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RESUMO 

 

Sangiorgi TMC. Avaliação da assistência farmacêutica na atenção primária em 

saúde como estratégia para o uso racional de medicamentos. 

 

A satisfação do usuário é uma maneira de avaliar a qualidade do serviço em saúde e  

estas informações servem para aprimorar a estrutura, o processo e o resultado, 

melhorando a adesão ao tratamento e refletindo por consequência no uso racional 

de medicamentos. Este trabalho tem como objetivo avaliar a situação atual da 

assistência farmacêutica prestada no atendimento em nível primário de atenção à 

saúde no município de Sorocaba-SP, bem como as dimensões da estrutura, 

processo e resultado, tendo por base o Modelo Donabediano. O delineamento da 

metodologia utilizado neste estudo foi do tipo exploratório, analítico-transversal e 

descritivo, de abordagem quantitativa. O questionário apresentou questões 

semiestruturadas em escala de Likert, aplicados aos profissionais farmacêuticos, 

farmacêuticos residentes do Programa de Residência Multiprofissional e aos 

usuários da Unidade Básica de Saúde Jardim Simus e Policlínica Municipal de 

Sorocaba- SP. O grupo de usuários contou com uma participação total de 38 

entrevistados nas próprias unidades estabelecidas, escolhidos aleatoriamente. 

Referente aos farmacêuticos a participação total foi de quatro profissionais. Como 

resultados, obteve-se uma unanimidade nas respostas dos usuários em relação a 

falta de orientação farmacêutica prestada. Os profissionais farmacêuticos quando 

abordados a respeito das capacitações, garantindo o aprimoramento e estímulo 

profissional, revelaram também a ausência da atividade.  Devido ao fato de um 

número reduzido de profissionais farmacêuticos presentes, os cálculos estatísticos 

não deram significância no resultado final. Conclusão: A assistência farmacêutica 

no município é deficitária, exigindo maiores investimentos em recursos humanos, 

físicos e materiais. Mesmo que a ausência do farmacêutico na equipe de saúde seja 

um fator importante, nota-se também uma fragmentação na execução das etapas do 

ciclo da assistência farmacêutica. Acredita-se que estes achados possam contribuir 

para uma possível transformação na qualidade dos serviços farmacêuticos na 

atenção primária à saúde, visando o cuidado integral e ao uso racional dos 

medicamentos.  

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Atenção Primária à Saúde; Uso 

Racional de Medicamentos. 



ABSTRACT 

 
Sangiorgi TMC. Evaluation of pharmaceutical care in primary health as a strategy for 

the rational use of medicines. 

 

User satisfaction is a way to evaluate the quality of health service and this 

information serve to improve the structure, the process and the result, improving 

treatment adherence and therefore reflecting the rational use of medicines. This 

study aims to assess the current situation of pharmaceutical care provided in care at 

the primary level of health care in the city of Sorocaba-SP, as well as the dimensions 

of the structure, process and outcome, based on the Donabedian Model. The design 

of the methodology used in this study was exploratory, analytical and cross-

sectional descriptive and quantitative approach. The questionnaire presented semi-

structured questions in Likert scale, applied to the pharmacists, pharmaceutical 

residents of the Multidisciplinary Residency Program and users of the Basic Health 

Unit Jardim Simus and Municipal Polyclinic of Sorocaba-SP. The user group featured 

a total interest of 38 respondents in their own established units, chosen at random. 

Referring to pharmacists the full participation was four professionals. As a result, we 

obtained a unanimous vote on the responses of users regarding the lack of guidance 

given pharmaceutical. Pharmaceutical professionals when approached about the 

capabilities, ensuring the improvement and professional stimulation also revealed the 

absence of activity. Because a small number of pharmacists present, the statistical 

calculations gave no significance in the outcome. Conclusion: The pharmaceutical 

care in the municipality is lacking, requiring greater investment in human, physical 

and material. Even if the absence of the pharmacist in the health team is an 

important factor, there is also a fragmentation in the execution of the steps of 

pharmaceutical care cycle. It is believed that these findings may contribute to a 

possible change in the quality of pharmaceutical services in primary health care, 

aimed at full care and rational use of medicines. 

  

 

Keywords: Pharmaceutical Services; Primary Health Care; Rational Use of 

Medicines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1Breve Histórico da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária à Saúde 

  

Em 1920, surgiram na Grã-Bretanha as primeiras ideias sobre atenção 

primária à saúde que após algumas décadas, serviram como suporte para a 

reorganização dos serviços de saúde. Estas ideias foram embrionárias para a 

atenção primária à saúde em vários países.1  

A atenção primária à saúde se tornou uma das políticas prioritárias da 

Organização Mundial de Saúde (OMS), em seu lançamento em 1977, tendo como 

objetivo inicial propiciar um padrão de saúde que permitisse que todas as pessoas 

tivessem a oportunidade em levar uma vida social e economicamente produtiva. 

Assim, durante a Conferência de Alma Ata, em 1978, a atenção primária à saúde, 

com a adoção do Projeto Saúde para Todos no Ano de 2000, constituiu em um 

marco, a partir do qual, a atenção primária à saude foi acolhida e estendida ao nível 

mundial.2 

Starfield3 ressalta que a atenção primária à saúde é o nível de atenção do 

serviço de saúde que proporciona a entrada no sistema para todas as necessidades 

de saúde, porém não foca só na doença no decorrer do tempo e sim fornece 

atenção para todas as condições. 

No Brasil, em 1986, a assistência farmacêutica foi amplamente debatida na 

VIII Conferência Nacional de Saúde, que antecedeu a criação do SUS.4 

No ano de 2009, foi realizada uma oficina em Santo Domingo, República 

Dominicana, nomeada “Os Serviços Farmacêuticos baseados na atenção primária à 

saúde”. Esta oficina permitiu o desenvolvimento de um guia, a partir da reflexão do 

papel dos profissionais farmacêuticos nos serviços de saúde, e discutiu-se a cerca 

das inúmeras oportunidades que se tem para desenvolver os serviços farmacêuticos 

de qualidade como parte dos sistemas de serviços de saúde, compartilhando os 

fundamentos e atributos da atenção primária à saúde.4 

A situação de saúde da população brasileira e o estágio de desenvolvimento 

do Sistema Único de Saúde impuseram aos gestores e aos profissionais da saúde, o 

desafio da garantia da integralidade do cuidado. 5 

Uma estratégia adequada para o enfrentamento do quadro de saúde vigente 

no país, consiste na organização do sistema em redes de atenção à saúde, 
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coordenadas e orientadas pela atenção básica em saúde. Nesse sentido, é 

imprescindível a integração da assistência farmacêutica nas redes de atenção à 

saúde como ação e serviço de saúde. Para isso, a estruturação das redes são 

fundamentais, razão pela qual tem sido considerada uma alternativa adequada para 

ampliar e qualificar o acesso da população aos medicamentos.6 

No entanto, as atividades de aquisição e de distribuição de medicamentos, 

consolidaram-se histórica e institucionalmente no país e em decorrência desse 

quadro, muitos setores consideraram a assistência farmacêutica como apenas um 

sistema logístico ou um sistema de apoio, e não como integrante do conjunto de 

ações e de serviços do SUS, enquanto outros segmentos da sociedade enfocaram o 

medicamento, apenas como mercadoria.4 

A assistência farmacêutica visa assegurar o acesso da população aos 

medicamentos, a partir da promoção do uso correto destes, a fim de garantir a 

integralidade do cuidado e a resolutividade das ações em saúde. Por essa razão, 

torna-se fundamental discutir sobre o papel da assistência farmacêutica no atual 

estágio de desenvolvimento do SUS, além de debater como avançar conjuntamente 

na perspectiva das redes, a fim de responder, de forma organizada e integrada, às 

demandas de saúde da população brasileira.7 

Sendo assim, considerando a concepção das redes de atenção à saúde, 

busca-se desenvolver e implantar programas e projetos que estejam alicerçados 

nesses conceitos e diretrizes. Pode-se destacar a criação do Programa Nacional de 

Qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS (Qualifar-SUS), que 

tem por  finalidade contribuir para o processo de aprimoramento, de implementação 

e de integração sistêmica das atividades da assistência farmacêutica nas ações e 

nos serviços de saúde, visando à atenção contínua, segura, responsável e 

humanizada à população brasileira.8  

Outro programa a ser destacado é o QualisSUS, que em âmbito regional, 

estabelece uma parceria com a Gerência do Projeto de Formação e Melhoria da 

Qualidade de Rede de Atenção à Saúde (QualiSUS-Rede), a Unidade de Gestão do 

Projeto, o Departamento de Economia da Saúde, Investimentos e Desenvolvimento, 

a Secretaria-Executiva do Ministério da Saúde tendo como objetivos: aprimorar os 

mecanismos de gestão de tecnologia de uso em saúde na regiões que atendem o 

programa QualiSUS-Rede, por meio da informatização dos sistemas de apoio 

(almoxarifados e/ou centrais de abastecimento farmacêutico), nos pontos de atenção 
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à saúde e nos pontos de apoio terapêutico; capacitar profissionais na gestão da 

assistência farmacêutica e no sistema Hórus (Sistema Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica) e desenvolver um projeto piloto para a gestão do cuidado, 

considerando sempre pertinente a implantação de serviços da clínica farmacêutica.9 

Nos últimos anos, têm sido intensificados os debates sobre o 

desenvolvimento de redes de atenção à saúde como estratégia de organização do 

sistema de saúde potencialmente capaz de incrementar o desempenho do SUS em 

termos de acesso, qualidade e eficiência econômica.10 

A Portaria nº 4.279, de 30 de dezembro de 2010, que estabelece as diretrizes 

para a organização das redes de atenção à saúde no âmbito do SUS, destaca que a 

rede de atenção à saúde se organiza a partir de um “processo de gestão da clínica 

associado ao uso de critérios de eficiência microeconômica na aplicação de 

recursos, mediante planejamento, gestão e financiamento intergovernamentais 

cooperativos, voltados para o desenvolvimento de soluções integradas de política de 

saúde”.9 

 

1.2 A Importância da Assistência Farmacêutica no Processo ao Uso Racional 

de Medicamentos 

 

A assistência farmacêutica no Brasil pode ser considerada como parte 

indissociável do modelo assistencial existente, sendo de caráter multiprofissional e 

intersetorial.11 

No Brasil, a Política Nacional de Medicamentos considerou a assistência 

farmacêutica como um conjunto de procedimentos necessários à promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, individual e coletiva, centrado no medicamento, 

englobando as atividades de pesquisa, produção, distribuição, armazenamento, 

prescrição e dispensação, esta última entendida como o ato essencialmente de 

orientação quanto ao uso adequado dos medicamentos e sendo privativa do 

profissional farmacêutico.12 

Neste mesmo documento da Política Nacional de Medicamentos foi definido o 

papel do farmacêutico que ocupa papel-chave nessa assistência, na medida em que 

tem sua formação técnico-científica fundamentada na articulação de conhecimentos 

das áreas biológicas e exatas.12 

Em relação à atividade do farmacêutico neste teatro de operações, a OMS 
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reconheceu que esse é o profissional com melhor capacitação para conduzir as 

ações destinadas à melhoria do acesso e promoção do uso racional dos 

medicamentos, sendo ele indispensável para organizar os serviços de apoio 

necessário para o desenvolvimento pleno da assistência farmacêutica.4 

O profissional farmacêutico é detentor da tecnologia do uso dos 

medicamentos e tem como forte componente, além do conhecimento eclético, a 

habilidade de comunicação em linguagem adequada ao interlocutor, o que reflete 

nas relações interpessoais, em especial com os usuários.7  

Além disso, a realização parcial ou integral dos procedimentos farmacêuticos, 

de maneira geral, está condicionada às facilidades materiais e de recursos 

financeiros disponibilizados pelos gestores.11  

Os medicamentos contribuem, em muitos casos, de forma decisiva para o 

controle das doenças e o aumento da expectativa e da qualidade de vida da 

população, sendo que sua ausência ou seu uso irracional coloca em risco os 

investimentos nas ações de saúde.13  

Para que haja o uso racional de medicamentos é necessário uma série de 

eventos bem sucedidos. Em primeiro lugar, é preciso definir claramente o objetivo 

terapêutico do uso do medicamento; a seguir, que se prescreva o medicamento 

apropriado, de acordo com dados de eficácia, de segurança e de adequação ao 

indivíduo. É fundamental ainda, que a prescrição seja adequada quanto à forma 

farmacêutica e ao regime terapêutico; que o medicamento esteja disponível de modo 

oportuno e acessível, e que responda a critérios de qualidade exigidos. Por fim, deve 

haver dispensação em condições adequadas, com orientação ao usuário, e este 

deve cumprir o regime terapêutico da melhor maneira possível, a fim de que surjam 

resultados terapêuticos desejados.14 

O uso racional de medicamentos consiste, assim, em maximizar os benefícios 

obtidos pelo uso dos fármacos, em minimizar os riscos decorrentes de sua utilização 

como, por exemplo, acontecimentos não desejados e em reduzir os custos totais da 

terapia para o indivíduo e a sociedade.14,15 

O uso eficiente dos medicamentos exige um trabalho constantemente 

articulado de uma equipe de profissionais que assistam diretamente ao usuário. No 

