Conselho de Saúde do Distrito Federal
ATA DA QUADRINGENTÉSIMA VIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DE
SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL
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Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, no Plenário do Conselho de Saúde
do Distrito Federal – CSDF, SIG, Quadra 01 – Centro Empresarial Brasília, salas 316 a 322, realizouse a Quadringentésima Vigésima Reunião Ordinária do Conselho de Saúde do Distrito Federal –
CSDF. A Reunião contou com a presença da Presidente do CSDF, Lourdes Cabral Piantino, da
Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina de Oliveira Silva Cavalcante, dos conselheiros
segmento gestor: Humberto Lucena Pereira da Fonseca, Marcus Vinícius Quito, Danielle Soares
Cavalcante, Anna Karina Vieira da Silva, Wânia Maria do Espírito Santo Carvalho; dos conselheiros
segmento trabalhador: Jeovânia Rodrigues Silva, Márcio da Mata Souza, João Cardoso da Silva,
Jefferson de Sousa Bulhosa Júnior, Fátima Lúcia Rola, Humberto de Oliveira Lopes, Tiago Sousa
Neiva, Rosalina Aratani Sudo; dos conselheiros segmento usuário: Yunara Fernandes Venturelli,
Rômulo Bezerra Marques, Silvestre Araújo, Raimundo Nonato de Lima, Luiz Carlos Macedo Fonseca,
Willian Fernando da Silva. Justificaram ausência as Conselheiras Maria Dilma, Maria Cristina, Marly
de Fátima, Darly Dalva, Elza Ferreira e Magda Cardoso, além dos Conselheiros Danylo Vilaça, João
Elias, Luís Maurício, Bruno Metre, Jorge Bruno e Domingos de Brito. Conselheira Lourdes Cabral
Piantino, Presidente do CSDF, iniciou a reunião às 09h30 com a exposição dos Informes. Informes –
Conselheiros, convidados e Secretária Executiva Coordenação: Mesa Diretora do CSDF. Conselheiro
Jefferson Bulhosa informou que pela manhã esteve com alguns repórteres do SBT e constatou que
está faltando cateter, seringa e uma série de materiais no estoque, além do tomógrafo do HRT estar
quebrado há quinze dias, fora o tempo em que ficou quebrado anteriormente, e teve a informação que
a SES está realizando uma licitação para aquisição de novos tomógrafos, porém do mesmo modelo
do atual, que já está defasado, com mais de quinze anos, e solicitou esclarecimentos acerca dessa
situação. Disse que na sexta-feira o administrador do HRT, Sr. Paulo, mandou colocar uma grade no
pronto socorro do hospital para que somente o paciente entrasse, sem o acompanhante, e isso deu
uma confusão, então já foi desfeito, e criticou a atuação desse administrador como gestor. Disse que
ele proibiu o pessoal da limpeza conversar com a vigilância e os servidores. Chamou a atenção para
o fato de que o OS do HRT está superlotado. Solicitou que o HRT seja visitado pelo CSDF, porém sem
aviso prévio. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, convidou a Conselheira
Yunara para compor a Mesa Diretora em lugar do Conselheiro Danylo Vilaça, que está em viagem.
Conselheiro Raimundo Nonato informou que de oito a dez de novembro vai acontecer o 7º Congresso
Latino Americano de Bioética no Brasil, o 9º Encontro aberto de Bioética e a 4ª jornada de Bioética no
DF. Solicitou que as pessoas do Comitê de Ética tenham uma vaga garantida pois a inscrição é paga.
