Ofício CONASEMS 961/2018
Brasília, 15 de outubro de 2018.
Prezados Presidentes dos Cosems
Secretários Municipais de Saúde

O Conasems desenvolveu conjuntamente com a rede colaborativa dos COSEMS,
por meio do Grupo Técnico de Referência da Assistência Farmacêutica o Projeto
Diagnósticos da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica.
O objetivo desse Projeto é aperfeiçoar a representação do CONASEMS na
proposição dos aprimoramentos necessários nas Políticas Farmacêuticas no país e
contribuir na definição das estratégias nacionais para garantir o acesso aos medicamentos
e serviços de Assistência Farmacêutica na Atenção Básica financiados de forma tripartite.
O primeiro diagnóstico em andamento é o Levantamento Nacional sobre a
Relação Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica e a situação dos processos de compra atingiu durante o período de Junho
a agosto 4341 cadastros dos gestores municipais e seus responsáveis pela assistência
farmacêutica, e uma base de dados com 2755 elencos de medicamentos.
Conforme compromisso assumido por meio do Ofício nº 905 de 17 de Setembro
de 2018 enviado aos gestores municipais, informamos por meio deste que a partir de 15
outubro de 2018 até 07 de dezembro de 2018 o Levantamento Nacional sobre a Relação
Municipal de Medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica e a
situação dos processos de compra estará aberto.
Nossa meta é atingirmos 100% dos municípios brasileiros, tanto na etapa do
cadastro do Levantamento, quanto no preenchimento completo do instrumento.
Para isso, contamos com a colaboração dos gestores municipais na indicação do
responsável pela assistência farmacêutica nos municípios, para preencherem o
questionário on line sobre a lista de medicamentos utilizados na atenção básica, assim
como, informações sobre o último processo de compra de cada item.
Para os municípios que não iniciaram nenhuma etapa do Levantamento segue as
orientações principais:
o O Cosems por meio dos seus apoiadores disponibilizará o link de acesso ao
cadastro inicial dos municípios e seus respectivos secretários municipais de saúde
e responsáveis pela Assistência Farmacêutica. Concomitante a 1ª etapa, os
responsáveis pela assistência farmacêutica cadastrados, receberão o link de acesso
individualizado para o preenchimento do levantamento nacional.
Para os municípios que já realizaram a 1ª e já possuem o link para o preenchimento
do instrumentos, solicitamos a finalização do mesmo, no prazo indicado anteriormente.
O acompanhamento das atividades desse Projeto do CONASEMS conta com a
colaboração de referência técnica da assistência farmacêutica nos COSEMS e, portanto,
quaisquer outras informações orientamos os municípios a entrarem em contato
primeiramente com a mesma.

Para maiores informações acessar o portal do Conasems (www.conasems.org.br),
e/ou
entre
contato
com
o
COSEMS
ou
pelo
e-mail
levantamentorename@conasems.org.br.

Agradecemos a colaboração.

Mauro Guimarães Junqueira
Presidente