interior dessa equipe, o médico tradicionalmente atua como profissional que 

seleciona e inicia o uso de medicamentos, enquanto profissionais como enfermeiros 

e farmacêuticos devem atuar como coresponsáveis pela implementação e ajuste do 
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plano terapêutico, pelo suporte ao usuário e pelo monitoramento dos resultados 

terapêuticos, retornando sempre à equipe e permitindo que todo o sistema se 

retroalimente e se mantenha organizado.16  

Falhas nessas condições essenciais levam ao sofrimento humano, a 

incapacidade, a redução na qualidade de vida e muitas vezes à morte, além de 

ocasionarem, elevados custos e desperdícios de recursos para o sistema de saúde 

e para a sociedade. Ressalta-se que os gastos públicos com medicamentos são 

crescentes e constituem o segundo maior item de despesa dos sistemas de atenção 

à saúde.5   

Apesar da crescente distribuição de medicamentos, ainda se pode distinguir, 

no Brasil, uma dupla carga de problemas relacionados aos medicamentos, que 

caracteriza a atual assistência farmacêutica. Por um lado, deficiências políticas, 

gerenciais e estruturais comprometem o acesso da população aos medicamentos, 

em quantidade e qualidade insuficientes. Por outro lado, o desenvolvimento 

socioeconômico, o acesso à informação e a medicamentos sem prescrição médica, 

a pluralidade de prescritores de diferentes especialidades, a alta prevalência das 

doenças crônicas e a polimedicação criam novas necessidades relacionadas aos 

medicamentos que os serviços de saúde atuais têm dificuldade em atender.17  

Considerando os estudos internacionais e os dados disponíveis no 

DATASUS, observa-se que, apenas no ano de 2013, podem ter ocorrido entre 1,2 

milhão e 3,2 milhões de internações de urgência ligadas a problemas relacionados 

aos medicamentos. Isto considerando um universo de aproximadamente 48 milhões 

de atendimentos de urgência e emergência, a um custo médio de R$ 1.135,26 por 

usuário, por internação. O custo total das hospitalizações pode ser estimado entre 

R$ 1,3 bilhão e R$ 3,6 bilhões, somente em 2013. Assim, numa avaliação 

conservadora, a economia de recursos poderia ser de até R$ 2,5 bilhões ao ano, 

somente com hospitalizações, se 70% desses problemas, considerados evitáveis, 

fossem realmente evitados.18 

Diversos estudos, a maioria realizada em ambiente ambulatorial e também 

em farmácias comunitárias, testaram o impacto do cuidado farmacêutico no Brasil, 

evidenciando benefícios desses serviços como a adesão ao tratamento, a  

satisfação dos usuários e resultados do uso dos medicamentos em diversos grupos 

de usuários, entre eles: idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas com alto risco 

coronariano, síndrome metabólica, dislipidemia, asmáticos, com depressão 
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insuficiência cardíaca e pacientes com Aids.19,20  

Como resultados desses estudos apontaram que além de garantir a 

distribuição mais homogênea de recursos, faz-se necessário investir no treinamento 

e disseminação do manejo do cuidado aos profissionais da saúde. Além disso, 

diversas iniciativas nacionais para implementação desses serviços no SUS já foram 

tomadas, e mostraram caminhos importantes a seguir.17,19,20 

A promoção do uso racional de medicamentos é um dos principais pontos da 

Política Nacional de Medicamentos (PNM), e consta como uma das obrigações dos 

gestores de saúde nos vários documentos de pactuação das ações de saúde. Tal 

fato se explica pelos dados do Sistema Nacional de Informações Toxicológicas – 

SINITOX, que aponta o medicamento como a maior fonte básica de intoxicações.    

Por isso, o Conselho Nacional de Saúde, atendendo as orientações da 1ª 

Conferência Nacional de Assistência Farmacêutica, por meio da Resolução MS/CNS 

338, de 6 de maio de 2004, resolveu englobar entre seus eixos estratégicos:21  

 Garantia de acesso e equidade às ações de saúde inclui, 

necessariamente, a assistência farmacêutica; 

 Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede pública 

de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando a necessária articulação e 

a observância das prioridades regionais definidas nas instâncias gestoras do SUS; 

 Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica já existentes, em 

articulação com os gestores estaduais e municipais, nos diferentes níveis de 

atenção; 

 Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de 

recursos humanos; 

 Promoção do uso racional de medicamentos, por intermédio de ações 

que disciplinem a prescrição, a dispensação e o consumo. 

Dentre as formas de promover o uso racional de medicamentos, destacam-se 

a implantação e utilização de Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, 

Formulário Terapêutico e Protocolos Clínicos e Terapêuticos.12 

 

Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME 

 

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais deve ser o instrumento 
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mestre para todas as ações de planejamento do ciclo da assistência farmacêutica, 

de seleção de medicamentos e de organização da assistência farmacêutica no 

âmbito do SUS. Aos gestores estaduais e municipais, a Relacão Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) deve subsidiar a elaboração e a pactuação de 

suas relações de medicamentos. Às equipes de saúde, em especial aos 

prescritores, juntamente com o Formulário Terapêutico Nacional (FTN), pode ser um 

importante auxílio na escolha da melhor terapêutica.13 

À população e aos usuários do SUS, a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME) expressa um compromisso com a disponibilização de 

medicamentos selecionados nos preceitos técnico-científicos e de acordo com as 

prioridades de saúde de nossa população.17 

 

O Formulário Terapêutico Nacional- FTN  

 

O Formulário Terapêutico Nacional contém informações científicas, isentas e 

embasadas em evidências sobre os medicamentos selecionados na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais e visa subsidiar os profissionais de saúde em 

prescrição, dispensação e uso dos medicamentos essenciais.12 

De acordo com a OMS, o desenvolvimento de formulários nacionais de 

medicamentos implica a decisão política e de saúde pública, constituindo um esforço 

constante e direcionado à promover o uso racional dos medicamentos essenciais.4 

O Formulário Terapêutico Nacional (FTN) contribui para a obtenção de terapia 

com eficácia, segurança, conveniência e menor custo. Institucionalmente, favorece a 

melhoria e agilidade de atendimento e uma significativa redução nos gastos.22 

 

Protocolos Clínicos e Terapêuticos 

 

Ao mesmo tempo em que o medicamento é um importante insumo no 

processo da atenção à saúde, também pode ser constituído como um fator de risco 

quando utilizado de maneira inadequada. Não se trata, portanto, de promover o 

acesso a qualquer medicamento ou de qualquer forma, mas sim, de promover o uso 

racional e seguro desses produtos.17 

A procura por medicamentos no SUS são múltiplas e crescentes, que muitas 

vezes não são passíveis de execução imediata, devido a restrições operacionais e 
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orçamentárias.13 

Para isso há a necessidade em estabelecer protocolos devido a fundamental 

importância na gestão dos medicamentos no SUS, pois harmoniza condutas 

terapêuticas, em conformidade com a medicina baseada em evidências, facilitando o 

seu acesso. Os protocolos clínicos se aplicam de forma ampla na assistência à 

saúde, e não exclusivamente na assistência farmacêutica.22 

 

1.3 A Assistência Farmacêutica no SUS 

 

A demanda crescente por medicamentos envolve elevados recursos 

financeiros, cujo gerenciamento efetivo pode propiciar o acesso regular aos 

medicamentos pela população. Com isso, a assistência farmacêutica exerce um 

importante papel no setor produtivo, na inovação e no desenvolvimento tecnológico 

e também é essencial na produção de serviços, propiciando integralidade e 

resolutividade às ações de saúde.6 

A Constituição Federal de 1988 é um marco referencial para as profundas 

mudanças na área da saúde no Brasil.7 

A Lei Orgânica da Saúde (Lei n. 8.080, de 19 de setembro de 1990) 

contempla os preceitos constitucionais e estabelece que, entre seus campos de 

atuação, está incluída a execução da “assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica” e entre as ações, “a formulação da política de medicamentos, de 

interesse para a saúde”.7 

De acordo com seu Artigo 18, compete à direção municipal do SUS: “dar 

execução, no âmbito municipal, à política de insumos e equipamentos para a 

saúde.” 6,17 

A desarticulação da assistência farmacêutica no país, em descompasso com 

as mudanças que vinham ocorrendo na área de saúde, especialmente com relação 

ao processo de descentralização do SUS, contribuiu para a formulação de novas 

diretrizes para a área de medicamentos, explicitada na Política Nacional de 

Medicamentos, publicada em outubro de 1998.12 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), fortaleceu os princípios e 

diretrizes constitucionais do SUS, tendo como finalidade principal “garantir a 

necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso 

racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais”.12,14 
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Entre as diretrizes estabelecidas por essa política está a reorientação da 

assistência farmacêutica, definida como um grupo de atividades relacionadas com o 

medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por uma 

comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma 

de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e 

a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da 

utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para 

assegurar o uso racional de medicamentos.”13 

Dentre as prioridades da reorientação da Assistência Farmacêutica: 

A estruturação da Assistência Farmacêutica (AF) é um dos grandes 
desafios que se apresentam aos gestores e profissionais do SUS, uma vez 
que sua reorientação propõe uma mudança no modelo de organização e na 
forma de gerenciamento, tendo por base uma nova lógica de atuação. Não 
deve se limitar apenas a aquisição e distribuição de medicamentos, exigindo 
para a sua implementação a elaboração de planos, programas e atividades 
específicas, de acordo com as competências estabelecidas para cada 
esfera de governo. O processo de descentralização exige que os gestores 
aperfeiçoem e busquem novas estratégias, com propostas estruturantes 
que garantam a eficiência de suas ações, consolidando os vínculos entre os 
serviços e a população, promovendo o acesso, o uso racional e a 
integralidade das ações. 

12
 

 

O processo de reorientação da assistência farmacêutica proposto pela Política 

Nacional de Medicamentos (PNM), e que vem sendo implementado no SUS, está 

fundamentado:12 

• Na descentralização da gestão; 

• Na promoção do uso racional de medicamentos; 

• Na otimização e na eficácia das atividades envolvidas na assistência 

farmacêutica; 

• No desenvolvimento de iniciativas que possibilitem a redução de preços 

de produtos, viabilizando o acesso da população, inclusive no âmbito 

privado.  

Os princípios e as diretrizes do SUS não poderão ser concretizados, na prática 

dos serviços, sem a compreensão da necessidade da efetivação da assistência 

farmacêutica como uma política pública de saúde. Para isso, a estruturação do SUS 

torna-se um grande desafio para os gestores e profissionais de saúde, com 

destaque para o campo farmacêutico11,15 

Apesar da complexidade do processo de assistência farmacêutica, que 
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envolve a articulação e o sincronismo entre os serviços e a ação cooperativa dos 

profissionais de saúde, observou-se que desde 2003, houveram avanços na 

organização dessa política e no seu financiamento.12 

O Ministério da Saúde, por meio do departamento de assistência 

farmacêutica e insumos estratégicos, tem buscado desenvolver várias estratégias 

para implementar as diretrizes da Política Nacional de Medicamentos (PNM) e da 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica. Entre essas medidas, a ampliação do 

recurso federal para garantir o acesso a medicamentos à população brasileira 

mostrou-se expressivo no período entre 2003 a 2014, passando o orçamento de 1,9 

bilhão para 12,4 bilhões, com investimento superior a 80 bilhões de reais.23 

Outras estratégias foram desenvolvidas, as quais se destacam: a organização 

do financiamento da assistência farmacêutica no SUS, por meio do bloco de 

financiamento da assistência farmacêutica, constante na Portaria nº 204, de 29 de 

janeiro de 2007, destinado à aquisição de medicamentos para oferecer à população, 

gratuitamente, especialmente em serviços ambulatoriais do sistema de saúde do 

país, tem sido estruturante para viabilizar esse direito à população.24 

No campo de instrumentos tecnológicos, o desenvolvimento e a 

disponibilidade para o SUS têm o propósito de produzir evidências sobre a situação 

da Política de Medicamentos e de Assistência Farmacêutica e suas tendências. Um 

exemplo pertinente refere-se ao Sistema Nacional de Gestão da Assistência 

Farmacêutica (Hórus), o qual permite a construção de base de dados nacionais, com 

potencial de contribuir na elaboração de informação e de indicadores. Estes 

recursos representam ferramentas importantes para a gestão e a avaliação dos 

serviços, atendendo assim as necessidades da saúde da população.25 

Esse sistema nacional de gestão da assistência farmacêutica – Hórus, está 

organizado em quatro eixos, a saber:26  

I. Eixo Estrutura: contribui para a estruturação dos serviços 

farmacêuticos no SUS, de modo que estes sejam compatíveis com as atividades 

desenvolvidas na assistência farmacêutica, considerando a área física, os 

equipamentos, os mobiliários e os recursos humanos; 

II. Eixo Educação: promove a educação permanente e a capacitação dos 

profissionais de saúde, para qualificação das ações da assistência farmacêutica 

voltadas ao aprimoramento das práticas profissionais, no contexto das redes de 

atenção à saúde; 
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III. Eixo Informação: produz documentos técnicos e disponibiliza 

informações que possibilitam o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação 

das ações e serviços da assistência farmacêutica; 

IV. Eixo Cuidado: inseri a assistência farmacêutica nas práticas clínicas, 

visando à resolutividade das ações em saúde, otimizando os benefícios e 

minimizando os riscos relacionados à farmacoterapia.  

