTT  nas ações estaduais, com objetivo de 

incentivar os CRFs a participarem dos Grupos de Trabalho Estaduais 

(representante do CFF presente nos estados de MG, AM, RS, SE e ES). 

Alguns CRFs  estão atuando de maneira efetiva na organização de 

campanhas estaduais que visam a coleta amostral de dados de resíduos de 

medicamentos 



 

  

 

9.3.2. GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO (GTT) 

DE MEDICAMENTOS  da Anvisa/MS 

• Exemplos de campanhas dos GT estaduais, que contam com a 

participação efetiva dos CRFs 

GT/MG 

GTM/BA 
GTM/GO 

GT/SP 

GT/RS 

GT/PR 



 

  

 

9.3.2. GRUPO DE TRABALHO TEMÁTICO (GTT) 

DE MEDICAMENTOS  da Anvisa/MS 
 

• Ações em andamento: 

 
 

 Realização da Coleta Amostral Subsidiária ao estudo de viabilidade 

técnica e econômica (EVTE) para construção da proposta de acordo 

setorial (agosto a dezembro/2.012)   

 

 Publicação do Edital de Chamamento do Acordo Setorial da Logística 

Reversa de Resíduos de Medicamentos  (Abril/2.013) 

 

 Minuta da justificativa sobre transporte e tratamento de resíduos de 

medicamentos (Conselho Nacional do Meio Ambiente - Conama) 

 

 



 

  

 

• Representantes: Dra. Josélia Cintya Quintão Pena Frade (titular) e Dr. 

Daniel Correia Junior (suplente) 

  

• Número de reuniões: 01 (03/05) - VIII Reunião da Câmara Setorial de 

Serviços de Saúde 

 

• Temas tratados e ações: 

 Apresentado o projeto Pacientes pela Segurança dos Pacientes em 

Serviços de Saúde. Foram encaminhadas contribuições para os 

materiais educativos que estão sendo elaborados  para o projeto e feito 

contato com o representante do ISMP (Instituto para Práticas Seguras 

no Uso de Medicamentos) no Brasil, para que esse projeto fosse 

apresentado no Fórum sobre Erros de Medicação, em Belo 

Horizonte/MG (08/2.012). Indicação aceita 

9.3.3. CÂMARA SETORIAL DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE da Anvisa 



 

  

 

9.3.3. CÂMARA SETORIAL DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE  da Anvisa 



 

  

 

• Temas tratados e ações: 
 

 Palestras assistidas durante a reunião:  

- Participação do paciente para a qualidade e segurança nos serviços 

de saúde, por enfermeira do Hospital Israelita Albert Einstein/SP 

- Política de Atenção Hospitalar , por representante da SAS (Secretaria 

de Atenção à Saúde) 

- Laboratórios clínicos e segurança do paciente, por representante da 

Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial 

(SBPC/ML)  

 

 Foram divulgados materiais dessa reunião junto aos representantes das 

comissões e/ou grupos de trabalho do CFF (Saúde Pública, Farmácia 

Hospitalar e Análises Clínicas) 

9.3.3. CÂMARA SETORIAL DE SERVIÇOS DE 

SAÚDE  da Anvisa 



 

  

 

9.3.4. COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE 

GERENCIAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS  

(SNGPC)   

• Representantes: Dra. Claudia Serafin (titular) e Dr. Daniel Correia Junior 

(suplente) 

  

• Número de reuniões: 03  (07/03; 27/06; 24/10) 

 

• Característica da comissão: Comissão consultiva externa da Anvisa  

 
• Ações: 
 

 Acompanhamento da implementação do sistema 

 

 Discussão sobre os principais problemas e busca de estratégias para a 

resolução dos mesmos 

 



• Ações: 
 

Apresentação de indicadores dos estabelecimentos cadastrados no 

sistema, por estado 
 

 Assinatura de Termo de Cooperação entre Anvisa e Conselho Federal 

de Medicina (CFM) para o acesso à base de dados dos prescritores, 

com vistas a validar os dados do SNGPC 
 

Análise e discussão de normas referentes ao SNGPC, em revisão  
 

 Envio de contribuições do CFF para proposta de revisão da RDC 

27/2.007  

9.3.4. COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO E 

ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA NACIONAL DE 

GERENCIAMENTO DE PRODUTOS CONTROLADOS 

(SNGPC)   



 

  

 
• Representantes: Dr. José Luis Miranda Maldonado (titular)  e Dr. 

Jarbas Tomazoli (suplente) - Portaria nº 1.577, de 21 de outubro de  

2.011  

 

• Número de reuniões: 02 

 

• Pauta: 

Continuação da discussão acerca das alterações necessárias à RDC nº 

306/2.004 
 

 

9.3.5. GRUPO DE TRABALHO PARA PROCEDER À 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA RDC Nº 306/2.004  (dispõe 

sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de 

resíduos de serviços de saúde) 



 

  

 
• Representantes: Dr. Tarcisio José Palhano (titular)  e Dr. Jarbas 

Tomazoli (suplente) 

 

• Objetivo: atualizar a lista de grupos e indicações terapêuticas que 

define o enquadramento de medicamentos na categoria de venda  

isenta de prescrição 

 

• Número de reuniões: 02 (15/02 e 07/03) 

 

 

9.3.6. GRUPO DE TRABALHO PARA PROCEDER À 

REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DA RDC Nº 138/2.003  

Lista de Grupos e Indicações Terapêuticas Especificadas 

(GITE)  



 

  

 

9.3.7. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR (ANS) 
 

• Representantes: Dra. Lenira Costa (titular) e Dr. Jerolino Lopes 

(suplente) 
 

• Ações: 
 

 Participação no Comitê Gestor do Programa de Divulgação da 

Qualificação dos Prestadores de Serviço, na saúde suplementar – 

COGEP 
 

 Participação em reuniões dos seguintes Grupos de Trabalho (GTs): 
 

- Indicadores de SADT (Serviços de Apoio Diagnóstico e 

Terapêutica). Este GT inclui representantes dos laboratórios 

clínicos, dos serviços de radiologia, diagnóstico por imagem e 

medicina nuclear, serviços oncologia e hemoterapia, etc 



 

  

 

9.3.7. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

SUPLEMENTAR (ANS) 
 
 

− Indicadores de SADT (continuação) 

Foram discutidos durante o ano temas relativos a rede assistencial 

de saúde suplementar, licenças de funcionamento emitidas por 

órgão sanitário, responsabilidade técnica com anotação atualizada 

junto ao respectivo conselho profissional e à vigilância sanitária, 

postos de coleta de laboratórios de análises clinicas, laboratórios de 

análises clínicas intra-hospitalares, etc  
 

- Indicadores hospitalares: tema em discussão - estratificação dos 

hospitais (porte/complexidade) 

 

- Divulgação e Publicidade: por meio desse GT, a ANS dará 

publicidade às ações dos GTs 



 

  

 
9.4. OUTRAS 



 

  

 

9.4.1. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DAS 

PROFISSÕES REGULAMENTADAS 

(CONSELHÃO) 
 

• Representantes: Dr. José Luis Miranda Maldonado e Dra. Ivanilde 

Fabrete 

 

• Principais temas em destaque: 

 Projeto de Lei da Reforma Administrativa do Estado e o regime a ser 

adotado para os empregados dos conselhos das profissões 

regulamentadas 

  



 

  

 

9.4.2. FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS 

TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE  

(FENTAS) 
 

• Representante: Dra. Lorena Baía (titular) 

 

• Número de reuniões: 09 

A representante do CFF esteve presente em todas, a partir de abril  de 

2.012 

 



 

  

 

  9.4.2. FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS 

DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE  

(FENTAS) 

 

O FENTAS é o espaço onde ocorre reunião dos representantes dos 

dos trabalhadores do CNS 
 

•   Reuniões mensais, sempre no dia anterior à Plenária do CNS 
 

• No FENTAS, são apresentadas e debatidas as demandas a serem 

encaminhadas ao Pleno do CNS 
 

• Uma vez aprovada, a demanda é encaminhada como ponto de 

pauta à Plenária do CNS 



 

  

 

9.4.2. FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS 

TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE 

(FENTAS) 

• Principais temas em destaque: 

 Elaboração, aprovação e inclusão de pauta na plenária do CNS de 

minuta de recomendação versando sobre o veto presidencial à MP 

549/2.011  (Aprovada no Pleno do CNS, como Recomendação CNS 

nº10/12) 

 

 Carreira única no SUS: os representantes dos trabalhadores 

defenderam isonomia entre membros da equipe multiprofissional 



 

  

 

   9.14. FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS 

DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE 

(FENTAS) 

• Principais temas em destaque: 

 

 Elaboração, aprovação e inclusão de pauta na plenária do CNS de 

minuta de moção de repúdio à Anvisa em função da RDC nº 41/2.012 

(Aprovada no Pleno do CNS, como Moção de Pepúdio nº 10/2.012) 

 

 Indicação do FENTAS para representar os trabalhadores na 18ª 

Reunião da CIT, com secretários estaduais e municipais de saúde e 

representantes do Ministério da Saúde  



 

  

 

   9.4.2. FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS 

DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE 

(FENTAS) 
 

• Principais temas em destaque: 

 Articulação com outros conselhos de classe para o processo 

eleitoral do CNS.  

Em respeito à carta de princípios do FENTAS, o CFF foi eleito como 

1º suplente para o triênio 2.013-2.015 

 

 Articulação com as entidades farmacêuticas que também participam 

do FENTAS (Feifar e Fenafar), para construção de uma agenda 

comum em defesa da assistência farmacêutica e do fortalecimento 

do SUS 



 

  

 

  9.4.2. FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS 

DOS TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE 

(FENTAS) 
 

• Principais temas em destaque: 

Organização do evento contra o projeto de lei nº 7703/2006, que 

dispõe sobre o exercício da medicina (ato médico), na Esplanada 

dos Ministérios (05/2.012) 



  9.4.2. FÓRUM DAS ENTIDADES NACIONAIS DOS 

TRABALHADORES DA ÁREA DA SAÚDE(FENTAS) 



• Representantes: Dr. Jarbas Tomazolli Nunes 

                               Dra. Zilamar Costa Fernandes 

 

O FCFAS é um segmento integrador de representantes dos conselhos da saúde: 

Medicina, Medicina Veterinária, Farmácia, Enfermagem, Fisioterapia e Terapia 

Ocupacional, Nutrição, Psicologia, Biologia, Biomedicina, Odontologia, Serviço 

Social, Fonoaudiologia, Educação Física e Radiologia 

 

• Número de reuniões: 12   

 

• Objetivos: 

Estabelecer diálogo e intercâmbio entre as diferentes profissões que 

compartilham  os distintos campos de atuação na área da saúde 

 

 
9.4.3.FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 
9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 
•  Ações: 

 

 Representar o FCFAS na Comissão de Residência Multiprofissional 

(CNRMS).  

