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Dia do Farmacêutico
Evento no Largo da Boa Viagem tem grande 
adesão da comunidade local

Farmácia Popular 
Programa do governo federal completa 
cinco anos de funcionamento
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Campanha Salarial 2009

O SINDIFARMA lança a Campanha Salarial deste ano em assembléia, 
definindo importantes reivindicações para a classe farmacêutica. 
Entre as atividades da campanha,também promove o  Seminário 

Seminário Negociação Coletiva discute a importância do diálogo para 
o consenso entre trabalhadores e patronais

Negociação Coletiva, realizado no auditório da Faculdade D. Pedro II, no 
Comércio. No evento, especialistas da área falam da necessidade do diálo-
go e da atividade sindical. (Continua na pag. 4)

As Análises Clínicas e a Crise
Alta do dólar e mudanças no mercado 
atingem o setor
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Ser Responsável Técnico? O que é? Que momento é este?
Quais as responsabilidades? Quais as competências? Quais os compromissos?
Os compromissos são vários, de ordem técnica, ética, científica e social. 

Nesta visão, Responsabilidade Técnica é extremamente fácil, mas também com-
plexa e comprometida. Está relacionada com o fazer, com o ser, saber e dizer. A 
vivência neste contexto nos leva a pensar, refletir e orientar. Pensar na legislação 
que nos respalda e refletir sobre as conseqüências do não cumprimento.

Orientamos, então, os colegas farmacêuticos a pensar sobre suas atitudes, 
comportamentos e compromissos ao assumir esta RT. Em qualquer ramo de 
atividade, este compromisso se inicia ao buscar o contato e pesquisa das con-
dições de trabalho, dos vínculos, das possibilidades de atuação efetiva, como 
forma de desestabilizar um mercado não ajustado aos padrões de respeito, 
da honestidade, da ética para com os serviços que devem ser oferecidos e 
prestados, sejam eles do Setor Público ou Privado.

Entendendo esta lógica, iniciaremos bem o processo de entrada no mundo 
do trabalho para assumir a RT.

A seguir, acertada esta etapa, satisfeita com a análise realizada, vamos ao 
posto e assumir o nosso compromisso de profissional, do técnico, buscando 
oferecer os nossos serviços mais valiosos possíveis, atingindo uma excelência 
que passa pelo saber o que faz, com quem, e por que. Atender as individuali-
dades para ofertar o máximo de um mínimo. O máximo dentro do possível e 
o mínimo a ser realizado, conferindo um valor a este mínimo.

Filosofia? Utopia? Não. RESPEITO e DIGNIDADE para com o outro que es-
pera de você, profissional, o cumprimento ao seu juramento quando da sua 
formatura.

Eliane de Araújo Simões 
Presidente

Responsabilidade, uma visão 
técnica jurídica

Caro Colega Farmacêutico,
Em 2009, o SINDIFARMA completa 50 anos. Desde a sua fundação, 

tem sido um importante instrumento de luta da categoria farmacêu-
tica, na defesa de salários justos e condizentes com a importância da 
profissão, garantia de postos de trabalho dos nossos profissionais, com 
condições físicas e materiais para o desempenho das suas atividades, e 
na defesa da saúde da população e do Sistema Único de Saúde, com um 
atendimento de qualidade e dignidade.

Preocupado com questões importantes para os farmacêuticos e para 
a sociedade, o SINDIFARMA sempre esteve engajado em campanhas, 
ao lado de outras entidades do país, como a luta pela “Farmácia como 
Estabelecimento de Saúde”. Vem atuando junto aos profissionais, ofere-
cendo serviços de assessoria jurídica, banco de empregos e promoven-
do cursos de atualização e reciclagem. Também, participa de fóruns e 
congressos, buscando aplicações em prol da categoria. 

Todos nós, trabalhadores, precisamos defender nossos direitos. Com 
o suporte dos Sindicatos, unimos as forças da classe para buscar me-
lhorias e manter nossas conquistas. Filie-se ao SINDIFARMA. Preencha a 
ficha de inscrição abaixo ou em nosso site www.sindifarma.org.br e 
envie para a nossa sede, juntamente com o valor de R$ 83,50 (oitenta e 
três reais e cinqüenta centavos), referente à anuidade.

Quanto maior o número de membros, mais força teremos para exigir 
nossas reivindicações.

SINDIFARMA

FICHA DE SINDICALIZAÇÃO

NOME:

Data de Nascimento: Estado Cívil:

R.G.: CPF:

Nº CRF: Formação:

Endereço:

Complemento: Bairro:

Cidade: CEP:

Telefone fixo: Telefone celular:
Email: Data de Sindicalização:

Assinatura do Associado
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Pelo terceiro ano consecutivo, o SINDIFARMA 
comemora o Dia do Farmacêutico com um 
grande evento, oferecendo informação e 

serviços gratuitamente à comunidade. A atividade, 
que aconteceu em 7 de fevereiro, atendeu a apro-
ximadamente 300 pessoas, prestando orientação 
farmacêutica, aferição da pressão arterial e parâ-
metros bioquímicos de glicemia e colesterol.