          Os crescentes investimentos e as estratégias apontadas representam 

um considerável avanço no desenvolvimento da assistência farmacêutica no SUS. 

No entanto, ressalta-se que as desigualdades sociais e econômicas existentes no 

país, somadas à gestão ineficiente dos recursos financeiros, à prescrição e à 

utilização irracional dos medicamentos, podem determinar restrições no acesso e o 

uso indevido de medicamentos, com comprometimento da saúde da população.26 

O Hórus é um sistema de informação baseado na internet, disponibilizado aos 

estados, Distrito Federal, municípios e Distritos Sanitários Especiais Indígenas pelo 

Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, para a gestão da 

assistência farmacêutica. O sistema foi desenvolvido em 2009 pelo Departamento 

de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos, em cooperação com o 

Departamento de Informática do SUS (DATASUS) e a Secretaria Municipal de 

Saúde de Recife.18  

Esse programa identifica em tempo real, os estoques nas centrais de 

abastecimento farmacêutico, nas farmácias e nas unidades de dispensação. 

Rastreia os medicamentos distribuídos e dispensados; agendamento das 

dispensações, identificação da demanda de atendimento e da origem das 

prescrições. Consulta ao histórico de atendimento, controla e monitora os recursos 

financeiros investidos na aquisição e na distribuição dos medicamentos. Atualiza 

permanentemente os parâmetros definidos nos Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas de Abrangência Nacional, publicados pelo Ministério da Saúde. Além 

de gerar dados para a construção de indicadores de assistência farmacêutica para 

auxiliar a avaliação, monitoramento e planejamento das ações.9,26 

A literatura consultada e a observação de campo no trabalho profissional em 

programas de assistência farmacêutica indicam que, de modo geral, os gestores 

apresentam grande preocupação com o abastecimento de medicamentos na rede de 

saúde. Porém, para produzir efetiva melhoria na saúde e na qualidade de vida da 
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população assistida, o acesso ao medicamento, por si só, não basta. A não adesão 

ao tratamento farmacológico prescrito, por exemplo, é identificada como causa 

importante para o insucesso do tratamento, e como geradora de gastos adicionais e 

desnecessários para o sistema de saúde.26,27 

É fundamental a percepção de que a disponibilidade dos medicamentos 

precisa estar de acordo com o quadro epidemiológico, com suficiência, regularidade 

e qualidade apropriada, e mais, os serviços precisam orientar o uso correto dos 

medicamentos e, quando necessário, monitorar a sua utilização.27  

A assistência farmacêutica apresenta componentes de natureza técnica, 

científica, de inovação tecnológica e operativa, a serem ordenados conforme sua 

complexidade, tendo por objeto, a relação com os usuários e as suas 

necessidades.28 

Considerando a fase de implantação de redes de atenção à saude no país, 

torna-se estratégico e oportuno promover a adequação dos serviços de assistência 

farmacêutica, por intermédio de seus diferentes componentes, a saber:10 

 Os serviços de abastecimento (sistema de apoio), que articulam um 

conjunto de ações, com a finalidade de disponibilizar o medicamento certo, para o 

usuário certo, no momento que ele precisa, com regularidade, suficiência e 

qualidade; 

 Os serviços de clínica farmacêutica (ponto de atenção), ofertados nos 

pontos de atenção à saúde, com a finalidade de propiciar o uso racional dos 

medicamentos de forma integrada, contínua, segura e efetiva para o indivíduo, à 

família e a comunidade.  

 

1.4 Atribuições do Farmacêutico na Assistência Farmacêutica 

 

As atribuições do farmacêutico na assistência farmacêutica englobam dois 

grupos de atividades:29  

 

 Gestão do medicamento: 

 Planejar, coordenar e executar as atividades de assistência 

farmacêutica, no âmbito da saúde pública; 

 Gerenciar o setor de medicamentos (selecionar, programar, receber, 
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armazenar, distribuir e dispensar medicamentos e insumos), com garantia da 

qualidade dos produtos e serviços); 

 Treinar e capacitar os recursos humanos envolvidos na assistência 

farmacêutica. 

 

 Assistência à saúde: 

 Implantar a atenção farmacêutica para pacientes hipertensos, 

diabéticos ou portadores de doenças que necessitem acompanhamento constante; 

 Acompanhar e avaliar a utilização de medicamentos pela população, 

para evitar usos incorretos; 

 Educar a população e informar aos profissionais de saúde sobre o uso 

racional de medicamentos, por intermédio de ações que disciplinem a prescrição, a 

dispensação e o uso de medicamentos.  

 

A legislação estabelece que o profissional farmacêutico deve zelar pelos 

princípios éticos da atuação profissional, pelo cumprimento da legislação sanitária, 

pela garantia do fornecimento dos medicamentos e produtos para saúde e pelo 

atendimento humanizado ao paciente.30 

As atribuições do profissional farmacêutico são regulamentadas pelo Código 

de Ética (Resolução do Conselho Federal de Farmácia – CFF nº 417/2004) e pelas 

resoluções, entre outras:7,23 

Res. CFF nº 357/2001, que institui as Boas Práticas de Farmácia; 

Res. CFF nº 365/2001, para distribuidoras, que inclui as Centrais de 

Abastecimento Farmacêutico (CAF) dos municípios; 

Res. CFF nº 539/2010, para as atividades na área de Vigilância Sanitária; 

Res. CFF nº 296/96, para as análises clínicas.  

 

1.5 Qualificação da Assistência Farmacêutica 

 

O sistema de saúde brasileiro passou por transformações importantes nas 

décadas de 80 e 90 com a criação e regulamentação do SUS. Ele representou para 

os gestores, trabalhadores e usuários do sistema uma nova forma de pensar, de 

estruturar, de desenvolver, de produzir serviços e assistência em saúde, uma vez 
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que a universalidade de acesso, a integralidade da atenção, a equidade, a 

participação das comunidades e a descentralização tornaram-se os princípios do 

novo sistema.9,27 

Naquele período, deu-se início ao processo de implementação das propostas 

advindas do movimento sanitário brasileiro. Cabe salientar que algumas delas ainda 

encontram-se inconclusas, podendo citar o financiamento do sistema, as mudanças 

no modelo assistencial e as questões relativas aos recursos humanos no SUS, entre 

outras.27  

A inclusão dos princípios defendidos pelo Movimento da Reforma Sanitária na 

atual Constituição Federal e na Lei Orgânica da Saúde garante como direito de 

todos e dever do Estado o acesso universal igualitário às ações e serviços para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, inclusive no que diz respeito à 

assistência farmacêutica. Esta, por sua vez, deve ser compreendida como um 

conjunto de ações desenvolvidas pelo farmacêutico e demais profissionais de saúde, 

tendo o medicamento como insumo essencial e visando o seu uso racional. Envolve 

além da pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, 

bem como a sua seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, 

garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua 

utilização, na perspectiva de obtenção de resultados concretos e de melhoria da 

qualidade de vida da população.5,9  

Nos últimos anos, com a implantação do SUS, associada a Política Nacional 

de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, como parte 

essencial da Política Nacional de Saúde, constituíram instrumentos fundamentais 

para a efetiva implementação de ações capazes em promover a melhoria das 

condições de assistência sanitária à população.13  

Ampliar o acesso e garantir o uso racional de medicamentos, integrar a 

assistência farmacêutica às demais políticas de saúde, otimizar os recursos 

financeiros existentes, incorporar o farmacêutico na rede municipal de saúde, 

desenvolver e capacitar recursos humanos para implementar a assistência 

farmacêutica e tornar a gestão eficiente são alguns dos desafios colocados. Para 

tanto, se faz necessário a articulação dos gestores da saúde das três esferas de 

governo.31,32 

Construir o real significado da assistência farmacêutica e a sua inserção na 

atenção à saúde, exige dos gestores do SUS compromissos sérios com a 
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estruturação e a qualificação dos serviços farmacêuticos e sua necessária 

articulação multiprofissional e intersetorial. Neste contexto, os farmacêuticos 

precisam estar preparados para suprir as necessidades do sistema de saúde com 

conhecimentos e competências que viabilizem a implementação da assistência 

farmacêutica como uma política de saúde. Conhecer e articular os componentes do 

sistema de saúde com a função de gestão, de planejamento e de avaliação da 

assistência farmacêutica, é fundamental para a promoção do acesso aos 

medicamentos com uso racional.9 

Portanto, a inserção do profissional farmacêutico passa a ser uma 

necessidade e o seu papel como profissional responsável, pelo uso racional e 

resolutivo dos medicamentos, assume caráter fundamental para a atenção à saúde, 

entendida em toda a extensão do princípio da integralidade das ações de saúde.28 

 

1.6 Componentes da Assistência Farmacêutica 

 

A Portaria GM/MS nº 204/2007 estabelece o bloco de financiamento da 

assistência farmacêutica, composto pelos componentes básico, estratégico e 

excepcional, sendo que este último em 2009 passou a ser denominado 

especializado.7,33 

O componente básico, destina-se à aquisição de medicamentos e insumos da 

assistência farmacêutica no âmbito da atenção básica em saúde e àqueles 

relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da atenção 

básica.33 

Em relação ao componente estratégico, os medicamentos utilizados são para 

o tratamento das doenças de perfil endêmico (Tuberculose, Hanseníase, Aids, entre 

outros) adquiridos pelo Ministério da Saúde.34  

Já no componente especializado, a estratégia de acesso a medicamentos no 

âmbito do SUS, tem como objetivo primordial a garantia da integralidade do 

tratamento medicamentoso em todas as fases evolutivas das doenças 

contempladas, em nível ambulatorial.23 
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1.7 Modelo Lógico-Conceitual da Assistência Farmacêutica Integrada aos 

Processos de Cuidado em Saúde 

 

O processo de utilização de medicamentos nos serviços de saúde ocorre por 

meio de etapas bem definidas e integradas ao processo do cuidado. O primeiro 

momento da abordagem clínica consiste na coleta e organização de dados e 

informações sobre o usuário. Em seguida, um diagnóstico é formulado, sendo este, 

o produto do raciocínio clínico empregado pelo profissional, geralmente o médico. A 

seguir, é definido um plano terapêutico, em conjunto com o usuário, traduzido na 

prescrição de um ou mais medicamentos e de medidas terapêuticas não 

farmacológicas. A dispensação e orientação consistem na última etapa realizada 

antes da administração ou utilização do medicamento pelo usuário.25 

A figura 1, traz as etapas deste processo, bem como as ações da gestão 

técnica da assistência farmacêutica e a gestão clínica do medicamento.17 
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Figura 1 - Modelo lógico-conceitual da assistência farmacêutica integrada ao 

processo de cuidado em saúde 

 

Fonte: Correr C, Otuki M, Soler O.
17

 

 

As ações gerenciais ligadas à assistência farmacêutica dão suporte à 

prescrição e dispensação dos medicamentos, não se envolvendo diretamente com a 

continuidade do cuidado e a avaliação dos resultados terapêuticos dos usuários.17  

As ações assistenciais, por outro lado, visam garantir que os cuidados 

envolvendo o uso do medicamento não se encerrem no ato da entrega dos produtos. 

Ambas com o objetivo em garantir o uso adequado dos medicamentos e a obtenção 

de resultados terapêuticos positivos.17  

As tecnologias que compõem a gestão clínica (ações gerenciais) do 

medicamento integram-se ao processo de atenção à saúde, tendo como objetivos 

principais:28  
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I) A avaliação do acesso dos usuários a tratamentos adequados para 

seus problemas de saúde;  

II) O empoderamento dos usuários e o autocuidado apoiado no que tange 

à terapêutica;  

III) A concordância e adesão ao tratamento;  

IV) A redução do desperdício e o alcance de tratamentos mais custo-

efetivos;  

V) A identificação, a prevenção e o manejo de erros de medicação, 

interações medicamentosas, reações adversas e riscos associados aos 

medicamentos; 

VI) O aumento da efetividade terapêutica,  

VII) A destinação adequada dos medicamentos e demais resíduos de 

saúde ligados à terapêutica. 