Participação  ativa na elaboração de legislação, planejamento e normatização 

da residência, além de outros assuntos como o estudo do modelo padrão de 

certificação das residências para as diversas profissões,  acompanhamento 

do trabalho junto as câmaras técnicas e avaliação de projetos para as 

residências da área da saúde 

   
  Representar o FCFAS na Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) 

A representação do FCFAS nas reuniões da CSS/ANS foi definida em 

08/11/2012, com aprovação da ata da 75ª RO do FCFAS:  1ª) Vaga:  Conselho 

Federal de Farmácia – titular;  2ª) Vaga: Conselho Federal de Nutricionistas – suplente. 

A posse ocorreu em dezembro 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

 

• Audiências/reuniões com autoridades: 
 

 Audiência em 05/07/2.012 com o secretário de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior do MEC – Dr. Jorge Rodrigo Araújo Messias, para tratar 

do papel dos conselhos profissionais na avaliação de cursos da área da saúde. 

Foi apresentada a insatisfação dos conselhos em relação à postura do MEC ao 

desconsiderar fatores profissionais relevantes nas análises dos conselhos e 

autorização  da abertura de cursos com grande fragilidade na qualidade da 

formação 

 

 Reunião do FCFAS no dia 5/09/2.012, com deputado Federal Rogério 

Carvalho, para discutir o anteprojeto de  uma estrutura nova em torno da 

reordenação de recursos humanos para o SUS.  

Trata-se de uma política governamental que pretende reordenar as profissões 

da saúde por meio de um órgão regulador 

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

 

• Reuniões com autoridades: 

 

 Reunião com o Dr. José Augusto Viana Neto, coordenador do 

Fórum dos Conselhos Federais das Profissões Regulamentadas – 

CONSELHÃO, dia 10/05/2012, para discutir sobre a elaboração da 

Plataforma Arouca e o trânsito dos profissionais no MERCOSUL e seus 

reflexos na saúde, educação e trabalho 

 
 

 Participação na audiência pública que trata do Anteprojeto da Lei 

Orgânica da Administração Pública direta e indireta (19/06/2012) 

Decreto da Lei Orgânica da Administração pública, o Regime Jurídico 

único para os Servidores dos Conselhos Profissionais  

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

 

• Acompanhamento de projetos de lei de interesse dos conselhos: 
 

 Regulamentação da Emenda Constitucional (EC) nº 29 - apoio dos 

conselhos à EC29,  que “fixa percentuais mínimos de investimentos na área 

da saúde pela União, estados e municípios”, em reunião promovida pelo 

deputado federal, Darcísio Perondi, presidente da Frente Parlamentar da 

Saúde 

 

 PL nº. 2.598/2.007 de autoria do deputado federal Geraldo Resende 

(PMDB/MS), que “obriga os estudantes de Medicina, Odontologia, 

Enfermagem, Farmácia, Nutrição, Fonoaudiologia, Fisioterapia, Psicologia e 

Terapia Ocupacional, que concluírem a graduação em instituições públicas de 

ensino ou em qualquer instituição de ensino, desde que custeados por 

recursos públicos, a prestarem serviços remunerados” 

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

•  Acompanhamento de projetos de lei de interesse dos conselhos: 

 

 PL n° 7501/2010, do deputado federal Colbert Martins (PMDF/BA), que 

obriga os conselhos fiscais de profissão regulamentada a divulgar lista de 

membros sobre os quais pesam decisão administrativa sancionatória ou 

condenação judicial decorrente de suas atividades profissionais 
 

 PL nº 3340/2000, do deputado federal Renato Silva (PSDB/PA), que 

determina que a criação de novos cursos superiores de direito dependerão 

de parecer da subseção da OAB, e de cursos de Odontologia, Medicina, 

Psicologia e Veterinária, de parecer da representação local dos respectivos 

conselhos regionais de classe 
 

 PL nº 1220/2007, de autoria do deputado Jovair Arantes, que dispõe sobre a 

elaboração de tabela de honorários médicos, odontológicos e de outros 

profissionais 

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

•  Acompanhamento de projetos de lei de interesse dos conselhos: 

 

 PL nº 816/2.011, de autoria do deputado Rubens Bueno (PPS/PR), que 

dispõe sobre a regulamentação de novas profissões. O PL  encontra-se na 

CTASP, e sua importância está relacionada à preocupação com os riscos de 

dano social  no tocante à saúde da coletividade ou dos cidadãos 

individualmente 

 
  PL 39/2.011, de autoria do senador Roberto Requião, que altera a Lei nº 

9.394, de 20/12/1.996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação), para dispor 

sobre a revalidação e o reconhecimento automático de diplomas oriundos de 

cursos de instituições de ensino superior estrangeiras, de reconhecida 

excelência acadêmica. O PL encontra-se na CRE - Comissão de Relações 

Exteriores e Defesa Nacional, tendo o senador Cristovam Buarque como 

relator 

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

• Ações em andamento: 

 

Agendamento de audiência dos conselhos federais com o coordenador-geral 

de Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego – Dr. Paulo Sérgio, para 

conhecimento dos procedimentos de concessão de vistos para profissionais  

estrangeiros 

 

Agendamento de audiência com a ministra da Secretaria de Relações 

Institucionais, Ideli Salvatti, para expor toda preocupação dos conselhos com o 

exercício profissional de estrangeiro no País, sem controle, MERCOSUL e 

Plataforma Arouca 
 

 

Análise de anteprojeto de lei, do deputado Cândido Vaccarezza (PT-SP), que 

trata da consolidação das leis dos conselhos profissionais 

 

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

• Ações em andamento: 
 

 Proposta de certificação de cursos de residência multiprofissional anteriores a 

2005 – elaborada por Dr. Eliel (COFEN) e a Dra Zilamar (CFF).  

O objetivo  é que os conselhos profissionais façam, preliminarmente, um 

levantamento desses cursos nos estados e encaminhem à CNRMS para 

validação e estabelecimento de critérios mínimos, considerando a falta de 

legislação à época. 

Aguardando aprovação pelo Ministério da Educação 
 

 Proposta de criação de um Comitê Nacional sobre Erro/Risco, Gestão e 

Formação, a ser encaminhada aos Ministérios da Saúde e do Trabalho 
 

 Proposta de levantamento estatístico, por profissão da área da saúde, sobre a 

incidência de erros de procedimentos, em parceria com as comissões de ética 

dos conselhos 

 

  

 

 

 

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

•  Ações em andamento: 

 

 Agendamento de reunião com o deputado federal Rogério Carvalho no 

Conselho Federal de Enfermagem -  COFEN, com a participação de todos os 

conselhos e do deputado federal João Ananias (PC do B/CE) 

- Discutir sobre o aspecto legal e  a viabilidade da criação de uma agência 

reguladora 

- Envolver as entidades estaduais no debate 

- Debater com os sindicatos, associações, federações e conselhos 

 

 Agendamento de reunião com o Dr. Jorge Messias, secretário da SERES, 

visando ao planejamento da sequência do trabalho dos conselhos no processo 

de análise dos cursos de graduação  para  2.013 

9.4.3. FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA 

ÁREA DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

 

 

• Participação em grupos de trabalho e eventos: 
 

 Participação no Grupo de Trabalho de Educação, responsável por debates e  

encaminhamentos sobre a formação na área da saúde.  

É constituído pelos conselhos de Enfermagem, Medicina e Farmácia 
 

 

 Apoio à organização do Seminário de Tecnologia Assistiva, que teve como tema: 

“Contribuição das profissões da área da saúde para a acessibilidade e para o 

desenvolvimento da tecnologia assistiva no Brasil”  (06/2.012) 
 

 Apoio à organização do Seminário Álcool e Drogas, que teve como tema: 

“Políticas de drogas e sua relação com os direitos humanos. Estratégias e 

possibilidades de enfrentamento, formas de cuidado e acolhimento aos usuários 

de drogas e a reinserção social” (11/2.012) 
 

 Apoio à organização e coordenação do Seminário sobre Ética Profissional, que 

teve como tema: “Erros nos procedimentos de trabalho e as condições para o 

exercício profissional em estabelecimentos públicos e privados”  (09/2.012) 

 

FÓRUM DOS CONSELHOS FEDERAIS DA ÁREA 

DA SAÚDE (FCFAS) 



 

  

 

9.4.4. MOVIMENTO CONTRA A CORRUPÇÃO 

ELEITORAL - MCCE  
 

• Representantes: Dr. José Vílmore Silva Lopes Junior e Dra. Ivanilde 

Fabrete 

 

• Principais temas em destaque: 

 Aplicação da lei da ficha limpa 

 Projeto de lei para a reforma política 

 



 

  

 

9.4.5. COMISSÃO DE CONGRESSOS 
 

9.4.5.1. XVII CONGRESSO PAULISTA DE FARMACÊUTICOS - 

CRF/SP 

• Representante: Dr. Tarcísio José Palhano 

 Envio de contribuições à programação do evento 

 Participação em 02 reuniões, em São Paulo 
 

9.4.5.2. COMISSÃO 16o FARMAPOLIS 

• Representantes: Dr. Tarcísio José Palhano  e  Dra. Josélia Cintya 

Quintão Pena Frade 

 Envio de contribuições à programação do evento 

 Participação em 01 reunião, em Florianópolis 

Voltar ao sumário  



 

  

 

 

X - REPRESENTAÇÕES 

DO CFF EM ENTIDADES 

E GRUPOS DE 

TRABALHO 

INTERNACIONAIS 



 

  

 

 

 
10.1. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 
 

• Representante: Dr. Walter da Silva  Jorge João 

 

• Link: http://www.fip.org/ 

 

• Ações como representante: 

 

 Participação no 72º Congresso do Centenário da FIP 

 

- Local: Amsterdã/Holanda 

 

- Período: 03 a 08/10 

 

- Tema: “Improving Health Through Responsible Medicines Use” 

(Melhorar a Saúde por meio do Uso Responsável de Medicamentos) 

http://www.fip.org/


 

  

 

 

 
10.1. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 
 
 

• Principais produtos/ações: 

  
 Participação na 1ª Reunião do Conselho da FIP, juntamente com os 

delegados das organizações-membros (03/10) 

 

- Relatório do presidente da FIP sobre os 100 anos de existência da 

entidade, aprovação de estatutos, votação de proposta de inclusão/ 

exclusão de membros, eleição para vice-presidente e relatório 

financeiro 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 



 

 
10.1. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 
 

• Principais produtos/ações: 
  

 Participação na solenidade da “Assinatura da declaração do centenário da 

FIP” e da “Cerimônia de abertura do “72nd World Congresso of Pharmacy 

and Pharmaceutical Sciences”  -  04/10 



 

  

 

 

 
10.1. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 
 
• Principais produtos/ações: 

  

 Diretrizes Gerais da Declaração do Centenário da FIP, assinada pelos 

delegados das organizações-membros: 

 
Tema:  Melhorar a saúde global, preenchendo lacunas no 

desenvolvimento, distribuição e uso responsável de medicamentos  
 

−  A declaração deixa claro que os farmacêuticos e cientistas 

farmacêuticos aceitam a responsabilidade de melhorar a saúde global 

e os resultados da saúde do paciente, “ao preencher lacunas no 

desenvolvimento, distribuição e uso responsável de medicamentos” 



 

  

 

 

 
10.1. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 

 
 

• Principais produtos/ações: 

 
Reunião com o Dr. Michel Buchmann, presidente da FIP, para 

discussão de questões que envolvem a Farmácia no Brasil  (06/10) 

 

- Na oportunidade,  o Dr. Buchmann foi convidado a vir ao Brasil, em 

setembro de 2013, para cumprir agenda a ser estabelecida pelo CFF 

junto a autoridades de saúde, profissionais e políticos, e para receber 

a Ordem do Mérito Farmacêutico Internacional.  

