
Será que o nosso sonho de viver em 
um país onde todos possam ter acesso 
aos serviços e produtos para promoção 
da saúde, prevenção e tratamento de 
doenças e agravos, de forma universal, 
integral e com participação social virou 
fumaça? 

A reforma sanitária, na década de 
1980, envolveu movimentos sociais e 

políticos que conjuminaram na apro-
vação da Carta Magna de 1988 que re-
conheceria o SUS como conquista da 
sociedade brasileira colocando a saúde 
como premissa básica na Constituição. 
Ainda assim, não houve, em nenhum 
momento posterior na história do Bra-
sil, estabelecimento das reais condições 
para que a efetiva implementação do 
SUS acontecesse.

O sonho de um sistema de saúde para 
todos que, desde o início já se apontava 
como desafio gigantesco, dadas as di-
mensões de um país continental como 
o nosso, foi e continua sendo dificultado 
sobretudo por dois grandes problemas 
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desafiadores que nunca foram  en-
frentados pelos gestores públicos 
que são o financiamento e a força 
de trabalho no SUS.

Ao declinar de suas responsa-
bilidades e adiar sistematicamente 
a resolução dos problemas neste 
campo, o Brasil opta pela fragiliza-
ção do sistema universal e fortalece 
o mercado privado da saúde. Esta 
opção política concretiza-se através 
de incentivos aos seguros e planos 
privados por meio da dedução do 
imposto de renda, cofinanciamen-
to dos planos privados de servido-
res públicos, não ressarcimento do 
atendimento dos clientes de pla-
nos pelo SUS e isenções tributárias 
(20% do lucro das empresas de pla-
nos privados).

Os parcos investimentos finan-
ceiros na saúde por parte do ente 
federal e dos estados impactam 
diretamente nos orçamentos dos 
municípios que, por sua vez, não se 
responsabilizam pelas políticas de 
saúde e possibilitam às empresas 

privadas a exploração desse setor, 
de forma indireta (terceirizações) e 
direta (privatizações). 

Será possível fazer com que o 
SUS cumpra seus objetivos? De-
pende. Sim, se priorizarmos investi-
mentos (financeiro, força de traba-
lho, implementação dos princípios 
orientadores) e, não, se continuar-
mos descumprindo a Constituição 
e priorizando o setor privado. 

Nesta edição, o Princípio Ativo 
destaca os reveses do SUS como 
matéria  principal e o convida a ler e 
somar forças em defesa desse siste-
ma que é fruto da luta da sociedade 
brasileira e que vem sofrendo ata-
ques por interesses daqueles que 
querem auferir lucros às custa das 
doença do povo brasileiro. Vamos 
lutar pelo resgate dos seus princí-
pios e fortalecer o SUS.

Boa leitura! Um feliz 2013 a to-
dos!

Boa leitura! Abraços!
Diretoria do Sinfarmig

A diretoria do  Sindicato dos Farmacêuticos do Estado de Minas 
Gerais (SINFARMIG) tem a honra de  convidar  a categoria para a co-
memoração do Dia do Farmacêutico, no dia 18 de janeiro de 2014, 
sábado.

 Teremos a apresentação de uma peça de teatro, seguida de um 
coquetel de confraternização.

Como ação de solidariedade, sugerimos ao colega que traga um 
quilo de alimento não perecível, que será doado a instituição(oes) 
carente(s), no momento de retirada do convite. 

O convite deverá ser retirado na sede do Sindicato  - Rua dos 
Tamoios, 462, 12º andar,  Centro, Belo Horizonte-MG. Informaremos, 
no site, o dia para retirada dos convites.

 
Informações: (31) 3212-1157 | Fax. (31) 3212-1936

E-mail: sinfarmig@sinfarmig.org.br

Obs.: Não serão liberados convites no local.
Convites limitados.

Convite
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Primum no nocere (do latim: pri-
meiro, não fazer o mal) - O primeiro 
princípio que devemos considerar na 
nossa prática profissional é o de be-
neficência/não maleficência (também 
conhecido como benefício/não male-
fício). A prática desse princípio sempre 
foi a principal razão do exercício das 
profissões que envolvem a saúde das 
pessoas (física ou psicológica). Bene-
ficência significa “fazer o bem”, e não 
maleficência significa “evitar o mal”.

 Desse modo, sempre que o pro-
fissional propuser um tratamento, ele 
deverá reconhecer a dignidade do pa-
ciente e considerá-lo em sua totalida-
de (todas as dimensões do ser humano 
devem ser consideradas: física, psico-
lógica, social, espiritual), visando ofere-
cer o melhor, tanto no que diz respeito 
à técnica quanto ao que se refere ao 
reconhecimento das necessidades físi-
cas, psicológicas ou sociais da pessoa. 
Um profissional deve, acima de tudo, 
desejar o melhor para o seu paciente, 
atuando na prevenção de agravos e na 
promoção da saúde.

Com base nesse princípio da Bioé-
tica, iniciamos nossa discussão sobre 
Prescrição Farmacêutica fazendo a se-
guinte e intrigante pergunta: a quem 
interessa a prescrição farmacêutica?

Entendemos e queremos defender 
que, ao assumir essa atividade dentro 
dos parâmetros éticos do exercício 
profissional, a resposta à pergunta não 
é outra senão a defesa e o interesse da 
saúde das pessoas que cotidianamen-
te recorrem aos balcões das farmácias 
e drogarias em nosso país.

Sob esse prisma, ao assumir a res-
ponsabilidade já prevista pela Resolu-
ção do Conselho Federal de Farmácia 
de nº 586/2013, o (a) farmacêutico (a) 
deverá estar consciente e imbuído das 
suas responsabilidades éticas e sociais 
na qualidade de profissional de saúde. 
No entanto, a pergunta persiste: está o 
farmacêutico preparado tecnicamente 
para a prescrição? Se avaliarmos o con-
texto em que são dispensados os me-
dicamentos isentos de prescrição mé-
dica como, por exemplo, analgésicos, 
antitérmicos, antiácidos, atualmente 

_ já que estão disponíveis para serem 
adquiridos pelo paciente por indicação 
de um amigo, parente ou vizinho, da 
propaganda, ou do balconista da far-
mácia_ não temos dúvidas em afirmar 
que, sim, o profissional não só deve 
estar preparado como tem o dever de 
orientar corretamente sobre o uso ra-
cional do medicamento solicitado pelo 
paciente, minimizando agravos pelo 
uso indevido.

