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ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS PREPARATÓRIO 

PARA A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

  

 

RELATÓRIO FINAL – OFICINA PARAÍBA 

Informações gerais 

Estado Paraíba 

Organizadores(sindicato e outras 
entidades locais organizadoras) 

Sindicato dos Farmacêuticos da Paraíba, CRF-PB 

Entidades locais apoiadoras Sindicato dos Farmacêuticos da Paraíba, CRF-PB 

Local de realização do Encontro Auditório do CRF - PB 

Cidades dos inscritos 
Campina Grande, Itaporanga, João Pessoa, 
Monteiro, Patos e Serra Branca. 

Número de participantes 
(contabilizado a partir da lista de 
presença) 

32 

Integrantes da mesa final do 
evento (incluir nome completo e 
entidade) 

Dalmare Anderson – Diretor da Fenafar; Yuri Lima 
de Barros – Representante Conselho Municipal; 
Pablo Renoir Fernandes de Sousa – Representante 
do Controle Social. 

 

 

 

Indicadores mais eleitos por Eixo 

Eixo Número do indicador Pontuação do indicador 

Eixo Azul Indicador 1 23 

Eixo Vermelho Indicador 16 18 

Eixo Preto Indicador 6 21 

Eixo Verde Indicador 30 25 

Eixo Amarelo Indicador 22 22 
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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:  
- Promover políticas de incentivo e desenvolvimento para pesquisa e desenvolvimento 
de medicamento, diminuindo a dependência de empresas internacionais; 
- Compreender medicamento como produto de saúde, tornando-o um Bem Publico;  
- Fortalecer as redes de laboratórios oficiais; 
- Destinar incentivo financeiro para pesquisas de tecnologias leves, que foquem e 
sejam utilizadas nos serviços e atendimento a população; 
- Ligação de pesquisa com as demais fases dos medicamentos, verificando o impacto 
do medicamento no mercado, inaugurando a pratica da ação I, II, III; 
- Diminuir impostos na produção e de medicamentos, utilizando como incentivos 
fiscais para facilitar o acesso. 
 

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:  
- Ampliar a formação de farmacêuticos em saúde pública, durante a graduação, 
enfatizando seu papel no desempenho da assistência farmacêutica no SUS;  
- Fomentar residências no âmbito do SUS para discentes e egressos das profissões de 
saúde;  
- Inserir a categoria (farmacêutica) dentro do rol de profissionais pertencentes à 
equipe Estratégia Saúde da Família e NASF;  
- Valorizar a carreira única de saúde no SUS, interfederativa, através da cooperação na 
luta da classe trabalhadora com outras entidades de categorias, para combate efetivo à 
políticas e práticas que venham a defasar direitos trabalhistas a duras conquistados;  
- Exigir o cumprimento da Lei nº 13.021/14, para a efetivação da assistência 
farmacêutica plena, consolidando a farmácia como estabelecimento de saúde; 
- Aprimorar as fiscalizações e auditorias dos estabelecimentos e sistemas de saúde do 
SUS, pelos órgãos competentes. 

 

  



 
 

3 
 

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: 
- Ampliar o serviço com reestruturação das unidades dispensadoras de medicamentos, 
conforme legislações vigentes, proporcionando a ampliação do acesso; reforçando o 
ordenamento da Atenção Básica no cuidado em saúde; 
- Qualificar dos serviços farmacêuticos por meio da organização e operacionalidade das 
atividades farmacêuticas, a organização estrutural da Farmácia e disponibilidade dos 
insumos dentro dos padrões estabelecidos, cobrando a regulamentação da Lei nº 
13.021/14; 
- Ampliar a multiprofissionalidade para que haja maior conhecimento e valorização do 
profissional e melhoria do cuidado a comunidade; 
- Criar Grupos de Trabalho em Assistência Farmacêutica que possam avaliar e planejar 
as atividades a serem desempenhadas dentro dos serviços de saúde de forma 
uniforme; 
- Garantir a autonomia na organização gerencial dos serviços dentro das exigências da 
legislação (local, climatização, estoque, entre outros) para melhoria do  desempenho 
do  melhor atendimento da população; 
- Implantar o cuidado Farmacêutico através da implantação da Farmácia Clinica, prática 
que pode contribuir com a melhoria dos serviços farmacêuticos e fomentar 
informações aos demais profissionais; 
- Ampliar o quadro de profissionais com atuação nas farmácias Pública para 
desenvolvimento da Atenção farmacêutica que venham a contribuir com a melhoria do 
acesso e atendimento ao usuário, por meio do uso racional, promovendo a efetividade 
do tratamento. 
 

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:  
- Inserir os profissionais farmacêuticos nas pautas que já existem, como o Saúde + 10, 
destinando 10% das receitas correntes públicas da União para a saúde publica; 
- Revogar a Emenda Constitucional nº 86/2015 que aprova orçamento positivo; 
- Lutar pela não aprovação Proposta de Emenda Constitucional (PEC) nº 451/2014 que 
obriga a concessão de plano de saúde aos trabalhadores urbanos e rurais pelo 
empregador; 
- Revisar a lei de responsabilidade fiscal, com ampliação do teto com gastos de pessoal 
para saúde, sempre atrelado à realização de concurso publico; 
- Reforçar e ampliar a verba do QualifarSUS, com maior fiscalização da execução.  
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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:  
- Estimular gestão participativa e educação permanente em saúde, incluindo o controle 
social; 
- Incentivar a gestão da assistência farmacêutica qualificada realizada por profissionais 
qualificados para tal atividade; 
- Incentivar as pós graduações profissionais e residências em saúde adequadas às 
necessidades do território, pensando a educação continuada proposta ao SUS;   
- Ser contra os modelos de privatização do SUS; 
- Lutar por uma Reforma política popular e democrática para aprofundar a democracia, 
respeitando os preceitos constitucionais de solidariedade e cidadania, bem como as 
base das diretrizes do SUS. 

 