O convite foi aceito 



 

  

 

 

 

 

 
• Principais produtos/ações: 

 

 Reunião entre lideranças das Américas – 06/10: 
 

Participantes: CFF , Fepafar, Fefas, FFA,  FIP (vice-presidente e 

secretário de relações internacionais com  a América Latina) 

 

− Foi elaborado um documento, assinado pela Fepafar, FFA e Fefas, 

dando apoio ao Brasil na questão dos MIPs. A carta foi 

posteriormente enviada a autoridades sanitárias e políticas 

brasileiras e ao presidente da FIP 

10.1. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 



 

  

 

 

 
10.1. DOCUMENTO ASSINADO PELAS ENTIDADES DAS 

AMÉRICAS (Fefas, Fepafar e FFA) EM APOIO AO CFF 



 

  

 

 

 
10.1.INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 
 
 

• Principais produtos/ações: 

 

 Reunião com o Sr. Duncan Enright, diretor de publicação do British 

National Formulary (BNF), da Royal Farmaceutical Society of 

Great Britain (05/10) 

− O encontro, realizado a pedido do Sr. Duncan, teve por 

finalidade a busca de parceria entre as duas instituições para a 

elaboração do Formulário Terapêutico Brasileiro 

 

 Reunião do Comitê de Direção da Seção de Farmácia Comunitária 

(06/10).   

O CFF foi representado por Dr. José Vílmore Silva Lopes Junior, 

Secretário-Geral 



 

 

 

 
 

 

• Outros documentos divulgados: 

 
 

 

 

10.1. INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL 

FEDERATION (FIP) 



 

  

 

 

 
10.2. FEDERAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

FARMÁCIA (Fepafar) 

• Representante: Dr. Walter da Silva  Jorge João   

        (vice-presidente da Fepafar)  
 

• Link: http://www.fepafar.org/ 
 
 

• Participação na IV Assembleia Geral 
 

- Data: 11/05/12 
 

- Local: Havana, Cuba 
 

 
 

 

http://www.fepafar.org/


 

  

 

 

 
10.2. FEDERAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

FARMÁCIA (Fepafar) 

• Principais produtos/ações: 

 

  Aprovação da ata da III Assembleia Geral 

 

 Discussões sobre problemas enfrentadas pelos farmacêuticos em países 

da América do Sul.  

No caso do Brasil, dentre outras temas, foi exposta a grande preocupação 

com a possibilidade de se autorizar a venda de MIPs em supermercados, 

e foi solicitado  apoio à Fepafar 



 

  

 

 

 
10.2. FEDERAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

FARMÁCIA (Fepafar) 

• Participação da V Assembleia Geral 
 

Data: 16/08/12 
 

Local: Cartagena de Índias, Colômbia 

 
• Principais produtos/ações: 
 

 Aprovação da ata da IV Assembleia Geral 

 

Apresentações de ações de alguns dos representantes em seus 

países  

 

 Eleição do Dr. Walter da Silva Jorge João como vice-presidente da 

Fepafar  



 

  

 

 

 
10.2. FEDERAÇÃO PAN-AMERICANA DE 

FARMÁCIA (Fepafar) 

• Reunião com representantes do Colégio Quimico-Farmacéutico/                              

Departamental Lima 

 

Data: 12/11/12 

 

Local: Lima, Peru 

 

• Principais produtos/ações: 

 

 Busca de parceria dos decanos do “Colégio Quimico- 

Farmacéutico/ Departamental Lima”  à  Federação 

 



 

  

 

 

 

• Representantes: Dr. Jaldo de Souza Santos, como vice-presidente, 

e Dr. Walter da Silva  Jorge João, como representante de país 

membro 
  

•  Reunião dos países membros: 

 

Data: 16/08/2.012  

 

Local: Cartagena de Índias/Colômbia 

 

• Principais produtos/ações: 
 

 Aprovação da ata da reunião ocorrida no Paraguai, em 2.011 

 

 Informes da Presidência, Secretaria e Tesouraria 

10.3. FEDERAÇÃO FARMACÊUTICA SUL-

AMERICANA (Fefas)  



 

  

 

 

 

• Principais produtos/ações: 
 

  

 Informes sobre o Congresso em andamento e discussão sobre o que 

será realizado em 2.013, em parceria com a Fepafar 

10.3. FEDERAÇÃO FARMACÊUTICA SUL-

AMERICANA (Fefas)  



 

 

• Principais produtos/ações: 

 

 Apresentação da revista da Fefas, recentemente publicada 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

10.3. FEDERAÇÃO FARMACÊUTICA SUL-

AMERICANA (Fefas)  

 Aceitação do CFF no Comité Editorial da revista Farmacia Sudamericana 



 

  

 

 

 

10.4. CONGRESSO A SER REALIZADO EM 2013 

Fepafar - Fefas 

• Principais produtos/ações: 

 

 Aceitação do CFF no Comité Científico do Congreso Fefas / Fepafar 



 

  

 

 

 

• Representante: Dr. Walter da Silva  Jorge João 
 

• Reunião dos países membros 

 

Data: 15/08/2.012 
 

Local: Cartagena de Índias/Colômbia 

 

• Principais produtos/ações: 
 

 Informes do Comitê Executivo e apresentação dos projetos em 

andamento nas áreas de serviços farmacêuticos e educação 

farmacêutica 
 

 Foram encaminhadas aos representantes do FFA diversas 

publicações brasileiras no campo da assistência farmacêutica 

10.5. FÓRUM FARMACÊUTICO DAS 

AMÉRICAS (FFA)  



 

  

 

 

 

• Documentos apresentados na reunião: 

10.5. FÓRUM FARMACÊUTICO DAS 

AMÉRICAS (FFA)  

Participação na Assembleia - FFA 15/08 



 

  

 

 

 

• Principais produtos/ações: 

 

 Aceitação de representações do CFF nos subgrupos de Educación 

e Desarrollo Professional (servicios farmacéuticos) 

 

 Foram encaminhadas contribuições ao documento que está sendo 

elaborado, em parceria com a OPAS, sobre as competências para 

os serviços farmacêuticos 

10.5. FÓRUM FARMACÊUTICO DAS 

AMÉRICAS (FFA)  

Voltar ao sumário  



 

  

 

XI. REUNIÕES DA 

DIRETORIA COM 

AUTORIDADES E 

LIDERANÇAS 



 

  

 

11.1. REUNIÕES DA DIRETORIA COM 

AUTORIDADES E LIDERANÇAS, NA SEDE DO CFF 

Número de 

entidades 

recebidas  

Nome das entidades  

43 

Abafarma; Abcfarma;  Abenfar; Abenfarbio;  Abrafarma; Associação de Diabéticos 

Juvenil; Anfarmag; Nureg/Anvisa; Câmara dos Deputados (Deputada Alice 

Portugal; Deputado Mauro Nazif); CRF/AC; CRF/DF; CRF/GO; CRF/MG; 

CRF/MT; CRF/RS; CRF/SC;  CRF/SP; CRF/TO;  Enefar ; Escola de 

Farmácia/UFOP; Escola Nacional dos Farmacêuticos; Faculdade Oswaldo Cruz 

(Goiânia); Faculdade de Farmácia/UNB; Faculdades Integradas de Ourinhos; 

Feifar; Fenafar;  Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Econômico e Social; 

Sociedade Brasileira de Controle de Contaminação; ISMP-Brasil; Kayros; 

Micromedex do Brasil; Ordem dos Farmacêuticos de Portugal; OPAS ; Racine; 

SBAC; SBCC; Sbrafh; SES/MG; Senado (Senadora Vanessa Grazziotin); 

SES/DF; Sincofarma;  Sindusfarma 



 

  

 

11.1. REUNIÕES DA DIRETORIA COM 

AUTORIDADES E LIDERANÇAS, NA SEDE DO CFF 

Visita de diretores da Abcfarma e Abrafarma – 01/2012 Visita do Deputado Mauro Nazif -  02/2012 



 

  

 

11.1. REUNIÕES DA DIRETORIA COM 

AUTORIDADES E LIDERANÇAS, NA SEDE DO CFF 

Visita da Senadora Vanessa Grazziotin - 03/2012 

Visita da Deputada Alice Portugal -  03/2012 

Reunião com  diretores da Racine  -  03/2012 



Reunião com Diretoria da Escola Nacional 

dos Farmacêuticos -  04/2012 

Reunião com  a Diretoria da Abenfar -  03/2012 

11.1. REUNIÕES DA DIRETORIA COM 

AUTORIDADES E LIDERANÇAS, NA SEDE DO CFF 



11.2. REUNIÕES OU AUDIÊNCIAS,  COM 

DESLOCAMENTO DA DIRETORIA 

 

 

  

 

 

 

Número Entidades/Representantes Nacionais 

20 

 

− Conselhos Regionais (PR/SC/RS/PB/CE/DF/SP/RN/MT/MA) 

− Senado Federal (senadores: Humberto Costa, Ana Amélia, Vanessa 

Grazziotin) 

− Câmara dos deputados (Deputados: Laércio Oliveira, Eleuses Paiva 

e Rogério Carvalho) 

− Anvisa (diretor-presidente, Dirceu Barbano)  

− Secretaria de Relações Institucionais do Brasil (assessoria da 

ministra Ideli Salvati) 

− Conselho Nacional de Justiça (ministra Eliana Calmon) 

− Ministério da Saúde/DAF (dr. Luiz Henrique)  



 

  

 

CRF-SC, em Florianópolis (08/02) 

11.2. REUNIÕES OU AUDIÊNCIAS,  COM 

DESLOCAMENTO DA DIRETORIA 

CRF-PR, em Curitiba  (26/01) 

CRF-RS, em Porto Alegre (28/02)   



 

  

 

Audiência com o senador Humberto Costa, no Senado (15/02)  

Reunião com o deputado Eleuses Paiva  (11/12) 

11.2. REUNIÕES OU AUDIÊNCIAS,  COM 

DESLOCAMENTO DA DIRETORIA 



 

  

 

11.2. REUNIÕES OU AUDIÊNCIAS,  COM 

DESLOCAMENTO DA DIRETORIA 

Reunião com a senadora Ana Amélia   (03/2.012) 

Visita ao dr. Dirceu Barbano  –  Anvisa  (04/2.012) 



 

  

 

11.2. REUNIÕES OU AUDIÊNCIAS,  COM 

DESLOCAMENTO DA DIRETORIA 

Reunião com  a ministra Eliana Calmon (20/06) 

Votação de PLs de interesse da categoria, na 

Câmara dos Deputados (12/2.012) 

Voltar ao sumário  



 

  

 

XII - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  
 

• Número de audiências públicas, com participação de representantes do CFF: 05 

Data Local Tema 
Representantes do 

CFF 

31/05 

Comissão de 

Seguridade Social e 

Família (CSSF), da 
Câmara dos Deputados 

  