Os visitantes tiveram, também, informações e 
orientações sobre Fitoterapia e o uso dos chás, 
recebendo, inclusive, amostras de folhas. Com a 

parceria do Hospital Português, que disponibili-
zou a Unidade Móvel de Saúde, foi possível ofe-
recer, ainda, consultas médicas em ginecologia 
e pediatria. Outros parceiros que colaboraram 
para a realização do evento foram a Apae, a 
Pharmapele, as secretarias municipal e estadual 
de saúde, professores da UFBA e estudantes do 
curso de Farmácia da FIB, da FTC e da UFBA.

Evento no Largo da Boa Viagem
tem grande adesão da 
comunidade local

SINDIFARMA comemora Dia do Farmacêutico

Até a edição passada, a atividade era reali-
zada no Farol da Barra. Mas, como o intuito do 
evento é promover um maior conhecimento 
do papel do farmacêutico na sociedade e sua 
relação com a população, o Sindicato dirigiu 
a ação deste ano para outra localidade. Com a 
atitude, o SINDIFARMA buscou interagir com 
outro bairro de Salvador, se integrando a outras 
comunidades que não haviam sido alcançadas 

Diretoria do SINDIFARMA leva à Cidade Baixa...

... orientação farmacêutica, exames bioquímicos...

... e atendimento médico.

Profissionais, estudantes...

... e moradores colaboraram com o evento.

anteriormente. A participação dos moradores 
foi intensa. Além dos que buscaram os serviços 
oferecidos, muitos visitantes foram conferir as 
atividades e conhecer um pouco mais sobre a 
função do farmacêutico.

O apoio da Paróquia da Boa Viagem foi fun-
damental para o sucesso do evento. O grupo 
fez a divulgação para o público local e cedeu a 
estrutura da igreja para servir de base aos pro-
fissionais que trabalharam no evento. A paró-
quia também organizou um stand próprio, que 
funcionou como lanchonete e bazar. “A parceria 
com o Padre Estéfano e a paróquia foi muito 
importante para nós, cumprindo, inclusive, um 
dos nossos objetivos, que era de integração”, diz 
Eliane Simões, presidente do SINDIFARMA.
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O SINDIFARMA abriu as atividades da Campa-
nha Salarial 2009 em sua Assembléia Geral, 
realizada em 27 de março, no auditório da 

entidade. Os pontos principais de reivindicação dos 
farmacêuticos estão relacionados ao reajuste sala-
rial e melhoria das condições de trabalho. São plei-
teados: jornada de trabalho de 30 horas semanais e 
12% de reajuste para toda a categoria; pagamento 
de adicional de sobreaviso para os profissionais que 
ficam a disposição da empresa fora da carga horária 
contratada; acréscimo salarial sobre exigência de ex-
clusividade; acréscimo de 50% para responsabilidade 
técnica; pagamento de adicional de insalubridade de 
40% sobre o salário base para a manipulação de anti-
neoplásicos e de 20% para as demais atividades.

Dando continuidade à Campanha Salarial, o SIN-

SINDIFARMA abre negociações com sindicatos e empresas

DIFARMA parte para o envio das pautas às entidades 
patronais, com o agendamento das datas para as ne-
gociações. Serão chamados para acordo os represen-
tantes do Sinamge (Sindicato Nacional das Empresas 
de Medicina de Grupo), do Sincofarba (Sindicato dos 
Proprietários de Produtos Farmacêuticos do Estado 
da Bahia), do Sindhosba (Sindicato dos Hospitais e 
Estabelecimentos de Saúde do Estado da Bahia), do 
Sindifiba (Sindicato das Santas Casas e Entidades 
Filantrópicas do Estado da Bahia) e do Sindlab (Sindi-
cato dos Laboratórios Clínicos e Patológicos do Estado 
da Bahia).

Neste ano, além de conversar com os sindicatos, 
o SINDIFARMA também vai buscar o acordo direta-
mente com as grandes redes de farmácias e distri-
buidoras. Como desde 2004 as tentativas de nego-

Colega Farmacêutico,

Participe das negociações! Entre em 
contato com o SINDIFARMA pelo

 telefone (71)3266-0464 ou 
acompanhe as informações em nosso 

site: www.sindifarma.org.br. 

ESSA LUTA É DE TODOS!

Campanha Salarial 2009

ciação com o Sincofarba não dão resultado, a meta 
agora é consolidar os acordos com as empresas, a 
fim de garantir os direitos dos farmacêuticos que 
atuam na área.

