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ENEFAR é a entidade nacional 
construída pelo movimento estudantil de 

farmácia (MEF) para organizar a luta dos estudantes do nosso curso nacionalmente. 
Entendemos que a organização dos estudantes é fundamental à luta pela transformação 
da universidade em um espaço crítico e diretamente ligado às necessidades da imensa 
maioria do povo brasileiro. Desta forma, temos como lema: “Democracia e Luta”, pois a 
luta por uma sociedade, de fato, democrática não se dará sem a luta dos/as estudantes e 
do povo. Deste modo, nossa tarefa principal é articular os centros e diretórios 
acadêmicos do nosso curso e criar estes espaços onde ainda não haja. Os estudantes têm 
o  d i r e i t o  e  o  d e v e r  d e  s e  o r g a n i z a r !

Não tem Centro/Diretório Acadêmico na sua escola? Seu Centro/Diretório não 
Conhece a ENEFAR?

Entre em contato com a gente: www.enefar.wordpress.com

Ah os meios de comunicação... cientistas sociais e dos “grandes” jornalistas que nos presenteiam 

Pensando na afirmação que titula este editoral é que todos os dias com seus argumentos vazios. Queremos ter a 

sentimos a necessidade de elaborar um jornal. Um meio de oportunidade de refletir sobre nossa condição, de pensar mais uma 

comunicação (de papel) que sintetize a construção, os estudos, os vez, de olhar outra versão dos fatos, de construir nossa própria idéia. 

debates, as idéias e propostas do Movimento Estudantil de Esta última é muito diferente do que assistimos hoje, onde as 

Farmácia (MEF). Desta forma, queremos que o MEF esteja opiniões, como diz o título do nosso editorial, são formadas por aquilo 

mais próximo dos estudantes, sobretudo daqueles que ainda não que se publica. E o que têm publicado os jornais? Imensas retóricas 

têm contato com ele, bem como estreitar a comunicação entre os vazias, teorias que se ajustam aos seus interesses, nada de conteúdo. 

Centros Acadêmicos do nosso curso. Um bombardeio de informações fragmentadas, se 

Além disso, será um meio de apresentar aos utilizando da técnica jornalística para enganar o povo, ao 

outros movimentos sociais nosso projeto de sociedade invés de elucidar, informar, formar. 

e de universidade e trazer o debate crítico de um Enquanto isso, nós jovens, na universidade, já sem 

setor tão importante da sociedade, a saúde. Mais acesso aos livros e com uma ínfima leitura além das 

especificamente, tudo que diz respeito aos obrigatórias para a faculdade (até mesmo estas já foram 

medicamentos. Desde sua pesquisa, produção, substituídas por xérox), ficamos a mercê daquilo que se 

dispensação, acesso da população a este recurso, publica.

qualidade do acesso, uso racional, políticas públicas, De papel e caneta nas mãos (um computadorzinho para 

educação farmacêutica, artigos científicos etc. facilitar) e os livros embaixo dos braços, com muita 

No meio deste Mundo de notícias maquiadas, comunicação, criatividade, empolgação e ambição, vamos 

desta ditadura disfarçada de democracia, deste aos poucos modelando nosso novo instrumento político e 

monopólio que fala em liberdade de imprensa, das publicando novas e diferentes notícias.

agressões da mídia aos estudantes,  aos Que ele esteja aberto a todos e todas que quiserem 

trabalhadores, a toda forma de organização da população é que construí-lo. Só assim faremos do “formulação” a expressão gráfica 

plantamos nossa ação. do MEF.  

Não queremos mais parafrasear as opiniões dos “grandes” 
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Expediente
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A Executiva Nacional dos Estudantes de Farmácia algumas serão produtoras de Ciência e Tecnologia, os chamados “centros 
(ENEFAR) vem a público expressar sua compreensão e de excelência”. Contudo, as verbas insuficientes que já são destinadas as 
posicionamento a respeito do Programa de IFES também são realidade no REUNI, o que implicará as IFES correrem 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, ao mercado para conduzirem suas atividades, ou seja, esta produção de C & 
o REUNI. T não atenderá as necessidades da população, mas sim das empresas 

As Universidades Brasileiras vêm sofrendo transformações nos privadas. 
últimos anos que estão em consonância com os projetos de Nação levados a No caso da saúde, fica muito clara a necessidade de o país definir 
cabo pelos sucessivos governos. Tais projetos de Nação, que condicionam a soberanamente suas prioridades em pesquisa. A lógica do mercado 
transformação de todos os setores da Vida do povo brasileiro, se dão em negligencia doenças que não são lucrativas, gera investimentos muito 
sintonia com o projeto mundial de reestruturação do capitalismo, no qual se maiores na propaganda do que na pesquisa e do desenvolvimento dos 
tem definidos papéis diferentes para os países centrais e periféricos. medicamentos. 

Em nosso país, como nos outros países subdesenvolvidos, o Ensino O Movimento Estudantil de Farmácia (MEF) luta por uma 
Superior passa por uma intensa e crescente precarização, o que os estudantes formação humana, integral, crítica do profissional farmacêutico, pautada 
sentem na pele com a falta de livros nas bibliotecas, de professores nas salas na transformação da realidade de repressão e exclusão que vivemos. A 
de aula, de Restaurante Universitário, de moradia, de bolsas de estudo, de universidade tem um papel fundamental na construção da soberania de 
equipamentos e matéria prima para experimentos. nosso país, formando profissionais comprometidos com o corpo da 

O REUNI impõe as Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) sociedade, produzindo C & T de acordo com as necessidades do povo, 
a elevação da relação professor aluno de 1/10 (média nacional) para 1/18 e sendo um espaço de harmonia, criatividade, comprometimento e não de 
também a aprovação quase que imediata das turmas. Para alcançar estas disputa entre os estudantes como se propões o REUNI. 
metas as universidades brasileiras tornar-se-iam “escolões” com salas de Não contemplando nossas expectativas para a universidade e nossa 
aula lotadas, com exploração do trabalho docente, precarização do Ensino, profissão, o REUNI constitui-se como um elemento impeditivo da 
quebra do tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Desta forma, as IFES formarão construção da universidade que queremos. Lutemos, pois, contra o REUNI, 
uma massa de trabalhadores tecnicista, mecânicos, flexíveis, atendendo as lutando contra a mercantilização da Educação Superior e lutando por uma 
demandas do mercado e não da sociedade. universidade pública, gratuita, de qualidade para todos, crítica, reflexiva, 

O REUNI irá diferenciar as IFES, pois a grande maioria delas será criadora e socialmente referenciada.
local de Ensino somente, com os bacharelados interdisciplinares, enquanto 
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CARTA ABERTA DA ENEFAR  SOBRE  O REUNI 