As tecnologias de gestão clínica do medicamento podem ser incorporadas a 

vários locais de prática, tanto públicos como privados. Na atenção primária à saúde, 

os serviços voltados à gestão clínica do medicamento devem estar integrados à 

estratégia do Programa Saúde da Família (PSF), num contexto ideal de clínica 

ampliada, prontuário familiar e projetos terapêuticos, em conformidade com as 

características  farmacoepidemiológicas das populações.11,29 

Os serviços devem ser individualizados e específicos para um usuário e 

devem acontecer em interação direta com este, em atendimentos presenciais ou 

remotos. São possíveis, também, ações coletivas voltadas para grupos operativo-

educativos ou consultas coletivas multiprofissionais. As tecnologias de gestão clínica 

do medicamento devem ser incorporadas essencialmente com base em evidências e 

claramente identificadas quanto a sua estrutura, organização, processo e resultados 

pretendidos. Os resultados devem ser avaliados, por meio de indicadores, tanto do 

ponto de vista das mudanças produzidas no processo de uso de medicamentos 

(outputs) como nos desfechos em saúde (outcomes).19,35 

Da mesma forma que as demais atividades da assistência farmacêutica, a 

gestão clínica do medicamento consiste em um conjunto de tecnologias que se 

beneficiam do trabalho multiprofissional. Os serviços farmacêuticos clínicos devem 

se alinhar a essas iniciativas e o sistema como um todo deve incluir suporte ao 

estabelecimento e manutenção da relação entre o farmacêutico, os demais 

membros da equipe de saúde e o usuário, bem como à gestão da assistência 
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farmacêutica num sentido amplo.35 

 

1.8 Financiamento da Assistência Farmacêutica 

 

O financiamento da assistência farmacêutica para todas as atividades 

descritas na Política Nacional de Medicamentos, assim como o financiamento do 

SUS, é feito pela União, pelo governo dos 26 Estados, o Distrito Federal e das 

prefeituras, 5.564 municípios. A extensão da descentralização político-administrativa 

do sistema de saúde revela a complexidade deste processo e a necessidade de 

análise do papel de cada esfera do governo.24 

A assistência farmacêutica apresenta financiamento das três instâncias 

gestoras do SUS, pactuada entre os gestores nas Comissões Intergestores, 

Tripartite e Bipartite. Em 1998, logo após a publicação da Política Nacional de 

Medicamentos e dando início ao processo de descentralização da assistência 

farmacêutica preconizado por ela, foi estabelecido o incentivo à assistência 

farmacêutica na atenção básica, com valores pactuados na Comissão Intergestores 

Tripartite.9 

A implantação do incentivo à assistência farmacêutica possibilitou aos 

municípios uma ampliação na oferta de medicamentos à população, porém, em 

muitos casos, esse acesso não foi qualificado, por não vir acompanhado de ações 

importantes da assistência farmacêutica, entre elas a promoção de seu uso 

racional.28 

As Portarias n.176/99 GM/MS e n. 2084/2005 GM/MS, entre outras, foram 

substituídas pela Portaria 3237, de 24 de dezembro de 2007, que atualizou os 

valores, os elencos de medicamentos e as transferências de recursos para a 

assistência farmacêutica.24,36                                                                

Os processos de compra de bens e serviços no setor público – em suas três 

esferas de governo – são disciplinadas pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 

1993, que obriga a licitação e estabelece critérios para sua inexigibilidade, como no 

caso de calamidade pública ou urgência de atendimento. A aquisição de 

medicamentos de ações judiciais tem sido em alguns casos categorizada como 

emergência e feita sem licitação, podendo favorecer fraudes e compra a preços 

elevados no mercado varejista.33 
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1.9 Atribuições do Gestor Municipal 

 

Para a adequada organização e obtenção de melhores resultados, a Política 

Nacional de Medicamentos (Portaria GM/MS nº 3.916/1998) estabelece como 

competência da gestão municipal:17 

 Coordenar e executar a assistência farmacêutica no seu município; 

 Implementar as ações de vigilância sanitária sob sua responsabilidade; 

 Assegurar a dispensação adequada dos medicamentos; 

 Assegurar o suprimento dos medicamentos destinados à atenção 

básica à saúde de sua população, integrando sua programação à do estado, visando 

garantir o abastecimento de forma permanente e oportuna; 

 Associar-se a outros municípios, por intermédio da organização de 

consórcios, tendo em vista a execução da assistência farmacêutica.  

 

Cabe destacar que a garantia ao acesso aos medicamentos e sua adequada 

utilização pelos usuários do SUS está diretamente relacionada ao suprimento dos 

medicamentos, bem como a sua dispensação. Para o bom desenvolvimento dessas 

atribuições é essencial, tanto do ponto de vista legal, quanto técnico, que sejam 

desempenhadas por farmacêutico.33 

 

1.9.1 Ciclo da Assistência Farmacêutica 

 

O ciclo de assistência farmacêutica deve ocorrer de maneira ordenada. A 

execução inadequada de algum dos itens do ciclo prejudica os seus outros passos, 

comprometendo os resultados e consequentemente a insatisfação do usuário, 

evidenciando a má gestão da assistência farmacêutica.9 

A assistência farmacêutica apresenta componentes com aspectos de 

natureza técnica científica e operativa, integrando-os de acordo com a complexidade 

do serviço, necessidades e finalidades.( Figura 2 )   

Os componentes que apresentam as estratégias são definidos como:7 

Seleção: A seleção de medicamentos é a base de todas as atividades do 

ciclo. É o processo de escolha de medicamentos efetivos e seguros garantindo o 

acesso ao medicamento e seu uso racional. Deve estar fundamentada em legislação 
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específica, contemplando a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 

(RENAME). 

Programação: programar medicamentos consiste em estimar quantidades 

que devem ser adquiridas para atender determinada demanda de serviços, em um 

período definido de tempo. A programação possui influência direta sobre o 

abastecimento e sobre o acesso ao medicamento. Ou seja, é definir quando e 

quanto de cada medicamento deve ser adquirido. 

Aquisição: consiste em um conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva 

o processo de compra dos medicamentos, de acordo com uma programação 

estabelecida. Tem como objetivo suprir as necessidades de medicamentos em 

quantidade, qualidade e menor custo, mantendo a regularidade do sistema de 

abastecimento. 

Armazenamento e Distribuição: o armazenamento e a distribuição são as 

etapas que visam assegurar a qualidade dos medicamentos através de condições 

adequadas de armazenamento e um controle de estoque eficaz, bem como garantir 

a disponibilidade dos medicamentos em todos os locais de atendimento ao usuário. 

Dispensação: a dispensação é o ato farmacêutico onde o profissional 

assegura que o medicamento de qualidade seja entregue ao paciente mediante 

análise da prescrição, na dose prescrita, na quantidade adequada ao tratamento, 

acompanhado de informações e orientações que assegurem o seu uso correto e 

seguro. É um momento importante no atendimento ao usuário do SUS para garantir 

a efetividade do tratamento.  
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Figura 2 - Ciclo da Assistência Farmacêutica 

 

Fonte: Assistência Farmacêutica para Gerentes Municipais – OPAS-OMS-2003  

 

1.9.2 Aspectos Gerais da Avaliação em Saúde 

 

O objeto de uma avaliação pública será sempre uma intervenção ou um de 

seus componentes. Os efeitos da intervenção poderão ser maiores, menores ou 

diferentes dos objetivos que motivaram seu planejamento ou implantação e 

dependerão da interação complexa de seus elementos. Donabedian37 apresentou a 

abordagem da avaliação em saúde sob os enfoques de estrutura, processo e 

resultado. 
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Estrutura 

 

Entendem-se as características relativamente estáveis dos provedores da 

atenção, os instrumentos e recursos que têm ao seu alcance e os lugares físicos e 

organizacionais onde trabalham. O conceito de estrutura inclui os recursos 

humanos, físicos e financeiros de que se necessita para proporcionar a atenção. 

Esse termo abrange o número, a distribuição e a qualificação da equipe de 

profissionais, assim como o número, o tamanho, a capacidade e a disposição 

geográfica dos hospitais e de outras instalações. O conceito inclui também os 

fatores de produção, englobando a forma como o financiamento e a prestação de 

serviços estão organizados, tanto formal como informalmente. 

A abordagem da estrutura para avaliação da qualidade apresenta limitações 

em sua utilização, pois indica somente tendências gerais, já que a relação entre os 

aspectos de estrutura e os resultados é, muitas vezes, indireta. Isso significa que a 

inexistência ou inadequação dos aspectos essenciais da estrutura impedem ou 

dificultam o bom desempenho dos processos e o consequente alcance dos 

resultados, mas, por outro lado, a existência de uma estrutura ótima não garante 

processos adequados.   

A avaliação da estrutura baseia-se no pressuposto de que, quando estão 

presentes características de estrutura desejáveis, obtém-se efeito positivo sobre a 

qualidade da atenção. Entretanto, nem todas as características desejáveis de 

estrutura terão impacto sobre a qualidade da atenção prestada. Essa relação entre a 

estrutura e a qualidade da atenção apresenta maior importância quando do 

planejamento, desenho e implementação de sistemas cujo propósito é proporcionar 

serviços específicos de saúde.37,38 

 

Processo 

 

O processo de atenção pode ser compreendido como a série de atividades 

desenvolvidas entre profissionais de saúde e pacientes durante as etapas do 

cuidado. A base para a atribuição de valor da qualidade é o conhecido acerca da 

relação entre as características do processo de atenção e suas consequências para 

a saúde e bem estar dos indivíduos e da sociedade, de acordo com o que eles 

compreendem por saúde e bem estar. 
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Resultado 

 

A abordagem por meio dos resultados em saúde será a diferença entre um 

estado atual e um estado futuro da saúde do usuário, que se possa atribuir a um 

dado processo de cuidado. O objetivo do cuidado pode ser a prevenção, a cura da 

doença ou a interrupção de sua progressão, a restauração da capacidade funcional 

ou o alívio da dor e do sofrimento, além da satisfação do paciente.  

Assim, o sucesso dos cuidados e, portanto, sua qualidade, poderá ser medida 

pelo alcance desses resultados. Ainda que se considere que o enfoque nos 

resultados seja a medida mais direta da qualidade da atenção, quando se discute 

uma ação específica, nem sempre é fácil mensurar sua contribuição no impacto 

final. 

A abordagem proposta por Donabedian38 diz respeito ao processo geral de 

cuidado e, quando se fala de um componente específico das ações em saúde como, 

por exemplo, assistência farmacêutica, há diferentes níveis de compreensão das 

consequências das estruturas e processos envolvidos com interesse avaliativo. 



41 

 

2 REFERENCIAL HISTÓRICO E APRESENTAÇÃO DO PROFISSIONAL 

FARMACÊUTICO, DA TEMÁTICA E DO LOCAL DE ESTUDO 

 

2.1 O Farmacêutico 

  

O Brasil criou seu primeiro curso de farmácia em 1832, no Rio de Janeiro. Até 

então, o boticário era o profissional autorizado a exercer as funções 

correspondentes às do atual farmacêutico. Em 1931, a profissão de farmacêutico foi 

finalmente regulamentada, passando a ser exercida apenas por profissional 

diplomado em instituições de ensino oficialmente reconhecidas. A área de atuação 

profissional do farmacêutico é regulamentada no Brasil por dois decretos federais: o 

Decreto 20.377/31 e o Decreto 85.878/81, tendo sido o primeiro anulado pela Lei nº 

5.991/73. Por sua vez, o Decreto 85.878 representa um importante marco na história 

da profissão farmacêutica no Brasil, pois ao mesmo tempo em que delimita o campo 

de atuação profissional do farmacêutico, define as atribuições que são privativas e 

exclusivas do farmacêutico e aquelas cuja realização são estendidas a outros 

profissionais, desde que comprovada a devida formação, capacitação e habilitação 

legal para exercê-la.30 

Em linhas gerais, o farmacêutico atua em três modalidades básicas: fármacos 

e medicamentos, análises clínicas e toxicológicas e alimentos. Na primeira, pode 

trabalhar na indústria farmacêutica, dedicando-se à pesquisa de novas drogas e 

cosméticos ou atuando na produção e no controle de qualidade de medicamentos. 

As farmácias de manipulação, fitoterápicas ou homeopáticas, além daquelas 

instaladas em hospitais e unidades de saúde, formam também um mercado de 

trabalho deste profissional.30 

Além de sua atuação específica como responsável técnico pela unidade de 

dispensação de medicamentos, o farmacêutico é, ainda, o profissional com 

formação para atuar nas seguintes áreas de saúde do município: assistência 

farmacêutica e vigilância em saúde (vigilâncias sanitária, epidemiológica e 

ambiental).7 

O Conselho Federal de Farmácia e os Conselhos Regionais de Farmácia, que 

fiscalizam o exercício profissional têm se empenhado para que a assistência 

farmacêutica esteja presente nos municípios brasileiros. Em defesa da assistência 

farmacêutica, resultou a assinatura de uma nota técnica conjunta, que trata da 

http://pfarma.com.br/curiosidades/144-origem-do-curso-de-farmacia.html
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“Qualificação da Assistência Farmacêutica”, pelas seguintes entidades: Ministério da 

Saúde, Conselho Nacional de Secretários de Saúde e Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde.39 

Por fim, o Conselho Federal de Farmácia, coloca-se à disposição dos 

gestores de saúde, dos membros dos poderes legislativo e judiciário e do Ministério 

Público para quaisquer assuntos relacionados à assistência farmacêutica.30 

 

2.2 Papel e Ação dos Conselhos Regionais de Farmácia 

 

Os Conselhos Regionais de Farmácia são autarquias federais fiscalizadoras 

da profissão farmacêutica e de defesa da sociedade.30 

Nos estabelecimentos farmacêuticos públicos, atuam junto aos estados e 

municípios para regularizar a situação de suas farmácias públicas.30 

Nos últimos anos, a demanda pela presença do profissional farmacêutico nas 

farmácias municipais tem aumentado, em decorrência da implementação das 

diretrizes e prioridades estabelecidas pela Política Nacional de Medicamentos e das 

pactuações realizadas entre o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e 

municipais de saúde.7 

Dessa forma, o Conselho Federal de Farmácia, mais uma vez, busca orientar 

os municípios quanto à necessidade de regularização dos seus estabelecimentos 

farmacêuticos, como também informa projetos de capacitação dos profissionais 

farmacêuticos e dos gestores de saúde para a assistência farmacêutica junto aos 

Conselhos Regionais de Farmácia, além de fornecer treinamentos aos profissionais 

farmacêuticos, nas várias regiões do país, por meio do Centro Brasileiro de 

Informação sobre Medicamentos (CEBRIM), órgão do Conselho Federal de 

Farmácia.7,30 

 

2.3 Uma Visão Rápida sobre o Local da Pesquisa, Sorocaba-SP 

 

A cidade de Sorocaba fica no interior de São Paulo, com população estimada 

em 2014 de 637.187 habitantes, extensão territorial de 450,382 km2 e densidade 

demográfica de 1.304,18 hab./km.  Localiza-se na região Sudoeste do Estado de 

São Paulo, a cerca de 90 km de distância da capital e 87 km de Campinas. 

