
 
 

 

 

ENCONTROS REGIONAIS DA FASE 02 DO PROJETO INTEGRA 

Relatório do Encontro Regional de Belém/PA 

 

Data: 19 e 20 de abril de 2022 

Local: Auditório Monteiro Leite do Instituto de Ciências da Saúde/UFPA – Av. 

Generalíssimo Deodoro, 01 Umarizal, Belém-PA 

 

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 19 de abril 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 20 de abril 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 Organizadora: Maria da Conceição Silva  

Comissão Executiva: Ana Liani Beisl Célia Chaves e Silvana Nair Leite 

Facilitadores: Alexandra, Ilvia, Fani, Patrícia e Michele  



 
 

 

Assessoria / apoio técnico administrativo: Adelir da Veiga e Zizia 

Produtora: Paulo Celestino Chaves 

 

O encontro contou com 34 pessoas das seguintes cidades/estados: Manaus/AM, 

Macapá/AP e Altamira, Ananideua, Belém, Breu Branco, Igarape-Açu, Mojuí dos Campos, 

Santa Luzia do Pará e Santarém do Estado do Pará. 

  

Abaixo estão relatadas as atividades desenvolvidas nos 2 dias de atividade. 

Dia 19 de abril de 2022:  

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

que as representaram: 

- Conselho Nacional de Saúde, representado pela conselheira Maria da Conceição 

Silva  

- Escola Nacional dos Farmacêuticos, representada por Silvana Nair Leite 

- UFPA, representada pela professora  

- Conselho Estadual de Saúde do Amapá 

 

Registramos também a presença de: 

 

 Após a mesa de abertura, Silvana Nair Leite, integrante da Coordenação 

Organizadora do Projeto Integra, apresentou a palestra “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?” 

destacando o papel das políticas públicas e do controle social. 

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 

18 

Problemas 
elencados 

1. Desvio de recursos público  
2. Falta de planejamento estratégico situacional;  



 
 

 

3. Falta de conhecimento efetivo das ações de contingência;  
4. Falta de integração dos setores na área da saúde; 
5. Compra e distribuição de medicamentos de forma 

indiscriminada; 
6. Individualização das ações nas esferas do governo; 
7. Serviço de vigilância em saúde e assistência farmacêutica 

desestruturadas e desarticulada; 
8. Falta de acesso a informações idôneas; 
9. Disseminar informações falsas; 
10.  A política de saúde a mercê da vaidade é da arrogância;  
11. Falta de profissional qualificado;  
12. Falta de planejamento na gestão do SUS através dos 

instrumentos de gestão (plano municipal, programação anual. 

Problema priorizado Falta de Integração dos setores na área da saúde 

“Onde queremos 
chegar” 

Integrar os setores saúde 

Causas elencadas 
como explicação do 
problema priorizado  

1. Rotatividade de profissionais;  
2. Falta de concurso público;  
3. Falta de comunicação efetiva;  
4. Falta de qualificação técnica  em todas as áreas da saúde;  
5. Falta de mapeamento dos processos em todas as áreas da 

saúde; 
6. Falta de autonomia dos profissionais e gestores da área da 

saúde;  
7. Falta de equipamentos de informática;  
8. A individualização dos setores e arrogância das chefias;  

9. Adoecimento mental dos profissionais da saúde. 

Causas priorizadas 
pelo grupo (x da 
questão) 

1. Falta de comunicação efetiva  
2. Falta de qualificação técnica em todas as áreas da saúde 

Ações propostas 
pelo grupo 

 
1. Promover encontros periódicos entre os setores da saúde;  
2. Efetivar o funcionamento da política de educação permanente;  
3. Realizar avaliação periódica das ações de educação 

permanente;  

4. Reunião mensal de integração, avaliação e planejamento, 
entre os setores da secretaria municipal de saúde. 

 

 

Tabela 2 - Produto do Grupo de Trabalho 2 

Número de 
participantes 

20 



 
 

 

Problemas 
elencados 

1. Congelamento do recurso da saúde, para aquisição de 
medicamentos nas 3 esferas de governo e acompanhamento 
dos pacientes SUS; 

2. Atraso nas entregas de medicamentos por fornecedores; 
3. Falta de recursos financeiros; 
4. A falta de investimento e de gerenciamento do recurso; 
5. Desperdício de medicamento/ gestão de estoque; 
6. Elevados custos dos medicamentos; 
7. Falta de programação e seleção de medicamentos 

essências; 
8. Má gestão nos serviços de saúde; 
9. Falta de gerenciamento de medicamento pela secretária de 

saúde. 

Problema priorizado Falta de medicamentos nos 3 níveis (primaria, secundaria e 
terciaria) 

“Onde queremos 
chegar” 

Garantir e assegurar o acesso de medicamentos para tratamento de 
saúde da população nas 3 esferas de governo. 

Causas elencadas 
como explicação do 
problema priorizado  

1. Abastecimento da farmácia básica 
2. Informar quais formas de acesso a medicamentos para 

população 
3. Garantir e assegurar o medicamento para trat saúde. 
4. Garantir o acesso facilitando de medicamentos a população 

Causas priorizadas 
pelo grupo (x da 
questão) 

1. A falta de investimento e de gerenciamento dos recursos.  
2. Falta de programação e seleção de medicamentos 

essenciais. 

Ações propostas 
pelo grupo 

1. Mobilizar a população para cobrar seus direitos e cumprir 
seus deveres; 

2. Fiscalizar; 
3. Fortalecer o controle social; 
4. Implantar o comité de farmácia e terapêutica nos 

municípios; 
5. Garantir o que diz a portaria 3992 de 28/12/17 por meio da 

fiscalização pelo conselho de saúde e mp, nas 3 esferas de 
governo; 

6. Capacitar profissionais e gestores para melhor gerenciar os 
recursos; 

7. Contratação e capacitação de farmacêuticos para garantir o 
ciclo AF; 

8. Fiscalizar o processo de aquisição de medicamentos. 

 

 

Dia 20 de abril de 2022: 

 



 
 

 

Foi constituída uma mesa de debate para discussão do trabalho dos grupos 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. Participaram do debate: 

- Célia Chaves, integrante da Coordenação Executiva do Projeto Integra 

- Maria da Conceição Silva, conselheira do Conselho Nacional de Saúde 

- Michele, xxx do Maranhão 

- Ilvia, xxx de Santarém-PA 

 

 Após a mesa de debate, os participantes discutiram quais as ações que podem ser 

desenvolvidas localmente para ajudar no enfrentamento dos problemas elencados e nas 

ações propostas nos grupos de trabalho, fortalecendo as parcerias locais. 

  

 As fotos do Encontro estão disponíveis no link: 

https://www.flickr.com/photos/escoladosfarmaceuticos/albums/72177720298237098  

 

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. 

  

  

https://www.flickr.com/photos/escoladosfarmaceuticos/albums/72177720298237098