A partir da década de 90, o Brasil aprofunda seu modelo de A formação farmacêutica não fica fora desse bojo. E é ai 
gerenciamento à lógica de organismos transnacionais (FMI e que entra o/a educador/a e os/as estudantes assumindo seu papel 
Banco Mundial). Esta lógica coloca o Estado como regulador e de defensores/as da educação de qualidade, do ensino público com 
não mais responsável pela oferta de direitos, passando essa função indissociabilidade do tripé ensino, pesquisa e extensão, e 
à iniciativa privada. O sistema capitalista vive, hoje, mais uma das formação intelectual voltada para compreensão política e social 
suas profundas crises (mais amarga e com saídas menos rápidas do cotidiano, na perspectiva de formação desvinculada das 
que a de 1929) tendo que expandir suas formas de lucrar para além necessidades do mercado e voltada para as necessidades do povo. 
do setor produtivo. A privatização dos serviços como saúde e A comunidade acadêmica preocupada com os rumos das 
educação é, portanto, uma necessidade da reprodução do sistema universidades e com a formação do/a profissional farmacêutico/a 
capitalista. Desta necessidade nasce a expansão das Instituições aliada aos interesses da saúde e da transformação qualitativa do 
de Ensino Superior Privadas e o processo de privatização modo de vida dos/das cidadãos/as brasileiros/as, só poderá 
acelerado das Universidades Públicas. elaborar um verdadeiramente novo programa curricular quando se 

Nesse contexto, os Cursos Superiores que já não atendiam unir às entidades que representam os interesses do povo. Entre 
as demandas da maioria da sociedade, tanto na formação de elas, sindicatos dos/as trabalhadores/as da saúde, sindicato dos/as 
profissionais, como na produção de ciência e tecnologia, farmacêuticos/as, associação de moradores e de modo geral a 
reproduzem uma educação precária, tecnicista e dissociada do classe trabalhadora. 
contexto social. A Reforma Universitária e o Reuni não são mais A Executiva Nacional dos/as Estudantes de Farmácia – 

d o q u e p r o j e t o s p a r a t o r n a r a s ENEFAR estará aprofundando este debate nas escolas por todo o 
universidades centros de formação de país, sempre construindo a visão crítica dos/as estudantes sobre a 
força de trabalho em resposta as universidade, a educação farmacêutica, o sistema de saúde e a 
necessidades do mercado. Estas medidas sociedade atual. Entendemos que somente com a organização do 
contribuirão demasiadamente para movimento estudantil nas escolas e o envolvimento dos setores 
estrangular o único espaço capaz de progressistas da academia com a sociedade civil organizada é que 
arquitetar transformações da nossa alcançaremos vitórias substantivas na luta por um novo currículo 
realidade, a universidade. para o curso de farmácia.  

Educação Farmacêutica: buscando a competência técnica e o compromisso político.
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Doenças negligenciadas são doenças localizado o maior número dessas doenças e Sambucus canadensis, Stryphnodendron 
que afetam milhares de pessoas ao redor do que possuem uma enorme biodiversidade. adstringens, Tanacetum parthenium, 
mundo, mas que não dispõem de tratamentos Um grande número de espécies demonstraram possuir efeito contra o agente 
adequados ou eficazes. Essas doenças vegetais já vem sendo utilizado pela população etiológico da Doença de Chagas. 
atingem, principalmente, pessoas pobres de dessas regiões no combate a essas doenças. Outra tripanosomiase, a Doença do 
pa í ses  sub-desenvolv idos  e /ou  em Utilizando-se de estudos etnofarmacologicos Sono, continua matando milhões de pessoas 
desenvolvimento, não oferecendo um retorno (uso popular) um grande número de no continente africano. Entretanto, muitos 
lucrativo suficiente para que a industria pesquisadores têm selecionado muitas pesquisadores locais têm demonstrado 
farmacêutica mundial invista em pesquisas e espécies vegetais para comprovação cientifica elevada eficácia de várias plantas já usadas na 
desenvolvimento de novos medicamentos. Os de seu uso e posterior elaboração de um região. Entre as mais ativas estão as espécies 
medicamentos existentes são de mais de 30 fitoterápico ou até mesmo de um fitofármaco. Asteranthe asterias, Commiphora emenni, 
anos atrás. Muitas vezes o efeito desses Na busca de plantas com potencial Diospyros verrugosa, Enantia kummeriae, 
medicamentos é pior do que a própria doença. leishmanicida pesquisadores brasileiros têm Hymenocardia ulmoides e Zanthoxylum 

Muitas são as doenças, dentre as demonstrado a ação de algumas espécies chalybeum . 
quais as mais conhecidas é a Doença de vegetais pertencentes à flora maranhense Também já foi encontrada alta 
Chagas e a Doença do Sono, causadas pelo sobre a forma promastigota da Leishmania atividade anti-plasmodial in vitro, com 
Trypanosoma cruzi e Trypanosoma brucei, amazonezis, através de ensaios in vitro. Eles concentrações inibitórias medianas (IC ) 50

respectivamente; a Leishmaniose e a Malaria, demonstraram que as folhas das espécies menores que 30mg/mL, em várias plantas do 
causadas, respectivamente, por protozoários Julocrotum triqueter (velame), Dichorisandra cerrado brasileiro, dentre as quais podemos 
do gênero Leishmania e Plasmodium, entre sp. (penicilina) e Tephosia cinerea (anil bravo) destacar, Annona crassiflora (araticum), 
outras que nunca nem ouvimos falar. E apesar possuem 100% de atividade leishmanicida Duguetia furfuracea (pinha-de-guará), 
do grande volume de trabalhos científicos que quando testada na maior concentração Xylopia aromatica (pimenta-de-macaco), 
tratam da biologia, imunologia e genética dos (500mg/mL). Outras espécies, tais como, Aspidosperma macrocarpon (pau-pereira), 
parasitas causadores destas doenças, todo esse Passiflora edulis (maracujá), Chenopodium Cybistax antisyphilitica (carobinha verde), 
conhecimento não consegue se reverter em ambrosioides (mastruz) e Syzygium Matayba guianensis (caboatá), Magonia 
novas ferramentas terapêuticas para as pessoas jambolanum (jambolão) demonstraram pubescens (tingui).
afetadas. possuir atividade leishmanicida, apesar de Estas pesquisas são de grande 

Nos últimos anos pesquisas têm sido menos intensa que as anteriores. Além de importância para, enfim, conseguimos 
desenvolventes, geralmente em instituições possuírem atividade leishmanicida, as encontrar a curas para estas doenças que estão 
públicas, na busca de novos medicamentos espécies Baccharis trimera, Cymbopogon tão à margem da sociedade. As citadas no texto 
para o combate dessas doenças, sendo a citratus, Matricaria chamomilla, Mikania são  r ea l i zadas  no  Labora tó r io  de  
principal fonte desses fármacos procedentes glomerata, Ocimum gratissimum, Piper Imunofisiologia (LIFE)  da UFMA, algumas 
da flora das regiões tropicais, onde está regnellii, Prunus domestica, Psidium guajava, delas já com resultados bastante promissores.  