Dignidade e
       Respeito!

O SINDIFARMA promoveu, no último dia 04 
de abril (sábado), o Seminário Negociação 
Coletiva. O evento contou com a participação 

de palestrantes influentes, representando diferen-
tes áreas no debate. Estiveram presentes o Juiz do 
Trabalho da 25ª Vara, Dr. Agenor Calazans, o Auditor 
Fiscal do Trabalho, Dr. Ivan Pugliesi, o 
farmacêutico e deputado estadual Ál-
varo Gomes e o presidente do Sindica-
to dos Lojistas do Comércio do Estado 
da Bahia (Sindilojas), Paulo Motta.

Conforme esclarece o Dr. Ivan Pu-
gliesi, experiente mediador de ques-
tões trabalhistas, a negociação é uma 
importante conquista contemporânea 
dos trabalhadores. No entanto, eles 
não têm as mesmas condições que os 
patrões no momento de negociar. Mais 
contundente, o deputado Álvaro Go-
mes afirma ser impossível conciliar trabalho e capital. 
“O conflito é algo inerente à luta de classes e, vivendo 
em um país que escolheu a economia capitalista, é 
natural que estejamos discutindo negociação coleti-
va”, diz. O deputado lembra também que, em época 
de crise, os trabalhadores são sempre penalizados e 
que os sindicatos são importantes ferramentas para 
impedir perdas e garantir direitos.

Seminário ratifica importância do diálogo e da atividade sindical

Negociação Coletiva

“Se não há negociação e uma das partes se re-
cusa a dialogar, só resta a greve como instrumento 
legal, o que pode levar à interferência do Ministé-
rio Público.” Quem afirma é o Dr. Agenor Calazans, 
baseado na legislação, que reforça a necessidade 
de negociação e “não deixa dúvidas sobre a ne-

cessidade do comum acordo para a instalação do 
dissídio coletivo”. O juiz cita algumas resoluções do 
Supremo Tribunal do Trabalho em que o dissídio 
fora arquivado por conta das partes não terem 
decidido conjuntamente.

O Dr. Agenor Calazans ainda afirma que, se uma 
das partes se nega a participar da discussão, não 
merece respeito dos seus pares e perde credibili-

dade. A afirmativa remete à realidade presenciada 
pelo SINDIFARMA, que inúmeras vezes buscou diá-
logar com o Sindicato dos Proprietários de Produtos 
Farmacêuticos do Estado da Bahia (Sincofarba) sem 
sucesso. Desde 2004 não há Acordo Coletivo firma-
do pelos farmacêuticos com esse patronal. 

Há 18 anos à frente do Sindilojas 
Bahia, ocupando cargos de presidente 
e diretor da instituição, Paulo Motta 
reconhece que alguns sindicatos ainda 
se recusam a estabelecer negociações 
e critica esta atitude. Ainda assim, ele 
mantém uma visão otimista acerca da 
questão. Em sua experiência sindical, 
ele diz ter percebido um amadureci-
mento dos dirigentes baianos, o que 
vem melhorando o diálogo e favore-
cendo acordos proveitosos para ambas 
as partes. “Foi um seminário impor-

tante. Representantes de patronais, trabalhadores, 
poder público e judiciário puderam juntos discutir o 
tema, o que de fato demonstra o amadurecimento. 
É uma iniciativa que favorece o diálogo”, diz.

A importância da Comunicação

“Dialogar é como um judô mental, no qual é mais 
eficiente neutralizar o argumento contrário do que 
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Uma lista com 71 plantas foi 
divulgada, em fevereiro, pelo 
Programa Nacional de Plantas 

Medicinais e Fitoterápicos do Misnisté-
rio da Saúde. Dentre as espécies, muitas 
já eram usadas pela sabedoria popular 
e tiveram as suas propriedades con-
firmadas cientificamente, para tratar 
distúrbios recorrentes, como proble-
mas digestivos, inflamações e caspa. O 
uso de fitomedicamentos pode, além 
de reduzir os custos do tratamento, 
favorecer a adesão, quando usados ele-
mentos do dia-a-dia do paciente.

A Relação Nacional de Plantas Me-
dicinais de Interesse ao SUS (Renisus) 
apresenta itens comuns e bastante co-
nhecidos no país. A finalidade da lista é 
orientar estudos e  pesquisas que pos-
sam subsidiar a elaboração da relação 

de fitoterápicos disponíveis para uso da 
população no Sistema Único de Saúde, 
considerando, também, as tradições 
e os costumes locais. Atualmente, os 
dois fitomedicamentos oferecidos na 
rede do SUS são à base de guaco (para 
tosse) e espinheira-santa (para úlcera e 
gastrite).