 Possível ampliação pela Anvisa das 

exigências para a venda de 

medicamentos em farmácias e 

drogarias 

*Entregue documento com a posição 

institucional do CFF, que defende o uso 

racional de medicamentos  

 

Assessoria Técnica 

28/06 
Agência Nacional de 

Águas (ANA) 

 Consulta Pública Anvisa nº 27/2012 - 

Disposição dos MIPs nas gôndolas e 

prateleiras de farmácias e drogarias  

Diretoria, Conselheiros 

Federais, 

Representantes da 

Comissão Parlamentar e 
Assessoria Técnica 



 

  

 

Data Local Tema 
Representantes do 

CFF 

11/07 
Comissão de Direitos 

Humanos da Câmara dos 

Deputados 

   Aplicação de concepções organicistas 

sobre distúrbios e transtornos no 

campo da educação 
 

 *Lançamento da Campanha “Não à 

Medicalização da Vida”,  do Conselho 
Federal de Psicologia 

Assessoria Técnica e 
representantes da 

Comissão Parlamentar 

27/09 
Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária 

(Anvisa) 

  Exigência de prescrição médica, 

estabelecimento de ações para reforçar 

a exigência da receita no ato da 

compra de medicamentos sujeitos à 

prescrição 

Assessoria Técnica 

09/10 

Comissão de Seguridade 

Social e Familia (CSSF), 

da Câmara dos 

Deputados 

Medidas regulatórias sobre os 

medicamentos inibidores do apetite 
Assessoria Técnica 

XII - AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audiência pública  sobre MIPs - Anvisa  (06/12) 

XII – AUDIÊNCIAS PÚBLICAS  

Voltar ao sumário  



 

  

 
XIII - EVENTOS 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

DATA EVENTO 

 20/01/12 

Café da Manhã aos homenageados com a Comenda do Mérito 

Farmacêutico 

XII Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico 

• Número de eventos organizados pelo CFF: 13 

XII Outorga da Comenda do Mérito Farmacêutico 

Café da manhã – Conselheiros e convidados  



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

 XII OUTORGA DA COMENDA DO MÉRITO 

FARMACÊUTICO  (20/01) 

 
A solenidade foi exibida, ao vivo, no site do CFF. O evento marca as 

comemorações do Dia do Farmacêutico.  
 

• Local: Brasília/DF 

 

• Objetivo: A comenda é a maior honraria concedida no âmbito da Farmácia no 

Brasil, e foi criada em 1998, por Resolução do CFF, para homenagear pessoas 

que colaboraram para o engrandecimento da profissão, ou que contribuíram 

para o desenvolvimento da saúde, no País 
 

• Lista dos homenageados: http://www.cff.org.br/noticia.php?id=757&titulo=20+de+Janeiro+-

+CFF+entrega+Comenda+do+M%C3%A9rito+Farmac%C3%AAutico 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

XII OUTORGA DA COMENDA DO MÉRITO 

FARMACÊUTICO  (20/01) 

 Durante o evento, também, foi entregue o Prêmio Jayme Torres, edição 

2011.    

Tema: Farmácia Clínica 

 
 Vencedoras:  
 

1º Lugar:  Carolina Soares Pimentel (CRF/RJ nº 13.770) –  Autora principal do artigo 

"Atuação do farmacêutico clínico no cuidado de pacientes hematológicos, em um 

hospital público de alta complexidade, no município do Rio de Janeiro” 

 

2º Lugar:  Marcela Bechara Carneiro (CRF/SP nº 26944) – Autora principal do artigo  

"Da teoria à prática: experiência de implantação das atividades de farmácia clínica em 

hospital oncológico” 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

58ª REUNIÃO GERAL DOS CONSELHOS FEDERAL  E 

REGIONAIS DE FARMÁCIA  (21 e 22/03) 

• Local: Brasília/DF 

 

• Participantes: diretores representantes do CFF e dos CRFs; dirigentes 

de outras entidades farmacêuticas como  Feifar, Fenafar e sindicatos 

 

• Objetivos: discutir questões como a qualidade do ensino farmacêutico, 

a fiscalização eletrônica móvel, a necessidade de alterações em 

resoluções do CFF, entre outras.  

A pauta foi elaborada de acordo com a demanda encaminhada pelos 

CRFs 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

REUNIÃO COM ASSESSORES DE IMPRENSA DOS CRFs 

(11/04) 
 

• Local: Brasília/DF 

 

• Participantes: assessores de impressa dos CRFs 

 

• Objetivos: Novo plano de comunicação do CFF e campanhas 

previstas para 2012 



I OFICINA SOBRE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS EM 

FARMÁCIAS COMUNITÁRIAS  (19 e 20/06) 
 

• Local: Brasília/DF 
 

• Participantes: academia, sociedades, associações, outras entidades 
 

• Objetivos: 
 

 Refletir sobre o modelo ideal de farmácia comunitária 

(privada/pública) para o país 
 

 Refletir sobre quais serviços podem ser realizados para atender às 

necessidades de saúde da população 
 

 Propor estratégias  

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

 VI FÓRUM ÉTICO-LEGAL EM ANÁLISES CLÍNICAS   

(05 e 06/05) 
 

• Local: Brasília/DF 
 

• Participantes: representantes de laboratórios, sindicatos, 

Confederação Nacional de Saúde, Agência Nacional de Saúde 

Suplementar e Sociedade Brasileira de Patologia Clínica 
 

• Objetivos: promover o debate sobre tributos, procedimentos, 

referências de preços de exames, contratos, bem como, a 

segurança do paciente, redes de laboratórios e organizações 

sociais 

 

 



 

  

 

CAFÉ DA MANHÃ NO SENADO (18/04) 

 

•  Local: Brasília/DF 

 

• Objetivo: discutir o Projeto de Lei nº 113/2005, que dispõe sobre a 

duração da jornada de trabalho dos farmacêuticos, e solicitar o apoio 

dos parlamentares 

 

• Participantes: senadores, deputados federais, diretores dos conselhos 

federal e regionais de farmácia, conselheiros federais e diretores de 

outras entidades farmacêuticas 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

ENCONTRO DE  ADVOGADOS REPRESENTANTES 

DE CRFs  (02 e 03/08) 

• Local: Brasília/DF 

 

• Objetivo: discutir e estabelecer estratégias para a promoção e defesa 

de ações judiciais de interesse da profissão farmacêutica 
 

• Participantes: advogados do CFF, CRF/SP, CRF/PR, CRF/SC e 

CRF/MS  

 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

I ENCONTRO NACIONAL DE COMISSÕES DE SAÚDE 

PÚBLICA  (07/06) 
 

• Local: São Paulo/SP 
 

• Participantes: representantes da Comissão de Saúde Pública do CFF e CRFs  
 

• Objetivos: articulação da Comissão de Saúde Pública do CFF com as dos CRFs, 

troca de experiências sobre a situação do farmacêutico na rede pública, nas  

diversas regiões brasileiras 

 

• Tema norteador da discussão: “Qual é o papel, limites e possibilidades de atuação 

das comissões de saúde pública?” 



ENCONTROS DE FISCALIZAÇÃO 
 

 

• Objetivo:  Fortalecer e promover a constante atualização e capacitação 

dos fiscais 
 

• Participantes: diretores, supervisores de fiscalização e fiscais dos     

CRFs  
 

•  Tema: “Fiscalização com qualidade, legalidade e responsabilidade” 

Encontro  Norte e 

Nordeste 
 

 Local:  Maceió/AL  

 Data: 04 e 05 de setembro  

Encontro  Sul, Sudeste e 

Centro-Oeste 
 

 Local:  Foz do Iguaçu/PR  

 Data: 19 e 20 de setembro  

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

VIII ENCONTRO NACIONAL DE COORDENADORES DE 

CURSOS DE FARMÁCIA  (17 a 19/10) 

• Local:  Brasília/DF 
 

• Participantes: representantes do CFF, CRFs e coordenadores de cursos 

de Farmácia, docentes, Abenfar e Abenfarbio 
 

• Objetivo: levar os participantes à reflexão sobre a educação superior no 

Brasil, o impacto das diretrizes curriculares nacionais dos cursos de 

graduação em Farmácia e a formação do farmacêutico como profissional 

de saúde 
 
 

• Tema central: “Diretrizes curriculares e práticas farmacêuticas” 

 



 

  

 

13.1. EVENTOS ORGANIZADOS 

1 Simpósio Luso-Brasileiro de Farmácia 

(01/11)  

I SIMPÓSIO LUSO-BRASILEIRO DE FARMÁCIA (01/11) 

•  Local:  Lisboa/Portugal 
 

•  Realizado em parceria com a Ordem dos Farmacêuticos de Portugal 
 

•  Participantes do Brasil: Valmir de Santi 
 

•  Tema: Resposta dos farmacêuticos à necessidade de ganhos em saúde 



 

  

 

• Materiais doados para os 53 eventos apoiados pelo CFF: 

 Pastas: 10.900 

 Pastas envelopes: 5.510  

 Blocos: 5.300 

 Canetas: 7.210 

 Porta-crachás: 760 

 Cordão para crachá: 460 

 Passagens aéreas: 104 

 Livros: 4.671 

 Estandes do CFF em eventos: 07 

 

• Divulgação de eventos da categoria no site e na revista Pharmacia Brasileira 

13.2. APOIO DO CFF A EVENTOS 

Stand do CFF no I Congresso Brasileiro de 

Farmácia Comunitária (SBFC), em Goiânia,  01/11    

 



 

  

 

13.3. PRONUNCIAMENTOS DOS DIRETORES DO 

CFF OU DE SEUS REPRESENTANTES  EM 

EVENTOS 
• Número de pronunciamentos (solenidades do Dia do Farmacêutico, 

congressos, eventos organizados pelo CFF e CRFs etc): 61 

 Paraná, 27/01  São Paulo, 28/01  

Bahia, 13/01 

 
Pará, 10/02 

 



 

  

 

13.3. PRONUNCIAMENTOS DOS DIRETORES 

DO CFF OU DE SEUS REPRESENTANTES  EM 

EVENTOS 

Paraíba, 09/03 

 

Amapá, 17/03 

 

Rio Grande do Norte, 30/03 

Maranhão,  31/08 

 



 

  

 

13.3. PRONUNCIAMENTOS DA DIRETORIA DO 

CFF OU DE SEUS REPRESENTANTES  EM 

EVENTOS 
VI Congresso Brasileiro de 

Farmacêuticos em Oncologia (Sobrafo). 

Brasília,  20/04 

I Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária (SBFC) . Goiânia,  01/11 

39º Congresso Brasileiro  de Análises Clínicas.  

Rio de Janeiro,  01/07 

39º Congresso Científico do Mercado Farmacêutico. 