DOENÇAS NEGLIGENCIADAS: A CURA VEM PELAS PLANTAS

Os laboratórios oficiais, segundo a Política Nacional de Medicamentos,  são especialmente importantes 
no que diz respeito ao domínio tecnológico do processo de produção de medicamentos e de interesse em saúde 
pública. Constituem-se ainda, como uma das instâncias favorecedoras do monitoramento de preços do 
mercado, bem como contribuem para a capacitação dos seus profissionais. Além disso, a capacidade instalada 
deverá ser utilizada, preferencialmente, para atender as demandas de medicamentos essenciais, 
especialmente, os destinados a atenção básica, e estimulada para que atenda as necessidades oriundas das 

esferas estaduais e municipais do Sistema Único de Saúde (SUS).
Diante do exposto, vemos hoje no Brasil, um quadro contraditório, pois observamos que em sua maioria 

os laboratórios oficiais encontram-se parados. Só no Nordeste, dos sete laboratórios existentes, apenas o 
Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco (LAFEPE) encontra-se em plena atividade de produção. 
Os demais estão com o seu maquinário parado, pelo não atendimento das especificações da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA) e/ou pelo descaso de seus gestores e da própria política do Ministério da Saúde.
Na Paraíba o quadro não é diferente. O Laboratório de Tecnologia Farmacêutica (LTF), alocado no Campus I da Universidade 

Federal da Paraíba (UFPB) foi criado em 13 de dezembro de 1968, para desenvolver atividades de ensino, pesquisa e produção de 
medicamentos. No entanto, desde 2004, encontra-se com esta última atribuição parada, prejudicando a formação dos 
alunos da Habilitação II de Farmácia (Farmácia Industrial) pela falta de campo de estágio e deixando de atender 
a demanda de medicamentos do SUS.

Alunos indignados com esse descaso, juntamente com CALFARM e EREFAR NEII estão encaminhando 
uma luta pela volta da produção do LTF, tornando pública a atual situação e procurando as instâncias 
envolvidas na busca de soluções.
Neste sentido, convidamos as demais Escolas a se informarem da situação dos Laboratórios Oficiais de 
seus Estados e Universidades e massificar a discussão a cerca do tema, encampando uma luta sólida 
rumo à melhoria no acesso ao medicamento dentro do SUS.

A REALIDADE DOS LABORATÓRIOS OFICIAIS DO BRASIL
*Ailton César, Girleane Regina, Claúdia de Sá

*Estudantes do Curso de Farmácia da UFPB
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EIXO: Produção de Medicamentos 

(EREFAR SUL)
enfoque tecnoburocrático na formulação política, população brasileira, que é fato no Brasil, traz 
intervindo contra os movimentos populares. também a necessidade de maior assistência à saúde, 

Durante a Convenção de Paris (1883) foi e utilização de medicamentos de uso contínuo.
estabelecido o Sistema Internacional de Patentes. O setor farmacêutico, operando com a Baseado no livro “A Indústria Farmacêutica, o 
O Brasil participou do evento e assinou sua maior margem de lucro bruto, está entre os mais Estado e a Sociedade”
concordância. A justificativa para a proteção da capitalizados. As farmácias e drogarias possuem Jorge Antonio Zepeda Bermudez
propriedade intelectual era que por causa do não margem fixa de lucro, com porcentagem do preço 
reconhecimento das patentes houvesse atraso no de venda, bonificações existem pelas ofertas de Até meados do século XIX, os 
desenvolvimento da indústria nacional,  laboratórios produtores, e aí os balconistas agem medicamentos eram de origem botânica, 
desestímulo à pesquisa, deslocamento de recursos tentando influenciar a venda de medicamentos. O produzidos por médicos ou farmacêuticos. A partir 
do setor público, insegurança ao investir na mercado de medicamentos no Brasil, de caráter do século XX, surgiram instituições de pesquisas e 
indústria farmacêutica nacional, desemprego de extremamente concentrador, agrava as condições produção de medicamentos, e a síntese química de 
cientistas e pesquisadores, entre outras. de vida da população.fármacos, surgiu no início do século XXI. Durante 

Entretanto, percebemos que o não Os abusos nos preços cobrados pelos as décadas de 40 e 50, aparece a indústria 
reconhecimento de patentes é totalmente coerente e medicamentos exigem controle e fiscalização por farmacêutica global, e a verticalização dos 
oportuno para a saúde, por ser um setor básico. Mas parte dos governos, no Brasil, há o Ministério da processos nas transnacionais.
é essencial a intervenção do Estado em políticas de Saúde e secretarias estaduais de saúde, áreas que Após a Segunda Guerra Mundial, com a 
desenvolvimento e capacitação internas, com sofrem com a falta de recursos humanos e destruição do parque industrial europeu e ascensão 
ampla integração do setor farmacêutico, a fim de precariedade do serviço.dos Estados Unidos, como grande potência 
que o mesmo passe para a condição de produtor de No final de 1992, a agudização da crise de financiadora da reconstrução da Europa e da 
tecnologias e inovações, reduzindo a dependência medicamentos, chamada pela imprensa de “crise expansão da indústria, houve um desenvolvimento 
externa. dos remédios”, foi configurada pelo confronto do industrial elevado.

Em 1991, foi encaminhado ao Congresso Ministério da Saúde com a Indústria Farmacêutica, As indústrias farmacêuticas passaram a 
Nacional o Projeto de Lei nº824, para a regulação não só em relação à questão dos preços, mas em influenciar a prescrição médica, utilizando 
da propriedade industrial, criando, assim, um relação ao papel regulador do Estado.propagandas e outras estratégias de marketing.
monopólio para as transnacionais. Em benefício de Apoiada nesse cenário, a população No Brasil, como em tantos outros países 
interesses mercantis dessas transnacionais, a brasileira carece de cuidados à saúde e padece sem periféricos, o crescimento da indústria 
população e seus representantes no Congresso acesso aos medicamentos essenciais, que são farmacêutica se deu de maneira diferente ao das 
foram induzidos de que questões tecnológicas são raramente produtos de maior venda no mercado. O transnacionais, porque não teve a devida infra-
restritas ao conhecimento de especialistas. distanciamento entre medicamentos essenciais, estrutura, o desenvolvimento do setor de química 

Um instrumento de poder, o domínio indispensáveis, e as práticas mercadológicas são fina e a verticalização da produção. Com a política 
tecnológico, foi utilizado para aprofundar a um pedido de ajuda por parte das populações desenvolvimentista que estava sendo desenvolvida 
dependência nossa, enquanto que a população era carentes.no Brasil e com a abertura ao capital estrangeiro, as 
desinformada pela grande imprensa, que fazia A falta de acesso aos medicamentos faz indústrias transnacionais tiveram livre acesso ao 
referência à pirataria para a apropriação de nossos com que aumente a procura de serviços de saúde Brasil e consolidaram sua hegemonia e nossa 
patrimônios nacionais e controle dos mesmos. mental emergenciais e internações hospitalares por dependência econômica e industrial.