O Programa Nacional de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos divide o 
Brasil em três Biomas, Mata Atlântica, 
Amazônia e Caatinga, com o intuito de 
preservar as características regionais. A 
Bahia compõe o Bioma Caatinga, que 
abrange todo o Nordeste e é coordena-
do pela Dra. Mara Zélia de Almeida. Ela 
também coordena o Núcleo de Plantas 
Medicinais e Fitoterápicos do Estado da 
Bahia e o Programa Farmácia da Terra, 
convênio entre a UFBA e a Sesab.

Ministério divulga Relação de Plantas 
Medicinais de Interesse ao SUS

O 
governo estadual de Minas 
Gerais lançou oficialmente, 
em 17 de junho de 2008, o 

Programa Farmácia de Minas, que, 
até o momento, contempla 67 
municípios de até 10 mil habitan-
tes com unidades de farmácia. Se 
fosse lançado dentro dos mesmos 
moldes na Bahia, 76 municípios, 
com o mesmo limite de popula-
ção, poderiam ser beneficiados.

Nas pesquisas realizadas antes da 
elaboração do Farmácia de Minas, 
foi detectado que, naquele estado, 
quanto menor o município, maior 
o gasto com medicamentos e que 
grande parte da população não 
contava com o profissional farma-
cêutico na rede pública. Como forma 
de apoiar as pequenas prefeituras 
a contornar o quadro, o programa 
disponibiliza uma verba de até R$ 
90 mil para estruturar a unidade de 
farmácia.

A Secretaria Estadual da Saúde 
(SES) oferece o projeto arqui-
tetônico da farmácia e o plano 
com os equipamentos e móveis 
necessários. O planejamento das 
instalações contempla sala de 
acolhimento, consultório para o 
farmacêutico e área específica 

Farmácia de Minas: 
projeto beneficia pequenos municípios

para o armazenamento dos medi-
camentos. Para as cidades históri-
cas, está prevista a elaboração de 
projeto arquitetônico especial.

O farmacêutico fica responsável 
pelo acompanhamento do usuário, 
dando orientações e verificando 
a eficácia do remédio. As farmá-
cias estarão interligadas em rede. 
O farmacêutico poderá saber, por 
exemplo, quem pegou o remédio 
ou deixou de buscar o medicamen-
to prescrito pelo médico do PSF. 
Esse controle pode ser feito através 
do Sistema Integrado de Gestão e 
Assistência Farmacêutica (Sigaf), 
um software livre que gerencia a 
distribuição de medicamentos.

 Os municípios também recebem 
um incentivo de R$ 1.200,00 por 
mês, para compor o salário do far-
macêutico, cabendo ao município 
a contrapartida para completar o 
valor do pagamento. O Sindicato 
dos Farmacêuticos de Minas Gerais 
(Sinfarmig) participou da elabora-
ção do programa, conseguindo que 
no texto da Resolução constasse que 
o valor de R$ 1.200,00 é a “comple-
mentação salarial do farmacêutico” 
e a recomendação do valor do valor 
R$ 2.093,15 como piso. 

confrontar”, diz o doutor em Comunicação Pioter 
Zalkowitsch, autor de livros como o Comunicação 
de Impacto e o Judô Mental: técnicas de negociação 
e defesa de idéias. Durante o Seminário Negociação 
Coletiva, o professor da Escola de Administração da 
UFBA e gestor acadêmico da Faculdade D. Pedro II 
apresentou fundamentos e técnicas da argumenta-
ção, de forma a possibilitar uma maior eficiência na 
difusão de idéias. “Não é o argumento que persuade 
o homem, mas quem e como diz. É preciso se prepa-
rar para argumentar”, explica. 

De acordo com estudos especializados na área 
de Comunicação, a transmissão de uma mensa-
gem é composta por três elementos que, com pe-
sos diferentes, são capazes de convencer o inter-
locutor e interferir em sua opinião. O conteúdo, o 
raciocínio lógico, tem apenas 7% do poder de con-
vencimento. Mais importante é a voz, com 38%, 
que transmite o sentimento, e, sobretudo, a comu-
nicação visual, envolvendo imagem, gesticulação 
e postura, influenciando em 55% na aceitação de 

um argumento. “É preciso saber usar a voz, dar a 
entonação certa na palavra que se quer enfatizar. 
Também é muito importante vender sua imagem, 
mantendo uma boa postura e dosando o gestual”, 
esclarece o professor. 

