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ATENÇÃO FARMACÊUTICA

CFF propõe que Câmara
discuta e regulamente
serviços farmacêuticos
na atenção básica

Conselho
participará do

Simpósio “SUS –
o Presente e o

Futuro: Avaliação
do Seu Processo
de Construção”.

Secretária-Geral do CFF, Lérida Vieira,
defenderá consolidação da assistência
farmacêutica como ferramenta da saúde

A Secretária-Geral do Conselho
Federal de Farmácia, Lérida Vieira, irá
à Câmara dos Deputados, de 18 a 20
de maio, para defender a adoção de
medidas que consolidem a assistên-
cia farmacêutica como ferramenta es-
sencial das ações de saúde, com ên-
fase na atenção farmacêutica. Nes-
ses dias, a Câmara estará realizando
o Simpósio sobre Política Nacional
de Saúde “SUS – o Presente e o Fu-
turo: Avaliação do Seu Processo de
Construção”.

O Simpósio dará continuidade
aos eventos promovidos pela Câmara
e irá comemorar os 25 anos de realiza-
ção do 1º Simpósio, em 1979. A Casa
quer discutir a seguridade social, en-
focando o seu conceito, gestão, arti-
culação entre os seus atores, seu or-
çamento e sua composição e execu-
ção. Os debates avançarão para as
perdas, ganhos, tensões e desafios,

nestes 16 anos, entre a Saúde, a Previ-
dência e a Assistência Social, bem
como a relação das três com o modelo
econômico-financeiro vigente, entre
outros temas.

Os organizadores do Simpósio
argumentam que o evento visa a con-
tribuir para a consolidação e a corre-
ção de rumos do SUS. “Trata-se de
uma iniciativa do Poder Legislativo,
em sua missão de acompanhar e fis-
calizar o cumprimento da Lei, soman-
do esforços àqueles do Poder Judi-
ciário, do Ministério Público e do
Conselho Nacional de Saúde”, com-
plementam.

Os eixos temáticos do Simpó-
sio serão a “Legislação Básica e
Produção Legislativa”, “Participa-
ção da Sociedade, Gestão Participa-
tiva e Controle Social”, “Análise e
Avaliação: Modelos de Atenção e
de Gestão na Saúde”, entre outros.
Neste último, será abordada a aten-
ção integral à saúde, com foco no
acesso universal e eqüitativo à Po-
lítica Nacional de Assistência Far-
macêutica.

Contexto atual, do ponto de vista
do CFF – Para o Presidente do CFF,
Jaldo de Souza Santos, “a assistência
farmacêutica, como parte importante
do sistema de saúde, é um componen-
te fundamental para a capacidade re-
solutiva dos serviços de saúde e, con-
seqüentemente, para a efetiva imple-
mentação das ações de promoção e
melhoria da saúde da população”. Se-

gundo ele, a despeito de todos os es-
forços envidados, no Brasil, a realiza-
ção nacional ainda se caracteriza por
uma situação “injusta e desigual” no
acesso da população aos medicamen-
tos essenciais em todos os níveis de
atenção à saúde.

A Secretária-Geral do CFF, por
sua vez, explica que a falta de aces-
so a medicamentos essenciais one-
ra ainda mais o sistema de saúde,
vez que gera internações desneces-
sárias e o agravamento do quadro
clínico do paciente. Lérida Vieira, re-
presentando o Conselho Federal,
dirá aos parlamentares que a con-
solidação da saúde pública passa
pela consolidação da própria assis-
tência farmacêutica. E, aí, destacará
os serviços profissionais do farma-
cêutico como imprescindíveis ao
sucesso de uma política de assis-
tência.

Tanto é que o CFF propôs à co-
ordenação do Simpósio que discuta a
implementação da Política Nacional de
Medicamentos, enfocada na capacita-
ção de recursos humanos, passando
pela assistência farmacêutica, com ên-
fase na atenção farmacêutica; regula-
mentação das ações de assistência far-
macêutica; investimento em estrutu-
ração dos serviços farmacêuticos; de-
finição de um modelo de serviços far-
macêuticos para a atenção básica; e
elaboração de uma política nacional de
implementação da farmácia hospitalar
no SUS.

Câmara promove simpósio sobre SUS