Portanto, o raciocínio aqui colocado 
pode ser resumido da seguinte forma: 
se o cidadão vai ao balcão da farmácia 
à procura de um medicamento isento 
de prescrição para atenuar/resolver 
seu problema de saúde, que o farma-
cêutico cumpra seu papel e prescreva 
a este cidadão o melhor (mais ético) 
encaminhamento possível para que a 
sua queixa tenha a melhor resolução e 
assim Indo ao encontro do compromis-
so dos farmacêuticos com a melhoria 
da qualidade de saúde da população. É 
isto que estamos defendendo? Ótimo!! 
Estamos juntos!!

Agora, outra pergunta inquietante! 
É possível ser ético em uma farmácia 
que encontra-se em um contexto “al-
tamente contaminado” pelo nefasto 
“vírus do lucro a qualquer custo”? Ob-
viamente, teremos que avaliar com 
muito critério e refletir sobre o papel 
do farmacêutico em estar meramente 
alimentando, irresponsavelmente, o 
“modus operandi” do consumo desen-
freado de medicamentos, motivado 
única e exclusivamente pelo interesse 
do comércio e da indústria deste que 
é um dos maiores setores da economia 
mundial. 

É de consenso geral, inclusive de-

fendido por outros profissionais da 
saúde, que o farmacêutico deve inte-
grar as chamadas equipes multiprofis-
sionais de saúde existentes em serviços 
públicos e privados e assumir de forma 
mais integral a responsabilidade pela 
prescrição de medicamentos estabe-
lecidos por consenso da equipe e por 
protocolos clínicos aprovados. Certa-
mente este poderá ser um espaço im-
portante de atuação profissional que o 
farmacêutico deverá ocupar com mui-
ta competência e cada vez mais atuan-
te. Importante também alertar para o 
risco que os farmacêuticos correm de 
serem pressionados pelos gestores ou 
seduzidos pela vaidade ao assumirem 
a prescrição/transcrição de receitas no 
intuito de cobrir a ausência de médicos 
nas unidades de saúde. A face perni-
ciosa disso pode ser a redução da im-
portância da atividade em grupo dos 
profissionais de saúde. 

Por fim, reforçamos que o compro-
misso do farmacêutico com a socieda-
de vai muito além da prescrição. Fazer 
da farmácia um estabelecimento que 
possa promover saúde, prevenindo 
doenças e agravos e garantindo a me-
lhor resposta aos tratamentos farma-
cológicos é o maior desafio colocado 
ao farmacêutico e certamente será o 
grande divisor de águas na busca do 
reconhecimento e da valorização des-
te profissional de saúde. Esse compro-
misso com a sociedade não ignora que 
existe um mercado portentoso que 
atua sob a lógica do lucro. Nossa razão 
profissional de ser está justamente na 
capacidade que temos de fazer o con-
traponto em defesa do interesse do 
cidadão.  

Não temos dúvidas de que a socie-
dade brasileira acredita na seriedade 
e compromisso do farmacêutico em 
estabelecer com ela uma relação de 
respeito mútuo, ético e em busca da 
melhores respostas às suas inquietu-
des no campo da farmácia. Temos que 
traduzir essa expectativa (utópica?) de 
relação em fatos rotineiros do nosso 
cotidiano. Aí, sim, teremos galgado o 
nível de atendimento que a nossa so-
ciedade merece.

Farmacêutico: um profissional
muito além da prescrição

Todo e qualquer desempenho de atividade profissional deve ser motivado e se
justifica pelo bem que deve proporcionar à sociedade.
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As manifestações de junho 
ainda ressoam na sociedade 
brasileira que continua na ex-
pectativa de uma saúde pú-
blica “padrão FIFA”. O retum-
bante recado das ruas serve 
para chamar atenção para o 
controle social, que é a via da 
democracia participativa para 
cobrar e fiscalizar as ações de 
saúde. Em entrevista com o 
diretor Sebastião Fortunato 
de Faria Filho, perguntamos 
como os farmacêuticos po-
dem exercer o controle social 
da saúde. Tião é representan-
te dos trabalhadores pelo Sin-
farmig no Conselho Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte. 
Confira.          

O que é Controle social?

O controle social no Sistema Único 
de Saúde consiste na participação 
do cidadão(ã) na gestão pública, na 
fiscalização, no monitoramento e no 
controle das ações da administra-
ção pública no acompanhamento 
das políticas relacionadas à saúde, 
ou seja, é o controle exercido pela 
sociedade sobre o governo. Trata-
se de uma ação conjunta entre Es-
tado e sociedade ou uma forma de 
integração em que o eixo central é 
o compartilhamento de responsa-
bilidades com vistas a aumentar o 
nível da eficácia e efetividade das 
políticas e programas públicos.   

Como o farmacêutico pode atu-
ar nesse controle?

O farmacêutico, como parte da so-
ciedade, pode atuar na representa-
ção de três segmentos específicos, 
que compõem o quadro dos conse-
lhos de saúde, seja local, municipal, 
estadual ou nacional: pode atuar 
como gestor, como trabalhador ou 
como representante dos usuários. 
Acredito ser impossível ocupar dois 
ou três desses lugares ao mesmo 
tempo, por entender os conselhos 
como espaços de disputas e de re-
presentações distintas de idéias e 
projetos.

Quais segmentos dos farma-
cêuticos podem participar des-
se controle?