Rio de Janeiro,  16/05 



 

  

 

13.3. PRONUNCIAMENTOS DOS DIRETORES 

DO CFF OU DE SEUS REPRESENTANTES  EM 

EVENTOS 
IV Fórum Internacional sobre Segurança do Paciente: Erros de medicação.  Belo Horizonte, 17/08 

 

III Congresso Norte e Nordeste  de Ciências Farmacêuticas . Alagoas, 24/08 



 

  

 

13.4. PALESTRAS/CURSOS/MESAS 

REDONDAS MINISTRADOS EM EVENTOS 

• Número de palestras/cursos/mesas redondas:  66  (diretores ou seus 

representantes, assessores da presidência, técnicos e jurídicos) 

 Participação no Simpósio Virtual de Farmácia e reunião 

com farmacêuticos. Campo Grande,  14/03 

16º Farmapolis. Florianópolis, 10/11 

 

16º Farmapolis. Florianópolis, 09/11 

 



 

  

 

13.4. PALESTRAS/CURSOS MINISTRADOS 

EM EVENTOS 

• Número de palestras/cursos/mesas redondas:  66  (diretores ou seus 

representantes, assessores da presidência, técnicos, jurídicos) 

 

 

Campanha “Valorizando o Profissional 

Farmacêutico”. Piauí 12/04 

VIII Encontro Nacional de Coordenadores de Cursos de 

Farmácia. Brasília 17 a 19/10 



 

  

 

13.4. PALESTRAS/CURSOS MINISTRADOS 

EM EVENTOS 

• Número de palestras/cursos/mesas redondas:  66  (diretores ou seus 

representantes, assessores da presidência, técnicos, jurídicos) 

 

 
16º Farmapolis. Florianópolis 09/11 

 

I Congresso Brasileiro de Farmácia Comunitária. Goiânia  01/11    

 



 

  

 

 

 

  

Prêmio Paulo Queiroz Marques , durante evento 

da Anfarmag. Brasília /DF 03/2.012 

 

13.5. HOMENAGENS RECEBIDAS PELO 

PRESIDENTE 

Comenda Comemorativa  do 75º aniversário  da 

Academia Nacional de Farmácia – ANF.  08/2.012 



Patrono da Turma de  formandos do Cesmac. Maceió /AL 07/2012 

Medalha de Honra ao Mérito Farmacêutico , durante a solenidade 

alusiva ao  Jubileu de Ouro do CRF/SE, em Aracaju/SE  (10/2012) 

Comenda do Mérito Farmacêutico, durante reunião  Plenária 

Extraordinária  do CRF/PE . Recife/PE 11/2012 

13.4. HOMENAGENS RECEBIDAS PELO PRESIDENTE 



13.4. HOMENAGENS RECEBIDAS PELO 

PRESIDENTE 

Homenagem  do CRF/AP, no dia do farmacêutico.  Macapá/AP 03/2.012 

Homenagem alusiva aos 50 anos CRF/MA.  

São Luis/MA 08/2.012) 

Homenagem  da Assembleia Legislativa de Florianópolis/SC.  

Florianópolis/SC 11/2.012 

Voltar ao sumário  



 

  

 

XIV - AÇÕES DE 

FORTALECIMENTO  DOS 

CRFs 



 

  

 

XIV - AÇÕES DE FORTALECIMENTO  DOS CRFs 

 

• Campanha publicitária de valorização profissional idealizada pelo CFF e 

disponibilizada a todos os CRFs 

 

• Doação de sedes aos CRFs dos estados de Pernambuco e Espírio 

Santo 

 

• Isenção do CRF/RS do pagamento do valor referente aos custos do 

processo eleitoral eletrônico 2011 (web voto), no total de R$27.084,10. 

O CRF/RS pode utilizar esse montante para a compra de veículo para 

atividades de fiscalização 

 

• Doação do sistema informatizado da nova contabilidade pública aos 

CRFs e a sua manutenção por 1 ano 



• Pagamento da renovação do aluguel e do seguro do imóvel da sede do 

CRF/AP, por mais 1 (um) ano 

 

• Total de doações aos CRFs: R$ 189.990,00  (CRF/PR; CRF/RO; 

CRF/AC) 

 

• Total de empréstimo financeiro aos CRFs:  R$ 431.000,00 (CRF/AC; 

CRF/RO; CRF/PA; CRF/RR; CRF/TO; CRF/MT) 

XIV - AÇÕES DE FORTALECIMENTO  DOS CRFs 

Voltar ao sumário  



XV - PARCERIAS  



XV - PARCERIAS  
 

 • Apoio para a manutenção da Sociedade Brasileira de Farmácia 

Comunitária – SBFC ( 2012/2013) 
 

•  Apoio à Fundação Brasileira de Ciências Farmacêuticas 
 

• Integração do Cebrim à Rebracim (Rede Brasileira de Centros e Serviços 

de Informação sobre Medicamentos)   
 

•  Acordo de cooperação técnica, firmado com a Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES/MS), para disponibilizar, por 

meio do portal “Saúde baseada em evidências” , da Capes 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), 

acesso gratuito às publicações científicas em revistas, periódicos e livros 

a todos os farmacêuticos brasileiros 



 

  

 

XV - PARCERIAS  
 

 

•  Apoio ao Movimento Saúde + 10 (http://www.saudemaisdez.org.br/ ) 

 
 Referência da diretoria a esse movimento: José Vílmore Silva Lopes Junior 

Voltar ao sumário  

http://www.saudemaisdez.org.br/


 

  

 

XVI - SETORES 

INTERNOS DO CFF 



 

  

 

• Número de funcionários: 5 farmacêuticos 
 

 

 

 

 

 

 

 
• Atividades realizadas: 

 

Análise e elaboração de pareceres técnicos para órgãos da 

administração direta, CRFs, diretoria do CFF e conselheiros federais  - 

31 
 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  

 

• Atividades realizadas: 
 

 Participação em fóruns, comissões, grupos de trabalho e audiências 

públicas, de diversas instituições (Câmara dos Deputados, Senado, 

MS, Anvisa) 
 

 Acesso aos sites da Câmara dos Deputados e do Senado, para  

acompanhamento dos projetos de lei e  aos sites da Anvisa e do MS, 

para acompanhamento de  publicações de interesse da categoria 

farmacêutica 

 

 Participação em reuniões das comissões assessoras e dos grupos de 

trabalho do CFF, sempre que ocorre solicitação 

 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  

 

• Atividades realizadas: 

 

Elaboração do “Clipping” semanal para farmacêuticos cadastrados no site do 

CFF 
 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  

 

• Atividades realizadas: 
 

Acompanhamento das publicações do governo federal no Diário Oficial 

da União (DOU), disponibilizando-as, quando necessário, à diretoria do 

CFF e aos conselheiros federais 

 

Organização e avaliação dos resultados da I Oficina de Serviços 

Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias  

 

 

 

 
 

 

 

 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 

Reunião de avaliação da oficina 



 

  

 

• Atividades realizadas: 
 

 Apoio ao início da elaboração do documento da I Oficina de 

Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias   
 

 Elaboração de informes técnicos sobre a profissão, em resposta à 

solicitação de instituições nacionais e internacionais 

 

 Participação em entrevistas a órgãos de imprensa em geral 

 

 Recebimento, guarda e consolidação das contribuições recebidas às 

consultas públicas sobre propostas de resoluções do CFF 
 

-  Acompanhadas: 04  

 

 

 

 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  

 

• Atividades realizadas: 
 

 

 Elaboração e apresentação de palestras em diversos estados da 

Federação, sobre temas relacionados à profissão, às vezes 

representando a diretoria do CFF: 23  

 
 Participação em diversos eventos farmacêuticos por todo o país 

 
Preparação de palestras para assessorar diretoria e conselheiros 

federais 

- Número de apresentações elaboradas: 26 

 Diretoria: 23 

 Conselheiros federais: 03 

 

 

 

 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  

 

• Atividades realizadas: 

 
 

Elaboração de respostas técnicas e político–institucionais às 

consultas formuladas por farmacêuticos, outros profissionais da 

saúde, instituições públicas e privadas: 300 em média  

 

Participação em todas as Reuniões Plenárias: 12 

 

Participação no projeto de reformulação da revista Infarma, 

importando a revista para a plataforma SEER/OJS, passando-a 

para formato eletrônico 

 

-  Total de edições já publicadas, lançadas no sistema: 15 

 

 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  

 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 

 Tela do SEER/OJS, como exemplo das edições da revista Infarma,  

lançadas no sistema 



 

  

 

• Atividades realizadas: 
 

Apoio à Cofisc: 
 

-  Elaboração de respostas aos questionamentos do COFISC ONLINE 
 

- Acompanhamento do recebimento dos relatórios de atividades de 

fiscalização (RAFs) dos CRFs 
 

Elaboração e aplicação de questionário para levantamento de 

temas/necessidades de treinamento de farmacêuticos fiscais dos CRFs. 

Foram recebidas 113 contribuições de fiscais.  

As informações recebidas foram consolidadas e encaminhadas à Cofisc  

 

Total de minutas de ofícios elaborados para a presidência do CFF:  54 

 

Número de outros documentos elaborados para a presidência: 48 (minutas 

de discursos, pronunciamentos e outros) 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  

 

• Atividades realizadas: 

 
 

  Levantamento, junto aos CRFs, e consolidação dos dados do ano de 

2.011, referentes ao número total de farmacêuticos distribuídos por  

gênero, baixas de inscrição e  falecidos.  

    

 Idem, em relação às empresas, no que se refere ao número de baixas 

de inscrição de pessoa jurídica e de farmácias que funcionam 24 horas 

por dia 

 

  Elaboração do relatório de gestão do CFF - 2.012 

 

 

16.1. ASSESSORIA TÉCNICA 



 

  
 

• Coordenador Administrativo: Valmir de Santi 

 

• Coordenador Técnico-Científico: Tarcisio José Palhano 

 

• Número de funcionários: 04 farmacêuticos; 01 auxiliar administrativo 

16.2. CEBRIM 

Farmacêuticos da equipe do Cebrim 



 

  
 

 

•  Atividades realizadas: 
 

 Foram elaboradas e enviadas 768 respostas técnicas às consultas 

formuladas por farmacêuticos e outros profissionais da saúde, 

instituições públicas e privadas, conforme segue: 

16.2. CEBRIM 

Via das consultas/respostas Nº 

Sistema de informação farmacoterapêutica (Sifar) 740 

E-mail 

cebrim@cff.org.br  e contato site CFF 14 

Solicitação de Centros de Informação sobre 

Medicamentos da América Latina e Caribe (Red 

CIMLAC) 

14 

Total 768 

mailto:cebrim@cff.org.br
mailto:cebrim@cff.org.br
mailto:cebrim@cff.org.br
mailto:cebrim@cff.org.br
mailto:cebrim@cff.org.br


 

  
 

• Atividades realizadas: 
 

 Organização do hotsite do Cebrim no site do CFF  

http://www.cff.org.br/pagina.php?id=3&menu=3&titulo=Cebrim 
 

−   número de Alertas Cebrim:   08 

−   número de Cebrim Informa:  03 

−  atualização do cadastro dos CIMs do Brasil, com visualização via satélite 

16.2. CEBRIM 

http://www.cff.org.br/pagina.php?id=3&menu=3&titulo=Cebrim
http://www.cff.org.br/pagina.php?id=3&menu=3&titulo=Cebrim
http://www.cff.org.br/pagina.php?id=3&menu=3&titulo=Cebrim
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• Atividades realizadas: 

