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ENCONTRO ESTADUAL DE FARMACÊUTICOS PREPARATÓRIO 

PARA A 15ª CONFERÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE 

 RELATÓRIO FINAL – OFICINA DO RIO GRANDE DO SUL 

 

Informações gerais 

Estado Rio Grande do Sul 

Organizadores (sindicato e 
outras entidades locais 
organizadoras) 

Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Rio 
Grande do Sul (Sindifars) 

Entidades locais apoiadoras 

Conselho Regional de Farmácia 
Conselho Estadual de Saúde/RS 
Coletivo Farrapos 
Diretório Acadêmico da Farmácia UFRGS 
Associação dos Farmacêuticos do RS 

Local de realização do Encontro Sindicato dos Aeroviários 

Cidades dos inscritos (informação 
obtida na planilha de inscritos) 

Porto Alegre, Canela, São Sebastião do Caí, Feliz, 
Capão da Canoa, Tramandaí, Canoas, Igrejinha, Cruz 
Alta, Sarandi, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Ijuí, 
Dois Irmãos, Santa Cruz do Sul 

Número de participantes  39 

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

Vereadora Jussara Cony, representando a Câmara 
dos Vereadores de Porto Alegre 
Aline Dockhorn – Coordenadora Adjunta da AF no 
Rio Grande do Sul 
Elis Gomes de Vargas – Presidenta da Unegro 
Mônica Vieira Dutra da Silveira – Diretora do 
Sinprofar  

 

Indicadores mais eleitos por Eixo 

Eixo Número do indicador Pontuação do indicador 

Eixo Azul Indicador 14 30 votos 

Eixo Vermelho Indicador 16 18 votos 

Eixo Preto 
Indicadores 8 e 38 empatados 

Discutido a judicialização com a 
transversalidade do URM 

20 votos 

Eixo Verde Indicador 21 32 votos 

Eixo Amarelo Indicador 22 33 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 
- Fomentar o alinhamento dos interesses da academia, governo e setor produtivo, com 
atenção às necessidades da população. 
- Reivindicar a qualificação do SUS na elaboração de políticas públicas que fomentem e 
valorizem pesquisas de interesse do SUS. 
- Discutir a reforma acadêmica e efetivação das diretrizes curriculares, com foco nas 
necessidades sociais e participação do controle social. 
- Fomentar a política nacional de Ciência e Tecnologia. 
- Fomentar a indexação das publicações oficiais do Ministério da Saúde nas bases de dados 
internacionais. 

 

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 
- Apoiar o PL nº 4135/2012, que altera a Lei nº 8.080, para tomar obrigatória a assistência de 
técnico responsável na assistência farmacêutica realizada no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 
- Contra o PLC nº 30/2015, que libera a terceirização em todos os ramos de atividades. 
- Apoiar a nomeação dos farmacêuticos no último concurso do Estado do Rio Grande do Sul. 
- Abertura e efetivação de concursos públicos, com transparência. 
- Lutar pela inserção do profissional nas equipes de saúde. 
- Lutar pela efetivação das diretrizes curriculares na graduação e incentivar a educação 
permanente em saúde. 

 

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 
- Ampliar e intensificar o relacionamento entre farmacêuticos, prescritores e poder judiciário. 
- Convidar o judiciário para compor mesa de debates no Congresso da FENAFAR. 
- Realizar seminário tendo por público alvo os juízes, gestores, profissionais farmacêuticos, 
controle social, objetivando unificar conceitos, apresentar a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica e qualificar a gestão da assistência farmacêutica. 
- Fiscalizar e monitorar a judicialização, por meio do controle social. 
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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 
- Fomentar a inclusão da assistência farmacêutica nas pactuações entre os municípios, com 
concretização dos mecanismos de gestão para transferência de recursos. 
- Incentivar a participação do controle social no planejamento e gestão. 
- Reivindicar a implementação do cartão SUS e adequação e implementação do sistema de 
informação. 
- Lutar pela destinação de 18,7% da receita líquida da união para saúde. 
- Lutar pela taxação das grandes fortunas. 
- Lutar pela garantia de aplicação dos 12% para saúde no Estado do Rio Grande do Sul. 
- Lutar contra o orçamento impositivo, reafirmando a destinação de 25% do pré-sal para 
saúde. 
- Fortalecer o controle social, em especial dos conselhos de saúde locais, com a participação 
efetiva dos farmacêuticos. 

 

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 
- Promover a Educação permanente ampliada na assistência farmacêutica. 
- Garantir maior presença do farmacêutico nas etapas da assistência farmacêutica. 
- Mobilizar os profissionais farmacêuticos para participação nos conselhos e conferências de 
saúde. 
- Buscar a ampliação do diálogo com gestores, inclusive através da disponibilização de 
material orientativo, a exemplo da carta aos gestores. 

 

 


