
 

 

Ofício Circular 023/2019 - CONASEMS   

Brasília, 26 de abril de 2019. 

Ao Senhor (a)   

Secretário (a) Municipal de Saúde 

 

Assunto: Informações relativas ao Curso Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica. 

 

Prezado (a) Secretário (a), 

 

A responsabilidade de garantir a disponibilidade e o acesso a medicamentos à população nos 

municípios tem sido um desafio rotineiro para os gestores de saúde. Conforme estabelecido na diretriz 

da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), desenvolver as ações no âmbito da Assistência 

Farmacêutica e da Atenção Básica remete esforços coletivos, propondo novas iniciativas relacionadas 

à gestão e ao aperfeiçoamento das práticas relacionadas ao Cuidado em Saúde.  

Nessa perspectiva, o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) tem 

desenvolvido um conjunto de estratégias para o fortalecimento da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica. Dentre essas, destaca-se o “Projeto Atenção Básica: capacitação, qualificação dos 

serviços de assistência farmacêutica e integração das práticas de cuidado na equipe de saúde”, que 

visa o desenvolvimento de cursos de capacitação à distância, considerando o expressivo número de 

gestores e trabalhadores nos municípios, além da dimensão geográfica do país. 

Na perspectiva do Projeto Atenção Básica, publicado em setembro de 2018, para execução 

durante o triênio 2018-2020, o Conasems em parceria com o Departamento de Atenção Básica (DAB) 

do Ministério da Saúde e o Hospital Alemão Oswaldo Cruz (HAOC), por meio do Programa de Apoio 

ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS), propôs a oferta de quatro 

cursos na modalidade à distância, totalizando 18.600 vagas para gestores e profissionais que atuam na 

Atenção Básica nos municípios brasileiros, tais como gestores municipais de saúde, gestores da 

Atenção Básica e Assistência Farmacêutica, gerentes de Unidades Básicas de Saúde, farmacêuticos e 

profissionais de nível técnico e superior.  

O primeiro Curso “Gestão do Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica”, elaborado na 

modalidade autoinstrucional, já teve a sua primeira edição lançada em 27 de fevereiro de 2019 e vai 

até o dia 28 de maio de 2019. Foram 5.489 alunos selecionados abrangendo grande parte dos 

municípios do país de todas as regiões e já apresenta um resultado muito positivo de troca de 

experiências e aprendizado.  

Até o momento, 1.774 alunos inscritos ainda não acessaram a plataforma. Dessa forma, 

entendendo todo o esforço para disponibilização do curso e a qualidade dos materiais disponibilizados, 

com potencial de contribuir para a qualificação das ações na Atenção Básica, gostaríamos de solicitar 

o seu apoio para estimular os profissionais do seu município inscritos no curso a participarem 

ativamente e aproveitarem essa oportunidade. Cabe destacar que este curso é pré – requisito para seu 

município ser beneficiado com as demais ofertas do proejto. 

Segue em anexo a lista dos profissionais selecionados por município.  

 

Sem mais para o momento, cumpre-me externar protestos de estima e consideração. 

 

 

Mauro Guimarães Junqueira 

Presidente do CONASEMS 

                                                                           

 

                                                      


