
 
 

 

 

ENCONTROS REGIONAIS DA FASE 02 DO PROJETO INTEGRA 

Relatório do Encontro Regional de Goiânia/GO 

 

Data: 21 e 22 de julho de 2022 

Local: Auditório da Faculdade Estaácio de Sá, Avenida Goiás 2151, Setor Central, 

Goiânia/GO 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 21 de julho de 2022 

08h00 às 09h30 - Credenciamento e Testagem (obrigatória para participação)  

09h30 às 10h30 - Abertura oficial com instituições parceiras 

10h30 às 11h30 – Política de Assistência Farmacêutica, Política de Vigilância em Saúde e 

Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em saúde - como essas políticas públicas se 

relacionam com o cotidiano da população? 

11h30 às 12h00 - Apresentação da dinâmica do Encontro Regional 

12h00 às 13h00 - Almoço 

13h00 às 17h00 - Trabalho em grupo: Proposição de ações para o fortalecimento da Política 

Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica e da Política Nacional de Vigilância em Saúde. 

 

Dia 22 de julho de 2022 

09h00 às 09h30 - Apresentação do vídeo do 8º Simpósio e da agenda do CNS 

09h30 às 11h00 - Apresentação e debate sobre as propostas dos grupos de trabalho 

11h00 às 12h30 - Debate com lideranças locais sobre encaminhamentos das propostas 

12h30 - Encaminhamentos finais e encerramento 

 

Equipe - Projeto Integra: 

Comissão Executiva: Ana Liani Beisl, Célia Chaves 

Facilitadores: Andrey Roosewelt Chagas Lemos, Rilke Novato Públio, Kathiely dos 

Santos 

 



 
 

 

Assessoria / apoio técnico administrativo: Ewerton e Zizia 

Produtora: Vandré  

 

O encontro contou com 20 pessoas das seguintes cidades/estados:  Goiania/GO, 

Brasília/DF, Belém-PA e São Paulo-SP 

 

 Abaixo estão relatadas as atividades desenvolvidas 

 

A abertura oficial contou com a apresentação das seguintes entidades e autoridades que as 

representaram: 

1. Fábio José Basílio presidente sindicato dos farmacêuticos, vice presidente da Fenafar 

2. Raphael da Saúde, farmacêutico e vereador por Goiânia  

3. Flaubertt Santana conselheiro regional de farmácia de Goiás  

4. Célia Chaves Escola Nacional dos Farmacêuticos e Tesoureira da Fenafar  

5. Adibe Khouri Coordenadora do curso de farmácia do centro universitário Estácio de 

Goiás 

 

 A mesa de abertura abordou a importância da Política de Assistência Farmacêutica, 

Política de Vigilância em Saúde e Política de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde - 

destacando o papel das políticas públicas e do controle social e a relevância de se realizar o 

projeto INTEGRA.  

No período da tarde foram constituídos 2 grupos de trabalho para a construção de 

estratégias coletivas de ação para o fortalecimento das políticas (PNAF, PNCTIS e PNVS), 

tendo como resultado os dados apresentados nas tabelas abaixo: 

 

Tabela 1 - Produto do Grupo de Trabalho 1 

Número de 
participantes 

15 

Problemas 
elencados 1. Falta de investimento, incentivo e divulgação em pesquisa;  

2. A falta de protocolos e fluxos de rede; 

3. Falta de informação qualificada e acessível para os usuários e 
profissionais de saúde; 



 
 

 

4. Falta de planejamento ascendente e integrado e participativo; 

5. Falta o usuário ser atendido em sua integralidade ordenando o 
cuidado. 

Problema priorizado 
A falta de protocolos e fluxo de rede 

“Onde queremos 
chegar” 

 
Uma rede com protocolos e fluxos estabelecidos e implantados 

Causas elencadas 
como explicação do 
problema priorizado  

1. Desorganização dos serviços; 
2. Perda na qualidade dos serviços; 
3. Perda financeira; 
4. Dificuldade de acesso pelo usuário; 
5. Piora nos indicadores de saúde; 
6. Desconhecimento sobre a oferta de serviços; 
7. Aumento da judicialização. 

Causas priorizadas 
pelo grupo (x da 
questão) 

Desorganização dos serviços 

Ações propostas 
pelo grupo 1. Identificar e avaliar a capacidade física instalada e de recursos 

humanos; 

2. Planejar de forma ampliada e participativa as ações de 
organização dos serviços; 

3. Capacitar permanentemente todos os atores envolvidos em 
todo o processo de planejamento e execução das ações; 

4. Informar e comunicar a população sobre os processos e fluxos 
estabelecidos e implantados; 

5. Avaliar e monitorar o planejado". 

 

 

Os participantes designados no grupo apresentaram a relatoria das atividades 

realizadas e foi  constituída um debate para discussão do trabalho do grupo sobre as 

propostas apresentadas, apontando questões sobre governabilidade, recursos econômicos, 

viabilidade, acompanhamento da execução e efetividade das propostas destacando o 

protagonismo dos líderes locais (controle social) em todo o processo.  

 

  



 
 

 

 As fotos do Encontro estão disponíveis no link: 

https://www.flickr.com/photos/escoladosfarmaceuticos/albums/with/72177720300390506 

 

Os resultados dos Encontros Regionais (Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio 

Branco, Goiânia, São Luiz e Florianópolis) orientarão a construção do 9º Simpósio Nacional 

de Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica, que será realizado nos dias 15 e 16 de 

setembro de 2022 na cidade do Rio de Janeiro e a preparação para a 17ª Conferência 

Nacional de Saúde. Orientarão, também, as ações a serem desenvolvidas na Fase 4 do 

Projeto Integra para a ampliação do apoio institucional junto aos parlamentares estaduais e 

federais e aos candidatos nas eleições de 2022. 

  

  