Conselheira Rosalina Sudo informou a realização de um seminário da Enfermagem na Atenção
Primária de saúde com foco na consulta de enfermagem, realizado pela ABEn, na FEPECS, no dia
27/09, de 14h00 às 18h00, que tem por objetivo traçar algumas estratégias do que se fazer para
qualificar melhor esse trabalho da consulta de enfermagem para poder gerar uma maior contribuição
na resolução do que o usuário precisa. Comentou acerca do trabalho que se tem feito na Comissão
da RUE e, por ocasião da visita ao IHBDF, conversando com os gestores da emergência a respeito da
estatística de atendimento, foi solicitado que se encaminhasse por escrito uma solicitação pedindo
essa estatística de atendimento, então solicitou, como membro da Comissão da RUE, que o CSDF
encaminhe a solicitação à gestão do Base sobre a estatística de atendimento na emergência em uma
série histórica de pelo menos cinco anos, que seja de janeiro à junho, para que se possa observar
como está esse comportamento. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente do CSDF, solicitou
que, além dessa solicitação, as inclusões de pauta sejam encaminhadas para o e-mail do CSDF
previamente. Conselheiro Tiago Neiva fez menção a um projeto que a Comissão de Atenção Primária
sugeriu, foi elaborado e foi executado pela COAPS, que se trata do Relatório de Pesquisa sobre a
percepção dos enfermeiros e médicos da Atenção Primária do DF sobre o processo de trabalho de

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

sua equipe e infraestrutura. Disse que o documento tem uma série de limitações, que ele foi feito com
parte dos profissionais que trabalham na Atenção Primária, sendo que o ideal seria fazer com cem por
cento dos enfermeiros. Disse que, de qualquer modo, a proposta é que se construa um instrumento e
a partir desse instrumento se consiga entender como funcionam as equipes, quais as limitações, o que
se pode fazer para melhorar. Disse que esse instrumento tem o propósito único e exclusivo de
contribuir para qualificar cada vez mais a Estratégia de Saúde da Família. Comunicou ao pleno que
assumirá no dia 01 de outubro no Conselho Regional de Medicina – CRM - e colocou-se à disposição
dos conselheiros, sublinhando que deseja a participação do CSDF nas fiscalizações do CRM.
Conselheiro Silvestre comunicou que esteve no Hospital de Apoio com a Presidente Lourdinha
juntamente com o coordenador Luís Maurício e foi uma visita muito proveitosa. Informou que foi
solicitado ao Coronel Felipe Mazoni, em referência à câmara hiperbárica, informações acerca da
possibilidade de utilização pelos pacientes da SES da câmara hiperbárica do HFA, e disse que não foi
respondido pelo coronel até o presente momento, solicitando então resposta a Major Lívia Maria, um
diagnóstico da fila de espera e como o paciente do GDF pode ter acesso a essa câmara hiperbárica.
Conselheiro João Cardoso apoiou as visitas dos conselheiros aos hospitais sem aviso prévio aos
gestores. Apresentou o futuro Conselheiro Williamar ao pleno, informando que será o seu substituto
no CSDF, estando pendente somente a publicação no DODF, explicando que ele terá direito à voz nas
reuniões. Williamar solicitou que seja formalizado pelo CSDF que o futuro conselheiro tenha direito à
fala e não de voto. Comentou sobre a alimentação fornecida pela SES aos servidores nos plantões,
que existem casos em que os servidores ficam sem alimentação por até quatorze horas, por força da
Portaria 501, ressaltando que isso vale somente para os servidores, os internos e residentes têm as
quatro alimentações. Solicitou providências urgentes e caso não sejam respondidas representará ao
MP. Conselheira Anna Karina informou o recebimento, pela CIST, do ofício oriundo do SindServiços
que “vem levar ao conhecimento deste Conselho de Saúde a grave situação pela qual passa o serviço
de limpeza e higienização e conservação das unidades de medicina do Governo do Distrito Federal
que, por interpretações equivocadas pelo departamento técnico da SES, utilizou para o contrato
emergencial parâmetros de produtividade presentes na IN nº 05 do Ministério do Planejamento, sem
os ajustes necessários gerando supressão de aproximadamente 600 trabalhadores trazendo ao efetivo
uma sobrecarga de trabalho análoga ao trabalho escravo trazendo sérios riscos de contaminação e
infecção generalizada”. Disse que a CIST ficou de comunicar ao pleno do Conselho e é o que fez.