Qualquer argumento tem, no mínimo, dois 
pontos contrários. Numa negociação, cada parte 
tem interesses próprios e que precisam ser de-
fendidos, mas que não anulam a existência do seu 
oposto. O representante patronal deve defender 
os interesses corporativos e o sindical, os direitos 
dos trabalhadores. Ex-assessor da Federação do 
Comércio de Sergipe e do Conselho Regional de 
Administração de Sergipe e Alagoas, Dr. Pioter, que 
já participou de diversas negociações, compara a 
situação ao pastor de ovelhas. “Do ponto de vista 
da ovelha, o pastor é libertador e protetor, que 
garante o seu bem-estar. Já para o lobo, o pastor 
é o tirano, que impede o seu acesso ao alimento 
para si e sua ninhada. São duas visões diferentes 
de uma mesma verdade”, diz.

O que de fato importa é a busca do consenso. 
Encontrar formas para que ambas as partes saiam 
ganhando da negociação. “A palavra comunicação 
vem do grego comunicare, que significa por em 
comum, tornar comum. O papel da Comunicação 
é encontrar o equilíbrio, o ponto comum entre ex-
tremos. Dialogar é a arte de encontrar e defender 
esse ponto comum”, esclarece Dr. Pioter.

Dicas para uma boa 
argumentação:

• ter clareza no falar;
• passar informações corretas;
• ser conciso, objetivo;
• ter vibração, saber usar a voz;
• interação visual, dirigir-se ao público com o 

olhar;
• usar as mãos moderadamente, entre as 

linhas da cintura e dos ombros;
• cuidar da expressão facial.
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Especialistas e gestores públicos já alertavam para 
o risco desde o ano passado e, lamentavelmente, 

a epidemia de dengue em curso se alastra e atinge 
65% dos municípios baianos. Até o fechamento des-
ta edição, a Secretaria de Saúde do Estado da Bahia 
(Sesab) havia confirmado 29 mortes por dengue e 
passava de 32 mil casos notificados da doença. Ain-
da no primeiro trimestre, os números de 2009 já se 
aproximam dos registrados em todo o ano anterior, 
quando houve 37.273 notificações. Na Bahia, o pior 
índice de doentes ocorreu 2002, quando passaram 
de 80 mil casos.

É preciso prevenir
Ações de combate à dengue e tratamento dos 

doentes vêm somando esforços do governo esta-
dual e prefeituras, que contam, inclusive, com o 
apoio dos militares brasileiros. Dentre as medidas, 
aumento da frota de carros, instalação de centros 
de hidratação e capacitação de pessoal. Mas nada 
disso é capaz de conter o problema. A prevenção 
é a única arma eficaz contra a proliferação da do-
ença e precisa acontecer todos os dias, casa a casa, 
durante o ano inteiro. 

A melhor forma de se evitar a dengue é com-
bater os focos do mosquito transmissor. Para isso, 
é importante não acumular água em latas, em-
balagens, copos e garrafas, pneus velhos. Deve-se 
lembrar, também, de deixar bem tampadas caixas 
d´água, tambores, latões e cisternas.

O papel do farmacêutico
Os sintomas típicos da dengue são dores intensas 

na cabeça, nos olhos e nas articulações, febre, moleza 
e cansaço no corpo, vômito e perda de apetite. Diante 
desse quadro, cresce a responsabilidade dos farma-
cêuticos como profissionais de saúde. É possível aju-
dar orientado os clientes das farmácias na prevenção 
e aconselhando os pacientes no reconhecimento dos 
sintomas. Também é fundamental prestar todos os 
esclarecimentos na dispensação, pois o uso de medi-
camentos é extremamente restrito nesses casos.

Quando se fala em crise externa e flu-
tuação de câmbio, o setor das Análises 
Clínicas logo sente o impacto. Com 80% 

dos insumos indexados pelo dólar, os materiais 
utilizados nos exames sofreram aumentos e, 
somados à defasagem 
nas tabelas de serviços, 
acentuam os proble-
mas enfrentados pelos 
laboratórios.

De acordo com o pre-
sidente da Sociedade 
Brasileira de Análises 
Clínicas Regional Bahia, 
Dr. Mário Martinelli Jú-
nior, os insumos sofre-
ram um reajuste médio 
20%. “Os laboratórios já vinham com a rentabili-
dade muito reduzida. Aqueles que trabalham com 
o SUS, então, praticamente empatam a receita. E o 
aumento de preços piora a situação”, diz.

Dr. Martinelli explica que o grande entrave 
para o setor é a falta de reajuste nas tabelas de 
serviços. Há aproximadamente 15 anos que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) mantém os mes-
mos valores. De um total de 5 mil itens da lista, 
apenas 66 foram reajustados. Em relação às 
operadoras de planos de saúde, o quadro é se-
melhante. “Há quase 10 anos não temos reajus-
tes nas tabelas, mas as operadoras aumentam o 
valor para os consumidores todos os anos”.

