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ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS PREPARATÓRIO 

PARA A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 RELATÓRIO FINAL – OFICINA RIO BRANCO – AC   

 

Informações gerais 

Estado Rio Branco  - AC 

Organizadores (sindicato e 
outras entidades locais 
organizadoras) 

Escola Nacional dos Farmacêuticos; Federação 
Nacional dos Farmacêuticos; Sindicato dos 
Farmacêuticos no Estado do Acre 

Entidades locais apoiadoras 

Conselho Federal de Farmácia, Conselho Regional 
de Farmácia do Acre, Conselho Nacional de Saúde, 
ABFH Associação Brasileira de Farmacêuticos 
Homeopatas, Anfarmag, Conselho Estadual de 
Saúde do Acre, Conselho Municipal de Saúde de Rio 
Branco, Faculdade Meta, Ministério Público do 
Estado do Acre, Secretária de Saúde do Estado do 
Acre 

Local de realização do Encontro Faculdade Fameta  

Cidades dos inscritos (informação 
obtida na planilha de inscritos) 

Acrelândia, Brasiléia, Cruzeiro do Sul, Porto Acre, 
Rio Branco, Sena Madureira, Senador Guiomar. 

Número de participantes 138 

 

Indicadores mais eleitos por Eixo 

Eixo Número do indicador Pontuação do indicador 

Eixo Azul Indicador 1 76 

Eixo Vermelho Indicador 16 49 

Eixo Preto Indicador 29 65 

Eixo Verde Indicador 30 79 

Eixo Amarelo Indicador 32 56 
 

  



 
 

2 
 

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: Indicador 1 
Incentivar a pesquisa, principalmente, na região do Norte de medicamentos e 
fitoterápicos. 
Fortalecer e ampliar os laboratórios oficiais e a Política Nacional de fitoterápicos. 
Incentivar a pesquisa clínica com fitoterápicos. 
Ampliar o acesso da população aos medicamentos manipulados, através do SUS. 
Regulamentar a venda de produtos naturais com selo de qualidade e orientação de 
como utilizá-lo através das vigilâncias sanitárias. 
Linhas de financiamento do Ministério da Saúde para incentivar a produção pela 
classe farmacêutica. 
Formas de popularizar e incentivar o financiamento das pesquisas desenvolvidas. 
Incentivar e tornar público algumas ações que já estão sendo desenvolvidas, através 
de projetos de lei, em trâmites no Congresso Nacional como exemplo o prazo das 
pesquisas clínicas. 
Incentivar as pesquisas locais e dar visibilidade a elas. 

 

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: Indicador 16 
 Nota de repudio a terceirização da gestão da saúde. 
Valorização profissional, aumentando o numero de vagas com salários justos, 
exorcizando a vinculação dos fantasmas a vários contratos. 
Plano de cargos e carreira farmacêutica no SUS. 
Apropriar dos espaços de dispensação e discussão sobre fármacos. 
Contratação via concurso público. 
Contra qualquer medida que retira direitos dos trabalhadores. 
Aprovação do piso farmacêutico. 
Por uma carreira única de estado para a saúde. 
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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 

Ações encaminhadas do Eixo Preto: Indicador 29 
Inserção do profissional farmacêutico, de fato, nas equipes multiprofissionais nas 
unidades básicas de saúde e hospitalares. 
 Ser reconhecido e também reconhecer a sua importância dentro da equipe 
multiprofissional e para população em geral. 
 Para que o Sindicato lute cada vez mais pela inserção do profissional no serviço 
público. 
Fortalecer as residências multiprofissionais e ampliar a inserção do farmacêutico 
nessas residências. 
Regulamentar a Lei nº 13.021/2014 para que haja um local adequado e o trabalho 
do farmacêutico seja desenvolvido com qualidade. 
Reduzir o numero de leitos hospitalares para cada profissional farmacêutico, pois 
atualmente é de 1 (um) farmacêutico para cada 50 (cinquenta) leitos. 
Que as Farmácias Populares do Brasil integrem as redes de atenção a saúde do SUS 
oferecendo serviços farmacêuticos e sendo ressarcidos pelos mesmos. 

 

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: Indicador 30 
Redução de impostos sobre os medicamentos. 
Incentivo a matérias primas regionais a fim de diminuição do custo de produção. 
Regulação e controle dos financiamentos já existentes. 
Estimular as parcerias públicas e privadas no quesito investimentos para a saúde. 
Aprovação do Projeto de Lei de Iniciativa Popular nº 321/2014 (Saúde +10). 
A arrecadação dos impostos sobre produtos de saúde serem totalmente revertidos 
em investimentos na saúde. 
Reforma tributária justa e progressiva. 
Reforma política contra qualquer tipo de financiamento privado de campanha 
eleitoral, visando reafirmar o compromisso do candidato com o povo, e não com as 
empresas. 
Otimização do uso dos recursos, impedindo a devolução dos mesmos por falta de 
projetos. 
Melhorar a gestão e desburocratizar as portarias. 
Revisão da lei do índice de responsabilidade fiscal para contratação e salário na 
saúde. 
Projeto de lei que institui que os cargos de gestores sejam feitos através de eleição 
entre os funcionários efetivos. 
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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: Indicador 32 
Prova de proficiência contendo, no mínimo, o tema SUS para qualquer indivíduo que 
assuma cargo público ou mesmo capacitação em gestão como condição para assumir. 
Revogar a Lei nº 13019/2014, que autoriza a participação direta ou indireta de 
capital estrangeiro na assistência à saúde. 
Concurso público para ser gestor. 
Inserção do farmacêutico nas Redes de atenção à saúde como profissional que pode 
orientar a utilizar o recurso disponível para cada serviço ofertado e contemple 
medicamentos e insumos. 
Que o Ministério da Saúde incentive, através de premiação, as ideias que tragam 
inovação para a gestão do SUS. 

 

 