Acredito que todo farmacêutico ou 
outro profissional, independente 
do segmento que faça parte, pú-
blico ou privado, pode e deve par-
ticipar no controle social. Portanto, 
qualquer trabalhador da saúde 
pode participar do controle social, 
seja como conselheiro ou partici-
pando das conferências de saúde 
do nosso país. 

Na prática, como fazer isso?

Na prática, os farmacêuticos podem 
participar no controle social, repre-
sentando um coletivo, que pode ser 
uma entidade sindical ou um grupo 
de trabalhadores de uma unidade 
de saúde onde trabalha ( a equipe 
de saúde), uma instituição de ensi-
no (pública ou privada). Podem re-
presentar o gestor público ou uma 

entidade da saúde de caráter priva-
do. A participação do farmacêutico 
permite discussões importantes 
acerca dos medicamentos e ques-
tões/reflexões acerca da assistência 
farmacêutica, como a atuação dos 
conselhos de saúde para a garantia 
do direito de acesso e uso racional 
dos medicamentos, o acesso de in-
formações sobre os medicamentos 
e da possibilidade de acesso à aten-
ção farmacêutica.

No que essa participação pode 
contribuir para a saúde da po-
pulação?

Acredito que a partir do momento 
em que a participação ocorra, seja 
nos conselhos ou nas conferencias 
de saúde, o nível da eficácia e efe-
tividade das políticas e programas 
públicos possam de fato favorecer 
um acesso melhor da população 
aos serviços oferecidos pelo Sis-
tema Único de Saúde em tempo 
hábil, mais humanizado, com qua-
lidade e que atendam as demandas 
nas suas mais variadas complexida-
des. Penso que gestores, usuários e 
trabalhadores são corresponsáveis 
nesse processo.

Como as conferências de saúde 
lidam com esse tema?

De acordo com a lei 8142/90, a re-
alização das conferências de saúde 
configura uma forma de controle 
social, onde a participação popular, 
de maneira sistematizada, vai defi-
nir as principais metas para a saúde 
num determinado período da ges-
tão.

Penso que 
gestores, usuários e 
trabalhadores são 

corresponsáveis 
nesse processo.

ENTREVISTA
Controle social é mecanismo

ativo para fortalecer saúde pública
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patronal, ainda que não se negue a negociar, usa a es-
tratégia de esvaziar as reuniões. A sua diretoria nunca 
comparece às reuniões fazendo-se representar por sua 
advogada que cumpre o fiel papel de transmissora das 
decisões da diretoria e nunca está autorizada para dis-
cutir sobre alguma outra reivindicação entre os diver-
sos pontos apresentados pelos farmacêuticos, limitan-
do-se sempre a oferecer contrapropostas medíocres 
sempre abaixo dos valores de correção da inflação do 
período.

Estamos mais uma vez às voltas com essa negocia-
ção cuja data-base é no mês de junho, mas que, neste 
ano, por conta da formalização (termo de ajustamento 
de conduta) proposta pelo Ministério Público do Traba-
lho (MPT) sobre a forma de cobrança da contribuição 
assistencial, as reuniões de negociações só acontece-
ram no segundo semestre.

Estamos na expectativa de algum avanço pelo fato 
de que os maiores hospitais de Belo Horizonte concor-
daram com reajustes acima da inflação ao firmarem 
acordos coletivos com o Sindicato dos Empregados em 
Estabelecimento de Serviço de Saúde de Belo Horizon-
te e Região (Sindeess). Até o fechamento dessa edição, 
ainda não tivemos resposta formal do patronal quanto 
às nossas reivindicações. Estaremos divulgando no site 
o desenvolvimento das negociações. Fiquem antena-
dos!

Neste ano de 2013, as negociações para o farmacêu-
ticos que laboram no setor de Indústria foram definidas 
somente em setembro, lembrando que a data-base é o 
mês de março. Nessa nova convenção coletiva ficou es-
tabelecido o reajuste de 7,5% com ganho real acima da 
inflação do período. Também ficaram mantidos o adi-
cional de 25%  sobre o salário base aos farmacêuticos 
que exercem a direção técnica e o abono de faltas por 
quinze dias ao ano para participação em congressos e 
cursos da área de atuação profissional.

O Sinfarmig convoca os farmacêuticos que traba-
lham nesse setor para participarem da assembleia que 
irá discutir novas reivindicações. Conclamamos os cole-
gas que não puderem participar presencialmente que 
o façam virtualmente, enviando sugestões de propos-
tas a serem discutidas em assembleias para o e-mail: 
sinfarmig@sinfarmig.org.br  

Vamos participar em busca de maiores avanços 
para este importante setor da profissão. 

No setor de farmácias e drogarias, o grande desa-
fio apresentado à categoria farmacêutica nos últimos 
anos já não trata só da correção da defasagem dos 
valores do piso salarial estabelecido para aqueles que 
trabalham no setor, mas, também e principalmente, 
fazer com que este piso salarial, já firmado há mais de 
duas décadas, seja de fato cumprido. Em 2013, após 
discussão e aprovação em assembleia da categoria, 
o Sinfarmig apresentou em todas as reuniões de ne-
gociação com o sindicato patronal - Sindicato do Co-
mércio Varejista de Produtos Farmacêuticos de Minas 
Gerais (Sincofarma)-, a reivindicação para que os far-
macêuticos que trabalhem em jornada contínua sem 
folga regulares no domingo possam ter garantido, no 
mínimo, dois domingos de folga por mês ou, como al-
ternativa, a contratação de um farmacêutico que possa 
assumir nos finais de semanas e feriados. Infelizmente 
esta reivindicação não foi acatada pelo patronal ale-
gando dificuldades econômicas para o setor. Como a 
data-base para esta área é no mês de março, o Sindica-
to já alerta os farmacêuticos para ficarem atentos pois 
no início de 2014 estará convocando assembleia para 
discutir e aprovar pauta de reivindicações para as ne-
gociações de 2014.