Sorocaba tem fácil acesso para a capital e interior do Estado de São Paulo, para o 
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Oeste Paulista, Norte do Paraná e para região Centro Oeste do Brasil. Pólo de uma 

região com mais de 2 milhões de habitantes, conta hoje com uma grande 

diversidade econômica. É servida por rodovias importantes (Castello Branco, SP-75 

e Raposo Tavares) que permitem o acesso de pessoas, matérias-primas e 

escoamento da produção e por isso a cidade tem sido escolhida para instalação de 

indústrias, comércios, escolas, universidades e serviços. Isso se repete também em 

relação à saúde, pois existem vários serviços que atendem a região, como o 

Conjunto Hospitalar de Sorocaba e o Hospital Oftalmológico. No total, existem treze 

hospitais no município, dos quais, três são de psiquiatria. Onze hospitais realizam 

atendimento pelo SUS.40 

Sorocaba é a quinta cidade em desenvolvimento econômico do Estado de 

São Paulo e sua produção industrial chega a mais de 120 países, atingindo um PIB 

de R$ 9,5 bilhões. As principais bases de sua economia são os setores de indústria, 

comércio e serviços, com mais 22 mil empresas instaladas. O município de 

Sorocaba cresceu em torno de 100 mil habitantes nos últimos dez anos e tem a 9ª 

maior população do estado de São Paulo e a 32ª maior do Brasil. Esse crescimento 

se deu por fatores históricos, sociais, econômicos e geográficos inseridos numa 

conjuntura que contribui com o desenvolvimento, traz vantagens, desvantagens e 

afeta de forma diferente as classes sociais.41 

Em 1997, a Secretaria Municipal de Sorocaba, assumiu a gestão plena do 

sistema de saúde e atualmente tem 31 UBS, sendo que em 2015, quatorze delas 

agora trabalham com a Estratégia Saúde da Família proporcionando uma cobertura 

para 10% da população municipal e os outros 90% da população são atendidas por 

Unidades Básicas de Saúde tradicionais. Recentemente foram instituídas regiões de 

saúde no município denominadas de “Colegiados de Gestão Regional”, seis no total. 

Mais adiante será descrito com mais detalhes a estrutura atual dos serviços de 

saúde do município.41 
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3 JUSTIFICATIVA 

 

Como farmacêutica bioquímica, atuante em farmácia magistral, voltada à 

assistência farmacêutica, houve um despertar em aprofundar ainda mais nessa área 

da educação e por esse motivo, iniciei o Mestrado Profissional na Área de Educação 

nas Profissões da Saúde que tem contribuído para o melhor desempenho das 

minhas atividades na área do acolhimento ao cliente, além de aumentar a cada dia, 

o meu desejo em seguir a carreira docente. No processo seletivo, ao apresentar 

meu projeto de pesquisa, a ideia era apenas trabalhar com avaliação da assistência 

farmacêutica e esta escolha foi muito além do meu projeto. 

Participei assim, nos anos de 2013 a 2015 de Conferências Municipais e 

Estaduais de Saúde do município de Sorocaba-SP, fazendo parte da delegação e 

acolhendo cada vez mais as necessidades da população. Paralelo a pós-graduação, 

pude interagir com esse incentivo e melhorar minha participação na comunidade, 

como também disseminar o conhecimento adquirido aos meus colegas de profissão. 

Por isso, aceitei o desafio e em breve espero poder realizá-lo.  

Mesmo não atuando na área pública no município e sim em farmácia de 

manipulação, presenciei inúmeras vezes a falta de um posicionamento mais ativo do 

profissional farmacêutico nos aspectos relacionados a clientela, em  prestar além de 

outras informações, àquelas voltadas ao uso correto dos medicamentos, atuando 

assim, de forma praticamente passiva no cuidado ao paciente.  

Este estudo contribuirá ainda mais para fomentar a real situação da área 

farmacêutica na atenção primária à saúde no município de Sorocaba-SP.  

O interesse pelo tema surgiu da possibilidade de contribuir com a melhoria 

dos processos de gestão na área da saúde da Prefeitura de Sorocaba (e outras 

prefeituras) possibilitando melhores resultados das políticas públicas, contribuindo 

com a melhoria na assistência da população. 

Sabe-se que a assistência farmacêutica representa uma das áreas de maior 

impacto financeiro no SUS de forma geral, o que também é a realidade das 

secretarias municipais de saúde. A demanda por medicamentos é crescente e sua 

disponibilização requer elevados recursos financeiros. A ausência de gestão efetiva 

pode acarrretar em grandes desperdícios, logo, é de extrema importância o 

gerenciamento adequado da assistência farmacêutica. 
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Com isso, pretender-se-á contribuir com os resultados das pesquisas além de 

informações às equipes gestoras para desempenharem melhor seu papel na 

proposição e implementação de protocolos. Para resolver este problema analisar-se-

á quais os fatores que contribuirão com os resultados obtidos nas unidades com 

atenção primária em saúde, a partir da perspectiva histórica e da vivência dos 

envolvidos, propondo soluções ou subsídios norteadores que servirão para auxiliar 

às futuras  propostas de implementação de protocolos, favorecendo toda a equipe 

multiprofissional. 

Essa pesquisa não cabe julgar se o desempenho das equipes de gestores ou 

prefeitos foi adequado ou não, mas sim, avaliar a real situação da assistência 

farmacêutica no município. 

Vale lembrar que não somente ao longo dos anos como também no período 

de estudo e coleta de dados, houve alterações no cenário político-econômico 

municipal e nacional. As conjunturas foram diversas, houve ampliação das 

responsabilidades dos municípios, amadurecimento das equipes e do SUS, 

oscilação na disponibilidade de recursos e a própria evolução da sociedade, como 

também troca repentina de dois secretários de saúde do município, no período do 

início da coleta de dados do projeto. Soma-se a tudo isso, uma epidemia de dengue, 

no final do ano de 2014 e início de 2015. 

Como futura educadora, poderei apontar as metodologias que valorizem o 

processo de trabalho do farmacêutico integrado à equipe, e a relação 

multiprofissional. Com isso, vale ressaltar e lembrar sempre o que a problematização 

e a educação permanente refere-se, segundo Paulo Freire: “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua 

construção".42 

Consoante a esse aspecto, o foco deste trabalho não será apenas protocolar 

as nossas discussões, mas um caminho para fortalecer a mudança no processo de 

trabalho da assistência farmacêutica na atenção primária à saúde no município de 

Sorocaba-SP. Certamente, um planejamento adequado de implantação e 

monitoramento resultará em melhor atendimento, maior envolvimento do profissional 

farmacêutico e melhora das condições de saúde da população atendida. 
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4 OBJETIVOS 

 

4.1 Geral 

 

Avaliar a situação atual da assistência farmacêutica prestadas na Unidade 

Básica de Saúde Jardim Simus e na Policlínica Municipal, no município de 

Sorocaba- SP, bem como as dimensões da estrutura, processo e resultado, tendo 

por base o Modelo Donabediano.38 

 

4.2 Específico 

 

1) Conhecer a estrutura da assistência farmacêutica prestada na atenção 

primária à saúde; 

2) Investigar o conhecimento sobre a assistência farmacêutica quanto a 

qualificação do profissional farmacêutico que atua na dispensação de medicamentos 

aos usuários; 

3) Correlacionar as orientações fornecidas pelo farmacêutico aos 

usuários com os que não receberam a orientação no ato da dispensação dos 

medicamentos. 
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5 METODOLOGIA 

 

5.1 Delineamento do Estudo 

 

A metodologia utilizada neste estudo foi do tipo exploratório, analítico-

transversal e descritivo, de abordagem quantitativa. O questionário apresentou 

questões, semiestruturadas, em escala de Likert,43 aplicados aos profissionais 

farmacêuticos responsáveis, farmacêuticos residentes do Programa de Residência 

Multiprofissional e aos usuários da Unidade Básica de Saúde Jardim Simus e da 

Policlínica Municipal do município de Sorocaba - SP. 

 

5.2 Justificativa da Escolha do Delineamento 

 

Sendo o objetivo principal desse trabalho a avaliação da assistência 

farmacêutica no município de Sorocaba-SP, o delineamento escolhido para a 

realização do estudo proposto foi o transversal por ser mais indicado para avaliação 

de serviços e programas de saúde. 

Estudos transversais apresentam como vantagens a rapidez de sua 

execução, a fácil condução, o fornecimento de dados no momento da coleta, permitir 

investigação de múltiplas exposições e desfechos ao mesmo tempo e a 

possibilidade de planejar ações específicas de intervenção.44  

 

5.3 Local de Estudo  

 

O estudo foi realizado na atenção primária à saúde, envolvendo uma Unidade 

Básica de Saúde Jardim Simus e a Policlínica Municipal, embora esta, faça parte da 

atenção secundária à saúde,  no que tange a  assistência farmacêutica, inclui-se na 

atenção primária. Ambas estão localizadas no município de Sorocaba - São Paulo. 

Todos os serviços envolvidos estão sob gestão da Secretaria Municipal de Saúde de 

Sorocaba. As entrevistas foram realizadas inicialmente em dezembro de 2014, com 

a farmacêutica chefe de divisão da assistência farmacêutica, Dra.Joseane Cristina 

Dias Gomes.  Em janeiro e maio de 2015, as entrevistas voltaram-se aos demais 

farmacêuticos, farmacêuticos residentes e usuários. O término da discussão 

aconteceu em junho de 2015. 
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5.4 Aspectos Éticos 

 

Para a realização desta pesquisa, o projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa da Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde da Pontifícia 

Universidade Católica de Sorocaba - São Paulo, em 10/11/2014, protocolo n.º CAAE 

- 37682114.4.0000.5373 , sob o parecer n.º 866.723  (Anexo A) e autorizado pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba - SP.  

Para tanto, todas as exigências da Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 

2012, que versa sobre os aspectos éticos em pesquisas com seres humanos 

(Conselho Nacional em Saúde), foram atendidas com a apresentação do modelo do 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e outros documentos solicitados pelo 

CEP. (Apêndice A) 

Cada participante recebeu uma cópia do citado termo, após sua assinatura, 

sendo garantido o sigilo das suas identidades. 

 

5.5 Sujeitos da Pesquisa 

 

Para atingir os objetivos foi necessário entrevistar dois grupos de pessoas:  

a) os farmacêuticos e farmacêuticos residentes (R2);  

b) os usuários da Unidade Básica de Saúde Jardim Simus e da Policlínica 

Municipal.  

A população constituída que atua nas referidas instituições atenderam aos 

seguintes critérios de elegibilidade: 

 

5.5.1 Critérios de Inclusão: 

 

1- Ser funcionário(a) da Prefeitura do município de Sorocaba-SP, atuando 

como responsável-técnico no dispensário e/ou co-responsável, farmacêuticos 

residentes do Programa de Residência Multiprofissional (R2), contratados há mais 

de um ano; 

2- Usuários e profissionais farmacêuticos adultos, ambos os sexos, 

selecionados aleatoriamente; 

3- Aceitem participar e assinem o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido; 
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4- Entendam as medidas propostas.   

 

5.5.2 Critérios de Exclusão:  

 

Serão excluídos os sujeitos que não preencherem completamente os 

instrumentos de avaliação descritos nos critérios de inclusão e as questões do 

questionário. 

 

5.6 Procedimentos de Coleta de Dados 

 

Este estudo teve início em dezembro de 2014, quando foi realizada uma 

entrevista com a farmacêutica chefe da divisão de assistência farmacêutica da 

prefeitura municipal de Sorocaba-SP, Dra. Joseane Cristina Dias Gomes, após a 

autorização para o desenvolvimento da pesquisa nas instituições que atendem à 

atenção primária à saúde, bem como a assinatura do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido. 

