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OBJETIVOS 
 O presente trabalho teve por objetivo contribuir para uma melhor compreensão da 
articulação entre as políticas  publicas de medicamentos  as conferências temáticas, 
dentro do segmento farmacêutico do Complexo Médico-Industrial e do Sistema Único 
de Saúde .  
MÉTODOS- Baseado em uma análise documental, o estudo examinou os papéis 
desempenhados por essas três conferências, no desenvolvimento e na consolidação 
dessas políticas. 
RESULTADOS 
No Brasil, após a promulgação da Constituição Federal de 1988 foram editadas as leis 
orgânicas da saúde. Destas leis, a Lei 8142/90 tratou mais especificamente da 
participação social nas políticas públicas, através dos conselhos e das conferências de 
saúde. Nessa perspectiva, a década de 2000 foi marcada pelas seguintes conferências 
temáticas da área de saúde: 1ª Conferência Nacional de Vigilância Sanitária, 2001; 1ª 
Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, 2003 e 2ª 
Conferência Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde, 2004, que deram 
sustentação à Política Nacional de Medicamentos, de 1998 e à Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica de 2004. O estudo demonstra na atualidade o controle social 
se manifesta através de um conjunto de práticas exercidas pelas instituições de ensino e 
de pesquisa, tais como universidades, laboratórios oficiais, entre outras. No âmbito da 
vigilância sanitária, o controle social deixou de ter um caráter meramente fiscalizatório 
e abarcou a questão da regulação. No campo dos medicamentos e da assistência 
farmacêutica, os mecanismos de controle social estão operando no sentido de propiciar 
o acesso racional aos medicamentos. 
CONCLUSÃO O estudou apontou essas conferências foram fundamentais para o 
desenvolvimento da assistência farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde e 
que um novo desenho da Política Nacional de Medicamentos derivará dos fóruns a 
serem realizados nas próximas Conferências Nacionais de Saúde e nas conferências 
temáticas do setor.   
 
 
 
 



RÉSUMÉ     
 
Politique nationale de médicaments:  Les conférences fondatrices de l’assistance 
pharmaceutique au Brésil contemporain. 
 
 
Cette étude souhaite contribuer pour la meilleure compréhension de l’articulation entre 
ces poliqiques et les conférences thématiques, dans le domaine pharmaceutique 
du  « Complexo Médico-Industrial » et  du « Sistema Único de Saúde ». Fondée sur des 
analyses documentaires, cette étude a examiné le rôle de ces trois conférences dans le 
dévellopement  et la consolidation de ces politiques.   
 