Em muitos países classificados como aqueles que têm menor poder aquisitivo. E um O u t r a  q u e s t ã o  i m p o r t a n t e  é  a  
d e s e n v o l v i d o s ,  o  c r e s c i m e n t o  e  a  elevado número de internações pode ser atribuído à regulamentação sobre a propriedade intelectual, 
internacionalização das indústrias farmacêuticas falta de acompanhamento ambulatorial, falta de sobre a qual o Brasil posicionou-se pelo não 
deu-se sem patentes ou com um sistema de patentes assistência médica e farmacêutica e não utilização reconhecimento e revogação de patentes.
flexíveis, com argumentos de que o monopólio de medicamentos prescritos.A abertura ao capital estrangeiro, a falta de 
concedido causava atraso tecnológico nesses Em 1964, a promulgação do Decreto nº. protecionismo às indústrias nacionais por parte do 
países. Em outros, que fizeram uso das patentes, 53.612 aprovou pela primeira vez uma lista de governo, as grandes inovações tecnológicas de que 
houve elevação dos preços dos medicamentos, medicamentos essenciais, e falou sobre a utilização dispunham as transnacionais, fizeram com que 
tendência de diminuir laboratórios de capital racional das verbas e sobre a prioridade para os ocorresse um enfraquecimento das indústrias 
nacional, e a balança comercial passou de laboratórios estatais e privados de capital nacional.nacionais perante às outras. Essa situação gerou a 
superavitária a fortemente deficitária. A Central de Medicamentos (CEME) foi desnacionalização da indústria farmacêutica 

O sistema de patentes faz com que a criada pelo Decreto nº. 68.806 em 1971, e tinha brasileira, e fragilidade da mesma.
produção de conhecimento e medicamentos seja função de regular a produção e distribuição de Na década de 60, a desnacionalização e a 
direcionada para o tratamento de doenças que medicamentos. Médici, quando assinou o decreto, dependência foram acentuadas com as Instruções 
sejam lucrativas às indústrias farmacêuticas. disse que o governo devia ampliar a assistência 70 e 113 da Superintendência da Moeda e Crédito. 
Doenças prevalentes em países desenvolvidos, farmacêutica para as classes de menor poder A primeira instituía taxas de câmbios múltiplas, 
onde a população tem poder de compra para aquisitivo como prioridade, porque senão a grande diferenciando os produtos em cinco categorias, 
adquirir os medicamentos ofertados, e induzidos, massa não teria acesso a uma consulta médica. Essa produtos e insumos tinham taxas mais baixas e isso 
pelo mercado, são priorizadas pelas indústrias. realidade não mudou e vemos que, ao contrário, favorecia a importação de matérias-primas pelas 

A população brasileira vem enfrentando agrava-se cada vez mais. As filas aumentam, as transnacionais. A segunda facilitava a instalação de 
condições de vida e saúde bastante graves, com a unidades de saúde não suportam a demanda de indústrias transnacionais no Brasil, pela emissão de 
persistência de doenças infecciosas e parasitárias, medicamentos, e as indústrias lucram e lucram.licenças de importação sem cobertura cambial, 
grandemente associadas ao subdesenvolvimento, e A RENAME tinha como objetivo garantir facilitando a instalação de equipamentos.
a transição desse padrão epidemiológico não medicamentos essenciais para populações que não Com o regime militar, o autoritarismo-
ocorre, em partes, por causa do desenvolvimento tinham as necessidades básicas de saúde atendidas. burocrático fazia com que setores desprotegidos da 
capitalista do Brasil. A contradição é claramente Esses medicamentos devem ser selecionados e sociedade fossem excluídos polí t ica e 
visível quando confrontamos o grande crescimento atualizados periodicamente com auxílio da economicamente,  a  sociedade sofresse 
econômico e a terrível distribuição de renda aqui, comunidade científica.de spo l i t i z ação  e  de smob i l i z ação  e  a  
comprovando que crescimento econômico e “Saber ver não é tarefa das mais fáceis, transnacionalização fosse acentuada.  
desenvolvimento não são correspondentes. pois geralmente enxergamos as coisas através do Em áreas  es t ra tégicas ,  como a  

Com relação à política de medicamentos, prisma de nossos interesses, paixões e aeronáutica, indústria bélica, nuclear e 
verificamos a gigante parcela da população em preconceitos” nos diz L. Rey. Precisamos ter computação, o regime militar priorizou o 
condição de extrema pobreza, sem ter como custear discernimento entre os interesses da Indústria desenvolvimento tecnológico, entretanto em outras 
suas necessidades básicas, e, portanto, sem acesso Farmacêutica, do Estado e da Sociedade, ao fazer a áreas, como a farmoquímica, não houve avanço 
aos medicamentos. O envelhecimento da reflexão acerca da política de medicamentos. real. Outra característica dos regimes militares foi o 
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composição do medicamento: desde a pesquisa autocuidado planejado e na avaliação dos 
até a dispensação e o marketing, mas tudo isso r e s u l t a d o s  d e  s e u  t r a t a m e n t o .
tem deixado de lado áreas mais humanas da A partir da avaliação de dados estatísticos 
p r o f i s s ã o  f a r m a c ê u t i c a .  podemos concluir que o investimento do 
As áreas de atenção farmacêutica e farmácia Governo em ações educativas, preventivas e de 
hospitalar tem crescido muito vagarosamente e o atenção relacionadas a fármacos é muito 
que torna mais difícil a atuação nessas áreas é a pequeno. É destinado para atenção farmacêutica 
relação com os outros profissionais de saúde. Isso cerca de 2R$ para habitante/ano, mas sabemos 
se dá por conta de diversos fatores: os Atos que se essas atividades fossem ampliadas seriam 
Coorporativos que restringem algumas funções a minimizados muitos prejuízos financeiros e de 
tal ou tal profissional, a falta de incentivo a saúde dos pacientes que usam medicamentos 
atividades multiprofissionais na graduação e a incorretamente por falta de instrução. Estima-se 
própria "cultura popular" que vê o médico como que cerca de 50% dos medicamentos são 
eixo central da saúde: prescrever e medicar são prescr i tos ,  d i spensados  ou  vendidos  