Nesta entrevista, a farmacêutica expôs o cenário histórico e atual da 

assistência farmacêutica no município, bem como esclarecendo dúvidas 

relacionadas a base de dados do município, além de todo o procedimento a ser 

coletado.  

Foi proposto assim, que a coleta de dados fosse efetuada na Policlínica 

Municipal, pelo fato da instituição ser o único local, no qual o profissional 

farmacêutico está diariamente presente, em horário de atendimento do dispensário. 

Em relação, a Unidade Básica de Saúde Jardim Simus, como as demais Unidades 

Básicas de Saúde, existentes no município, foi oferecida por não ter o profissional 

farmacêutico presente integralmente em horário de atendimento, além de atender 

um maior número de usuários adultos, fortalecendo assim, um dos critérios de 

inclusão estabelecido. 

Os farmacêuticos e residentes farmacêuticos foram abordados 

individualmente em seu local e horário de trabalho.  

O mesmo procedimento foi realizado para os usuários. Reforça-se mais uma 

vez, que as entrevistas de coleta de dados somente foram realizadas após a 

assinatura no TCLE dos participantes e da pesquisadora. 
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5.7 Detalhamento Metodológico das Etapas da Pesquisa 

 

A 1ª etapa foi realizada, no mês de dezembro de 2014, com a apropriação 

do tema, delineando sua importância. Antes de realizar a pesquisa de campo, 

analisou-se a situação vigente esclarecendo algumas dúvidas junto às pessoas que 

participariam da pesquisa, como a farmacêutica chefe da divisão da assistência 

farmacêutica como também alguns farmacêuticos que participam do remanejamento 

em algumas Unidades Básicas de Saúde e o farmacêutico da Policlínica Municipal, 

além do estatístico, para avaliar um número mínimo de coleta de dados que fosse 

suficiente à correlação dos resultados.  

Além do conteúdo das entrevistas, paralelamente deu-se a continuidade do 

levantamento bibliográfico.  

A 2ª etapa foi realizada no mês de maio e junho de 2015, entrevistas com 

farmacêuticos e residentes farmacêuticos (R2). Com a finalidade de entender 

como o programa de assistência farmacêutica está sendo desenvolvido na Unidade 

Básica de Saúde Jardim Simus e na Policlínica Municipal, bem como, a vivência no 

processo de estrututura, processo e resultado da assistência farmacêutica. 

(Apêndice C). 

A 3ª etapa foi realizada entrevistas com os usuários. Foram realizadas 

entrevistas, com questões semiestruturadas, utilizando um roteiro (Apêndice C).  

A 4ª etapa correspondeu na análise das entrevistas e discussão. Todas as 

entrevistas foram analisadas e os resultados avaliados pelo mesmo estatístico. O 

objetivo do estudo não se resumiu apenas analisar a quantidade das entrevistas, 

mas, sim, em buscar informações para demonstrar a real situação do município se 

comparado à diversas instâncias públicas.  

 

5.8 Instrumento de Coleta de Dados 

 

O instrumento de coleta de dados constituiu-se em duas partes: a primeira 

contendo um questionário de levantamento sócio-demográficos dos participantes do 

estudo, o qual incluiu os aspectos como sexo, moradia, estado civil, idade, dentre 

outros. E a segunda parte composta por um questionário de avaliação dos serviços 

de saúde em escala de Likert, os quais apresentaram características e finalidades 

diferenciadas.43  
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As proposições do instrumento têm como finalidade determinar as percepções 

acerca do objeto de estudo. 

Assim, neste estudo, a escala de Likert43 foi proposta com cinco graus, 

apresentando a seguinte configuração: 

1- Discordo totalmente; 

2- Discordo parcialmente; 

3- Nem concordo nem discordo; 

4- Concordo parcialmente; 

5- Concordo totalmente. 

Os colaboradores foram convidados a participar da pesquisa a partir das 

explicações sobre os objetivos e da manifestação do seu interesse. Receberam o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (em duas vias, uma para o 

participante, outro para a pesquisadora) descrito no Apêndice A, contendo 

instruções elucidativas para o preenchimento.  

Referentes aos profissionais farmacêuticos, o instrumento foi constituído de 

31 proposições, sendo 12 referentes a dimensão de estrutura, 09 referentes a de 

processo e 10 referentes a de resultado. Já para os usuários, o instrumento foi 

constituído por 16 proposições, sendo 04 referentes a dimensão de estrutura, 07 

referentes a de processo e 05 referentes a de resultado.  

A fase seguinte da elaboração desse instrumento, foi a sua aplicação como 

um teste piloto utilizando uma amostra de dois profissionais farmacêuticos. A 

finalidade do teste piloto serve para assegurar a compreensão dos sujeitos, 

identificar possíveis falhas e proceder se necessário à reformulação do instrumento. 

Após a devolução do instrumento aplicado, observa-se a necessidade ou não em ser 

reformulada. O instrumento já validado se encontra no Apêndice B. 

A construção das proposições foi pautada nas dimensões de estrutura, de 

processo e de resultados do Modelo Avaliativo Donabediano.37 Para a elaboração do 

instrumento utilizado ao modelo previamente estabelecido também foram incluídas 

assertivas que traduzissem as preocupações e vivências da pesquisadora  em 

questão. Essas considerações remetem à análise do fato de quanto os conceitos de 

qualidade e avaliação estão intrinsecamente relacionados. 

A qualidade pode ser definida como a satisfação das necessidades dos 

usuários, os quais devem ser ouvidos sobre a avaliação sistemática das atitudes dos 
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profissionais da saúde, bem como a respeito do impacto dos processos de 

tratamento sobre a saúde.38  

Donabedian,37 propõe a avaliação da qualidade e, consequentemente, dos 

serviços de saúde por meio da seguinte tríade:  

Estrutura: corresponde às pecularidades relativamente estáveis, abrangendo 

a descrição das características da área física, recursos humanos (número, função, 

distribuição e qualificação), recursos materiais e finaceiros e a estrutura 

organizacional. 

Processo: denota a análise da competência no tratamento dos problemas. A 

avaliação do processo compara procedimentos empregados com o estabelecimento 

de normas pelos próprios profissionais da saúde, bem como ao desenvolvimento de 

suas atividades. 

Resultado: corresponde às consequências das atividades realizadas nos 

serviços de saúde, considerando, também, as mudanças relacionadas a 

conhecimentos e comportamentos, e á satisfação dos clientes internos e externos.  

  

5.9 Organização e Análise dos Dados 

 

Inicialmente foi efetuada a coleta de dados dos questionários de forma 

manual em papel impresso para cada participante da entrevista, na presença da 

própria pesquisadora.  

A organização e análise dos dados foram realizadas em etapas, ou seja, foi 

feita a sistematização dos dados sociodemográficos, o que permitiu conhecer o 

grupo de participantes.  

Para facilitar a leitura dos resultados, os dados sociodemográficos foram 

agrupados e descritos, utilizando-se as técnicas de estatística descritiva, a partir da 

apresentação dos mesmos com frequência e percentual. 

Para a análise dos resultados foram aplicados os seguintes testes: 

Teste de Mann- Whitney 45 com o objetivo de comparar os grupos I (usuários 

da Policlínica Municipal) e grupo II (Unidade Básica de Saúde Jardim Simus) em 

relação à idade e em relação a cada um dos componentes do questionário aplicado. 

Teste de G de Cochran45, com a finalidade de comparar separadamente para 

cada grupo I e II, as frequências com que ocorrem os vários problemas de saúde 

abordados. 
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Teste do Qui Quadrado ou Teste exato de Fisher45, com a finalidade de 

comparar os grupos I e II em relação às presenças de cada um dos problemas de 

saúde considerados. 

O mesmo teste foi aplicado para comparar os grupos I e II, em relação às 

características sociodemográficos e para comparar cada um dos componentes da 

tríade de Donabedian: estrutura, processo e resultado. 

Todos os dados obtidos foram analisados por meio do software BioEstat 5.3.45 

 

5.10 Dificuldades Encontradas e Adaptações Realizadas  na Metodologia 

 

Quando este projeto de pesquisa foi iniciado não havia como prever quais 

seriam as mudanças no cenário político do município. Na elaboração do projeto, a 

proposta inicial foi planejada considerando uma estrutura única e centralizada de 

gestão da assistência farmacêutica. 

Entre o final de 2014 e início de 2015 ocorreram duas trocas de secretários 

municipais de saúde. O trabalho de coleta estava para ser iniciado, mas a 

necessidade de fazer uma pausa devido a essas mudanças foi necessária e 

colocada em segundo plano frente às mudanças de governo e novas demandas que 

ocorreram. Estes fatos exigiram alterações na pesquisa que já estava sendo 

pesquisada e no cronograma do projeto que tiveram que ser repensados. 

O momento não permitia propor intervenções experimentais, pois existia 

orientação expressa de que as unidades de saúde não poderiam parar suas 

atividades. Foi preciso aguardar o final deste período e a definição política para 

repensar um caminho que poderia contribuir com o serviço municipal de saúde. 

A Secretaria da Saúde de Sorocaba, por meio da Vigilância Epidemiológica, 

informou registros de alerta de causas de dengue na cidade, no início de 2015. 

Frente aos acontecimentos houve uma pausa novamente com a coleta de dados. 

Se não bastassem os contratempos, após o cálculo do grupo referente aos 

profissionais farmacêuticos, resultou como sendo não significante. Assim sendo, 

tabelas foram elaboradas apenas para os grupos referentes aos usuários da 

Policlínica Municipal e da Unidade Básica de Saúde Jardim Simus. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este estudo traduz e sintetiza o processo de discussão atual que vem se 

desenvolvendo em torno da necessidade da integralidade das ações de assistência 

farmacêutica, em consonância com os princípios do SUS, para se obter melhores 

resultados no acesso, na racionalização dos recursos e no uso dos medicamentos. 

 

6.1 O Cenário do Município de Sorocaba-SP  

 

Os dados deste trabalho mostram informações coletadas sobre o cenário do 

município de Sorocaba. Estas informações foram obtidas a partir dos relatos da 

farmacêutica chefe da assistência farmacêutica e também consulta do plano 

municipal de saúde de Sorocaba-SP.41 

No município de Sorocaba a gestão da assistência farmacêutica está a cargo 

da Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF) inserida dentro da área de atenção a 

saúde, definida no organograma da Secretaria de Saúde, representados na Figura 

3. 
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Figura 3 - Organograma da Secretaria de Saúde de Sorocaba - SP 

 

Fonte: Secretaria Municipal de Sorocaba, 2015. 
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Como se pode observar, a Assistência Farmacêutica faz parte atualmente da 

Área de Atuação à Saúde, desde 2013. Visto que a mesma, anteriormente 

participava apenas da Área de Administração. 

 

6.1.1 Levantamento dos profissionais farmacêuticos presentes na Secretaria 

Municipal de Saúde do município de Sorocaba-SP 

 

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba-SP, coletados 

em janeiro de 2015, o município conta com 15 profissionais farmacêuticos. É 

importante destacar que na atenção primária à saúde existe apenas 01 farmacêutico 

presente diariamente, sendo este na Policlínica Municipal. Os demais profissionais 

farmacêuticos estão distribuídos nas áreas abaixo.41 (Tabela 1) 

 

Tabela 1 - Números de farmacêuticos presentes no Município de Sorocaba-SP 

Áreas de Atuação Total 

Farmacêuticos na Vigilância Sanitária 
Farmacêuticos na SES 
Farmacêuticos na Policlínica Municipal 
Farmacêuticos no CAPs 
Farmacêuticos na Urgência e Emergência 
Farmacêuticos nas Unidades Regionalizadas 
Farmacêuticos na CAF 
Farmacêuticos na SAME 

02 
02 
01 
01 
01 
04 
02 
02 

TOTAL                                                                                       15 

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, 2015. 

