
 
 

 

 

ENCONTROS REGIONAIS DA FASE 02 DO PROJETO INTEGRA 

Relatório do Encontro Regional de Rio Branco/AC 

 

Data: 02 e 03 de junho de 2022 

Local: Auditório da UNINORTE Bloco E - 4° andar Alameda Alemanha, 200 Jardim 

Europa, Rio Branco-AC  

 

PROGRAMAÇÃO 

 

Dia 02 de junho 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 03 de junho 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, Silvana Nair Leite 

Facilitadores: Altamira Simões, Gabrielli Antonucci e Isabela Sobrinho 

Assessoria / apoio técnico administrativo: Adelir e Laura 

Produtora: Vandré  Fernandes Barros 



 
 

 

 

O encontro contou com 36 pessoas das seguintes cidades/estados: Rio Branco/AC e 

Manaus/AM. 

 

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

 

Dia 03 de junho de 2022:  

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

representaram: 

1. Magnífico Pró Reitor da Uninorte, professor Juliano Cavalcante 

2. O presidente do Sindicato dos Farmacêuticos no Estado do Acre - Caetano Camargo 

3. A diretora Regional Norte da Fenafar e Conselheira Federal de Farmácia, Isabela Sobrinho 

4. Representando a Secretária Estadual da Saúde, 

5. A Coordenadora do curso de Farmácia da Uninorte, a professora Carla Nonomura 

6. O deputado estadual Jenilson Leite 

7. O vereador de Rio Branco, José Adailton Cruz 

8. A presidente do Conselho Regional de Farmácia do Acre - Márcia Santos Silva 

 

 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 

14 

Problemas 
elencados 

1. Aumento do valor de medicamentos e insumos farmacêuticos 
pós pandemia, entretanto, o valor do repasse para a 
Assistência Farmacêutica permanece o mesmo.  Agravado 
pela ausência do fator amazônico 

2. Problemas relacionados a falta do profissional farmacêutico 



 
 

 

na UBS e na área hospitalar pública  
3. Sobrecarga de trabalho dos profissionais de saúde devido a 

falta de valorização e capacitação  
4. Falta de humanização na Assistência à Saúde  
5. Aumento no consumo de medicamentos psicotrópicos durante 

e após a pandemia de covid-19  
6. Falta de informação para a população em geral em relação aos 

serviços de saúde  
7. Enfraquecimento do Controle Social no SUS  
8. Falta de conhecimento da Assistência Farmacêutica  
9. A falta de saneamento básico em nossas cidades muito 

contribui para uma sociedade vulnerável a Doenças  
10. Falta de investimento no conhecimento científico e tecnológico  
11. Ausência de políticas públicas para as sequelas pos pandemia 

com os usuários do sistema. 

Problema priorizado Enfraquecimento do controle social no SUS 

“Onde queremos 
chegar” 

No controle social exercido de forma efetiva por todos os atores 

Causas elencadas 
como explicação do 
problema priorizado  

1. Falta de apoio dos gestores junto aos conselhos  
2.  Falta de comprometimento de alguns conselheiros  
3. Falta de capacitação aos conselheiros  
4. Desconhecimento do papel do controle social  
5. Permanência de gestores atuando como presidentes natos de 

conselhos de saúde  
6. Falta de apoio técnico e planejamento das ações. 

Causas priorizadas 
pelo grupo (x da 
questão) 

1. 1. Desconhecimento do papel do controle social;  
2. Falta de comprometimento de conselheiros. 

Ações propostas 
pelo grupo 

1. Promoção da divulgação das ações do controle social nas 
mídias sociais e páginas oficiais das três esferas de Governo  

2. Dotar os conselhos de apoio técnico de comunicação  
3. Promover ações sociais na comunidade, através do controle 

social  
4. Realizar plenárias itinerantes  
5.  Realizar capacitações periódicas dos Conselheiros  
6. Fortalecer a relação de parceria com a gestão  
7. Garantir que as ações coletivas do conselho sejam mais 

importantes que o partidarismo  
8. Fazer valer a autonomia do conselho em conformidade com as 

leis e com adequada infraestrutura, apoio técnico operacional. 

 

 

Tabela 2 - Produto do Grupo de Trabalho 2 



 
 

 

Número de 
participantes 

12 

Problemas 
elencados 

1. Geografia do estado do Acre  
2. Má gestão total 
3. Acesso a informações corretas  
4. Falta de profissionais especializados na área da saúde 

5. Fake news 

6. Falta de protocolos clínicos  
7.  Falta de leitos  
8. Falta de atendimento na atenção primária 

9. Falta de planejamento  
10. Falta de estrutura  

Problema priorizado Má gestão total 

“Onde queremos 
chegar” 

-Fortalecimento do controle social através da formação na base 
-Votar em um projeto político democrático  
-Criação de fóruns com participação do ministério público, defensoria, 
parlamentares e movimento social 

Causas elencadas 
como explicação do 
problema priorizado  

1.  Sobrecarga do sistema  
2. Falta de profissionais especializado  
3. Por ser um estado amazônico a pandemia trouxe uma reclusão 

digital e de saúde dos municípios mais afastados 

4. 4- Burocratização do acesso 

5. Precarização da mão de obra 

Causas priorizadas 
pelo grupo (x da 
questão) 

1. Burocratização do acesso 

Ações propostas 
pelo grupo 

1. Criação de projetos públicos que levam a internet a lugares 
remotos  

2. Criação de uma equipe multidisciplinar itinerante 

3. Garantir o acesso a saúde pública para todas as populações  
4. Investimento em pesquisa epidemiológica  
5. Revogação da EC 95 
6. Atendimento humanizado com equidade, integralidade e 

universalidade 

7. Criação de um banco de dados dos usuários  do SUS 

8. Desburocratização do acesso a média e alta complexidade  

 

 

Dia 03 de junho de 2022: 

 



 
 

 

Os participantes designados por cada grupo apresentaram a relatoria das atividades 

realizadas no primeiro dia e 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: 

● A diretora Regional Norte da Fenafar e Conselheira Federal de Farmácia, Isabela 

Sobrinho 

● A Coordenadora do curso de Farmácia da Uninorte, a professora Carla Nonomura 

● Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Acre Elenilson Silva de Souza.  

● Representando o Conselho Nacional de Saúde, Altamira Simões . 

 

Após o debate, os participantes discutiram em grupos menores 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/  

 

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/72177720299108936

