ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS PREPARATÓRIO
PARA A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE
RELATÓRIO FINAL – OFICINA PIAUÍ

Informações gerais
Estado
Organizadores (sindicato e
outras entidades locais
organizadoras)
Entidades locais apoiadoras
Local de realização do Encontro

Piauí
Sinfarpi

Sinfarpi
Auditório do Curso de Farmácia-UFPI.
Universitário Ministro Petrônio Portella.

Campus

Cidades dos inscritos
Teresina
Número de participantes
106
(contabilizado a partir da lista de
presença)
Dr. Pessoa – Deputado Estadual / José Vilmore Silva
Integrantes da mesa final do
Lopes Junior – CFF / Rafael Portela – Gerente da
evento (incluir nome completo e
Assistência Farmacêutica no Município / Edilberto
entidade)
Borges – Vereador / Paulo Leal – Diretor Sinfarpi.
Indicadores mais eleitos por Eixo
Eixo
Número do indicador
Eixo Azul
Indicador 14
Eixo Vermelho
Indicador 18
Eixo Preto
Indicador 29
Eixo Verde
Indicador 21
Eixo Amarelo
Indicador 22

Pontuação do indicador
62
51
62
45
69
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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
Ações encaminhadas do Eixo Azul:
- Voltar a pesquisa para satisfazer as necessidades da saúde pública;
- Lutar para que as políticas de pesquisa sejam voltadas para a atenção básica focando
na integração Universidade e estado;
- Lutar pelo fortalecimento dos laboratórios Oficiais como alternativa para o
desabastecimento e aos problemas de acesso aos medicamentos básicos e essenciais,
com foco nos medicamentos essenciais;
- Assegurar a distribuição dos recursos de Ciência e Tecnologia por meio de processos
mais equitativos priorizando a distribuição para a as diversas regiões;
- Utilizar a mão de obra e estrutura das Universidades ociosas para produção de
medicamentos para o SUS;
- Priorizar um olhar regional focando na resolução de problemas de acordo com as
necessidades;
- Executar a Política de Ciência e Tecnologia como Política de Estado e não de Governo.

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
Ações encaminhadas do Eixo Vermelho:
- Voltar o ensino farmacêutico para a necessidade e atuação e não para a parte
meramente de pesquisa;
- Aumentar as relações de vivencia prática sobre a profissão farmacêutica;
- Incluir nos currículos de farmácia disciplinas que estudem as políticas públicas de
saúde;
- Defender que seja inserida a comunicação social no SUS, para que esse seja
enaltecido como política essencial e ideal na garantia do direito à saúde da população;
- Fomentar a capacitação dos docentes para que esses conheçam/exerçam outras
formas de ensino, que vá além da metodologia tradicional;
- Resgatar o ensino aplicado à realidade brasileira, e incluir estudos antropológicos nos
currículos, para que se forme profissionais dispostos e capacitados à lidar diretamente
com pacientes inseridos em diversos contextos;
- Fortalecer as Farmácias Universitárias como estratégia de ensino, garantindo a sua
qualidade, e que esta se encaixe no contexto regional a que pertencer;
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- Manifestação em defesa dos direitos dos trabalhadores e contrárias ao PLC n°
30/2015 (que libera a terceirização em todos os ramos de atividades), considerando esta
uma ameaça as conquistas históricas dos trabalhadores;
- Defender a garantia do tripé universitário ensino, pesquisa e extensão.

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
Ações encaminhadas do Eixo Preto:
- Fortalecer a formação “Assistencial” no âmbito acadêmico;
- Promover campanhas midiáticas para o reconhecimento da Profissão e do plano
Nacional de Assistência Farmacêutica;
- Fortalecer a Assistência Farmacêutica por meio de uma distribuição de medicamentos
mais eficiente pelo SUS;
- Promover mais oportunidades de aperfeiçoamento profissional dentro do âmbito
Assistencial;
- Lutar para exigir que o acesso aos medicamentos essenciais seja acompanhado da
assistência farmacêutica;
- Estimular a participação ativa dos Profissionais em conferências de Saúde;
- Propor a criação de uma semana de uso racional de medicamentos juntamente aos
legisladores, como o exemplo do projeto levado à Câmara de Teresina;
- Ampliar a distribuição e acesso da assistência farmacêutica para a população;
- Fortalecer a equipe multiprofissional;
- Ampliar a visão do medicamento como algo multiprofissional para o reconhecimento
do Farmacêutico como profissional de saúde;
- Defender o SUS público, Universal e de Qualidade;
- Propor à câmara municipal o estabelecimento de uma instância deliberativa para a
instalação de estabelecimentos comerciais de medicamentos, considerando a
demografia e epidemiologia.
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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
Ações encaminhadas do Eixo Verde:
- Garantir uma maior percentagem do PIB para investimentos na saúde plenamente
pública, e a partir disso determinar quanto será necessário para garantir a Política
Nacional de Assistência Farmacêutica plena, pública e de qualidade;
- Garantir que o financiamento à saúde advindo do pré-sal seja encaminhado
exclusivamente na saúde pública de direito público;
- Fortalecer o controle social, obrigando os estados e municípios à realmente investir
os recursos voltados à saúde plenamente público;
- Exigir auditoria da dívida pública;
- Exigir a revogação da Lei nº 13019/2014, que autoriza a participação direta ou indireta de
capital estrangeiro na assistência à saúde;
- Fortalecer e incentivar a atuação do farmacêutico como fiscal dos recursos da saúde;
- Fortalecer o controle social perante a auditoria do financiamento;
- Garantir a autonomia popular na escolha dos gestores de saúde.

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
Ações encaminhadas do Eixo Amarelo:
- Mobilizar os setores de saúde acerca da importância da assistência farmacêutica;
- Buscar que o controle social encare que o medicamento é o insumo essencial à
saúde, e que haja um tratamento diferenciado sobre sua administração;
- Definir indicadores para acompanhamento sistemático das ações de assistência
farmacêutica por parte do controle social e que haja transparência sobre esses
indicadores (taxa de vencimento, por exemplo);
- Manifestar-se contrariamente a todo e qualquer modelo privatista e de precarização
do trabalho no setor público de saúde, fortalecendo uma saúde plenamente pública
por meio do controle social;
- Defender que a gestão da saúde seja 100% pública;
- Revogar os contratos com empresas de capital público de direito privado,
principalmente os que dizem respeito a gestão dos hospitais universitários pela
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH).
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