 

  Elaboração e publicação do Boletim Farmacoterapêutica – 02 edições 

 
 

16.2. CEBRIM 



 

  
 

• Atividades realizadas: 

 

 Elaboração e publicação de notas técnicas: 01 

 

 Elaboração de pareceres técnicos: 01  (Temozolomida versus dacarbazina, 

para tratamento do glioblastoma multiforme recém-diagnosticado) 

 

 Elaboração e implantação do Programa de Garantia de Qualidade do Serviço 

de Informação sobre Medicamentos no Cebrim/CFF 
 

16.2. CEBRIM 



 

  
 

•  Atividades realizadas: 

 

 Indicador de qualidade - satisfação do usuário 
 

  

-  Avaliação quanto à satisfação do usuário pelo atendimento recebido (Sifar) 

16.2. CEBRIM 

Nível de Satisfação % 

Muito Bom (MB) 79,1 

Bom  (B)  8,7  

Insatisfeito (I) 12,3 

MB+B = 87,8% 

n = 327 respostas avaliadas 



 

  
 

•  Atividades realizadas: 

 

 Indicador de qualidade -  tempo de resposta 

 

- Tempo de elaboração e envio de resposta 

16.2. CEBRIM 

Padrão internacional: 70% respondidas em menos de 24h 

Classificação 
Número total e % 

de respostas 

Número total e % de 

respostas  em menos de 

24 horas 

Sem paciente envolvido 529 (71,5%) 410 (77,5%) 

Com paciente envolvido 211 (28,5%) 174 (82,5%) 

Total 740 (100,0%) Média (78,9%) 



 

  
 

•  Outras atividades: 

 

 Visitas de representantes de entidades/instituições/organizações: 

− Rebracim (Brasil)  

− Universidade Nacional da Colômbia (Colômbia)  

− Universidade do Atlântico (Colômbia) 

− Instituto de Saúde Pública do Chile (Chile)  

− Unieuro/DF 

− UnB/DF  

− Faculdade Unievangélica/GO  
 

 Número de entrevistas na rádio EBC:  05 (Rogério Hoefler e Alessandra Russo) 

16.2. CEBRIM 



 

  
 

16.2. CEBRIM 
• Participação em  Cursos/Eventos: 
 

 
 

Curso de Introdução à Bioestatística - Universidade Federal de São Paulo 

(UNIFESP)/Escola Paulista de Medicina,  na modalidade ensino a distância 

 

Módulo I do curso de Farmacologia Clínica (Sistema Nervoso Central) -

Universidade de Brasília (UnB) – Brasília/DF 

 

IV Congresso Brasileiro sobre o Uso Racional de Medicamentos - Salvador/BA 

 

 II Encontro Nacional de Usuários de Sistema Eletrônico de Editoração de 

revistas (SEER/OJS) – Brasília/DF 

 

2º Congresso Brasileiro de Farmacêuticos Clínicos - São Paulo/SP 

 

 I Seminário Internacional Teórico Metodológico da Avaliação de Políticas e 

Sistemas de Saúde  (MS/UnB/CNS) – Brasília/DF 

 



 

  
 

16.2. CEBRIM 
• Participação em  Cursos/Eventos: 

 
 
 

 Congresso Brasileiro de Assistência Farmacêutica (CONBRAF) - São Paulo/SP 

 

 III Fórum da Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informação sobre 

Medicamentos (Rebracim) - Salvador/BA 

 

 I Encontro Nacional de Comissões de Saúde Pública dos Conselhos Regionais 

de Farmácia  - São Paulo/SP 

 

  IX Encontro Internacional de Farmacovigilância das Américas - Brasília/DF 

 

 I Oficina sobre Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias do CFF - 

Brasília/DF 



 

  
 

16.2. CEBRIM 

•  Número de palestras ministradas: 12 

 

 Importância da difusão de Centros de Informação sobre Medicamentos no SUS, 

durante o Congresso Brasileiro de Assistência Farmacêutica (CONBRAF) – São 

Paulo/SP 

 

 Medidas Legais de Controle e Uso Racional de Antimicrobianos -Teresina/PI 

 

 Centro de Informação sobre Medicamentos  (Cebrim/CFF), na UnB - Brasília/DF 

 

 Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias  - Teresina /PI 

 

 Panorama Internacional sobre Prescrição Farmacêutica - Brasília/DF 

 

 



 

  
 

16.2. CEBRIM 
• Palestras ministradas: 

 

 Prescrição Farmacêutica - Porto Alegre/RS, Floriano/ PI, Teresina/PI 

 

 Registro de Medicamentos, na UnB - Brasília/DF 

 

 Estratégias de informação aos profissionais: Boletins de Medicamentos,  

durante o IV Congresso Brasileiro sobre Uso Racional de Medicamentos – 

Salvador/BA 

 

 Farmacovigilância como estratégia para promoção do uso racional de 

medicamentos, na Universidade CEUMA  – São Luís/MA 

 

 Informação independente para promoção do uso racional de medicamentos, na 

Unieuro – Brasília/DF 



 

  
 

16.2. CEBRIM 
• Parcerias: 

 

 Hospital Universitário de Brasília/Universidade de Brasília (UNB/HUB) – 

proposta de estágio para os farmacêuticos do Cebrim, com a contrapartida do 

fornecimento de informações sobre medicamentos, in loco (em andamento)  
 

 British National Formulary (BNF) - proposta de elaboração do Formulário 

Terapêutico Brasileiro (em andamento) 

 

 Micromedex  - proposta de elaboração do Formulário Terapêutico Brasileiro (em 

andamento) 
 

 Pesquisa internacional em parceria com a ONG Alemã Bukopharma-Kampagne. 

− Comportamento empresarial: o que fazem as companhias farmacêuticas 

alemãs sediadas no Brasil para favorecer acesso e disponibilidade de 

medicamentos essenciais 

Os resultados apresentados em eventos realizados na Alemanha, de 

26/11/12 a 10/12/12 

 



 

  
 

16.2. CEBRIM 
• Parcerias: 
 

 Integração do Cebrim/CFF à Red de Centros de Información sobre 

Medicamentos de Latinoamerica y Caribe - Red CIMLAC (08/2012) 
 

 Participação ativa no GT de intercâmbio de recursos humanos e bibliográficos - 

disponibilização do Boletim Farmacoterapêutica no site da Red CIMLAC 

(09/2012) 
 

 Integração à rede Rebracim (08/2012)  

 Participação no GT para elaboração de minuta da política dos serviços de 

informação sobre medicamentos no SUS (09/2012) 

 Integração à Plataforma Regional de Inovação e Acesso a Tecnologias em 

Saúde – PRAIS/OPAS, como membro da Red CIMLAC (08/2012) 

 Proposta de credenciamento do Cebrim/CFF como Centro Colaborador da 

OMS/OPAS  em informação sobre medicamentos (em andamento) 



 

  

 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 
 

•  Número de funcionários: 02 jornalistas; 01 fotógrafo 
 

• CAMPANHA PUBLICITÁRIA 
 

 Desenvolvimento e acompanhamento do Plano de Comunicação do CFF,  

proposto pela Agência Área de Comunicação 
 

 

  Tema: Farmacêutico, sempre perto de você (Análises Clínicas, Indústria de 

Cosméticos e Alimentos) 



 

  

 

 

• CAMPANHA PUBLICITÁRIA 
 

  

 Conselhos Regionais de Farmácia, com participação efetiva na divulgação da 1ª 

Campanha Nacional de Valorização Profissional: AM; BA; DF; ES; PA; RO; SP; 

RS; SC; MG; TO; MS; CE; MT, GO e RN 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

  

 

 

• CAMPANHA PUBLICITÁRIA 

 

 Peças produzidas: vídeo, “spot rádio”, “busdoor”, “outdoor”, 

“banner” para aeroporto e cartazes  
 

−Resultado direto: 62.706.847 de pessoas impactadas pela 

campanha (dados da agência) 

 

−Resultado indireto: milhares de pessoas impactadas por ações 

em “outdoors”, redes sociais, “newsletters”, “busdoors” e 

participação dos CRFs 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

  

 

 

• REVISTA PHARMACIA BRASILEIRA 
 

 Edições publicadas: 03  (nos 84, 85 e 86) 
 

-  Tiragem: 130.000 exemplares das edições nos 84 e 85 
 

- Lançamento da versão eletrônica a partir da edição nº 86 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

  

 

• RÁDIO 

 

 Número de entrevistas com farmacêuticos no Programa da 

Empresa Brasileira de Comunicação (EBC):  49  

 

−Farmacêuticos que participaram do maior número de entrevistas: 

Dr. Cadri Awad, Dra Josélia Frade, Dr. Rogério Hofler, Dr. 

Edmilson Cardoso 

 

−As entrevistas da EBC foram desmembradas pela RadioWeb em 

52  novas entrevistas e distribuídas a 797 emissoras de todo o 

país (até 10/2.012) 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 

• ENTREVISTAS EM DIFERENTES VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

Participação do Dr. Tarcísio Palhano no Programa Bem Estar da  Rede Globo, no 

dia 25/10, abordando o tema  “Riscos da automedicação” 



 

 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 

• ENTREVISTAS EM DIFERENTES VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

Participação do Dr. Tarcísio Palhano no Programa Bem Estar da  Rede Globo, em 

04/12, abordando o tema  “Uso correto de corticosteróides” 



 

  

 

 

• ENTREVISTAS EM DIFERENTES VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO 

 

 Entrevistas para: Guia da Farmácia; Zero Hora; revista Veja; Rádio 

Gaúcha; Portal da ABCfarma; Site PFarma; Portal Racine; jornal 

Folha de São Paulo; revista da Ascoferj; Rede Globo; Tv Record – 

Brasília; SBT- Brasília; TV Justiça; Correio Brasiliense; Portal UOL; 

Portal G1; Blog Saúde e Ric Record/SC 

 

− Farmacêuticos mais entrevistados: Walter da Silva Jorge João, 

Tarcísio José Palhano, José Luis Miranda Maldonado e Josélia 

Cintya Pena Frade 

 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

  

 

 

 
• SITE e INTERNET 
 

 

  Total de visitas: 1.009.015 - média de 91 mil/mês 
 

  Notícias publicadas: 132 - média de 11/mês (baixa) 

 

  Newslleters enviadas: 27 - média  de 69 mil endereços de e-mail (25% de 

leitura ou 17 mil leitores para cada newsletter com notícias ou informes do 

CFF)  
 

 

 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

  

 

 

 

• SITE e INTERNET 

  

 Perfis no Facebook: diretores (4 perfis que multiplicaram as mais 

importantes notícias para a categoria)  

 

−Cerca de 30 mil visitas à Fanpage do CFF no Facebook, com 2 

mil comentários (99% positivos) 
 

−Destaque: o vídeo da campanha publicitária, de julho de 2012, 

teve 994 compartilhamentos 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

  

 

 

    

• OUTRAS AÇÕES  

 

 Registro fotográfico dos eventos realizados e apoiados pelo CFF 

 

 Apoio à padronização visual da marca e papelaria do CFF 

 

 Reunião com assessores de impressa de CRFs, representando 

cada região do país (05/2.012) 

16.3. ASSESSORIA DE IMPRENSA 



 

  

 

16.4. AUDITORIA 

• Número de funcionários: 03 auditores 

 
 

• Função: realizar auditorias de controle interno, buscando avaliação dos 

métodos e controles administrativos aplicados pelos Conselhos Federal e 

Regionais de Farmácia, por meio de visitas anuais 
 
 

• Trabalhos desenvolvidos:  
  

 Orçamento Programa do CFF e CRFs para o exercício de 2013 – 

Aprovado na Reunião Plenária de 12/2.012   



 

  

 

16.4. AUDITORIA 
 

• Trabalhos desenvolvidos  
  

 

 Reformulações Orçamentárias – são recepcionadas, analisadas e 

arquivadas.  