Ampliar avanços nas negociações com o Sindica-
to dos Hospitais Clínicas e Casas de Saúde do Estado 
de Minas Gerais (Sindhomg) é uma tarefa árdua e que 
exige muita paciência e insistência da nossa parte. A 
primeira e grande dificuldade é que a representação 

Negociações coletivas 2013

Farmácias, drogarias
e distribuidoras

Farmácia Hospitalar:
“Hay que resistir...”

Negociações para as
indústrias: manutenção

das conquistas
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Neste ano em que se come-
moram os 25 anos da criação do 
Sistema Único de Saúde (SUS), os 
brasileiros convivem com diversas 
ameaças ao direito de ter saúde 
pública de qualidade. A mais gra-
ve ameaça é a pressão do mercado 
para que a saúde vire um bem de 
consumo por meio da aquisição 
de planos privados, assim como 
um automóvel ou uma geladeira. 
Hoje, a área privada já leva quase 
metade dos 3,4% do Produto In-
terno Bruto que o país destina à 
saúde. Sem falar que o montante 
é menos da metade do que países 
desenvolvidos aplicam na saúde 
que é cerca de 8% do total de suas 
riquezas. 

Pressão do mercado pela priva-
tização e baixo financiamento por 
parte dos governos são os dois fa-
tores que mais ameaçam a saúde 
pública no país na visão da profes-
sora da Faculdade de Serviço So-
cial da Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro (UERJ), Maria Inês 
Bravo. Inês é uma defensora anti-
ga da saúde pública e participou 
da Reforma Sanitária da década 
de 1980 que culminaria nos avan-
ços impressos na Constituição de 
1988. Hoje se desdobra para es-
tar presente em eventos em todo 
o Brasil que tentam mobilizar a 
população contra o desmonte da 
saúde pública.    

“Desde os anos 1990 que as 
organizações sociais (não gover-
namentais) atuam na saúde em 
São Paulo. No Rio de Janeiro, todo 
o Programa da Saúde da Família 
está nas mãos das organizações 
sociais”, exemplifica. A professo-
ra participa da Frente Nacional 
contra a Privatização da Saúde, 
organização suprapartidária sem 
vínculo com governos e com atu-
ação em todo o país. A entidade 
vem conseguindo algumas con-

quistas como a desaceleração da 
implantação da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), 
autorizada por lei em 2011 por 
meio de reiteradas denúncias e 
manifestaçõess. 

Como lembra Inês Bravo, o ris-
co de perda de autonomia dos 
hospitais universitários com a ge-
rência de uma empresa privada é 
grande. “A maior parte desses hos-
pitais prestam serviços de saúde 
de ponta à população. Será que 
uma empresa privada, com preo-
cupações com o lucro, vai se inte-
ressar em financiar a pesquisa, por 
exemplo”, pergunta.                        

A movimentação pelo des-
mantelamento da saúde pública 
também pode ser verificada em 
grandes cidades com conselhos 
municipais de saúde – abertos à 
participação de trabalhadores e 
cidadãos. Isso porque até mesmo 
os mecanismos de participação 
popular sofrem com as investidas 
contra a saúde pública. Na visão da 
professora, o controle democrático 
da saúde, por meio de conselhos 
e conferências, vem sendo fragili-
zado por artimanhas do poder na 
forma de cooptação. “Eles foram 
criados nos anos 1990 quando já 
havia um refluxo dos movimentos 
sociais, como conseqüência não se 
conseguiu que esses instrumentos 
se fortalecessem”, diz.

Betim e Belo Horizonte:
controle social X iniciativa

privada

O jornal Princípio Ativo con-
versou com o representante dos 
trabalhadores de saúde do Con-
selho Municipal de Betim, Weber 
de Avelar Silva e com o presidente 
do Conselho Municipal de Saúde 
de Belo Horizonte, Éderson Alves 
Silva. Eles forneceram exemplos 

Em um quarto de século, o Sistema Único de Saúde foi criado e ameaça ser desmontado no Brasil 

S.O.S SUS

práticos de como se articula o 
movimento de descontrução do 
Sistema Único de Saúde nessas ci-
dades.    

Há cerca de três meses, a secre-
taria de saúde de Betim anunciou, 
no Conselho Municipal de Saúde, 
a devolução de recursos do Minis-
tério da Saúde para a construção 
do Hospital Público do bairro Tere-
sópolis, entre R$ 70 e 80 milhões. 
A pactuação com o Ministério para 
a construção foi concluída no ano 
passado depois de todos os estu-
dos realizados para a implantação. 
O município possui um déficit de 
222 leitos. A prefeitura alegou 
que não possuía recursos para a 
contrapartida exigida nem para a 
manutenção e por isso optou pela 
devolução do recurso aos cofres 
da União. 

Recentemente, a câmara de 
Betim aprovou lei que permite à 
prefeitura subsidiar parcialmente 
o atendimento, por meio de pla-
nos de saúde, de funcionários de 

Investidas da iniciativa privada sobre a saúde pública podem ser vistas em São Paulo, no Rio, em Betim ou Belo Horizonte    
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empresas da cidade. Também efe-
tivou a doação de um terreno para 
a operadora de planos de saúde 
Unimed construir um hospital no 
centro da cidade.      

Como explica o assistente social 
da secretaria municipal de saúde 
de Betim, Weber de Avelar Silva, 
também sociólogo e representan-
te dos trabalhadores no Conselho 
Municipal de Saúde pelo Sindicato 
dos Trabalhadores de Saúde (Sind-
saúde Betim), todos os repasses à 
iniciativa privada são feitos à reve-
lia do Conselho. “Como os recursos 
não saem da verba da saúde, eles 
não submetem a transferência dos 
repasses ao Conselho. Dizem que 
é um incentivo da prefeitura co-
mum a qualquer empresa”, conta.

Segundo Weber, a pergunta 
que está no ar é: se há déficit de 
222 leitos contabilizados pelo Mi-
nistério da Saúde e a prefeitura 
se recusa a construir o hospital 
público, para onde os gestores 

vão encaminhar os pacientes que 
aguardam vaga internados provi-
soriamente nas upas da cidade? 
“Será que a prefeitura de Betim 
vai transferir esses pacientes para 
o hospital da Unimed ou vai enca-
minhar para outras cidades, como 
Belo Horizonte?”Questiona o con-
selheiro. 