Outro problema enfrentado pelos laboratórios 
independentes é a atuação das grandes empre-
sas no mercado. Os grupos maiores passaram a 
adquirir os pequenos, tomando uma direção de 
formar oligopólio. “Em São Paulo hoje, por exem-
plo, três grupos dominam as análises clínicas no 
estado”, fala o presidente regional da Sbac.

Segundo ele, na Bahia também houve esse 
movimento, mas, como aqui o setor era mais 
pulverizado, com laboratórios onde o próprio 
profissional é o dono do negócio, os pequenos 
ainda são maioria. “A questão é até quando eles 

agüentarão. Com toda a 
dificuldade de altos cus-
tos operacionais, concor-
rência e baixa rentabili-
dade, muitos começam 
a fechar”, adverte.

Sob esse aspecto, a 
crise internacional até 
ajuda. Não se pode falar 
em benefício, mas um 
fato positivo, decorrente 
da diminuição de inves-

timentos, é que o movimento de aquisições de pe-
quenos laboratórios cessou. Tanto no Brasil quanto 
no exterior, de onde vinha a maior parte do capital 
para essas operações, o dinheiro ficou escasso.

Com todas as adversidades, o Dr. Martinelli vê 
com otimismo as perspectivas para o setor. “O 
momento é difícil e precisamos de união para 
buscar melhorias para a profissão. Na Bahia, já 
vemos uma crescente integração das entidades, 
mas ainda é preciso mais engajamento dos co-
legas farmacêuticos, filiando-se e participando 
das ações.”

Como resultado da atuação política da Sbac 
Bahia e demais instituições farmacêuticas, al-
guns avanços já foram conquistados para as 
análises clínicas. É o caso, por exemplo, da inclu-
são dos laboratórios no sistema de tributação 
“Super Simples” e a criação de uma linha de 
crédito específica para o setor junto ao Banco 
Nacional de Desenvolvimento Econômico e So-
cial – BNDES.

As Análises Clínicas e a Crise
Alta do dólar e mudanças no mercado atingem o setor

Epidemia
Dengue se alastra no Estado

O mercado tem espelhado a importância 
do profissional farmacêutico para a socie-
dade. Só no primeiro trimestre de 2009, 

ocorreram seleções para a Secretaria da Saúde 
do Estado da Bahia (Sesab) e para a Secretaria 
Municipal de Saúde de Salvador (SMS), que 
ofereceram um total de 112 vagas, das quais 55 
eram para contrato temporário de 6 meses.

As 33 vagas da Sesab, para contratação efetiva 
de servidores do estado, foram distribuídas em 
26 para Assistência Farmacêutica e 7 para Bio-
química. No caso da SMS, as duas seleções que 

ocorreram este ano foram através de Regime 
Especial de Direito Administrativo (Reda). Além 
da contratação de profissionais para preenchi-
mento de 24 vagas existentes na Saúde Muni-
cipal, a Prefeitura de Salvador precisou, ainda, 
incrementar o quadro com 55 profissionais, en-
tre farmacêuticos e farmacêuticos bioquímicos, 
para o combate à dengue.

Por que Reda?

A situação emergencial que a Bahia enfrenta 
no momento, com a epidemia de dengue que 

assola a população, precisa de todo o esforço 
dos governos. É claro que, em caráter especial e 
temporário, poder contratar colaboradores atra-
vés do Reda é uma importante ferramenta para 
as autoridades.

Contudo, tanto na Saúde como em outras 
áreas, os governos têm optado pelo Regime Es-
pecial para suprir sua demanda de pessoal, em 
qualquer tempo ou circunstância. Entre a falta 
de planejamento e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal, a administração pública só consegue en-
xergar o Reda como opção.

Concursos Públicos: Farmacêuticos para atender a demanda da Saúde
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O Programa Farmácia Popular do Brasil foi lan-
çado em 7 de junho de 2004, com a inaugu-
ração simultânea de 17 lojas nas cidades de 

Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo e Goiânia. A uni-
dade do Hospital de Irmã Dulce, na capital baiana, 
foi escolhida como marco da implantação do pro-
grama do governo pelo presidente Lula, presente na 
cerimônia de lançamento. Completando cinco anos 
de funcionamento em 2009, a rede vem sendo gra-
dativamente ampliada e cumprindo o propósito de 
facilitar o acesso racional aos medicamentos. No en-
tanto, o serviço apresenta alguns problemas a serem 
resolvidos e outros aspectos, previstos originalmen-
te no projeto, ainda não estão em operação.

No início, as maiores críticas estavam relacionadas à 
venda de medicamentos, visto que a lista básica já era 

contemplada por outros programas de governo, alguns 
com distribuição gratuita, e concorria com as farmácias 
de particulares. Esse pensamento logo foi superado, pois 
a Farmácia Popular do Brasil tem características de um 
serviço de saúde, se contrapondo a situação puramente 
comercial de estabelecimentos particulares. A presença 
de farmacêuticos, durante todo o horário de funcio-
namento, possibilita a orientação quanto ao uso dos 
medicamentos e a promoção da sua utilização racional, 
o que é um grande diferencial em relação aos outros 
modelos.

