
 

 

 
 Carta da Conferência Livre Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica 

 
  Porto Alegre, 09 de fevereiro de 2019. 

 
Nós participantes da Conferência Livre Ciência, Tecnologia e Assistência Farmacêutica reunidos em 09 de 
fevereiro em Porto Alegre entendemos que a história sempre é nossa aliada. Neste ano de 2019 chegamos 
a 16ª. Conferência Nacional de Saúde (8ª + 8) com grande desafio e necessidade do resgate histórico para 
os rumos estratégicos à modificação atual de mais uma tentativa de ataques ao Sistema Único de Saúde 
(SUS), a maior política inclusiva no Brasil e patrimônio do povo brasileiro. 
 
Manifestamos a defesa: do Sistema Único de Saúde (SUS) integral, equânime, universal e de qualidade; a 
saúde como direito e dever do Estado; financiamento suficiente para o atendimento às necessidades da 
população; da democracia participativa expressa pelo controle social; da Política Nacional de Ciência, 
Tecnologia e Inovação em Saúde, como um componente das políticas industrial, educacional e demais 
políticas sociais, bem como da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, com acesso racional de 
medicamentos, como partes integrantes da Política de Saúde. 
 
Acolhemos integralmente os resultados e propostas do 8° Simpósio de Assistência Farmacêutica, ocorrido 
em dezembro/2018, na cidade do Rio de Janeiro, e elencamos novas outras propostas.  
 
Esse conjunto de propostas disponibilizamos para as demais etapas da 16° Conferência Nacional de Saúde 
(8° + 8) para serem apreciadas, debatidas pelas delegadas e pelos delegados. 
 
Viva o SUS! 
Viva o controle social! 
Viva a construção coletiva! 
 
 

EIXO I – SAÚDE COMO DIREITO 
 
ÂMBITO NACIONAL 
 
Ratificar o papel da assistência farmacêutica como política intersetorial, inclusiva e integrante da Política 
Nacional de Saúde, com destaque para os seus princípios e eixos estratégicos, definidos pela Resolução nº 
338/04 do Conselho Nacional de Saúde. 

Lutar por um Projeto de Nação soberano, democrático e com controle social efetivo e ampliação do debate 
sobre a assistência farmacêutica como gestão do conhecimento, pesquisa, tecnologia, entendendo como 
forma estratégica e necessária na garantia do SUS universal, ao fortalecimento do complexo industrial da 
saúde, ao desenvolvimento econômico, para a soberania nacional, com acesso racional aos medicamentos 
e saúde de qualidade.  

Incentivar a pesquisa nas Práticas Integrativas e Complementares como parte integrante da Ciência e 
Tecnologia. 
 



 

 

Defender a Indústria químico-farmacêutica nacional, com utilização sustentável da biodiversidade brasileira, 
no entendimento de que os Biomas Brasileiros são fontes de estudo para fármacos, e de incentivo as práticas 
integrativas complementares. 
 
Reforçar a importância dos Laboratórios Farmacêuticos Públicos no Complexo Industrial da Saúde e no 
Desenvolvimento da Ciência e Tecnologia Brasileira. 

Cobrar que a Parceria para o Desenvolvimento Produtivo (PDP) atenda as prioridades de pesquisa e 
desenvolvimento em Saúde, propiciando a transferência de tecnologia, atendendo às necessidades da 
população e de acordo com as deliberações das Conferências Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde. 

Exigir transparência de Estados e municípios dos recursos utilizados e itens fornecidos pela via judicial.  

 

ÂMBITO ESTADUAL 

Lutar para a elaboração, desenvolvimento e implantação de uma Política de Assistência Farmacêutica 
estadual integrada aos municípios gaúchos. 
 
Lutar pela formulação de Política Estadual de Assistência Farmacêutica em consonância a Política Nacional 
de Assistência Farmacêutica. 
 
Lutar pela implementação da Política Estadual de Plantas Medicinais, Aromáticas e Condimentares e de 
fitoterápicos, inserida na Política de Assistência Farmacêutica e Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, 
no resguardo dos saberes advindos de nossa diversidade humana, cultural e da biodiversidade.  
 
Lutar pela criação de Câmara de Conciliação de Litígios na área da Saúde, para resolução administrativa 
dos pedidos de medicamentos, produtos e serviços para a saúde, evitando a judicialização. 