 

6.1.2 Sistema Operacional utilizado pela Prefeitura do Município de Sorocaba- SP 

 

O Sistema Informatizado Simples (SIS) é um sistema informatizado utilizado 

pela prefeitura de Sorocaba para ajudar na gestão das informações da Secretaria 

Municipal de Saúde de Sorocaba-SP. Foi adquirido em 2011 e sua implantação 

ocorreu em módulos, tendo como último prontuário eletrônico em 2014. O sistema 

tem sofrido customizações para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Sorocaba. Os cadastros ainda são falhos por problemas no sistema (equipamentos, 

comunicação e software) e por dificuldades operacionais das equipes que utilizam 

incorretamente, ou não utilizam plenamente seus recursos.41     

Este sistema funciona em rede e o banco de dados é centralizado em um 

Centro de Processamento de Dados, local onde são concentrados os equipamentos 
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de processamento e armazenamento de dados de uma empresa ou organização, 

possibilitando que todas as unidades de saúde da prefeitura tenham acesso ao 

banco de dados. Todas as Unidades Básicas de Saúde devem realizar o cadastro 

dos seus pacientes e manter atualizado os atendimentos realizados no sistema.41 

Os pacientes quando são cadastrados no sistema, podem ser vinculados a 

um ou mais "grupos de atendimento" criados pelos gestores no Sistema 

Informatizado Simples para facilitar, por exemplo, a análise epidemiológica.41  

Recentemente, foi implantado o sistema Hórus (inovação tecnológica 

viabilizadora da gestão da assistência farmacêutica) na Policlínica Municipal e na 

Unidade Básica de Saúde-Cajuru. Ambos, não adicionaram integralmente a listagem 

dos medicamentos contidos nas unidades.41 

 

6.2 Organização e Estruturação da Assistência Farmacêutica – histórico e 

contexto e atual do município de Sorocaba – SP 

 

A assistência farmacêutica no município de Sorocaba é composta pela divisão 

de assistência farmacêutica que concentra a Central de Abastecimento 

Farmacêutico (CAF), demandas judiciais (referente a medicamentos), processos 

administrativos de medicamentos e os farmacêuticos regionalizados. A estruturação 

da assistência farmacêutica no SUS é considerada uma estratégia para o aumento e 

a qualificação do acesso da população aos medicamentos essenciais. Dessa forma, 

é fundamental que as Unidades de Saúde disponham de farmácias com 

infraestrutura física, recursos humanos e materiais que permitam a integração dos 

serviços e o desenvolvimento das ações de assistência farmacêutica de forma 

integral e eficiente, permitindo a garantia da qualidade dos medicamentos, o 

atendimento humanizado e a efetiva implementação de ações capazes de promover 

a melhoria das condições de assistência à saúde.41 

O acesso com a qualidade necessária requer estruturação; qualificação dos 

serviços de assistência farmacêutica e a articulação de ações que disciplinem a 

prescrição, a dispensação e o uso correto de medicamentos.37 

A inserção e formalização da assistência farmacêutica na estrutura 

organizacional da Secretaria Municipal de Saúde de Sorocaba, estabelecendo a 

missão e as atribuições de cada atividade contribuirá significativamente para o pleno 

desenvolvimento das ações.41,46 
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Quanto ao número de farmacêuticos necessários para o desenvolvimento das 

atividades, recomenda-se que seja considerado no mínimo um farmacêutico de 8 

horas/dia a cada 7.000 habitantes para a assistência farmacêutica básica, podendo 

sofrer adequação conforme:11 

 Aspectos epidemiológicos; 

 Complexidade do serviço; 

 Número de prescrições/dia atendidas; 

 Número de postos de saúde/UBS com farmácias que dispensam 

medicamentos; 

 Complexidade dos medicamentos dispensados; 

 Programas especiais implantados; 

 Número de equipes do Programa Saúde da Família; 

 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 

 

Equipara-se legalmente a uma distribuidora de medicamentos. Área destinada 

à estocagem e conservação dos produtos, visando assegurar a manutenção da sua 

qualidade conforme as características de cada medicamento. A denominação é 

utilizada especificamente para medicamentos, com a finalidade de diferenciá-la de 

almoxarifados, depósitos, armazéns e outros espaços físicos destinados à 

estocagem de outros tipos de materiais.41 

 

Sistema informatizado 

 

Segundo o Acórdão nº 1459/2011 do Tribunal de Contas da União, determina 

que a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos do Ministério da 

Saúde defina o rol de informações e a alimentação mínima do sobre a gestão da 

assistência farmacêutica encaminhadas obrigatoriamente pelos estados e 

municípios. Para isso, o município deve implementar um sistema informatizado de 

gestão, podendo ser próprio ou o sistema Hórus, disponibilizado gratuitamente pelo 

Ministério da Saúde. Além do cumprimento da legislação, entre as vantagens da 

utilização de um sistema, pode-se citar:41 
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 Conhecer o perfil de acesso e utilização dos medicamentos pelos 

usuários dos serviços de saúde; 

 Contribuir para a formação de um sistema nacional de informações em 

Assistência Farmacêutica no SUS; 

 Contribuir para qualificar a atenção à saúde da população assistida 

pelo SUS; 

 Contribuir para a ampliação do acesso e da promoção do uso racional 

de medicamentos; 

 Aperfeiçoar os mecanismos de controle e aplicação dos recursos 

financeiros. 

 

É importante frisar que os municípios que possuem sistema próprio devem 

observar o cumprimento da Portaria da Base Nacional de Dados e Ações da 

assistência farmacêutica (Portaria nº 271, de 27/02/13), de forma a atender aos 

requisitos do envio de informações para a base nacional de dados e ações da 

assistência farmacêutica.28 

 

6.2.1 Gestão da Assistência Farmacêutica 

 

A assistência farmacêutica representa hoje uma das áreas com maior impacto 

financeiro no âmbito do SUS de uma forma geral, o que também é uma realidade 

nas secretarias estaduais de saúde e sua gestão neste âmbito se reveste de 

fundamental importância.47 

A demanda por medicamentos é crescente. A disponibilização destes 

insumos envolve um aporte elevado de recursos financeiros e a ausência de um 

gerenciamento efetivo pode acarretar grandes desperdícios dos mesmos, que 

podem ser considerados como cruciais. Assim, é imprescindível que esta área seja 

gerenciada adequadamente, entendendo que gerenciar é alcançar resultados por 

meio de pessoas, utilizando eficientemente os recursos disponíveis.1,33 

Um bom gerenciamento envolve ações de planejamento, de execução, de 

acompanhamento e de avaliação dos resultados, sendo esta de caráter 

permanente.35 

As ações de assistência farmacêutica devem ser realizadas com base nos 
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princípios estabelecidos no Artigo 198 da Constituição Federal, no Artigo 7º da Lei 

Orgânica da Saúde e nos artigos 8º, 25º, 26º e 28º do decreto 7508/2011 bem como 

em preceitos inerentes à assistência farmacêutica, sendo destacados:11  

 Universalidade e equidade; 

 Integralidade; 

 Descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

 Regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde; 

 Multidisciplinaridade e intersetorialidade; 

 Garantia da qualidade; 

 Normalização dos serviços farmacêuticos; 

 Enfoque sistêmico, isto é, ações articuladas e sincronizadas.22 

Na gestão compartilhada, há legislação que normatiza a responsabilidade de 

cada esfera de governo:41 

Municípios: Componente Básico da Assistência Farmacêutica 

Estados: Componente Especializado da Assistência Farmacêutica 

Governo Federal: Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica 

 

6.2.2 Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF) 

 

Constituído pelos medicamentos e insumos essenciais destinandos ao 

atendimento dos agravos prevalentes e prioritários da atenção básica em saúde. 

Esses medicamentos são de responsabilidade do município.48 

A regulamentação deste componente é dada pela GM/MS n.1.555, de 30 de 

julho de 2013, que também aprova suas normas de financiamento e execução. 

Esses medicamentos e insumos padronizados do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica estão definidos na Relação Municipal de Medicamentos 

(REMUME).28 

Os medicamentos padronizados pelo município estão disponíveis nos 

dispensários das Unidades Básicas de Saúde.41 (Anexo B)  

Um cartaz onde constam os medicamentos disponíveis nos dispensários das 

Unidades Básicas de Saúde está afixado nesses serviços. A Relação Municipal de 

Medicamentos (REMUME) está sendo atualizada e os itens que foram incluídos 

estão disponíveis no site da Prefeitura Municipal de Sorocaba.41 
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6.2.3 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) 

 

É regulamentada pelas Portarias GM /MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013 e 

visa garantir no âmbito do SUS o acesso ao tratamento medicamentoso de doenças 

cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos Clínicos e Diretrizes 

Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde. Os medicamentos de 

dispensação expecional (componente especializado) são geralmente, de uso 

contínuo e de alto custo. São usados no tratamento de doenção crônicas e raras e 

dispensados em farmácias específicas. O elenco de medicamentos foi atualizados 

pela GM/MS nº 1.554, de 30 de julho de 2013.41 

Em Sorocaba, a farmácia que realiza a dispensação dos medicamentos 

padronizados no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, localiza-

se no Conjunto Hospitalar de Sorocaba.41 

A dispensação dos medicamentos só é realizada mediante a apresentação de 

formulários próprios (laudo de medicamentos excepcionais), em duas vias, legível, 

com nome do princípio ativo e dosagem prescrita e termo de consentimento 

informado.41  

 

6.2.4 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) 

 

O financiamento dos medicamentos é de responsabilidade do Ministério da 

Saúde que realiza sua aquisição e repasse aos estados ou municípios, de acordo 

com o planejamento anual.11 

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES/SP), por sua vez 

recebe, armazena e distribui os medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde 

aos Departamentos Regionais de Saúde (DRS) e estes aos municípios paulistas. Os 

antirretrovirais utilzados no tratamento do HIV/AIDS são dispensados somente no 

Serviço de Assistência Municipal Especializada (SAME-DST/AIDS).39  

Os medicamentos Talidomida, medicamentos referentes ao programa de 

Tuberculose e Hanseníase somente são dispensados na farmácia da Policlínica 

Municipal para as patologias previstas na RDC nº11/2011, mediante a apresentação 

de formulários próprios.41  
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6.2.5 Programação pela Divisão de Assistência Farmacêutica 

 

Cabe a Divisão de Assistência Farmacêutica juntamente com a Central de 

Abastecimento Farmacêutico a programação dos medicamentos para abastecimento 

de toda rede municipal. A programação deve considerar o consumo médio mensal e 

consumo histórico de cada medicamento e o tempo necessário ao processamento 

do pedido de compra.41 

Consumo Médio Mensal (CMM): consiste na soma dos consumos de 

medicamentos utilizados em determinado periodo de tempo, dividido pelo número de 

meses em que cada produto foi utilizado, excluindo as perdas, empréstimos e saídas 

não regulares. 41 

Consumo Histórico: Nesse caso, são utilizados os registros de 

movimentação de estoques, dados de demanda (atendida e não atendida), 

inventários com informações de, pelo menos, 12 meses, incluídas as variações 

sazonais (que são alterações na incidência das doenças, decorrentes das estações 

climáticas). Com esses dados, consolidam-se as necessidades, desde que não 

ocorram faltas prolongadas de medicamentos e que as informações fornecidas 

sejam confiáveis.20 

 

6.2.6 Programação pelas farmácias das Unidades Básicas de Saúde 

 

As ferramentas utilizadas pelas farmácias das Unidades Básicas de Saúde 

para a programação de estoques de medicamentos são: consumo mensal e posição 

do estoque no momento da solicitação. O pedido deve ser enviado até o dia 25 de 

cada mês.41 

 

6.2.7 Programação pela Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) 

 

As ferramentas utilizadas pela Central de Abastecimento Farmacêutico para a 

programação dos estoques de medicamentos são as seguintes: relatório de 

consumo mensal e consumo histórico, e a posição de estoque no momento da 

solicitação.41 

A avaliação dos estoques é feita mensalmente para dimensionamento dos 

quantitativos e orientação da programação.41 
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6.2.8 Normas para Dispensação de Medicamentos na Policlínica Municipal de 

Sorocaba-SP 

 

Na Policlínica Municipal ocorre a dispensação de diversos medicamentos 

além dos fornecidos pelas farmácias das Unidades Básicas de Saúde, como 

medicamentos de controle especial, para tratamento de dislipidemias, Parkinson, 

Hanseníase, Tuberculose, hipotireoidismo, entre outros.41  

Na dispensação de medicamentos pela Policlínica Municipal faz-se 

necessário acompanhamento pelos programas, além da apresentação de 

formulários de acordo com os protocolos clínicos. O receituário deve ser originário 

de preferencialmente da unidade de atendimento SUS e o atendimento é exclusivo 

para munícipes de Sorocaba com comprovantes.41  

Para pacientes com receituário originado de médicos particulares ou 

convênio, este deve ser orientado a ingressar no programa de acompanhamento na 

rede, apresentando comprovação de residência em Sorocaba.  

Os medicamentos de controle especial somente são dispensados com 

receitas do SUS e para munícipes de Sorocaba.41 

 

6.3 Caracterizações dos Usuários do Dispensário da Unidade Básica de Saúde 

Jardim Simus e da Policlínica Municipal do Município de Sorocaba-SP 

 

6.3.1 Apresentação dos dados sócios demográficos 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados quantitativos oriundos da 

coleta de dados desta pesquisa. Após a coleta dos dados, através do questionário 

semiestruturado, obteve-se como universo de estudo, um total de 38 usuários, os 

quais foram entrevistados nas próprias unidades estabelecidas.  

        Os dados sócios demográficos da análise estatística encontram-se no 

Apêndice C. 

        Para atingir os objetivos foi necessário entrevistar dois grupos de pessoas: 

usuários da Policlínica Municipal (Grupo I) e da Unidade Básica de Saúde Jardim 

Simus (Grupo II); 

Os valores de significância para os dados sócio-demográficos dos usuários do grupo 

I e II encontram-se na Tabela 2. 
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Tabela 2 - Valores de Significância dos dados sociodemográficos 

Variável Valores de Significância  

Faixa Etária P=0,3865 Não significante 

Estado Civil P=0,5639 Não significante 

Gênero  P=0,0390* Significante 

Trabalho P=0,6690 Não significante 

Procedência P=0,6807 Não significante 

Escolaridade             P=0,73 Não significante 

Frequência P=0,1228 Não significante 

Tempo de uso do sistema  P=0,0293* Significante 

Renda familiar P=0,2842 Não significante 
Fonte: Autor 

 

Conforme pode-se verificar não houve diferença estatística entre a faixa 

etária, estado civil, trabalho, procedência, escolaridade, frequência e renda familiar. 