Ele diz que há mais de 20 anos 
a prefeitura investe 26% da receita 
em saúde. O valor é considerado 
alto em comparação com outras 
cidades, obrigadas por lei a con-
tribuírem com 15% da receita mu-
nicipal. “O uso de dinheiro público 
na saúde privada pela prefeitura 
de Betim rompe com a histórica 
conquista da população no com-
promisso da administração com 
uma saúde pública de qualidade”, 
alerta o assistente social.                

Na primeira quinzena de outu-
bro, Belo Horizonte registrou um 
aumento de mais de 3 mil casos 
de dengue em sete dias, numa 
projeção sombria para o Verão. 
Oito pessoas  haviam morrido víti-
mas da doença até aquela data na 
capital. “Com certeza, as mortes 
poderiam ter sido evitadas com a 
presença de mais agentes comu-
nitários de saúde e de endemias. 
Eles são fundamentais para con-
vencer a população a se prevenir 
contra a dengue”. A afirmação é do 
presidente do Conselho Municipal 
de Saúde de Belo Horizonte, Éder-
son Alves Silva, apontando a falta 
de investimento na saúde pública. 

Na plenária do Conselho de 24 
de outubro do CMS, as obras da 
saúde inacabadas foram o tema da 
pauta. Das 147 unidades de saúde 
de Belo Horizonte, pelo menos 
80 precisam de reparos urgentes, 
sendo que o principal problema é 
a falta de espaço para acomodar 
pacientes e profissionais de saúde. 
Como conta Éderson, a causa dos 

atrasos e interrupções nas obras 
é o desinteresse da iniciativa pri-
vada em participar nas licitações 
aprovadas no Conselho Municipal 
de Saúde de BH/2010. “Em muitos 
casos, eles simplesmente desis-
tem do contrato como no Centro 
de Saúde São Geraldo em que a 
empresa abandonou a obra há 
seis meses”, conta. 

Ele segue enumerando outras 
obras como o Hospital Metropo-
litano do Barreiro, paradas desde 
maio por causa de desacordo dos 
construtores com o contrato esta-
belecido com a prefeitura. Outra 
obra de grande impacto para a 
população de Venda Nova, uma 
maternidade, está parada há cin-
co anos. “O Centro de Saúde do 
bairro Vera Cruz está com uma 
parte caindo e não há previsão de 
reparo. Em 2006/2007, foi aprova-
da pelo orçamento participativo 
a construção de nova unidade de 
saúde em outro terreno que teve 
sua obra iniciada, mas a empresa 
faliu”, prossegue.    

Segundo o presidente do CMS/
BH, só a construção de upas, hos-
pitais, unidades básicas de saúde, 
compra de equipamentos, medi-
camentos e valorização dos pro-
fissionais da saúde com recursos 
públicos é que vai garantir efetiva-
mente um SUS público de qualida-
de. “A iniciativa privada, cujo inte-
resse é o lucro, não pode controlar 
a saúde pública”, destaca.  

Como frisa Éderson, quem sai 
perdendo sempre nesses casos é 
a maioria da população que não 
consegue ter atendimento de 
qualidade no SUS. Para ele, as ma-
nifestações de junho movimenta-
ram um pouco os conselhos esta-
duais e municipais de saúde. “Eles 
passaram a se preocupar menos 
com questões internas e amplia-
ram mais o debate”, diz. 

.               

Investidas da iniciativa privada sobre a saúde pública podem ser vistas em São Paulo, no Rio, em Betim ou Belo Horizonte    
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ta de Emenda à Constituição do 
Orçamento Impositivo (PEC), que 
prevê investimentos da Receita 
Corrente Líquida (RCL), da União ao 
Sistema Único de Saúde  de forma 
escalonada e reduzida: 13,2% em 
2014; 13,7% em 2015; 14,1% em 
2016; 14,5% em 2017; e 15% em 
2018.

O presidente da Federação Na-
cional dos Farmacêuticos (Fenafar), 

A luta por financiamento digno 
para a saúde pública enfrenta obs-
truções no Congresso Nacional. No 
dia 13 de novembro, relatório do 
deputado Rogério Carvalho (PT /
SE) foi rejeitado em comissão espe-
cial da Câmara que avaliaria a ma-
téria. A proposta era  de escalonar  
os investimentos na saúde a partir 
do ano que vem. Seriam 15% em 
2014, 16% em 2015, 17% em 2016 
e 18% em 2017 até chegar a 18,7% 
daqui a cinco anos.

O relatório atenderia de forma 
ampliada a reivindicação de seto-
res da saúde que fazem parte do 
“Movimento Saúde +10” que exi-
ge incremento dos recursos num 
percentual de 10% das Receitas 
Correntes Brutas (RCB). A proposta 
rejeitada destinava 18,7% das Re-
ceitas Líquidas da União (RCL) ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) até 
2018.

Um dia antes, na terça-feira, 
12/11, o Senado aprovou a Propos-

Congresso desconhece urgência e
manobra para adiar investimentos no SUS   

S.O.S SUS

Mesa de Negociações do SUS de Contagem
Já está em atividade a mesa de negociação do SUS de Contagem que conta com a participa-

ção da diretora do Sinfarmig, Christianne Jácome. No mês de outubro, ela foi uma das partici-
pantes do Curso de Negociação Coletiva e Gestão do Trabalho na Saúde promovido pelo Minis-
tério da Saúde em parceria com a Organização Panamericana da Saúde (Opas) e Departamento 
Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O objetivo do curso, de uma se-
mana e carga horária de oito horas diárias, foi capacitar gestores e trabalhadores da Saúde. Para 
Christianne, os conhecimentos vieram em boa hora para subsidiar os trabalhos da nova mesa. 
Minas Gerais possui seis mesas de negociação do SUS em funcionamento atualmente.

