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NOTA EXPLICATIVA SOBRE A CONVOCAÇÃO DOS FARMACÊUTICOS  

BRASILEIROS NO ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA DE COVID-19 
 

São Luís – MA, 03 de Abril de 2020 
 

Em atenção à publicação do Ministério da Saúde, por meio da Portaria no 639, de 31 de março 
de 2020, que dispõe sobre a Ação Estratégica "O Brasil Conta Comigo - Profissionais da Saúde", o 
CRF/MA vem a público declarar o seguinte manifesto: 

As ações de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, estabelecidas pelo governo 
federal, estados e municípios, além do Distrito Federal, instituem-se em consonância com a Declaração 
de Emergência em Saúde Publica, publicada pela Organização Mundial da Saúde – OMS. Nesse sentido, 
inúmeras medidas de prevenção e combate ao novo coronavírus, causador da COVID-19, estão sendo 
tomadas pelos governantes e pela sociedade. 

Frente a isso, o Conselho Federal de Farmácia solicita aos Profissionais de Farmácia que 
acessem o sítio eletrônico https://registrarh-saude.dataprev.gov.br/cadastro, realizem a inscrição, e 
aguardem o e-mail de retorno do Ministério da Saúde para conclusão do cadastro. O Ministério da 
Saúde irá informar ao Conselho Federal de Farmácia os profissionais que não atenderam ao 
chamamento para a inscrição. 

Todavia, o CRF/MA informa que, apesar de a inscrição ser obrigatória, a participação do 
farmacêutico nas ações de enfrentamento à COVID-19 possui cunho voluntário. O Ministério da Saúde 
irá prover Curso EAD sobre os protocolos de enfrentamento da COVID-19, obrigatório para os 
Profissionais Farmacêuticos que escolherem contribuir neste cenário de calamidade pública. Ao 
concluírem o Curso, os profissionais receberão certificado de conclusão e poderão ser convocados. 

A inscrição é obrigatória, mas o Profissional Farmacêutico escolherá no cadastro se deseja 
participar numa eventual ação contra a Pandemia. A Portaria não prevê qualquer sanção para quem 
não realizar a inscrição, ou, eventualmente, não concluir o Curso. Entretanto, salientamos que o Código 
de Ética Farmacêutico, no artigo 12, no inciso II do caput, descreve como dever: 

II - dispor seus serviços profissionais às autoridades 
constituídas, ainda que sem remuneração ou qualquer outra vantagem 
pessoal, em caso de conflito social interno, catástrofe ou epidemia. 

Ademais, o CRF/MA entende que os farmacêuticos, devido sua diversidade de conhecimento, 
estão entre os profissionais que mais podem contribuir no combate à pandemia e, por isso, conclama 
para que os que estiverem aptos para atuar nas ações de enfrentamento, optam por voluntariar nessa 
ação. 

Nesse sentido, diante à publicação da referida portaria, o CRF/MA reitera o caráter voluntário 
da ação de enfrentamento, mas enfatiza que o cadastramento possui cunho obrigatório para todos os 
profissionais da saúde elencados na norma, incluindo para os farmacêuticos. O Brasil conta com vocês! 

 
Atenciosamente, 
 
Diretoria CRF/MA 