“É preciso prestar atenção em dois atos medicos. Por conta disso os próprios inadequadamente e por volta de 50% dos 
detalhes: achar um foco para especialização e estudantes não se reconhecem como futuros pacientes usam medicamentos incorretamente 
combinar os cursos com as demandas da p r o f i s s i o n a i s  d e  s a ú d e . (dados OMS, 2005). É interessante também 
empresa" é como o Guia das Profissões (Folha de A Assistência Farmacêutica é uma atividade pensar em outra área de nossa atuação que tem 
São Paulo, 7/11/2007) descreve o curso de clínica que tem o paciente como referencial. grande responsabilidade nesses dados anteriores: 
farmácia. De fato, mesmo com a introdução do Utiliza um corpo de conhecimentos técnicos o marketing. A indústria farmacêutica gasta 
"novo" currículo generalista, estamos passando identificado no perfil profissional do US$60.000 milhões ao ano em campanhas 
pela era das especializações e o mercado tensiona farmacêutico para assistir ao paciente em suas publicitárias, o que corresponde ao dobro do 
cada vez mais para que isso ocorra. Um necessidades de tratamento e cuidado, para dinheiro investido em pesquisas. Essa área de 
farmacêutico industrial dificilmente terá perfil acompanhar e avaliar a ação, interferência e atuação do farmacêutico hoje em dia está 
para trabalhar em uma Unidade de Saúde, ou resultado do uso de medicamentos e outras totalmente esvaziada de ética e de conceitos de 
mesmo em uma farmácia hospitalar. É uma total intervenções terapêuticas. Sua função principal s a ú d e .
fragmentação da profissão, como se cada área se concentra em atividades educativas, Diante deste cenário "é preciso pensar em dois 
fosse totalmente independente da outra. apropriadas de outros saberes e práticas, dando ao detalhes": a formação integral do farmacêutico e 
Perdemos a visão global que uma indústria paciente condições de melhor compreender a sua as interrelações entre as áreas de atuação, bem 
produz medicamentos para a venda particular, doença ou condição, a importância do como as demandas da sociedade". Isso quer 
mas essencialmente para o SUS, e que estes serão seguimento adequado do seu plano de cuidado, a dizer: que profissionais precisamos ser para atuar 
distribuídos para as UBS, farmácias hospitalares, proposta terapêutica e uso correto dos numa sociedade com tão pouco investimento na 
g r a n d e s  e  p e q u e n a s  f a r m á c i a s . medicamentos. Em seu conjunto de atividades saúde e educação e tamanha deficiência de acesso 
Tecnicamente aprendemos todas as etapas da educa, ajuda e dá suporte ao paciente no aos serviços de saúde.

FARMACÊUTICO E SUAS ATUAÇÕES
*Thays Castelhano

"O remédio não tem 
efeitos colaterais -

mas o preço pode causar 
tonturas e desmaio." 

Campanha 5 de maio

O dia 05 de maio, conhecido como Dia Nacional de 
luta dos/das Estudantes de Farmácia, é uma data escolhida 
para que se realize por todo o Brasil uma campanha 
(Campanha 05 de Maio) com a população. Durante todos 
os anos de sua existência foram muitos os temas centrais 
da campanha, por exemplo, a luta pelo “Farmacêutico/a na 
Farmácia”. Atualmente é caracterizada como “Campanha 
Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos” e trabalha 
no âmbito da luta pela Saúde e por um Mundo Saudável, 
Pela consolidação do Sistema Único de Saúde e Contra a 
Mercantilização dos Direitos do Povo. 

Este ano a campanha foi realizada em diversas 
cidades, fazendo com que não só a população seja 
informada sobre a necessidade do uso racional dos 
medicamentos, com a devida orientação profissional, mas 
também os estudantes que protagonizaram a campanha 
tomassem novo fôlego na luta pelo direito à saúde, inclusive 
o direito ao acesso dos medicamentos. 
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Na fuga de introduzir temas de políticas publicas e o bem estar social, 
referendando artigos incisos e outras partes contidas em nossa constituição e 
leis, as quais aparentam relatar os nossos direitos de maneira clara. Devemos 
refletir os motivos da sua não concretização e termos políticas como o SUS, 
um amor platônico. Deteremos-nos nessa analise em uma breve avaliação no 
caminho percorrido pelo nosso país para efetivação da política de acesso aos 
medicamentos.

Estamos a pouco de completar 10 anos da Política Nacional de 
Medicamentos (PNM) que relata seu propósito como: “o de garantir a 
necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do 
uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais.”. 
Seguindo esse plano vieram outros o ratificando, mas pouco tem se 
observado em aumento de distribuição de medicamentos e também na 
efetivação de programas ligados a pratica de assistência 
farmacêutica, incluindo a atenção farmacêutica. 
Em contra partida, observamos nesse mesmo período de 
implantação da PNM, um crescimento do numero de 
venda de medicamentos em farmácias privadas, 
acarretando a ampliação dos seus postos de vendas. A 
principio entende-se esse fato como uma lei de 
mercado simples, já que o governo não consegue 
fornecer medicamento caberá a iniciativa privada 
realizá-lo. Como também de acreditar que essa 
substituição do publico pelo privado é essencial para 
garantia do acesso ao medicamento. Quando na verdade 
essa substituição ocorre de maneira proposital com ação 
direta do Estado, e com a transformação de um elemento do bem 
estar social para um bem de mercadoria, dificultando todo o processo 
de assistência e atenção farmacêutica, como veremos.

O primeiro ponto citado é a influencia direta do Estado no 
crescimento do mercado farmacêutico - visto pelos apoiadores do governo, 
como um argumento absurdo - é sustentada por dois elementos o Programa 
“Farmácia Popular do Brasil”(FPB)  e o “Aqui Tem Farmácia Popular”.  O 
FPB é um programa que se apropria do slogan de aumentar o acesso aos 
medicamentos essenciais, para inserir em nosso país o conceito de co-
participação na saúde, em que cabe ao Estado o pagamento de uma parte e da 
população da outra no custo total do medicamento. Alem de ser um pratica de 
bitributação – pagamos duas vezes - sobre o medicamento, ela ratifica a 
possibilidade do remédio ser entendido como uma mercadoria. Mas qual o 
problema de conceber o medicamento como mercadoria? 

· Desresponsabiliza-se o Estado de seu papel de conferir gratuitamente 
os elementos do bem-estar social, aqueles essenciais a vida de um 

povo, como saúde; 
· Com a abertura de postos de vendas cria-se a falsa idéia da  população 

ter a liberdade em adquirir o seu medicamento. Quando na verdade 
essa “liberdade” está condicionada ao seu poder de comprar, e não ao 
tratamento do qual necessita; 

· O medicamento, maior símbolo da cura da nossa cultura de 
entendimento da saúde como ausência de doença. Essa afirmação 
permite que as empresas possam fixar preços elevados e a população 
mesmo assim compre;

· Diversas formas de marketing são utilizados com o único propósito 
estimula as vendas e ratificar o ponto acima relatado, ocasionado 
processos de auto-medicação e prescrições controladas pelas empresas 
farmacêuticas; 

· Torna-o suscetível as leis de mercado, ou seja, as prioridades de 
pesquisas e de oferta são condicionados aqueles de maior 
lucratividade. Nesse contexto surgem doenças negligenciadas como as 
de países tropicais;

· Não apenas o medicamento, mas também o trabalho do profissional 
farmacêutico nas farmácias é submetido às leis de mercado. Isso 
ocasiona a impossibilidade da realização de um trabalho permanente 
de atenção farmacêutica, e permite o surgimento de praticas como 
“empurroterapia” e venda de produtos alheios nas farmácias.