De acordo com os artigos 8º e 9º da Resolução CFF nº 531/2010, estas 

reformulações devem ser autuadas e registradas em processo 

administrativo, a ser encaminhado à Comissão de Tomada de Contas 

após análise e parecer da Auditoria, e uma vez homologado pelo 

Plenário do CFF, deverá ser publicado no Diário Oficial da União 



 

  

 

16.4. AUDITORIA 
• Trabalhos desenvolvidos  
  

 Plano Anual de Auditoria (PAA) – a confecção e o cumprimento do 

PAA  visa a atender ao disposto nos incisos V e VII do artigo 50, da 

Resolução CFF nº 531/2010, e incisos II dos arts. 2º, 6º e 7º, da 

Decisão Normativa nº 124, de 5 de dezembro de 2012, do Tribunal de 

Contas da União 
 

O PAA é constituído de forma a que todos os CRFs sejam visitados ao 

menos uma vez por ano, para que seja feita a análise dos atos e fatos 

administrativos do exercício imediatamente anterior.  

No cronograma de visitações, observam-se algumas particularidades, tais 

como: 
  CRFs Número de etapas Número de Auditores 

 SP 2 3 

MG, PR 2 2 

GO, RJ, RS e SC 1 2 

Nos demais  1 1 



 

  

 

16.5. AUDITORIA 
• Controle de processos disponíveis para avaliação da Comissão de 

Tomada de Contas – encontram-se disponíveis para análise da 

comissão, com posterior remessa para homologação do Plenário, os 

seguintes processos de prestação de contas: 

  

 Prestações de contas do CRF/RO – exercícios de 2006, 2007, 2008, 

2009 e 2010, atrasados em função de problemas no processo de 

2007 

 

 Prestações de contas do CRF/DF – exercícios de 2008, 2009 e 2010 

foram auditados em novembro/2012, e estão tramitando 

 

 Prestações de contas do exercício de 2011 – todas estão disponíveis 

para análise, com exceção das contas dos CRFs do PA, RO, TO, PI, 

RJ e DF, que estão tramitando 



 

  

 

16.5. AUDITORIA 

• Processos de Tomada de Contas Especial – foram concluídos os 

Processos de Prestação de Contas dos CRFs dos Estados do Ceará, 

Minas Gerais e Rio Grande do Sul.  

Para esta categoria de processos, o trabalho é desenvolvido pelo 

departamento de auditoria, em conjunto com a assessoria jurídica  

 



 

  

 

16.4. AUDITORIA 
• Execução do Plano Anual de Auditoria – foram realizadas todas as auditoria 

planejadas, não restando pendência 

 

Além do cumprimento do cronograma anual, foi realizada auditoria dos 

exercícios de 2008, 2009, 2010 e 2011 do CRF/DF, em uma única visita, 

eliminando o único CRF com pendência para tramitação dos processos de 

prestação de contas.  

Em situação análoga, foi formalizado o processo de prestação de contas do 

CRF/RO, do exercício de 2007, tornando possível a tramitação dos processos 

de prestação de contas dos exercícios de 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010 

 

Atendendo às alterações impostas pela nova Contabilidade Pública, cujo 

enfoque foi alterado do Orçamento para o Patrimônio, e pela amplitude e 

profundidade do trabalho desenvolvido pelo Departamento de Auditoria, as 

áreas de Controle Patrimonial e Controle da Dívida Ativa dos CRFs passam a ter 

destaque no trabalho de controle e assessoramento a serem dispensados na 

execução do Plano Anual de Auditoria para o exercício de 2013 



 

  

 

16.5. ASSESSORIA JURÍDICA 

•  Número de funcionários: 03 advogados; 

03 auxiliares administrativos; 01 estagiária 

 

 

•  Processos  com entrada em 2011 e concluídos em 2012:   333 

 

•  Processos  com entrada em 2012 

Cadastrados 
Concluídos e devolvidos ao  estado 

de origem 

Em 

andamento 

2.647 1.651 (62,4%) 996 (37,6%) 



 

•  Origem dos processos por região 

186 
(7%) 

169 
(6%) 

129 
(5%) 

1517 (57%)  

645 (25%) 

NORTE 

NORDESTE 

CENTRO-OESTE 

SUDESTE 

SUL 

REGIÃO 

16.5. ASSESSORIA JURÍDICA 



 

• Origem dos protocolos destinados à assessoria jurídica por 

região 

 

 Distribuição dos estados por região, destacando os que  

encaminharam o maior número de protocolos (processos/consultas) 

ao CFF 
 

 

 

 

 
  

  

  

 

  

 

Região Estado com maior participação na região 

  Centro-Oeste DF  (47%) 

  Norte AP  (50%) 

  Nordeste PB  (39%) 

  Sudeste RJ   (55%) 

  Sul PR  (47%) 

16.5. ASSESSORIA JURÍDICA 



 

  

 

 

•  Processos éticos cadastrados e autuados  em 2012  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

• Pareceres elaborados:  2.754  
 

• Ofícios expedidos: 563  
 

• Ofícios circulares expedidos: 09  
 

• Acórdãos publicados: 2.812 
 

 

Número de 

processos 

cadastrados 

Julgados 

pelo 

Plenário 

Baixados em  

diligência 

Distribuídos aos 

conselheiros 

federais 

A serem 

distribuídos aos 

conselheiros 

federais 

72 02 (3%) 02 (3%) 29 (40%) 39 (54%) 

16.5. ASSESSORIA JURÍDICA 



 

  

 

• Outras ações   

 Participação efetiva na comissão de Tomada de Contas Especial   

 Palestras ministradas: 09 

 Organização e implementação das estratégias definidas na reunião 

dos advogados, ocorrida em agosto  

16.5. ASSESSORIA JURÍDICA 



• Número de funcionários: 02 administradores 

 

• Atividades realizadas 

 

  Execução do contrato de publicidade 

 

  Coordenação do processo de aquisição e adequação da estrutura da nova 

sede 

 

 Coordenação do processo de alienação dos imóveis da instituição (Resolução 

475/2008) 

 

16.6. COORDENADORIA EXECUTIVA 

(ADMINISTRAÇÃO) 



 

  

 

• Atividades realizadas 

 

 Coordenação do processo seletivo (concurso público) 

 

 Coordenação do processo de confecção da nova Cédula de Identidade do 

Farmacêutico (Res. 494/2008) 

 

 Realização de análises para auxiliar a diretoria a determinar a sistematização 

e conciliação dos processos de produção e a racionalização do trabalho, 

propondo novos métodos e avaliando seus resultados  

 

 

16.6. COORDENADORIA EXECUTIVA 

(ADMINISTRAÇÃO) 



 

  

 

16.7. COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES 

ASSESSORAS E GRUPOS DE TRABALHO 

  
• Número de funcionários: 03 auxiliares administrativos 

 

 

 

 

 
• Ações: 
 

 Assistir a todas as Comissões Assessoras e Grupos de Trabalhos nomeados 

pela Diretoria do CFF 
 

 Apoiar o Setor de Eventos em solenidades, seminários, congressos, etc. 

promovidos pelo CFF 



 

  

 

16.7. COORDENAÇÃO DAS COMISSÕES 

ASSESSORAS E GRUPOS DE TRABALHO 

  
•  Ações: 

 
 Manter contato direto e permanente com as comissões, grupos de trabalho 

e fazer interlocução com a diretoria  

 

 Fazer convocação de todos os membros das comissões assessoras e 

grupos de trabalho 

 

 Organizar todo arquivo permanente de todas as comissões assessoras e 

grupos de trabalho 

 

 Elaborar, remeter e expedir todos os documentos gerados pelas Comissões 

Assessoras e Grupos de Trabalho 

 

 Elaborar relatório final de todas as comissões assessoras e grupos de 

trabalhos 
 
 

 



 

  

 

• Número de funcionários: 03 auxiliares administrativos 

 

• Trabalhos periódicos mensais 

 Registro de ponto eletrônico; 

 Controle de vale-transporte; 

 Controle de ticket refeição e alimentação; 

 Controle de notas fiscais e descontos em folha de pagamento dos 

convênios 

 Controle de recebimento e encaminhamento de  atestados médicos 

 Contratos consignáveis/empréstimos 

16.8. RECURSOS HUMANOS 



 

  

 

• Trabalhos periódicos mensais 
 
 

 Confecção da folha de pagamento 
 

  Acompanhamento das férias 
 

 Encargos sociais - emissão e conferência das guias de recolhimentos 

obrigatórios como: FGTS;INSS;PIS/PASEP e IR 

  

  Acompanhamento da regularização da Certidão Negativa de Débito – CND 
 

 Acompanhamento e participação nas reuniões realizadas, referentes ao 

projeto elaborado pela empresa Labor, para recepção dos concursados; 

acolhida, treinamento e interação com a equipe contratada 

16.8. RECURSOS HUMANOS 



 

  

 

• Trabalhos anuais 

 

 Informação aos órgãos competentes do Governo sobre:  

 

-DIRF – Declaração de Informação Retida na Fonte 
 

-RAIS – Relação Anual de Informação Social 

 
 

 Confecção da declaração de rendimentos de cada funcionário 
  

 Programação anual da escala de férias – ano: 2.013 
  

 Acordo Coletivo de Trabalho – ACT (2.012/2.013) 

16.8. RECURSOS HUMANOS 



 

  

 

 

• Quadro de Pessoal 
 

 Habilitação profissional dos empregados 

 

 

 

 

 

 
 
 Enquadramento dos empregados na tabela salarial, nos termos da Resolução 

CFF  nº 484/2.008 

Nível de escolaridade Número (%) 

Superior 43 (70,49%) 

Superior incompleto 08 (13,11%) 

Ensino médio 05 (8,20%) 

Ensino fundamental 05 (8,20%) 

Enquadramento dos empregados na tabela salarial  Número (%) 

GIII – Grupo de Nível Superior 25 (40,98%) 

GII – Grupo de Nível Médio, com habilitação técnica 05 (8,20%) 

GI – Grupo de Nível Médio    31 (50,82%) 

16.8. RECURSOS HUMANOS 



 

  

 

 

 

•  Movimentação de empregados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
•  Movimentação de estagiários 
  

 Número de estudantes contratados para estágio: 12 

 Número de estagiários desligados: 08 

 

Movimentação de empregados Número  

Número de empregados em janeiro de 

2012 
 49 

Admissões  15 

Dispensas  03 

Número de empregados em dezembro de 

2012 
 61 

16.8. RECURSOS HUMANOS 



 

  

 

 16.9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

• Estrutura do setor:  12 computadores servidores  
 

• Serviços: 
 

Serviço de rede Microsoft, com 96 estações  de rede e mais de 200 usuários 
 

 Serviço de banco de dados, com 7 bancos distintos 
 

 Serviços de segurança 
 

 Administração de e-mail e gerenciamento de conteúdos dos sites 
 

 Sistemas e aplicações necessárias aos setores do CFF para execução dos 

trabalhos como: Contabilidade, RH, Portaria, Secretaria, Compras, etc. 