O Programa Farmácia Popular também tem, como 
um dos seus principais objetivos, a ampliação do acesso 
da população aos medicamentos básicos e essenciais, 
diminuindo o impacto dos preços dos remédios no or-
çamento familiar. De fato, os descontos oferecidos são 
em média de 90% em comparação à tabela dos labora-
tórios. Isso representa grande economia ao consumidor, 
sobretudo para medicamentos de uso continuado, como 
anticoncepcionais ou substâncias para tratamento de 
doenças crônicas. Além disso, as farmácias particulares 
credenciadas ao programa também podem comercia-

lizar alguns itens sob o mesmo preço. 
Atualmente, as maiores preocupações e críticas 

sobre o programa a falta de ações educativas e dife-
renças na qualidade dos serviços entre as unidades, 
motivadas por enormes variações na forma de con-
trato e remuneração dos funcionários nos diferentes 
modelos do programa. Há, também, a subutilização 
de recursos físicos e humanos. Apesar das unidades 
possuírem sala para a atenção farmacêutica e um 
profissional exclusivo para esse serviço, o emprego 
não tem sido direcionado em ações para melhorar o 
tratamento dos pacientes. 

Questões assim chamam atenção justamente por-
que a Farmácia Popular do Brasil se apresenta como um 
serviço de saúde. O foco das atividades é o caráter hu-
mano da dispensação, visando garantir que a aquisição 

dos produtos pelo usuário seja 
um instrumento para solução 
dos seus problemas de saúde. 
Segundo o manual básico do 
programa, todos os usuários 
do têm direito ao acompa-
nhamento pelo farmacêutico 
e que as unidades devem 
desempenhar um papel de 
núcleo de educação em saúde 
sobre temas relacionados ao 
uso racional de medicamentos.

O fracionamento de emba-
lagens é outro benefício pre-
visto pelo programa, já que as 
originais nem sempre estão 

compatíveis com a neces-
sidade terapêutica. Contudo, o único fracionamento 
tem se limitado à venda de cartelas (blisters) em uni-
dades. Até o momento, não foram instalados os equi-
pamentos nem montada a estrutura física adequada 
para realizar o procedimento nas unidades. O fracio-
namento poderia significar economia, já que apenas a 
quantidade necessária seria dispensada e não haveria 
desperdício, tanto do medicamento quanto da verba 
pública que o financia. Evitar o acesso desnecessário 
ajuda a combater o uso irresponsável e os altos índices 
de intoxicação por medicamentos no país.

O desabastecimento em algumas unidades e a falta 
de determinados itens também é relatado por pacien-
tes, gerando grande insatisfação. Não fica claro se os 
problemas ocorrem na programação, aquisição ou 
distribuição. Existe algum entrave no processo, apesar 
de todo o suporte gerencial e um pequeno elenco de 
medicamentos. Aliás, outra queixa freqüente dos usu-
ários é justamente a reduzida relação de medicamen-
tos, não contemplando, por exemplo, medicamentos 
importantes e não fornecidos pela rede pública, como 
levotiroxina, anlodipina e clonazepam.

Farmácia Popular do Brasil
Em quase cinco anos de funcionamento, muitas das diretrizes ficaram no papel

Salários Discrepantes
Existe grande variação nos salários dos farmacêu-

ticos de acordo com a localidade, tipo de modelo e 
parceria com órgão publico. Na Bahia, existem 61 
estabelecimentos do Programa em funcionamento. 
Destas, nove são administradas pela Fiocruz (mode-
lo 1), 26 são conveniadas da Sesab e 26 são de con-
vênios com os municípios. Entre elas, as diferenças 
nos salários dos farmacêuticos alcançam 55%. 

As maiores discrepâncias são encontradas especial-
mente nos convênios dos municípios no interior do 
estado, em que os farmacêuticos chegam a receber 
quase R$ 2 mil a menos que outros colegas. Há pre-
feituras que pagam valores bem abaixo do mínimo 
indicado para a atividade, chegando a um déficit 
aproximado de 48%. Um artifício usado por algumas 
prefeituras tem sido a contratação terceirizada, desca-
racterizando o vínculo com a prefeitura.

Algumas denúncias têm sido reportadas ao SINDIFAR-
MA, de que colegas recebem, dos municípios, propostas 
indignas de salário ou relação de trabalho precarizada. 
Existe ainda denúncia de desvio de função nas unidades 
do modelo 1. Com a extinção do cargo de assistente de 
gestão, os farmacêuticos gerentes passaram a assumir 
toda a parte contábil e a administração de pessoal, além 
da logística do medicamento e outras atividades técni-
cas. É necessário um maior acompanhamento, por parte 
do Ministério da Saúde, do cumprimento dos propósitos 
definidos pelo Programa. 