Conselheiro Humberto Fonseca, Secretário de Saúde, informou a saída do Secretário Adjunto Daniel
Seabra, agradeceu a sua participação no pleno e considerou a sua participação indispensável e
essencial em todas as mudanças que foram promovidas na SES nesses dois anos e meio. Comunicou
a sua substituição pelo conselheiro Marcus Quito, informando que já foi solicitada a publicação no
DODF. Disse que recebeu há duas semanas o 2º relatório quadrimestral de gestão do IHBDF, que o
Conselho de Saúde está representado com dois membros no Conselho de Administração, a Presidente
Lourdes Cabral e o Conselheiro Raimundo, que estiveram presentes na apresentação. Disse que os
resultados são bastante animadores, que se teve um aumento substancial do número de cirurgias
ortopédicas, chegando a 55 cirurgias em um dia, quando se tinha nos dias úteis do último semestre do
ano passado cerca de 15 a 17 cirurgias, 107 leitos foram reabertos, então se tendo leitos reabertos e
cirurgias sendo feitas conseguiu-se reduzir o número de pessoas aguardando no pronto socorro de
cerca de 190 para 120 e então, respondendo parcialmente à Conselheira Rosalina em relação à sua
pergunta, se tem um comparativo de junho desse ano com junho do ano passado. Disse que no
primeiro semestre desse ano o Instituto estava se estruturando, principalmente por decisões da justiça
não se conseguiu repor pessoal, estão não se observou um grande desempenho até que em junho se
conseguiu fazer as contratações e com isso começar a trabalhar efetivamente com as vantagens do
novo sistema. Disse que de junho de 2018 para junho de 2017 se teve seis mil atendimentos a mais
no pronto socorro, saindo de 17000 para 23000 atendimentos no pronto socorro. Disse que além disso
são feitas pesquisas de satisfação que é um dos indicadores de qualidade exigidos no contrato de
gestão e nessas pesquisas se teve, na enfermaria e no ambulatório, que eram os dois pontos mais
críticos, o dobro da percepção de qualidade, saindo de cerca de 30 para cerca de 70 por cento de
notas 9 ou 10 dos usuários do IHBDF. Disse que, graças também ao IHBDF, conseguiu-se zerar duas
filas, a de oncologia, que está se cumprindo agora a lei dos sessenta dias e o IHBDF aumentou de
cerca de 10 consultas de primeira vez para cerca de cento e oitenta, não se observando mais fila hoje,
detalhando que o paciente é marcado quando solicita a consulta de oncologia com a biopsia que
confirma o diagnóstico. Disse que o IHBDF aumentou o número de radioterapias de 24 para 60 que,
juntamente com os outros progressos que se conseguiu alcançar, também graças à autorização desse
Conselho que foi dada em 2017, conseguiu-se zerar a fila de radioterapia. Disse que nomeou 59
médicos de família, porém infelizmente 41 solicitaram final de fila. Disse que irá refazer essa nomeação
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ainda esse mês, desses tornados sem efeito só se conseguiu 15 que efetivamente assumiram e
infelizmente são as agruras do concurso público pois tem-se que nomear, esperar a posse, esperar o
exercício, tornar sem efeito para nomear novamente, esperar a posse, e é um processo realmente
longo que prejudica bastante a substituição de pessoal na SES. Disse que nomeou 90 médicos
emergencistas dos quais somente 41 tomaram posse e foram distribuídos nos serviços mais
necessitados, que não estavam fechando escala, sendo dada preferência para a UPA de Sobradinho
que já tinha inclusive suspendido todas as internações, a UPA da Ceilândia. Disse que se teve perdas
nos últimos meses tanto de médicos quanto de enfermeiros de saúde da família, não se pode fazer
movimentações por causa do artigo 73, inciso 5º, da lei 9504, então não há solução para esse problema
até que se termine o processo em 31 de dezembro e depois de 31 de dezembro se poderá nomear os
enfermeiros de família que fizeram o concurso no primeiro semestre e então as equipes poderão ser
completadas. Cumprimentou o conselheiro João Cardoso em razão de sua participação no CSDF
enquanto conselheiro, parabenizando-o em seguida. Disse que concluiu a licitação referente aos
mamógrafos e fez a aquisição de cinco mamógrafos de alta resolução para a rede, sendo 2 para
