
 
 

PORTARIA SMSA/SUS-BH Nº 0203/2018 
 

 
Atualiza a constituição da Comissão de Farmácia e  

Terapêutica - CFT - no âmbito da Secretaria Municipal 
 de Saúde de Belo Horizonte e dá outras providências.  

 

 

O Secretário Municipal de Saúde e Gestor do Sistema Único de Saúde de Belo 
Horizonte - SUS-BH, no uso de suas atribuições e,  
 
Considerando a necessidade de reformular e implementar políticas relacionadas 
à seleção de medicamentos utilizados pelo SUS/BH e;  
 
Considerando a necessidade de qualificação dos serviços de assistência 
farmacêutica e da promoção do uso racional de medicamentos na rede municipal 
de saúde;  
 
 
RESOLVE:  
 
Art. 1º - Atualizar, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde - SMSA, a 
Comissão de Farmácia e Terapêutica, doravante denominada CFT.  
 
Art. 2º - A CFT tem como objetivo selecionar e propor ao Secretário Municipal 
de Saúde o elenco de medicamentos a ser utilizado pelo SUS/BH, de forma a 
promover o seu uso racional na rede municipal de saúde de Belo Horizonte, 
assim como de assessorar a gestão nas questões referentes a medicamentos, 
com respeito às leis que regem o Sistema Único de Saúde e a Política Nacional 
de Assistência Farmacêutica. Nesse sentido, serão respeitadas as 
incorporações da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do SUS - 
CONITEC, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME e o 
registro de medicamentos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA 
para construção da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais de Belo 
Horizonte - REMUME-BH.  
 
Art. 3º - Compete à Comissão de Farmácia e Terapêutica:  
 
I – Revisar, a cada ano, a REMUME-BH e publicá-la no Diário Oficial do 
Município de Belo Horizonte, bem como no sítio eletrônico da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte; 
 
II - Formular, propor e revisar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, 
baseados em evidências científicas sobre a eficácia, a acurácia, a efetividade e 
a segurança dos medicamentos, produtos ou procedimentos que forem objeto 
desses; 
 



III - Analisar e emitir parecer acerca das solicitações de inclusão, exclusão ou 
substituição de itens da REMUME nas apresentações farmacêuticas 
padronizadas; 
 
§1º Para a incorporação de novos medicamentos à REMUME-BH deverão ser 
observados os preceitos da Medicina Baseada em Evidências, bem como a 
comprovação da eficácia, efetividade, eficiência e segurança do medicamento.  

 
§2º As solicitações de inclusão, exclusão ou substituição de medicamentos 
deverão ser encaminhadas através de formulário específico pelos profissionais 
da SMSA e deverão obedecer ao fluxo e normas estabelecidas por esta 
Comissão.  
 
IV. Elaborar e veicular informações técnico-científicas e gerais aos profissionais 
da rede municipal; 
 
V. Promover o uso racional dos medicamentos constantes na REMUME.  
 
Art. 4º - A CFT ficará vinculada administrativamente à Gerência de Assistência 
Farmacêutica - GEASF da SMSA/BH e será composta por um Núcleo Executivo 
e um Núcleo de Apoio Técnico.  
 
§ 1º O Núcleo Executivo é composto pelos representantes designados das 
seguintes áreas de competência:  
 
I. Gerência de Assistência Farmacêutica representada por: Ana Emília de 
Oliveira Ahouagi - BM 105.136-7 e Julia Tereza Pedrosa de Barros Araújo – BM 
058097-6; 
 
II. Diretoria de Assistência à Saúde representada por Luciana Reis da Silveira - 
BM 82361-2 (referência técnica da Coordenação de Atenção Integral à Saúde 
do Adulto e Idoso), Márcia Rocha Parisi - BM 36714-5 (referência técnica da 
Coordenação de Atenção Integral à Saúde da Criança e Adolescente) e 
Fernando Macedo Bastos – BM 103298-2 (referência técnica da Coordenação 
de Atenção Integral à Saúde da Mulher); 
 
III. Gerência de Atenção Primária à Saúde representada por Michelle Cristina 
Mendonça Senhorini – BM 103381-4 e Klébio Ribeiro Silva De Martin – BM 8758; 
 
IV. Gerência da Rede Complementar representada por Ana Carolina Diniz 
Oliveira - BM 76828-X; 
 
V. Gerência de Urgência e Emergência representada por Luiz Ricardo Alvarenga 
- BM 37103-7;  
 
VI. Gerências de Farmácias Regionais representadas por Délcia Regina Destro 
- BM 44.944-3 e Maria Carmen Faleiro Santos - BM 36.825-7; 
 
VII. Farmacêuticas da Atenção Primária representadas por Tatiana Nunes 
Carvalho – BM 106177-X e Josiane Silva Pacheco – BM 105059-X; 



VIII. Assessoria Jurídica da SMSA-BH representada por Renata Martos 
Fioravante - BM 104338-0. 

 
§ 2º O Núcleo de Apoio Técnico deverá contar com representantes das seguintes 
áreas:  

 
I. Coordenação Técnica de Saúde bucal; 
 
II. Coordenação de Saúde mental;  
 
III. Coordenação de Saúde Sexual e Atenção às DST/AIDS e Hepatites Virais. 
 
§ 3º A CFT da SMSA-BH poderá, quando necessário, solicitar um parecer 
externo de um consultor especialista no tema em análise, para subsidiar a 
tomada de decisão.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
§ 4º - Compete aos membros designados no inciso I do § 1º do artigo 4º, a 
coordenação e secretariado da CFT, respectivamente. 

 
§ 5º - A participação dos membros nesta comissão não será remunerada e será 
exercida concomitantemente com o exercício das atividades do cargo efetivo.  

 
§ 6º - Os membros da CFT deverão assinar Declaração de Isenção de Conflitos 
de Interesses, conforme descrito no Regimento Interno da referida Comissão e 
responderá administrativa, civil e penalmente na hipótese de apuração de 
falsidade da declaração.  

 
§ 7º Os membros da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT reunir-se-ão 
quinzenalmente em sessão ordinária e extraordinariamente por convocação de 
seu coordenador.  

 
Art. 5º - As revisões, alterações, protocolos e demais proposições só terão 
eficácia após aprovação prévia do Secretário Municipal de Saúde.  
 
Art. 6º - Esta portaria entra em vigor na data da publicação.  

 
 
 
 

Belo Horizonte, 26 de junho de 2018. 
 
 
 
 
 

Jackson Machado Pinto 
Secretário Municipal de Saúde 