· Como relatado, a mercantilização do medicamento, alem de privar o 
acesso ao medicamento a muitos, também dificulta a efetivação de 
políticas de atenção farmacêutica, produção de novos fármacos, uso 
correto de medicamentos, entre outros danos. Além de o governo ter 
iniciado a sua pratica de vender medicamento, ele também estar 
provendo incentivos para o crescimento de dessas empresas 
farmacêutica.

Essa denuncia é observada no lançamento do DECRETO Nº 5.090, DE 
20 DE MAIO DE 2004, o qual permite efetuação de contrato entre o governo e 
farmácia e drogarias privadas, subsidiando o preço dos medicamentos. Assim o 
governo amplia o horizonte de ações das redes de farmácias, as quais já 
demonstraram o seu real propósito, na garantia de um acesso ao medicamento 
em quantidade e qualidade.Quando observamos por exemplo, a frustração de 
colegas farmacêuticos na impossibilidade da realização de um trabalho de 
atenção farmacêutica, nesses estabelecimentos.    

O propósito desse texto não estar em desestimular ações futuras para a 
real efetivação de uma política de acesso aos medicamentos, acompanhada de 
uma política seria de atenção farmacêutica. Mas em trazer um analise do 
caminho percorrido por nosso pais, na transformação do SUS em um sistema 
nacional de saúde, semelhante ao dos Estados Unidos. 

AS POLÍTICAS DE ACESSO AOS MEDICAMENTOS NO BRASIL

POEME-SE. . .
NADA É IMPOSSÍVEL DE MUDAR 

"Desconfiai do mais trivial, na aparência singelo. 
E examinai, sobretudo, o que parece habitual. 
Suplicamos expressamente: não aceiteis o que é de 
hábito como coisa natural, pois em tempo de 
desordem 
sangrenta, de confusão organizada, de 
arbitrariedade consciente, 
de humanidade desumanizada, nada deve 
parecer natural 
nada deve parecer impossível de mudar.

                

Bertold Brecht
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O população e um caso de saúde pública. de uma Comissão Gestora até o próximo ENEF. E 
Os ENEFs da déc. de 80 também trouxeram o próximo Encontro seria em Ouro Preto-MG, 
muitos temas e debates de análise crítica como mas poucos meses antes o MEF foi obrigado a 
“Educação e Saúde como transformação social” mudar o local para Belo Horizonte, onde ocorreu 
(1988), “O farmacêutico da Universidade à um ENEF com poucas pessoas, mas bem 
Sociedade” (1989), e os sub-temas (eixos): qualitativo nas discussões, como o debate 
“Ensino Pago X Público”, “Educação e luta de levantado na Mesa Saúde, “Farmacêutico: 
classes”, “O Ensino de saúde a serviço de quem”, profissional de Saúde, ponto!” além de outros 
“Indústria Farmacêutica e o desenvolvimento espaços como tendas de vídeo e ambientação bem 
econômico  ( re lação  com o  mercado  interativa.
internacional ,  propaganda,  indução e  Em 2007, o ENEF de São Luís-MA se mostrou 
consumismo)”, “indústria Farmacêutica: ousado ao estender uma enorme bandeira GLBT 

