ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS PREPARATÓRIO
PARA A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
RELATÓRIO FINAL – OFICINA DE ALAGOAS
Informações gerais
Estado
Organizadores (sindicato e
outras entidades locais
organizadoras)
Entidades locais apoiadoras
Local de realização do Encontro

ALAGOAS
Associação Farmacêutica de Alagoas – AFAL

Conselho Regional de Farmácia – CRF/AL
Auditório do CRF/AL
Arapiraca, Boca da Mata, Capela, Maceió, Novo
Cidades dos inscritos (informação Lino, Feira Grande, Rio Largo, Rio Branco, São José
obtida na planilha de inscritos)
da Tapera, São Luis do Quintude, São Miguel dos
Campos.
Número de participantes
61
Cláudia Cristina Nóbrega de Farias Aires (FENAFAR)
Integrantes da mesa final do
Maria Erivanda Castelo Meireles (ENF)
evento (incluir nome completo e
Fernanda Bertazolli Albieri (AFAL)
entidade)
Alexandre Correia dos Santos (CRF/AL)
Indicadores mais eleitos por Eixo
Eixo
Número do indicador
13
Eixo Azul
16
Eixo Vermelho
19
Eixo Preto
21
Eixo Verde
Eixo Amarelo
23

Pontuação do indicador
34 votos
20 votos
17 votos
35 votos
29 votos
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Propostas/ações encaminhadas de cada um dos eixos:

EIXO AZUL
8º Congresso da Fenafar – Eixo Conjuntura
15º CNS – Eixo VII - Ciência, Tecnologia e Inovação no SUS / Eixo VIII - Reformas
Democráticas e Populares do Estado
Oficina PNAF – Eixo 5 – Desenvolvimento científico e tecnológico
- Incentivar pesquisas nas faculdades que possam ser utilizadas no mercado de trabalho.
- Incentivar a articulação entre universidades e SUS para divulgação do conhecimento sobre as
doenças negligenciadas e dos resultados das pesquisas nessa área.
- Incentivar a prescrição dos medicamentos fitoterápicos.
- Ampliar a divulgação dos resultados do Projeto de Pesquisas para o SUS - PPSUS aos usuários.
Incentivar os laboratórios oficiais para a produção de medicamentos utilizados no tratamento
das doenças negligenciadas, aqueles de baixo custo no mercado brasileiro e os fitoterápicos.
Fortalecer a fitoterapia através da capacitação dos profissionais de saúde no uso de plantas
medicinais e fitoterápicos.

EIXO VERMELHO
8º Congresso da Fenafar – Eixo Trabalho e Educação; Organização Sindical.
15º CNS – Eixo II - Participação Social / Eixo III - Valorização do Trabalho e da Educação
em Saúde / Eixo VI - Informação, Educação e Política de Comunicação do SUS.
Oficina PNAF – Eixo 2 – Recursos humanos no SUS
- Ampliar o Programa de Qualificação da Assistência Farmacêutica no SUS (Qualifar-SUS) como
estratégia para estruturação da Assistência Farmacêutica e o aumento do número de
farmacêuticos na Atenção Primária à Saúde.
- Fortalecer a inserção do farmacêutico na média e alta complexidade de Atenção à Saúde.
- Esclarecer os gestores, públicos e privados, a respeito das atividades de responsabilidade do
farmacêutico e do cuidado farmacêutico.
- Estabelecer indicadores para mensuração do trabalho farmacêutico no SUS que subsidiem
novas contratações.
- Fortalecer o trabalho do farmacêutico no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
- Defender a regulamentação e a definição de atribuições da equipe de apoio da Assistência
Farmacêutica.
- Defender a aprovação do Projeto de Lei nº 4135/2012, que altera a Lei nº 8.080/1990, para
tomar obrigatória a assistência de técnico responsável na assistência farmacêutica realizada no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).

EIXO PRETO
8º Congresso da Fenafar – Eixo Saúde e Assistência Farmacêutica
15º CNS – Eixo I - Direito à Saúde, Garantia de Acesso e Atenção de Qualidade
Oficina PNAF – Eixo 1 – Universalidade do acesso à saúde no SUS
- Melhorar a informação aos usuários e profissionais de saúde sobre o acesso aos
medicamentos disponíveis no SUS, considerando os componentes de financiamento da
Assistência Farmacêutica.
- Fortalecer articulação entre a Gestão da Assistência Farmacêutica e as Redes de Atenção à
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Saúde.
- Cobrar a implantação de Centros de Referência e definição de fluxos que garantam o acesso
aos medicamentos.
- Capacitar os profissionais, prioritariamente os dos serviços de referência.
- Propor a criação de protocolos pelos estados e municípios, baseados em evidências
científicas, que contemplem medicamentos não incluídos na Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), a fim de minimizar as demandas judiciais.
- Otimizar a atualização dos protocolos clínicos existentes no Ministério da Saúde.

EIXO VERDE
8º Congresso da Fenafar – Eixo Saúde e Assistência Farmacêutica
15º CNS – Eixo IV - Financiamento do SUS e Relação Público-Privado
Oficina PNAF – Eixo 3 – Financiamento da Assistência Farmacêutica
- Ampliar e otimizar o recurso financeiro para estruturação da Assistência Farmacêutica.
- Lutar pela aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular nº 321/2014 (Saúde +10),
devendo o recurso ser aplicado na saúde conforme rege a legislação do SUS.

EIXO AMARELO
8º Congresso da Fenafar – Eixo Saúde e Assistência Farmacêutica
15º CNS – Eixo V - Gestão do SUS e Modelos de Atenção à Saúde
Oficina PNAF – Eixo 4 – Gestão da Assistência Farmacêutica
- Apoiar e fortalecer a atuação dos Conselhos de Saúde.
- Intensificar a fiscalização da utilização dos recursos da Assistência Farmacêutica pelos órgãos
de controle externo, utilizando o Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica Hórus como instrumento de monitoramento.
- Implementar o monitoramento da utilização dos recursos da Assistência Farmacêutica pelos
três entes federados, garantindo o cumprimento da legislação com aplicação das penalidades
cabíveis.

Informações gerais (Insira aqui informações relevantes sobre o Encontro que não foram
relatadas nos demais campos do relatório)
A mesa de abertura do evento contou com a presença de representantes da AFAL,
SINDFAL, CRF-AL, CFF, FENAFAR e ENF, o que demonstra a união da categoria em busca
de valorização profissional e fortalecimento do SUS.
Também participaram do debate alguns usuários, conselheiros de saúde e estudantes
de farmácia, enriquecendo as discussões.

3