•  Número de funcionários: 03 analistas de 

sistemas; 01 estagiário 



 

  

 

 

• Atividades realizadas  

  

Administração dos computadores servidores e seus respectivos serviços 

 

Gerenciamento do patrimônio tecnológico (computadores servidores, 

desktops, computadores portáteis, impressoras e demais equipamentos 

de rede) e softwares do CFF  

 

Atendimentos, manutenção e suporte  a todos os CRFs, conselheiros 

federais, comissões , grupos de trabalho, visitantes  e funcionários do 

CFF 

 

 Desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de conteúdo de Web 

Sites 

 16.9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 



 

  

 

 

• Atividades realizadas  

  

 Instalação do Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas “SEER-

OJS”, para publicações do CFF, como a  revista Infarma e o Boletim 

Farmacoterapêutica 
 

 Substituição de 2 computadores servidores com serviços de migração, 

atualização  do sistemas de banco de dados e atualização de sistemas 

operacionais para Microsoft Windows 7 Professional, de algumas 

estações de trabalho 
 

 Avaliação e recebimento de propostas para atualização dos sistemas e 

equipamentos utilizados pelo CFF  
 

 Manutenção do Regulamento Interno de Segurança da Informação 

(RISI) 

 16.9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 



 

  

 

• Atividades realizadas 

 

 Planejamento, implantação e supervisão de projetos e sistemas de 

processamento eletrônico de dados 

 

 Encaminhamento de planilhas, mapas e todo material por mídia e/ou 

outros meios eletrônicos para os órgãos competentes 

 

 Publicação no Diário Oficial da União de documentos institucionais 

 

 Rotina diária de backups, atendimento a ocorrências de internet, 

firewall, e-mail, internet sem fio, site, rede elétrica da tecnologia de 

informação e serviços de telefonia do CFF, junto aos fornecedores 

 

 Apoio aos eventos e reuniões 

 16.9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 



 

  

 

• Atividades em andamento 

 

 Implantação do projeto de emissão da nova cédula de identidade 

profissional – sistemas: MONITOR CRFs – WEBSERVICE – SISTEMA 

ONLINE 

 

Apoio ao processo de contratação de empresa especializada no 

fornecimento e manutenção de sistema web para auxiliar os trabalhos 

de armazenamento e distribuição de dados gerados pela Comissão de 

Avaliação do Ensino Farmacêutico (CAEF) 

 

 16.9. TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 



 

  

 
• Mudanças: 

 Implementação de link de licitações no site do CFF para divulgação aos 

interessados  

 Informatização dos procedimentos do setor via sistema SG – compras, 

licitações e contratos  

 

16.10. COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E 

ALMOXARIFADO 
• Número de funcionários: 04 auxiliares administrativos; 01 estagiário 

 



 

  

 

• Atividades realizadas: 
 

Número de licitações: 18 
 

–  Licitações por modalidade Carta-Convite: 02 
 

–  Licitações por modalidade Pregão: 08 
 

– Licitações por modalidade Pregão Sistema de Registro de Preços: 

01 
 

–  Licitações por modalidade Concorrência: 03 
 

–  Licitações por modalidade Dispensa: 03 
 

–  Licitações por modalidade Tomada de Preços: 01 

 

16.10. COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E 

ALMOXARIFADO 



 

  

 

• Atividades realizadas: 

 

 Número de contratos:16 
 

 Número de termos aditivos aos contratos: 18 

 

 Número de compras diretas: 294 

 

 Número de compras diretas utilizando a base da nova implantação do 

sistema SG – Compras, Licitações e Contratos: 109 
 

16.10. COMPRAS, LICITAÇÕES, CONTRATOS E 

ALMOXARIFADO 



 

  

 

16.11. ORÇAMENTO E FINANÇAS 

• Número de funcionários: 01 contador; 02 técnicos em 

contabilidade; 03 auxiliares administrativos 

• Atividades realizadas:  

 Fazer a classificação contábil dos documentos para  a devida contabilização 
 

 Analisar os documentos classificando o número da conta orçamentária correta 
 

 Verificar a existência de saldo orçamentário na conta já classificada 
 

 Emitir a nota de empenho 
 

 Confeccionar cheques e provisão para pagamento 
 

 Apresentar à diretoria os documentos que compõem o processo com o respectivo 

cheque para assinatura 



 

  

 

16.11. ORÇAMENTO E FINANÇAS 

• Atividades realizadas:  

 

 Verificar a data de pagamento e fazer a liquidação do processo 

 

 Conciliar todas as contas (resultado e patrimonial) 
 

 Elaboração de balancetes mensais e trimestrais 
 

 Remeter a auditoria interna, e em seguida para a Comissão de Tomada de Contas 

do CFF, toda a documentação de um determinado período para análise e parecer 
 

 Após a análise e parecer citados no item anterior, todos os processos serão 

arquivados, ficando disponíveis para consultas 
 

 No final de cada exercício, é elaborado o processo de prestação de contas, que 

ficará à disposição do Tribunal de Contas da União 



 

  

 

16.11. ORÇAMENTO E FINANÇAS 

16.11.1. Balanço Financeiro 



 

  

 

16.11. ORÇAMENTO E FINANÇAS 

continua 



 

  

 

16.11. ORÇAMENTO E FINANÇAS 



 

  

 

16.11. ORÇAMENTO E FINANÇAS 



 

  

 

16.11. ORÇAMENTO E FINANÇAS 



 

  

 

16.12. SECRETARIA, EXPEDIENTE E PROTOCOLO 
 

• Número de funcionários: 05 auxiliares administrativos  

• Ações: 
 

 Coordenar os procedimentos de protocolo e comunicações 
 

 Protocolizar documentos e acompanhar o seu andamento 
− 4.624 documentos de entrada 

− 568 ofícios de saída  

− 71 documentos internos 
 

 



 

  

 

16.12. SECRETARIA, EXPEDIENTE E PROTOCOLO 
 

• Ações: 

 

 Realizar triagem dos documentos para serem despachados pelo 

presidente e pelo secretário-geral, e distribuir aos setores para 

providências 

 

 Proceder ao arquivamento de todos os documentos de 

correspondências expedidas e recebidas 

 

 Propor medidas que visem a melhoria do sistema de arquivamento, 

de modo a agilizar essa operação, tornando precisa a localização e o 

registro dos documentos 

 



 

  

 

16.12. SECRETARIA, EXPEDIENTE E 

PROTOCOLO 
 • Ações: 

 

 Acompanhar e controlar os processos em grau de recurso no CFF 

respeitados as atribuições de competência da consultoria jurídica 

 

 Secretariar as 12 reuniões Plenárias, as 24 de Diretoria e a Reunião 

Geral dos Conselhos Federal e Regionais de Farmácia, elaborando 

seus atos preparatórios, suas atas, decisões e providenciando a 

respectiva publicação, quando for o caso 

 

 Encadernar as atas, os processos eleitorais e históricos 

 

 



 

  

 

16.13. Eventos 

•   Número de funcionários: 02 auxiliares administrativos 

 

•  Ações 

 Dar vida aos projetos, ideias e atividades propostas por meio de 

metodologia apropriada e cumprimento de cronograma previamente 

definido 

 

A coordenação de eventos envolve: 

− Planejamento 

− Programação 

− Monitoramento 

− Execução 

− Resultados 

Voltar ao sumário  



 

  

 

XVII - AÇÕES PARA 2.013 



 

  

 

XVII -  AÇÕES PARA 2.013 
 

•  Participação em audiência pública sobre o Projeto de Lei nº 113/2.005, 

que dispõe sobre a duração do trabalho dos farmacêuticos (jornada 

máxima de 30 horas) 
 

• Atualização da resolução que aprova o novo código de ética da profissão 

farmacêutica (Resolução nº 417/2.004) 
 

• Revisão da Resolução nº 483/08, que aprova o regimento interno do CFF 
 

• Revisão da Resolução  nº 484/08, que aprova a estrutura administrativa 

e de pessoal do CFF 
 

• Início de estudo de viabilidade para atualização do plano de cargos, 

carreiras e salários dos funcionários do CFF 
 

• Publicação da CBO (Classificação Brasileira de Ocupações), do 

Ministério do Trabalho, após atualização realizada em 2.012.  

Previsão 31/01/2013 
 

 



 

  

 

XVII -  AÇÕES PARA 2.013 
 

 

• Execução das atividades planejadas pelas comissões 

assessoras/grupos de trabalho 
 

• Finalização e validação do produto da I Oficina de Serviços 

Farmacêuticos realizada em junho de 2.012 
 

• Efetivação de parceria com o British National Formulary (BNF) ou com a 

Micromedex, para a elaboração do Formulário Terapêutico Brasileiro 
 

• Realização de encontro nacional das assessorias jurídicas dos 

conselhos regionais de Farmácia 
 

• Implantação em todos os Conselhos Regionais de Farmácia da nova 

cédula de identidade profissional (com chip) 
  

• Elaboração do planejamento estratégico 
 

• Ambientação e transferência para a nova sede 



 

  

 

XVII -  AÇÕES PARA 2.013 
 

• Atualização das regulamentações sobre o campo de atuação do 

farmacêutico em vacinas, radiofármacos, prescrição farmacêutica 

 

• Estabelecimento de plano de acompanhamento e adoção de 

providências junto ao Congresso Nacional, em relação a projetos de lei 

de interesse da categoria 

 

• Criação de mecanismos que possibilitem ao CFF e aos CRFs 

acompanhar a qualidade do ensino farmacêutico no Brasil 

 

• Publicação de resolução que trate do apostilamento dos diplomas de 

pós-graduação stricto sensu, obtidos no Brasil 

 

•  Aprofundamento das discussões e ações relativas aos testes rápidos 

 



 

  

 

XVII -  AÇÕES PARA 2.013 
 

• Destinação de recursos para desenvolver ações destinadas à 

capacitação dos farmacêuticos fiscais 
 

• Consolidação de uma gestão participativa e transparente, tendo como 

parâmetro o atendimento aos anseios da categoria farmacêutica 
 

• Atualizações e patenteamento do Banco de Dados da CAEF, a ser 

disponibilizado para uso pelos CRFs  
 

• Desenvolvimento do projeto “farmacêuticos na Escola” e busca de 

parceria com o Ministério da Saúde e Educanvisa 
 

• Interação mais intensa com entidades nacionais que representam 

associações de pacientes 
 

•  Agilização da votação dos processos pendentes em 2.012 

Voltar ao sumário  