Taguatinga, 1 para o HMIB, 1 para o HRS e 1 para o Hospital de Base, e existem hoje 11 mamógrafos
funcionando na SES e o de Taguatinga é um problema, existe uma séria desconfiança de que existe
um servidor sabotando o equipamento e a corregedoria já está tratando o assunto pois com muita
frequência o mamógrafo de Taguatinga quebra então já há uma investigação da corregedoria nesse
sentido. Lembrou que em 2016 somente havia um mamógrafo funcionando e uma fila de mais de 9000
mulheres esperando mamografia e hoje se tem a fila de mamografia completamente zerada. Disse que
não há convênio com a SES em relação à câmara hiperbárica do HFA, já foi tentado, mas não houve
êxito. Disse que é necessário a realização de um convênio com a SES para a utilização da câmara
hiperbárica. Conselheiro Silvestre disse que sua filha fez um tratamento utilizando a câmara
hiperbárica em 2009, foi feita uma solicitação pelo GDF e foi liberado o seu uso e foram pagas as 12
sessões efetuadas. Conselheiro Humberto Fonseca, Secretário de Saúde, disse que as tratativas
podem ser feitas para a realização desse convênio. Disse que as visitas aos hospitais estão sendo
realizadas, inclusive sem aviso prévio. Destacou o abastecimento como o grande problema,
principalmente por não se conseguir dar um avanço substancial na SES nesses dois anos e meio
porque a dificuldade do processo licitatório é muito grande. Conseguiu-se melhorar com a publicação
do manual de contratações e o de execuções contratuais, efetuar o pagamento de boa parte dos
fornecedores, mas ainda assim, como é um problema do Brasil inteiro, em relação à rigidez das normas
em relação à licitação. Disse, em referência a alimentação hospitalar, que foi feito um TR em 2015 em
razão de um Decreto do Governador que dizia que todos os contratos deveriam ser reduzidos em 25%
pois não havia dinheiro para se pagar tudo em 2015. Disse que esse TR foi feito e realizada a
contratação com enorme dificuldade depois de 13 anos sem licitação e 40 anos com a mesma empresa
fornecendo para o DF. Disse que essa licitação alterou algumas coisas, melhorou para os pacientes,
em relação às residências há uma legislação que obriga o realizador da residência a dar quatro
refeições para o residente e em relação ao lanche das dez horas ele é muito reforçado para ficar mais
próximo ao jantar. Disse que com a autorização do regime de 18 horas em maio último algumas
alterações podem ser estudadas. Disse, em relação à limpeza, que houve uma Instrução Normativa
do Ministério do Planejamento que foi adotada pelo GDF e houve uma recomendação de que fossem
adotados os preceitos dessa Instrução Normativa. Disse, em relação aos tomógrafos, que se tem uma
licitação acontecendo agora para compra de tomógrafos e ressonância magnética. Disse que está
sendo adquirido um tomógrafo de 128 cortes para o Hospital de Base que é o que precisa de maior
resolução. Ressaltou que a diferença de preços é muito grande e separou os casos de quando se
precisa de obras para instalação, o que demanda mais tempo e obras. Conselheiro Márcio da Mata
informou a respeito do funcionamento das salas de vacinação atualmente, que têm recebido bastantes
questionamentos e que não está tendo a condição que era observada anteriormente e isso está
gerando aumento da demanda e o trabalho não está sendo gerido e executado de forma adequada.
Conselheiro Tiago Neiva ponderou que o Brasil tem tido nos últimos anos uma crise do sistema vacinal
e isso devido em parte, infelizmente, à população ser extremamente indisciplinada, indolente. Disse
que é necessária, nesse momento, uma ação emergencial, que se amplie bastante os pontos de
acesso à vacina e se ter sempre uma distribuição maior possível de postos vacinais e horários bastante
públicos. Conselheiro Marcus Quito comentou que o processo de vacinação este mês foi bastante
tenso, por vários motivos. Disse que o primeiro foi um contexto que a sociedade tem pregado na
resistência objetiva a vacina. Disse que outro ponto é que se tem que pensar novas estratégias de
vacinação entendendo que vacinação deve ser rotina e aprendida pela equipe como objeto estratégico.