Ronald Ferreira dos Santos, criticou 
a proposta da PEC 22A, do Sena-
do. “Ela não atende minimamente 
às necessidades urgentes de ação 
sobre o problema do subfinan-
ciamento porque prevê um valor 
muito abaixo do necessário para 
investimento nos primeiros anos”. 
Para Ronald, a proposição apro-
vada pelo Senado é “um golpe na 
vontade popular”.
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Após mais de 20 anos de insis-
tência, em 2013 os farmacêuticos 
mineiros que atuam no setor de 
Análises Clínicas em estabeleci-
mentos privados tiveram uma 
importante e histórica conquista: 
o estabelecimento da primeira 
Convenção Coletiva de Trabalho 
(CCT), instrumento essencial para 
avanços das negociações coleti-
vas entre profissionais farmacêu-
ticos e empregadores. A CCT foi 
homologada pelo Ministério do 
Trabalho e Emprego e está em 
plena vigência.

Anos e anos de tentativas

Em todos esses anos de luta, o 
Sindicato dos Farmacêuticos do 
Estado de Minas Gerais (Sinfarmig) 
tinha claro que este importante 
setor da profissão, notadamente 
uma das áreas de atividades de 
mais reconhecimento e relevância 
para a categoria, não poderia con-
tinuar à mercê das intempéries do 
mercado de trabalho e necessita-
va urgente do estabelecimento 
de um processo legal que possi-
bilitasse avanços nas negociações 
trabalhistas, assim como conquis-
tado em outras áreas da atividade 
profissional.

Ao longo de mais de duas dé-
cadas, foram realizadas nume-
rosas assembleias da categoria, 
inclusive durante a programação 
dos concorridíssimos congressos 
da Sociedade Brasileira de Aná-
lises Clínicas (SBAC) para tentar 
sensibilizar a direção do Sindica-
to dos Laboratórios de Patologia, 
Pesquisas e Análises Clínicas de 
Minas Gerais (Sindlab) a iniciar 
negociações. 

Por várias vezes, foi solicitada 
a intervenção do Ministério do 
Trabalho para que mediasse as 
negociações diante das negativas 

do Sindlab. Uma das dificulda-
des apresentadas pelo sindicato 
patronal à época dizia respeito à 
competência legal do Sinfarmig 
para representar os colegas far-
macêuticos-bioquímicos, alegan-
do que a denominação Sindicato 
dos Farmacêuticos de Minas Ge-
rais não contemplava os colegas 
de Análises Clínicas. Aos poucos, 
fomos superando, uma a uma, as 
resistências apresentadas até a 
conquista da CCT neste ano. 

Divisor de águas

A implementação da Conven-
ção Coletiva do Trabalho é um 
divisor de águas para os profissio-
nais de Análises Clínicas. “A CCT 
garante que os salários sejam cor-
rigidos anualmente pelo Índice 
Nacional de Preços ao Consumi-
dor (INPC) permitindo recuperar 
as perdas impostas pela inflação. 
Antes da existência do documen-
to, era impossível essa garantia. 
Ficávamos sem saber se os far-
macêuticos de Análises Clínicas 
tinham ou não preservado seus 
salários da inflação”, observa o di-
retor do Sinfarmig, Rilke Novato 
Público.  

Além disso, ele lembra, a con-
venção assinada entre Sinfarmig 
e Sindlab, em 26 de setembro, 

2013 deixa marca histórica
para setor de Análises Clínicas

assegurou o pagamento do vale-
refeição no valor de R$ 13 para BH 
e R$ 10 para demais cidades e o 
acréscimo de 10% ao salário aos 
cargos de responsabilidade téc-
nica. 

A Convenção Coletiva do Tra-
balho de Análises Clínicas foi as-
sinada pelos diretores do Sinfar-
mig: Júnia Dark Vieira Lelis, Maria 
das Graças Pinto, Rilke Novato Pú-
blio, Silvana Mafra Boson e Wal-
dirce Inez de Souza. Pelo Sindlab, 
o documento foi assinado pelo 
presidente da entidade, Humber-
to Tibúrcio.

O Sinfarmig estima que o seg-
mento de Análises Clínicas reúna 
atualmente cerca de 5 mil  profis-
sionais farmacêuticos em Minas 
Gerais. Segundo a diretora Junia 
Vieira Lelis, farmacêutica-bioquí-
mica, esta primeira CCT dará início 
a uma série de negociações para 
o setor que implicará em outras 
conquistas merecidas e que não 
podem mais ser adiadas. 

“Já projetamos avanços para o 
próximo ano de 2014, na época 
das negociações. Alertamos os 
colegas que trabalham na área 
para ficarem atentos quando da 
convocação da assembleia para 
discutirmos e elaborarmos uma 
pauta que contemple os anseios 
da categoria”, enfatiza.

Diretores do Sinfarmig
e do Sindlab durante
 assinatura da CCT
de Análises Clínicas 
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Piso Nacional

A expectativa é que o substitutivo do deputado Paulo Cesar (PR/RJ) ao projeto de lei 5359/09, que fixa o Piso 
Nacional dos Farmacêuticos, seja votado ainda neste ano. O PL foi retirado da pauta pelo presidente da Comissão 
de Seguridade Social e Família (CSSF), Dr. Rosinha (PT-PR) no final de outubro.  A Fenafar e os sindicatos filiados, 
dentre eles o Sinfarmig e o Conselho Federal de Farmácia (CFF), estão comprometidos em somar esforços para 
que o projeto seja aprovado. De acordo com o relator, o piso salarial do farmacêutico deverá ser fixado em R$ 
4.650, sujeito a reajuste e variações acumulados do índice Nacional de Preços ao Consumidor  (INPC).