ano de 1977 representa um marco para a estatizar ou nacionalizar” , “Dívida externa”, (gays, lésbicas, bissexuais e transgêneros) logo 
organização dos estudantes de Farmácia no “Ensino: reflexão X reprodução”, “Autonomia na no corredor de entrada, causando inevitavelmente 
Brasil, ano em que esses acadêmicos de diversas produção de fármacos”, “O farmacêutico e a muita inquietação e conseqüente discussão 
Instituições de Ensino Superior (IES) tiveram a constituição”. espontânea entre os participantes. O ENEF do 
necessidade de se reunirem em plena ditadura No começo dos 90 com a volta da “democracia”, ano passado também experimentou amplamente 
militar para discutirem sobre a implantação dos apesar dos levantes estudantis contra o esquema os “espaços transversais” (como a Tenda 
recém cursos de Biomedicina. Este primeiro de corrupção no governo Collor e dos “caras- Feminista) além de trazer como tema um convite 
momento, ou melhor, I Encontro Nacional de pintadas” terem ido às ruas exigir o impeachment para a reflexão sobre a realidade em que vivemos 
Estudantes de Farmácia (ENEF) ocorreu na USP do presidente, o MEF passou por momentos “Tudo está a venda: aceitar ou transformar?” , 
fundamentalmente com a pauta de debater qual difíceis. Prova disso foi a deliberação de que não b a t e n d o  v i o l e n t a m e n t e  n a  q u e s t ã o  
seriam as funções sociais de um biomédico, se a seria possível realizar o ENEF de 91 em João mercantilizadora da saúde e da educação.
sua existência seria desnecessária, atendendo Pessoa-PB. Porém, o MEF deu a volta por cima Este ano de 2008 comemoramos o 31º Encontro 
apenas aos interesses de mercado, pois o trabalho reestruturando sua organização e criando, Nacional de Estudantes de Farmácia que volta a 
farmacêutico (nas Análises Clínicas) já supriria a oficialmente, em 1994 (ano do ENEF de ocorrer na capital goiana depois de nove anos 
demanda, não havendo a necessidade de Londrina-PR) a Executiva Nacional dos (desta vez de 20 a 26 de julho, com o tema “Da 
biomédicos. Estudantes de Farmácia (ENEFAR). competência Técnica ao Compromisso 
Após esse primeiro contato, os estudantes Naqueles tempos o MEF andava bem Político”). Se, em 1999 a conjuntura nacional nos 
criaram uma expectativa ao redor de quando entusiasmado e em 97, no ENEF de Recife-PE, apontava para discutirmos sobre a falsificação de 
iriam se encontrar novamente, tornando o ENEF até houve um ensaio do I Encontro Latino medicamentos e os agressivos ataques do 
um espaço anual. No ano posterior o ENEF Americano dos Estudantes de Farmácia e em 98 governo FHC a educação pública e gratuita (via 
aconteceu na vizinha Minas Gerais e em 79 em (Belém-PA) pautou na ordem do dia o escândalo “Provão”, privilégios fiscais ao setor privado, 
Salvador-BA, consolidando assim o que viria a da falsificação de medicamentos, deliberando em precarização das Universidades Públicas, …), 
ser, anos mais tarde, a maior instância de 99 (ano do ENEF em Goiânia-GO) a criação da hoje, não diferente de 99, a atmosfera de conflitos 
deliberação do Movimento Estudantil de “Campanha 5 de Maio, pelo uso Correto de sócias nos rodeia e nos leva à necessidade de 
Farmácia (MEF), que é o Encontro Nacional. Medicamentos” . debatermos ciência, política, cultura e arte com 
A déc. de 80 foi uma experiência riquíssima para Durante o ano 2000 e os primeiros anos do séc. um olhar crítico-transformado r e conscientes de 
mais um passo na construção do processo XXI, os ENEFs (2000 em São Luís-MA, 2001 em que a sociedade capitalista deve ser superada por 
histórico do MEF. No ENEF de 1982, em Araraquara-SP, 2002 em Vitória-ES e 2003 em outra alternativa em que o mais importante não 
Curitiba-PR, agentes federais participaram do Cuiabá-MT) passaram por momentos marcantes, seja o capital e sim a humanidade.
evento para fiscalizarem as atividades políticas polêmicos e históricos (programas de A atual situação, por exemplo, não nos permite 
dos estudantes de Farmácia. Em 83 (ano do ENEF intercambio; criação da Lista de discussão da pensar que a análise da sociedade brasileira esteja 
em Belo Horizonte-MG) o MEF promoveu uma E N E FA R  n a  i n t e r n e t ;  “ F a r m a g a y  e  separada dos problemas que acometem os 
de suas primeiras grandes mobilizações em nível Farmaquenga”- atividade machista e homofóbica trabalhadores farmacêuticos ou a Academia, pois 
nacional decorrente do Projeto de Lei nº 486/83 realizadas nas noites do ENEF- e, até acusações ssão latentes as disputas de interesses 
do deputado Inocêncio Oliveira que imprimia de desvio de verbas). Até que o ENEF de 2004 em antagônicos entre o governo Lula (e seus aliados) 
nova redação ao art. 15 da Lei nº 5.991/73, que Campinas-SP, veio como um divisor de águas na e o Movimento Estudantil e Sindical de luta (vide 
dispunha sobre o controle sanitário do comércio história dos ENEFs, rompendo idéias, várias as ocupações às reitorias, as lutas contra o REUNI 
d e  d r o g a s ,  m e d i c a m e n t o s ,  i n s u m o s  barreiras, tocando em assuntos importantes, mas e as Fundações Estatais de Direito Privado, contra 
farmacêuticos e correlatos. Dizia o PL: “ser até então renegados. Foi trazido para o seio do as Reformas Trabalhista e Sindical, contra a 
desnecessária a permanente presença do MEF um debate mais amplo, mostrando a mercantilizaçã o da saúde, pela jornada semanal 
farmacêutico em estabelecimento do gênero que necessidade de nos encararmos como classe máxima de 30h de trabalho para farmacêuticos, 
não manipule medicamentos, insumos trabalhadora e seres humanos explorados pelo …).
farmacêuticos e correlatos.” sistema capitalista e não uma máquina sem Portanto, neste ENEF, nossa tarefa na história é 
Ao longo dos anos 80, a história registra muitas relações com o meio social, a “máquina estarmos encampando com todas as forças a luta 
ações do MEF tanto no seio parlamentar como farmacêutica”. por nossos direitos conquistados a duras penas, 
nas ruas. “Dia de Luta”, “Greve das Escolas de E de lá pra cá, os Encontros Nacionais têm discutir casos clínicos de processos patológicos, 
Farmácia”, “Movimento de Outubro”, “Dia aprofundado bastante as questões sociais como passando pela corrupção proporcionada pelo 
Nacional de Paralisação”, “Movimento Pró- um todo. Assim foi no grande ENEF de Curitiba- capitalismo, além de pensar sobre poesia, teatro, 
Luta”,… todas atividades organizadas (e muitas PR em 2005 que concretizou efetivamente a dança e arte em geral , sem nos esquivarmos de 
delas discutidas nos ENEFs de 82; 83; 87, em São dinâmica dos “sub-coletivos” e também ficaria debates difíceis como racismo e homofobia e 
Paulo-SP; 88, em Belém-PA) a partir de PL’s que marcado por ter sido neste ENEF que a plenária esclarecer os participantes do que tudo isso tem a 
distorciam a atuação do profissional  final elegeu uma Coordenação Nacional que não ver com o farmacêutico. Venha descobrir!
farmacêutico podendo ocasionar risco para a assumiu a ENEFAR, ficando a Executiva a cargo 
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31° ENEF, em Goiás

sítio do ENEF (www.farmacia.ufg.br/enef)
o sítio da ENEFAR (http://enefar.wordpress.com/) 

 o Diretório ou Centro Acadêmico de sua faculdade.

Informe-se com

“Da competência técnica ao compromisso político” será o tema central que norteará o 31° Encontro Nacional d@s 
Estudantes de Farmácia, que ocorrerá em Goiânia, entre os dias 20 e 26 de Julho deste ano. 
A formação e os debates que encontraremos por lá serão fruto do acúmulo de cinco temáticas principais elencadas pelo 
Movimento Estudantil de Farmácia (MEF) como eixos principais de discussões para este ano, sendo eles: Laboratórios 
Oficiais, Produção de Medicamentos, Educação Farmacêutica, Trabalho e Ciência & Tecnologia.

A programação, que envolve a construção coletiva de tod@s @s participantes, inclui mesas-redondas, oficinas, mini-
cursos, festivais culturais, grupos de trabalho, dinâmica de atenção à saúde (DAS).
 Também durante esse ENEF ocorrerá o 15° Congresso Científico Brasileiro d@s Estudantes de Farmácia, em que a nossa 
produção científica poderá ser coletivizada e debatida com os presentes no encontro.

Entre os dias 05 e 08 de novembro ocorrerá na Universidade Estadual de Maringá (PR), o II Congresso de Farmácia de Maringá, 
que trará como tema geral "O Farmacêutico Integrado: da Ciência ao Compromisso Social".

Congresso em Maringá

Maiores informações:

Telefone/Fax: (44) 3261 4493

contato.cfm@ gmail.com

Está sendo convocada, pela FENAFAR, para o dia 11 de junho, uma caravana de farmacêuticos, estudantes e outros profissionais que 
chegará a Brasília e realizará um ato público pela aprovação do substitutivo ao PL 4385/94 (Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das 

atividades farmacêuticas e dá outras providências).

Para maiores informações entrar em contato com
Renata Mielli – assessoria de imprensa – (11) 93271747.
Assessoria Fenafar – (11) 3259-1191

Caravana à Brasília

Para maiores informações entrar em contato com
Renata Mielli – assessoria de imprensa – (11) 93271747.
Assessoria Fenafar – (11) 3259-1191

Reunião em defesa da educação
07 de Junho ocorre a reunião da Frente de Luta Contra a Reforma Universitária, em São Paulo. 

Primeira quinzena de Julho, tod@s a Minas!
A partir do dia 02 de julho Minas Gerais será palco de várias discussões que darão o norte aos principais 

movimentos populares, confira as atividades:
· 02 de julho, Encontro Nacional de Estudantes, em Belo Horizonte;
· 03 a 06 de Julho, em Betim (MG), Congresso Nacional da Conlutas (Coordenação Nacional de Lutas);
· 07 e 08, também em Betim, o I Encontro Latino-Americano e Caribenho de Trabalhadores. 