“Aqui tem...” nas farmácias comerciais
O convênio com farmácias comerciais, chamado “Aqui 

tem farmácia popular”, amplia para a rede particular a 
venda de parte do elenco do programa com o mesmo 
valor para o consumidor. Diferente da rede própria do 
programa, tais estabelecimentos são subvencionados 
pelo governo federal, recebendo recursos públicos para 
disponibilizar os medicamentos. Entretanto, nenhuma 
contrapartida é exigida, descaracterizando em parte 
o programa. A atenção farmacêutica aos hipertensos 
e diabéticos, por exemplo, deveria ser uma obrigação, 
tendo em vista que a diretriz principal do programa é o 
acesso racional à terapia medicamentosa. 

É urgente, também, a necessidade de uma fiscali-
zação mais efetiva para coibir desvios na execução do 
programa. Denúncias de irregularidades surgiram em 
todo o país e foram tema de reportagens nos veículos 
de comunicação. Foram fraudes com a duplicidade de 
faturamento e o envio de medicamentos vendidos 
com o desconto ao domicilio do usuário, prática que 
é proibida. Em alguns estabelecimentos, vendedores 
enganam o consumidor, que entra em busca de me-
dicamentos do programa, mas são levados a adquirir 
outros a custo mais elevado.
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Consta nos acordos coletivos, firmados pelo 
SINDIFARMA com os sindicatos patronais 
dos hospitais, que é devido aos farmacêu-

ticos o adicional de insalubridade no percentual 
de 20% sobre o salário base. A cláusula está pre-
sente nos contratos referentes ao Sindicato das 
Santas Casas e Entidades Filantrópicas do Estado 
da Bahia (Sindifiba) e ao Sindicato dos Hospitais e 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Estado 
da Bahia (Sindhosba). Ainda assim, o Hospital São 
Rafael, representado pelo Sindifiba, cortou o adi-
cional dos farmacêuticos do seu quadro.

O SINDIFARMA já encaminhou à direção do 
hospital um ofício solicitando a regularização 
dessa questão. É pleiteado o retorno do benefí-
cio e o pagamento dos meses retroativos. O São 

Insalubridade: São Rafael descumpre acordo
Adicional por insalubridade é conquista do SINDIFARMA e dos farmacêuticos de hospital

Rafael pode, inclusive, ser multado pela Justiça 
do Trabalho, por descumprimento de acordo.

Conforme esclarece o advogado trabalhista 
Cláudio Andrade, pela Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), no Artigo 192, o ambiente 
de trabalho deve ser periciado pelo Ministério 
do Trabalho e avaliado quanto aos limites de 
tolerância dos agentes insalubres. A depender 
do grau de insalubridade encontrado, os adicio-
nais podem variar entre 10 e 40% sobre o salá-
rio mínimo. Como a lei é antiga, há atualmente 
jurisprudência que determina o pagamento do 
adicional sobre o piso da categoria ou salário 
base do trabalhador.

No entanto, quando o adicional por insalubri-
dade é determinado no acordo coletivo, não é 

necessário nenhum tipo de perícia ou avaliação. 
Todo trabalhador daquela categoria tem direito a 
receber o acréscimo no salário, no valor percen-
tual determinado. “No caso dos farmacêuticos 
dos hospitais da Bahia, o adicional de 20% sobre 
o salário base faz parte do contrato entre os sin-
dicatos. Não há o que ser questionado. Essa é uma 
conquista do SINDIFARMA e dos farmacêuticos e 
tem que ser cumprida”, diz o advogado.

Envie suas dúvidas ou questionamentos para a 
coluna Jurídico do Notifarma. 

Os esclarecimentos podem ser respondidos por 
e-mail ou através do nosso jornal.

e-mail: sindifarma@sindifarma.org.br
Assunto: Jurídico

I Simpósio em Ciências e 
Tecnologia de Alimentos sbCTA-Bahia
Campus Universitário de Ondina - Salvador/Bahia
De 28 a 30 de maio
Informações: www.simposio.far.ufba.br
sbcta@ufba.br – Fone: (71) 3283-6921

8º Congresso Nacional de Rede Unida
III Seminário Estadual de Humanização
I Seminário Estadual de Práticas de Ensino
I Seminário Estadual sobre Residência em Saúde

Centro de Convenções - Salvador - Bahia
De 6 a 9 de maio        Informações: www.redeunida.org.br

O site do SINDIFARMA está mais leve 
e moderno, pensado para facilitar a 
sua navegação. Visite o nosso ende-
reço:  www.sindifarma.org.br.
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