Criar e fortalecer os Consórcios municipais para adequar, viabilizar e economizar na aquisição de 
medicamentos, diminuindo a judicialização de medicamentos. 

 

ÂMBITO MUNICIPAL 

Lutar para abertura de mais vagas e concursos públicos para farmacêuticos e ampliar o número de farmácias 
distritais com serviços farmacêuticos. 

Defender uma Política de Cuidados Paliativos para o Câncer, na Atenção Básica, que dê assistência ao 
paciente e apoie as famílias. 

 

 
 
 
 



 

 

 
EIXO II – CONSOLIDAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO SUS 
 
ÂMBITO NACIONAL 
 
Investir na otimização e aprimoramento dos sistemas de informação na Atenção Básica e na Gestão da 
Assistência Farmacêutica, para gerir os 5 fluxos de acesso às informações e fortalecer os mecanismos de 
qualificação da gestão da informação nas três esferas do SUS. 
 
Ampliar e fortalecer a participação do farmacêutico na rede de cuidados da atenção básica para prestar 
acompanhamento farmacoterapêutico e serviços farmacêuticos, promovendo o uso racional de 
medicamentos e garantindo a informação para profissionais e usuários, por meio de ações individuais e 
coletivas humanizando o atendimento. 
 
Promover ações na comunidade e nas escolas para discussão sobre uso racional e o descarte correto de 
medicamentos, e o papel do farmacêutico na promoção do cuidado em saúde. 
 
Investir na pesquisa e produção de medicamentos pela via das plantas medicinais, com o apoio da Farmácia 
Viva, contribuindo para o uso racional de medicamentos e independência nacional. 
 
Investir nos laboratórios oficiais para a política de plantas medicinais e fitoterápicos em consonância às 
diretrizes das Práticas Integrativas e Complementares. 
 
Garantir a educação permanente para o Controle Social. 
 
Repudiar a terceirização do apoio técnico aos sistemas de justiça, nas demandas da saúde, oferecido por 
profissionais ou instituições que apresentem conflitos de interesse. 

Ampliar o número de Protocolos Clínicos para Doenças Raras e Negligenciadas. 

 

ÂMBITO ESTADUAL 

Implantar Lista de Medicamentos e Serviços Farmacêuticos Regionalizadas, incorporação de novas 
tecnologias, de acordo com as Doenças e Agravos Loco Geográficas, em consonância com os Planos de 
Saúde Macrorregionais, através de comissões farmacoterapêuticas multiprofissional. 

Criar uma estrutura de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (CTIS) na Secretaria Estadual de Saúde 
(SES) para impulsionar as demandas e implementar a Política Estadual (PECTIS/RS) já aprovada há dois 
anos no CES/RS. 
 

 

 



 

 

 

ÂMBITO MUNICIPAL 

Incentivar a ampliação do convênio com a Saúde Coletiva da UFRGS para pesquisa e diagnóstico da 
situação de saúde em mais municípios do Rio Grande do Sul. 

 

EIXO III – FINANCIAMENTO ADEQUADO E SUFICIENTE PARA O SUS 
 
ÂMBITO NACIONAL 
 
Revogar a Emenda Constitucional nº 95/2016 e apoiar projeto de vinculação da aplicação mínima da União 
em ações e serviços públicos de saúde de percentual equivalente a 10% da receita corrente bruta. 

Incentivar campanha pública nacional para referendo popular, como previsto na Constituição Federal de 
1988, para revogação das EC’s nº 86, nº95, terceirização e reforma trabalhista. 

Garantir o financiamento e ampliação dos laboratórios oficiais e dos centros de pesquisa nacionais, 
destinando recursos federais para o desenvolvimento científico, tecnológico, inovações e produção pública 
de fármacos e medicamentos que sejam de interesse do SUS, propondo intervenções nos determinantes 
sociais e ambientais da saúde e priorizando doenças prevalentes e as deficiências. 

Garantir investimentos em pesquisa, desenvolvimento de tecnologias, incorporação de tecnologias 
adequadas e assistência farmacêutica, assegurando recursos aos territórios de acordo com suas 
peculiaridades e perfil epidemiológico, como, por exemplo, o fator amazônico para transporte, 
acondicionamento e aquisição de medicamentos. 

Ampliar os recursos financeiros para a estruturação, qualificação e gestão da assistência farmacêutica, 
considerando as necessidades apontadas pelo controle social, através dos conselhos e das deliberações 
das conferências. 