STF reconhece direito de mineiro receber insalubridade

A 3ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) determinou que um farmacêutico de Minas Gerais receba 
adicional de insalubridade de 20% do salário mínimo porque fazia procedimentos como aplicação de injeções, 
medição de glicose e curativos durante os três anos em que trabalhou para uma drogaria na capital mineira. O 
juízo deferiu o adicional porque essas atividades, conforme laudo pericial, envolviam em grau médio o contato 
com sangue. Para a assessoria jurídica da Fenafar, a decisão está correta já que independe o tempo de exposição 
ao agente biológico para haver uma contaminação. 

Núcleo sobre Medicalização de BH e Região Metropolitana

No dia 10 de outubro o Sinfarmig sediou a segunda reunião do Núcleo em que estiveram presentes farma-
cêuticos, fonoaudiólogos e psicólogos. O Sindicato é um aliado do movimento antimedicalização desde que os 
núcleos começaram a se organizar em Minas Gerais. Atualmente, o estado conta com os Núcleos sobre Medicali-
zação do Leste de Minas, de Uberlândia e de BH e Região Metropolitana. A propósito, vale tomar conhecimento 
da entrevista concedida ao Sindicato pela professora Beatriz de Paula Souza, do Instituto de Psicologia da USP, 
sobre o assunto. Confira em http://www.sinfarmig.org.br/index.php?op=categoria&id=16.

Convênios

O Sinfarmig está com dezenas de convênios disponíveis para o farmacêutico sindicalizado. Esporte, lazer, 
turismo, cursos profissionalizantes e de línguas , óticas, psicólogos, nutricionistas e restaurantes. Os descontos 
valem a pena, a conferir o convênio com o curso de idiomas Luziana Lanna, de 42%. Não perca essas boas opor-
tunidades informando-se na área de Convênios do site do Sinfarmig.      

Farmácia como estabelecimento de saúde pode virar lei

Depois de quase 20 anos, o projeto de lei de 4385/94, que institui a farmácia como estabelecimento de saúde 
vai à votação na Câmara dos Deputados na primeira semana de dezembro. O PL retornou à pauta após o enca-
minhamento feito pelo Conselho Nacional de Saúde (CNS), que promoveu, no início de novembro, a sua 251ª 
Reunião em Brasília com o tema: “Balanço da Política de Atenção Básica nos 25 anos do SUS e o Programa Mais 
Médicos e a Assistência Farmacêutica”. “Precisamos continuar nossa mobilização para que seja aprovado o subs-
titutivo ao PL que transforma a farmácia em estabelecimento de saúde. Ele dá ao farmacêutico o status que o 
profissional  merece ter perante a sociedade”, diz trecho da nota da Fenafar divulgada na ocasião

NOTAS
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  Julho (segunda quinzena)
   
l 18/07: Participação na abertura e funcionamento do 
stand do Sinfarmig no 12º Congresso de Farmácia e Bio-
química de Minas Gerais
l 31/07: Ofício enviado à direção do Instituto de Previ-
dência Social do Estado de Minas Gerais (Ipsemg) pedindo 
retificação no edital para ampliação de vagas aos farma-
cêuticos 

  Agosto

l 07/08:  Participação no I Seminário sobre Medicalização 
da Educação e da Sociedade de Belo Horizonte
l 07/08: Adesão dos diretores do Sinfarmig à criação do 
Núcleo sobre Medicalização de BH e Região Metropolita-
na 
l 07/08: Participação em coletiva de imprensa contra o 
Ato Médico 
l 08/08: Reunião de Negociações Coletivas Farmácia Hos-
pitalar
l 08/08: Participação na reunião que elegeu a nova mesa 
diretora do Conselho Municipal de Saúde de BH
l 16 e 17/08: Participação no Encontro Regional Centro-
Oeste, Sul e Sudeste de Sindicatos de Farmacêuticos em 
Curitiba (PR)
l 20/08: Participação no I Fórum Estadual de Práticas Inte-
grativas no SESC Betim-Contagem
l 22/08: Participação de reunião na Superintendência Re-
gional do Trabalho (SRT, antiga DRT) com mediadora do 
trabalho e Sindicato dos Laboratórios - Sindilab
l 22/08: Ofício ao Conselho Municipal de Saúde cumpri-
mentando nova mesa diretora e solicitando a criação da 
Câmara Técnica de Medicamentos
l 23/08: Reunião Negociações Coletivas Sindusfarq
l 26/08: Reunião Negociações Coletivas Análises Clínicas 
l 28/08- Envio de ofício à mediatora do Ministério do Tra-
balho cientificando-a de que o Sinfarmig pedirá nova reu-
nião intermediada caso não haja acordo com o Sindilab  
l 30/08- Recebimento de homenagem ao diretor Valdisnei 
Honório da Silva pelo Comitê Mineiro do Fórum Nacional 
pela Democratização das Comunicações (FNDC-MG)    
 
  Setembro

l 02/09: Palestra no Simpósio Acadêmico de Estudos Far-
macêuticos (SAEF) da UFMG que teve como tema: “A práti-
ca na Educação – essencial ao farmacêutico”
l 03/09: Palestra na Nova Faculdade sobre atribuições do 
Sinfarmig para estudantes do curso de Farmácia, em Con-
tagem 
l 05/09: Participação na primeira reunião do Núcleo sobre 
Medicalização de BH e Região Metropolitana   
l 12 e 13/09: Participação no 6º Simpósio Nacional de 
Assistência Farmacêutica, 3º Encontro de Sindicatos de 
Farmacêuticos do Norte e Nordeste e  1º Encontro Ama-
zonense de Farmacêuticos no Controle Social da Saúde: 
compromisso com o SUS, em Manaus

l 16/09: Entrevista diretora do Sinfarmig para a TV Record 
sobre Descarte de Medicamentos
l 19/09: Ofício do Ministério Público Estadual sobre situ-
ação salarial da Rede Farmácia de Minas, informando que 
representação do Sinfarmig foi encaminhado ao Centro de 
Apoio e Operação (CAO) de Defesa da Saúde para delibe-
rações
l 21e 22/09: Realização de reunião do Planejamento Estra-
tégico Situacional (PES) do Sinfarmig 
l 24/09: Reunião final de Negociações da Indústria resul-
tando em 7,5% de aumento
l 26/09: Assinatura da primeira convenção coletiva do tra-
balho de Análises Clínicas
 