Disse que existem problemas pontuais, como por exemplo a sudoeste que teve um problema concreto
de falta de servidor para compor as estratégias de vacinação nesse período, foi liberado TPD, um
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remanejamento de atividades para poder ampliar o número de servidores, principalmente nas unidades
que estão tendo mais problemas como Águas Claras. Disse que, apesar de entender que a vacina tem
que ser rotina, o dia D ainda está tendo um impacto importante na cobertura vacinal, portanto não se
irá desmobilizar a ocorrência dos dias D na SES. Disse que o dia D até foi ampliado, com dois ao invés
de um só, e lembrou que as unidades tipo II ainda estão abrindo meio período durante todos os finais
de semana, o que implica que se tenha mais um dia D a cada dois finais de semana. Disse que será
feito um relatório final considerando importante trazer a discussão para o Conselho, para que o
Conselho entenda todos os elementos que estão associados a isso e ajude a pensar estratégias mais
impactantes do ponto de vista de cobertura vacinal e em geral. Disse que se está com 85 por cento,
arredondado, de cobertura vacinal o que não saiu muito do que se tinha. Conselheira Jeovânia
informou que participou, nos dias 04 e 05 de setembro, do 2º Encontro de Comissões de Educação
Permanente, promovido pelo Conselho Nacional de Saúde, considerando muito interessante poder
participar do encontro nesse momento em que as comissões estão sendo reestabelecidas à sua
normalidade, especialmente na condição de membro dessa comissão no CSDF. Disse que semana
passada foi publicado no DODF a Lei 6219, de três de setembro, que trata da divulgação de
indicadores básicos de saúde no DF, citou alguns indicadores que julgou não serem muito relevantes
para o DF e solicitou que o CSDF trate do assunto de forma contributiva no aspecto de que o CSDF é
parte de uma gestão participativa. Conselheiro Humberto Fonseca, Secretário de Saúde, sublinhou
que a Lei não foi encaminhada pelo executivo e inclusive tinha uma recomendação de veto, porém não
foi vetada. Conselheiro Luiz Carlos pautou a respeito do atendimento ao idoso, a regulação, consultas
e exames, e questionou qual o procedimento a ser adotado. Disse que está organizando uma plenária
de Conselhos de Saúde no Centro Oeste em 2018 e arguiu uma posição da SES. Conselheira Lourdes
Cabral Piantino, Presidente do CSDF, solicitou que a demanda seja encaminhada formalmente ao
CSDF para tratativas. Item 01 – Apresentação e aprovação da Pauta 420ª da Reunião Ordinária
do CSDF – Coordenação: Mesa Diretora CSDF. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente
do CSDF, efetuou a leitura da pauta ao pleno. Aprovada a pauta por unanimidade. Item 02 –
Resolução CSDF nº 504 de 14 de agosto de 2018 – Referente a homologação da eleição do
CRSNB para conhecimento – Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Lourdes Cabral Piantino,
Presidente do CSDF, esclareceu que o Conselho aprovou na reunião passada que se iria homologar
a eleição do Núcleo Bandeirante condicionada à mudança nos indicados, que três dos quatro que
compuseram a comissão eleitoral foram indicados pelas suas entidades para serem conselheiros e é
bem claro na legislação que isso não é possível. Disse que mesmo assim houve questionamos por
parte de uma das entidades alegando que isso não existia. Disse que foi realizado todo um estudo,
com uma análise profunda, e a resolução 504 foi construída dentro basicamente da legislação. Efetuou
a leitura da minuta da resolução ao pleno. Conselheiro Jefferson ponderou que, como aconteceu no
Núcleo Bandeirante e pode acontecer em outras regionais, se não tomou posse quando deveria ter
tomado, o mandato tem que ser, em sua opinião, a partir do momento da posse. Sugeriu que fosse
dado um efeito geral para outros casos análogos. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente
do CSDF, ressaltou que deve haver a consciência de que existe uma legislação e esta deve ser
cumprida. Disse que o que aconteceu em algumas eleições não acontecerá mais, que não ocorrerá
mais vista grossa, que a legislação será cumprida. Colocou a resolução em votação e foi aprovada por
maioria de votos, com uma abstenção, do Conselheiro Tiago Neiva. Item 03 – 10ª Conferência
Distrital de Saúde - Coordenação: Mesa Diretora. Secretária Executiva do CSDF, Andressa Cristina,
expôs ao pleno o Decreto 9463, de 08 de agosto, de convocação da 16ª Conferência Nacional de
Saúde, e a Conferência Distrital de Saúde terá como primeiro período da realização das regionais de
2 de janeiro a 15 de abril, e a Distrital de 16 de abril a 15 de junho. Foi acordado que na próxima
reunião uma comissão organizadora deverá ser formada para se iniciar os trabalhos de organização.
Item 04 – Discussão e Homologação da Carta–Compromisso aos canditatos à governador do
Distrito Federal – Coordenação: Mesa Diretora. Conselheira Lourdes Cabral Piantino, Presidente
do CSDF, explicou a razão da confecção da carta compromisso a ser encaminhada aos candidatos ao
governo do DF, sublinhando que é importante o Conselho de Saúde se posicionar em relação à política
da saúde do novo governo pois é o pleno que discute a saúde e o que se percebe que tem alguns
candidatos que não conhecem muito bem como é o processo. Disse que para isso foram propostas
cinco perguntas, que foram encaminhadas a todos os conselheiros e conselheiras, e foram recebidas
algumas contribuições. Disse que a partir dessas contribuições o Conselheiro Danylo elaborou a carta,
uma introdução, e colocou os compromissos e demandas que são exatamente vinte e duas. Efetuou
a leitura para os conselheiros para discussão e contribuições. Conselheira Danielle avisou que a Dra.
