ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS PREPARATÓRIO
PARA A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
RELATÓRIO FINAL – OFICINA MATO GROSSO DO SUL
Informações gerais
Estado
Organizadores (sindicato e
outras entidades locais
organizadoras)
Entidades locais apoiadoras
Local de realização do Encontro
Cidades dos inscritos (informação
obtida na planilha de inscritos)

Mato Grosso do Sul
Escola Nacional dos Farmacêuticos e Federação
nacional dos Farmacêuticos
Conselho Regional de Farmácia (CRF/MS)
Auditório do Conselho Regional de Farmácia do
Mato Grosso do Sul - Av. Rodolfo José Pinho, 66 –
Campo Grande/MS
Campo Grande

Número de participantes
(contabilizado a partir da lista de 30
presença)
Integrantes da mesa final do
evento (incluir nome completo e Mesa não realizada
entidade)
Indicadores mais eleitos por Eixo
Eixo
Número do indicador
Eixo Azul
1
Eixo Vermelho
15,16,18,28
Eixo Preto
38
Eixo Verde
39 e 40
Eixo Amarelo
23

Pontuação do indicador
26 votos
11 votos
17 votos
15 votos
26 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
- Desburocratização e aumento de incentivos à produção de medicamentos por
laboratórios oficiais.
- Buscar políticas de fixação de pesquisadores no país, ou ao sair e buscar qualificação
estrangeira, voltar por no mínimo um período para aplicar seu conhecimento
adquirido.
- Fortalecimento das pesquisas com plantas medicinais baseado na grande
biodiversidade existente no país.
- Incentivo a síntese de princípios ativos em território brasileiro, evitando a
dependência da importação.
- Aproximação da academia com os serviços, visando a aplicação prática do
conhecimento científico.

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
- Informatização da assistência Farmacêutica como ferramenta de trabalho seguindo a
Portaria GM/MS nº 271/20131, criando banco de dados como controle.
- Formação acadêmica menos tecnicista e mais humanística, visando o cuidado na
saúde do usuário.
- Regularizar a profissão de técnico de farmácia no Sus, sempre vinculada a presença
do farmacêutico no mesmo local.
- Desvinculação das atividades assistenciais quando o profissional farmacêutico tiver
cargo gerencial.
- Regulamentação da Lei nº 13.021/2014 que transforma a farmácia num
estabelecimento de saúde e define os serviços farmacêuticos.
- Inclusão do Farmacêutico no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
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Portaria nº 271, de 27 de fevereiro de 2013 - Institui a Base Nacional de Dados de ações e serviços da
Assistência Farmacêutica e regulamenta o conjunto de dados, fluxo e cronograma de envio referente ao
Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).
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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
- Fomentar a implantação de protocolos clínicos para o uso entre os prescritores,
visando diminuir a demanda de judicialização.
- Diminuir a pressão da indústria nas prescrições médicas dos medicamentos
judicializados.
- Implantar uma comissão técnica com a presença do profissional farmacêutico nas
defensorias públicas os auxiliando nos processos.
- Propor segunda avaliação de outro profissional prescritor antes das decisões judiciais.
- Fomentar e implantar a consulta farmacêutica na atenção básica, baseados nos
cadernos de cuidados farmacêuticos publicados pelo Ministério da Saúde.
- Realizar um encontro entre Farmacêuticos, Defensores públicos e Juízes visando o
intercâmbio técnico a fim de solucionar e melhorar as ações decorrentes da
judicialização de medicamentos.

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
- Fomento de Órgãos de monitoramento e controle.
- Fomentar a funcionalidade e visibilidade dos órgãos de controle.
- Melhorar mecanismos de controle do orçamento capacitando conselheiros de saúde.
- Fomentar a interação entre gestor, usuário e trabalhador nos órgãos de controle.
- Buscar para análises e criação de planos estratégicos indicadores do DATASUS.
- Aprovação do Saúde + 10 (Projeto de Lei de Iniciativa Popular nº 321/2014) por meio
da taxação de grandes fortunas
- Aprovação da Lei de responsabilidade sanitária.

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
- Criação de consórcios intermunicipais de saúde visando uma melhor compra de
medicamentos dos participantes.
- Criação dos consórcios via propostas nos Conselhos Municipais, Estaduais e Comissão
Intergestores Bipartite (CIB).
- Criação da Coordenação de Assistência Farmacêutica no organograma de todos
municípios, sendo o coordenador Farmacêutico.
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