  Outubro

l 03/10: Participação no II Congresso Nacional sobre Polí-
tica, Planejamento e Gestão em Saúde
l 04/10: Participação Sinfarmig e Fenafar por ato público 
pela Saúde + 10
l 09/10: Participação no Curso de Negociações Coletivas 
e Gestão do Trabalho promovido pelo Ministério da Saúde 
e Dieese
l 09/10: Participação no III Simpósio Acadêmico de Far-
mácia na Universidade Federal de São João del Rei - Cam-
pus Divinópolis
l 10/10: Sinfarmig sedia a segunda reunião do Núcleo de 
Medicalização de BH e Região Metropolitana
l 16/10: Participação em reunião do Conselho Municipal 
de Betim sobre doação de terreno da prefeitura a plano de 
saúde privado 
l 29/10: Audiência Pública sobre distribuição de medica-
mentos no município de Belo Horizonte   
l 30/10: Entrevista para a Rádio CBN sobre falta de medi-
camentos nas unidades de saúde públicas do município 
de Belo Horizonte
 
  Novembro

l 06/11 - Entrevista ao jornal Brasil de Fato sobre falta de 
medicamentos nas unidades públicas de saúde de Belo 
Horizonte
l 06/11- Participação no Programa Brasil das Gerais da 
Rede Minas sobre “Os perigos da Automedicação”
l 07/11: Participação na reunião do Fórum sobre Medica-
lização de BH e Região Metropolitana 
l 13/11: Participação no Seminário sobre Medicalização 
da Educação e da Sociedade em Ipatinga
l 21e22/11: Participação no 4º Encontro de Farmacêuticos 
no Controle Social - São Paulo 
l 23/11: Participação na Reunião da Diretoria Executiva da 
Fenafar em São Paulo
l 28,29 e 30/11: Participação na Conferência Municipal de 
Saúde de BH

ACONTECEU
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PARA USO DOS CORREIOS

MUDOU-SE

DESCONHECIDO

RECUSADO

FALECIDO

AUSENTE

NÃO PROCURADO

END. INSUFICIENTE

CEP

NÃO EXISTE Nº INDICADO

INFORMAÇÃO ESCRITA

PELO PORTEIRO OU

SÍNDICO

REITENGRADO AO SERVIÇO

POSTAL EM __/__/__

__/__/__    _____________

RESPONSÁVEL

O destino parecia traça-
do para a farmacêutica Maria 
Aparecida da Cunha, nascida 
na cidade de Crucilândia na 
região Central do estado há 37 
anos. “Quando estava com 29 
para 30 anos me sentia muito 
angustiada porque não tinha 
feito nada do que queria fazer”, 
conta. Iniciou os preparativos 
para o vestibular 12 anos de-
pois de ter concluído o ensino 
médio

Foi na academia de gi-
nástica que sua desenvoltura 

na esteira levou os colegas a 
inscreverem numa prova de 
corrida na cidade de Itaguara, 
próxima de Itaúna. Não é que 
ela arrebatou o primeiro lugar? 
Na semana seguinte veio a 
corrida em Cláudio, em que ela 
também venceu e levou para 
casa o troféu e R$ 170. Correu, 
inclusive, até o sexto mês de 
gravidez, acompanhada por 
um médico.

Incansável e animada com 
a profissão, Cida cursa pós-gra-
duação em Farmacoterapia e 

Farmacêutica atleta
é exemplo de superação    

Atenção Farmacêutica. “Que-
ro fazer concurso e trabalhar 
no atendimento das pessoas 
que precisam mais”, adian-
ta. As corridas prosseguem e 
o treinamento é diário pelas 
ruas do bairro - começa às 5h 
da manhã e costuma ir até as 
7h -  sempre na companhia do 
marido atleta e incentivador. O 
feito mais recente foi na Mara-
tona do Rio (42 km) em julho. 
Cida ficou em 13º entre corre-
dores de todo o mundo e foi a 
primeira na faixa etária.                  

de suspeita de dengue são dipirona e 
paracetamol. O AAS deve ser evitado. 
Este medicamento pode agravar o qua-
dro da doença aumentando o risco de 
hemorragia. E, ainda, o farmacêutico 
deve contribuir para atualização dos 
dados sobre a dengue fazendo a noti-
ficação dos casos registrados.  

Dengue volta com força
Os farmacêuticos são fontes de con-

sulta importantes para a população, 
seja em farmácias privadas ou públicas. 
Por isso, a atenção para os sintomas da 
dengue deve fazer parte no atendimen-
to do dia a dia. Neste ano, até o começo 
de dezembro, 110 pessoas já haviam 
morrido em decorrência da doença em 
Minas Gerais, conforme dados divulga-
dos pela Secretaria de Estado da Saúde 
(SES). Os casos de dengue já registra-
dos no estado atingiram 338.471 sendo 
que o número total em 2012 ficou em 
22.105. Segundo o Ministério da Saú-
de, Governador Valadares é a cidade do 
Sudeste que apresenta risco de epide-
mia.. De acordo com as informações da 
SES/MG, oito óbitos foram registrados 
na Capital e três em Contagem até o fi-
nal de novembro. Então, fique atento a 
algumas recomendações. 

A primeira é que todo farmacêuti-

co que receber algum paciente com 
dúvidas sobre dengue deve orientar o 
cidadão a procurar imediatamente um 
serviço de saúde. Em segundo lugar, é 
importante que a pessoa com sintomas 
da dengue se hidrate bastante e, por úl-
timo, vale lembrar que os medicamen-
tos que podem ser ingeridos em casos 

Óbitos por dengue em Minas Gerais
(de 1º janeiro a 28 de novembro de 2013)

Total: 110

Fonte: Secretaria de Estado de Saúde MG
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