60ª Reunião Anual da SBPC
A Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP sediará o evento de 13 a 18 de julho, com o tema ENERGIA 

– AMBIENTE – TECNOLOGIA. 

http://br.f638.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=contato.cfm@gmail.com


MEF: Nanico, você é coordenador do sindicato atuarem no sistema público. Nesse sentido, uma consequentemente a medicação. Mas é o que posso 

dos trabalhadores do município, o Sintrasem. O das conquistas foi a Farmácia Escola. Hoje, vocês fazer, o paciente pode ter mais chances de ter 

MEF contribuiu para que, hoje, você se dedique podem fazer estágio na unidade de saúde. Nós dinheiro para comprar lá e assim garantimos 

à organização da classe trabalhadora em defesa fazíamos estágio em farmácia comercial, ou seja, menores números de interrupção de tratamento por 

e ampliação de seus direitos? não aprendíamos muito sobre a atenção à saúde. falta de medicação.

Na verdade eu sou delegado do conselho Foi uma grande vitória, naquela época, para o 

deliberativo do sindicato, represento o posto de nosso maior aprendizado sobre os medicamentos. MEF: A justificativa para implantação do 

saúde da Trindade no conselho deliberativo. Já fui Outra bandeira que me lembro era a reforma programa é a ampliação do acesso da população 

da diretoria do sintrasem algumas gestões. Há curricular onde discutíamos que farmacêutico aos medicamentos essenciais e consiste na 

muito tempo atrás, fui diretor do sindicato dos queremos formar para a sociedade. Mas, eu acho compra-disponibilização pelo Estado a preço de 

farmacêuticos também. Sem dúvida nenhuma, o que o SUS deve ser uma bandeira de todos os custo na Farmácia Popular. É coerente criar um 

movimento estudantil, não só o movimento movimentos sociais. Claro que os setores que estão programa onde o paciente paga pelo 

estudantil de farmácia, mas o geral, para mim foi mais diretamente ligados à saúde têm maior medicamento ao invés de garantir o seu direito 

uma escola de aprendizado para atuação política, responsabilidade em dar respostas e propor aos medicamentos essenciais gratuitamente?

para elevação da consciência. Lembro até hoje qual políticas, assim como conduzir as lutas O correto seria o acesso gratuito, mas se 

foi o “estalo” que me fez participar do Centro relacionadas à saúde. não há convicção por parte do governo... Eu acho 

Acadêmico (CA) ativamente. Nós estávamos que é polêmico o Estado estar vendendo 

numa greve, não lembro se da universidade ou da medicamento, enquanto destina verbas sociais para 

farmácia por que na época (década de 80) teve o pagamento da dívida externa ou como a incentivo 

greve específica contra o projeto biomédico, um à determinados setores empresariais. 

rapaz falou na reunião: "pessoal não podemos ser 

alienados". Então eu fiquei refletindo “será que sou MEF: Na sua opinião, estas políticas atendem as 

um alienado?” (risos). E fui percebendo que ser necessidades da população brasileira ou às 

alienado não era uma coisa boa para um estudante e instituições financeiras que precisam de cortes 

comecei a participar do CA, do DCE. Foi um nos investimentos em serviços essenciais, como 

acúmulo de experiências que me despertaram para saúde e educação?

participar, posteriormente, do movimento dos Eu acho que é tudo um pouco. Mas no caso 

trabalhadores enquanto farmacêutico e trabalhador do HU a gente tem que lutar contra. No caso da 

da prefeitura. farmácia Popular acho que podemos avançar.

MEF: A partir da sua experiência, a MEF: Em seus fóruns deliberativos a ENEFAR 

organização dos farmacêuticos passa também está organizando o enfrentamento a esta política 

pelo nível de organização e combatividade do do governo Lula que mercantiliza o direito da 

MEF? p o p u l a ç ã o  a o  a c e s s o  u n i v e r s a l  a o s  

Com certeza. O avanço da luta sindical e medicamentos. Estamos construindo uma 

também da organização profissional, hoje, é fruto cartilha para debater com os estudantes de 

da participação de pessoas no conselho e no MEF: Entre as medidas já implantadas, o MEF farmácia, demais executivas de curso, 

sindicato, que atuaram no movimento estudantil de v e m  d e s d e  2 0 0 4  d e b a t e n d o  a  associações de bairros, conselhos locais de 

farmácia. inconstitucionalidade do Programa Farmácia saúde, movimentos populares. Além de fazer o 

Popular do Brasil e suas implicações no acesso enfrentamento jurídico. O Sintrasem seria 

MEF: Uma de nossas bandeiras de Luta central aos medicamentos da população. Qual a relação parceiro nesta luta?    

é a defesa intransigente do Sistema Único de entre os postos de saúde e a Farmácia Popular Todo o sindicato que se coloca como 

Saúde, está é uma bandeira estatutária. Quando aqui em Florianópolis? instrumento de luta mais avançado deve ser 

participou do MEF, lembra de alguma ação em A gente orienta a população a utilizar. A parceiro em qualquer luta que diz respeito à 

defesa dos SUS que poderia nos relatar? pessoa vem aqui não tem o medicamento, por estar ampliação, melhoria das condições de saúde, do 

Quando eu estava no ME, o SUS estava em falta, ou por não ser padronizado pela acesso à saúde da população. O Sintrasem, 

acabando de nascer. Por isso não lembro de prefeitura, a gente sugere ao paciente a ir à historicamente, tem participado de várias lutas, 

nenhuma luta travada a este respeito. Mas já se farmácia popular porque é bem mais barato que na como esta que está se propondo a ENEFAR. Então, 

tinha a preocupação de a saúde ser um serviço farmácia comercial. Na minha opinião, deveria ter eu acho que o sindicato deve ser parceiro nesta 

oferecido à população, público e gratuito, além da no posto, pois o Estado tem que garantir. Isto é batalha, inclusive aconselho a procurar o sindicato.

preocupação da formação de profissionais para c o n s t i t u c i o n a l :  o  a c e s s o  à  s a ú d e  e  

MEF: Com relação aos ataques ao setor saúde e 

ao SUS aprofundados nos últimos anos 

destacam-se a transformação dos HU`s em 

fundação estatal de direito privado e a 

privatização dos hemocentros e centros 

oncológicos. Como farmacêutico do município, 

como você está avaliando esta conjuntura no 

sentido do que trará de prejuízo à população e 

aos profissionais?

Enquanto estudante-trabalhador da área da 

saúde temos a responsabilidade de lutar contra tudo 

aquilo que vai retirar direito dos trabalhadores, 

prejudicar as condições de trabalho e de saúde da 

população. Então, eu acho que temos que unir 

forças para lutar contra a mudança dos Hospitais 

Universitários (HU's) e a qualquer tipo de medida 

privatizante, pois a flexibilização do trabalho, a 

precarização prejudica o nosso trabalho.

Entrevista com o Farmacêutico Sidnei da Unidade Local de Saúde da 
Trindade, funcionário público da prefeitura de Florianópolis/SC.
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