Talita, presente desde o início da reunião; será a próxima conselheira titular no lugar do Dr. Marcus
Quito, que assumiu o lugar do Dr. Daniel Seabra, e no lugar do Paulo Sellera assume Márcia Jovanovic
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que é a nova Subsecretária de Planejamento e Orçamento. Conselheira Lourdes Cabral Piantino,
Presidente do CSDF, solicitou a Secretaria Executiva a verificação do quórum regimental e, após a
constatação de que, naquele momento, de sua inexistência, convocou os conselheiros a estarem
presentes no CSDF, dia 18 de setembro, para a 421ª Reunião Extraordinária. A 420ª RO foi encerrada
às 12h35. Foi lavrada a presente ata por mim, Ítalo de Araújo Verlangieri, secretário ad-hoc, para
posterior apreciação e assinatura dos Conselheiros. Brasília, 11 de setembro de 2018.

LOURDES CABRAL PIANTINO
Presidente do Conselho de Saúde do Distrito Federal

ANDRESSA CRISTINA DE OLIVEIRA SILVA CAVALCANTE
Secretária Executiva do Conselho de Saúde do Distrito Federal

HUMBERTO LUCENA PEREIRA DA FONSECA
Conselheiro titular – Secretário de Estado de Saúde do DF
MARCUS VINÍCIUS QUITO
Conselheiro titular – Coordenador da Coordenação de Atenção Primária à Saúde do DF
COAPS/SAIS/SES-DF
DANIELLE SOARES CAVALCANTE
Conselheira titular – Chefe da Assessoria de Gestão Estratégica e Participativa e
Relações Institucionais - ARINS
ANNA KARINA VIEIRA DA SILVA
Conselheira titular - Fundação Hemocentro de Brasília

WÂNIA MARIA DO ESPIRITO SANTO CARVALHO
Conselheira suplente - Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciência de Saúde do DF

JEOVÂNIA RODRIGUES SILVA
Conselheira suplente - Sindicato dos Odontologistas do Distrito Federal - SODF

MÁRCIO DA MATA SOUZA
Conselheiro titular - Sindicato dos Enfermeiros do DF
JOÃO CARDOSO DA SILVA
Conselheiro titular – Sindicato dos Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Distrito
Federal – SINDATE/DF
JEFFERSON DE SOUSA BULHOSA JÚNIOR
Conselheiro suplente - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de
Saúde – SINDSAÚDE/DF

FÁTIMA ROLA
Conselheira titular – Associação dos Profissionais de Saúde Pública do Distrito Federal –
Clube da Saúde
HUMBERTO DE OLIVEIRA LOPES
Conselheiro titular – Conselho Regional de Farmácia do DF – CRF/DF

TIAGO SOUSA NEIVA
Conselheiro titular - Sindicato dos Médicos do DF
ROSALINA ARATANI SUDO
Conselheira suplente - Associação Brasileira de Enfermagem do Distrito Federal – ABEnDF
YUNARA FERNANDES VENTURELLI
Conselheira suplente - Centro Acadêmico de Saúde Coletiva da Universidade de Brasília
– CASCO/UnB Ceilândia
RÔMULO BEZERRA MARQUES
Conselheiro titular - Associação dos Voluntários, Pesquisadores e Portadores de
Coagulopatias – Ajude-C
SILVESTRE ARAÚJO
Conselheiro titular - Associação Cultural Recreativa Esportiva Farmacêutica do Distrito
Federal – ACREF/DF
RAIMUNDO NONATO DE LIMA
Conselheiro titular – Movimento Integrado de Saúde Comunitária do Distrito Federal –
MISMEC/DF
LUIZ CARLOS MACEDO FONSECA
Conselheiro titular – Associação de Aposentados, Pensionistas e Idosos da Previdência
Social do Distrito Federal e Entrono – ASAPREV/DF
WILLIAN FERNANDO DA SILVA
Conselheiro titular - Associação Brasiliense de Deficientes Visuais - ABDV