Mostra-se assim, que existe uma homogeneidade dos usuários distribuídos na 

Policlínica Municipal e na Unidade Básica de Saúde Jardim Simus. 

Apesar de não haver diferença estatística na escolaridade, destaca-se o fato 

dos usuários possuírem baixa escolaridade.  

É comprovado em literatura que baixos níveis de escolaridade dificultam a 

compreensão pelo usuário sobre a terapêutica medicamentosa e consequentemente 

podem diminuir a adesão e compreensão ao tratamento. Tal fato tem relevante 

importância, pois se associa fortemente com a educação e práticas em saúde, 

sendo esta uma das características principais para o desenvolvimento pela equipe 

multiprofissional em incorporar técnicas, além de materiais educaticos para a 

promoção ao uso racional de medicamentos.48
     

 Houve diferença estatística quanto ao gênero. O número elevado de 

consultas em mulheres já foi descrito no estudo de caracterização de prevalência 

feminina em Unidades Básicas de Saúde. Refere-se possivelmente, pela menor 

inserção no mercado de trabalho, com maior disponibilidade de tempo, além de uma 

maior propensão a buscar cuidados de saúde de modo espontâneo.49 

No tempo de espera no sistema também houve diferença estatística. Isto se 

deve ao fato de que a partir de 2013, foi implantado na Policlínica Municipal o 

Serviço de Assistência Farmacêutica e, além disto, a Policlínica Municipal também 

passou a fazer parte do Componente Estratégico de Assistência Farmacêutica, 

passando a distribuir aos usuários, além dos medicamentos essenciais, também os 

medicamentos considerados de controle especial, justificando assim a porcentagem 
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maior de usuários no período de 1 a 5 anos. A porcentagem maior no grupo II no 

período de 6 a 10 anos e maior que 10 anos, se deve ao fato de que os 

medicamentos para tratamento de patologias crônicas como hipertensão arterial e 

diabetes já eram distribuídos nestas unidades há um tempo maior do que no grupo I.   

 

Tabela 3 - Valores de Significância da presença de comorbidades 

Comorbidade Valores de Significância  

Hipertensão Arterial P=0,0822 Não significante 

Diabetes Mellitus P=0,1446 Não significante 

Dor Articular P=0,7182 Não significante 

Aparelho Respiratório P=0,6401 Não significante 

Aparelho Gastrointestinal P=0,5202 Não significante 

Alterações Hormonais               P=0,5202 Não significante 

Outros   P=0,0001* Significante 
Fonte: Autor 

 

Em relação à distribuição das demais comorbidades, a porcentagem do 

Grupo I (66,7%) foi significativamente maior do que no Grupo II (4,3%). Isto se deve 

ao fato da Policlínica Municipal ser um serviço secundário de atenção à saúde, 

apresentando portando, um nível de complexidade de patologias maior do que o 

encontrado nos usuários das Unidades Básicas de Saúde.  

 

6.4 Avaliações da Estrutura, Processo e Resultado - Usuários 

 

Em relação ao questionário semiestruturado aplicado relacionado à estrutura, 

processo e resultado, seguem as avaliações que abordam os relatos dos usuários. 

Foram entrevistados 15 usuários da Policlínica Municipal (Grupo I) e 23 usuários da 

Unidade Básica de Saúde Jardim Simus (Grupo II). 

Para melhor compreensão das questões relacionadas a estrutura, processo e 

resultado, construiu-se um quadro ( Quadro 1) que resume a avaliação desta tríade 

aos usuários. 
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Quadro 1 - Avaliação dos aspectos estrutura, processo e resultado – Usuários 

Aspecto Itens Avaliados Questões Interpretação 

Estrutura 

Ambiente 1 

Estrutura adequadamente 

regular, com algumas 

imperfeições 

Acomodação 2 

Equipamento 4 

Organização 7 

Tempo de Espera 8 

Agendamentos 9 

Acessibilidade 11 

Processo 

Medicamentos 3 Funcionamento Deficiente 

Atendimento 5 Funcionamento Regular 

Informação 6 Funcionamento Regular 

Encaminhamento 10 Funcionamento Regular 

Resultado 

Orientação Farmacêutica 12 

Funcionamento Deficiente 

Acompanhamento 

Farmacêutico 
13 

Atendimento Farmacêutico 14 

Serviço Farmacêutico 15 

Comunicação Farmacêutica 16 

Fonte: Autor 

 

Avaliação da estrutura 

 

A Unidade Básica de Saúde Jardim Simus (Grupo II) presta atendimento à 

população em um turno das 8h às 19 horas, já a Policlínica Municipal, com um 

horário de atendimento das 8h às 17 horas. Ambas com agendamento de consultas, 

e possuem fichas de registro para atendimento.  

Em nenhuma das unidades, dispunha de material educativo para distribuição 

aos usuários.  

Segundo relatos dos usuários, contam com fácil acesso às Unidades.  

Em relação, a acomodação e limpeza do ambiente, tempo de espera, 

equipamentos utilizados pelos médicos e enfermeiros e agendamentos de consultas 

estão satisteitos, tanto os usuários da Policlínica Municipal como da Unidade Básica 

em Saúde Jardim Simus. 



67 

 

Avaliação do processo 

 

Quando questionados a respeito do fornecimento de medicamentos, ocorreu 

também uma dispensa de análise de cálculos, pois 100% dos pacientes relataram 

dificuldade em obter os medicamentos prescritos, ora por falta dos mesmos, ora por 

quantidades insuficientes dispensadas, não atendendo assim, ao tratamento por 

completo. 

           Como relatam Pepe e Castro,50 tão, ou mais, importante que o medicamento 

recebido pelo paciente, é a informação envolvida. Fica evidente a necessidade de 

desenvolvimento e aprimoramento de estratégias, por parte dos diferentes níveis de 

gestão, que garantam uma dispensação adequada, saindo do foco do simples 

acesso para um acesso acompanhado de informações.  

Já em relação ao atendimento na recepção, bem como informações gerais 

esclarecidas ao telefone, e encaminhamentos a outras unidades caso houvesse 

necessidades, tanto o Grupo I como o Grupo II, revelaram satisfeitos com as 

Unidades. 

 

Avaliação do resultado 

 

Os resultados relacionados ao atendimento, orientação, acompanhamento 

farmacêutico, dispensou cáculos estatísticos, por ocorrer uma unanimidade nas 

respostas tanto no Grupo I quanto no Grupo II, ou seja, 100% dos usuários 

afirmaram não ter recebido qualquer informação, seja pelo dispensador ou pelo 

farmacêutico sobre como utilizar os medicamentos e sequer acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

Os usuários relataram que as orientações mais repassadas pelos 

dispensadores foram o “local a ser retirado” e a “próxima retirada do medicamento”. 

Com relação à atividade de orientação, Chavunduka et al.51
 demonstraram em 

estudo que é fundamental o estabelecimento de uma relação de confiança entre o 

paciente e o provedor do cuidado para que sejam superadas as barreiras que 

impedem o estabelecimento do diálogo.  

Os resultados desse estudo mostraram que 80% dos pacientes após a 

consulta médica, apresentaram um maior conhecimento sobre a terapêutica 

medicamentosa. 
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O conhecimento e a compreensão do usuário quanto à medicação, através da 

orientação, associados ao suporte social fornecido pelas pessoas da família e pela 

equipe de saúde, são as variáveis sociopsicológicas mais importantes para a 

obediência ou não do regime medicamentoso prescrito. Assim, a mudança de 

atitudes, por parte do paciente em relação ao tratamento medicamentoso, depende 

da informação recebida, do acolhimento e da forma como os pacientes incorporam e 

refazem o discurso em relação à doença e a medicação.52  

Em relação a interações medicamentosas, reações adversas e de como 

utilizar, a escassez e singularidade das informações transmitidas aos usuários 

durante o ato de dispensação é também revelada em estudos onde comprovam que 

esse fenômeno pode ser justificado, como resultado da ausência de conhecimento 

aprofundado por parte do dispensador, de rotinas de dispensação que não utilizam 

protocolos, manuais e consultas a centros de informações sobre medicamentos e 

também, das poucas atividades de capacitação, associado com a excassez do 

profissional farmacêutico.16,53 

Para Santos e Nitrini54, a detecção e intervenção dos dispensadores diante a 

possível interação medicamentosa, deveria ser bem avaliada como sugerem 

algumas pesquisas qualitativas junto ao serviço de saúde, como forma de avaliar os 

componentes do uso não racional de medicamentos. 

Este fato demonstra que ações de educação aos usuários do município de 

Sorocaba-SP, em relação ao uso racional de medicamentos e o direito do usuário a 

informação devem ser fortalecidas.  

Vale ressaltar que a ausência do profissional acarreta em uma falta de 

reconhecimento social e em pouca inserção na equipe multiprofissional de saúde, 

não representando assim, um referencial como profissional de saúde no 

dispensário.55  

 

6.5 Avaliações da Estrutura, Processo e Resultado - Farmacêuticos 

 

Foram entrevistados quatro profissionais, um farmacêutico presente 

diariamente na Policlínica Municipal, dois farmacêuticos que atuam nas demais 

Unidades Básicas de Saúde no município, em períodos distintos além da chefe de 

divisão da assistência farmacêutica, mesmo atuando na secretaria da saúde, recorre 

às unidades para dar suporte devido ao número insuficiente de profissionais 
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farmacêuticos.  

Os entrevistados relataram ter complementado a formação acadêmica 

cursando apenas algum tipo de pós-graduação.  

De modo geral, as concepções sobre a assistência farmacêutica refletem as 

representações dos profissionais farmacêuticos sobre o seu próprio processo de 

trabalho rotineiro nas unidades de saúde.16 

O medicamento se destaca como o mais evidente objeto de trabalho 

farmacêutico nas unidades de saúde, fortemente marcado pela gestão burocrática, 

ou seja, garantir a disponibilidade do medicamento ao usuário.5 

 

Avaliação da Estrutura 

 

Em relação à acomodação, iluminação, ventilação, informatização, 

localização dos dispensários, os profissionais farmacêuticos tanto do Grupo I como 

do Grupo II, relataram um desacordo de 100% da infraestrutura disponibilizada.  

Verifica-se a dificuldade para a realização das atividades de orientação em 

situação de extremo conflito que se estabelece nas unidades de saúde dada à 

localização do dispensário no elo final do processo de atendimento. Além da 

estocagem de medicamentos, dificultando o fluxo de passagem bem como um 

atendimento mais adequado ao paciente. 

 

Avaliação do Processo 

 

Quando abordados em relação às capacitações se ofertadas, dentre outras 

participações do profissional farmacêutico em possibilitar a melhoria da assistência 

farmacêutica, relataram não participar de nenhuma atividade.  

Todos os profissionais farmacêuticos envolvidos no estudo consideram 

relevantes as informações transmitidas durante o ato de dispensação para a adesão 

ao tratamento pelo usuário. Ambos detectaram muitas falhas na terapêutica 

decorrentes do ato de dispensação.  

Diante de variáveis relacionadas ao ato de dispensação, sendo elas, a 

estrutura física do local, a capacitação do profissional dispensador, o tempo hábil, 

conhecimento em relação aos procedimentos adotados ao uso dos medicamentos 

vencidos e/ou deteriorados, materiais utilizados para a promoção do uso racional de 
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medicamentos, os profissionais farmacêuticos pontuaram 100%, isto é, todos 

concordaram não existir esse trabalho nas instituições avaliadas.  

Declararam que o ato de dispensação na farmácia do município poderia ser 

aperfeiçoado e propuseram várias ações como, a capacitação dos funcionários, 

adequação da estrutura física da farmácia, farmacêutico contratado em tempo 

integral, maior tempo hábil para a dispensação e a orientação adequada.  

A formação do profissional permite que este, tenha habilidades na detecção 

de pontos críticos o que com certeza ajudaria na resolução de problemas no 

fornecimento de medicamentos.  

Foram ainda apontados pelos profissionais farmacêuticos, como problemas 

relacionados à falha no tratamento medicamentoso, de modo geral, a dificuldade de 

pacientes idosos que muitas vezes identificam o medicamento pela cor e pelo 

tamanho, a falta de informação transmitida por prescritores e dispensadores, a 

ausência do medicamento na farmácia, o paciente confuso ou desconfiado em 

relação à terapêutica medicamentosa escolhida e não adesão ao tratamento.  

Fato este evidenciado pela carência de informações transmitidas aos usuários 

do município de Sorocaba precisa ser aperfeiçoado.  

Sugere-se a adoção de ferramentas que auxiliem o ato de dispensação, na 

forma de protocolos, manuais, bem como, a adoção da rotina de consulta a centros 

de informações sobre medicamentos, ou a criação de um formulário terapêutico 

próprio disciplinando o processo e contribuindo para o uso racional de 

medicamentos. Ferramentas essas já disponibilizadas pelo Ministério da Saúde 

(MS), porém, ainda pouco utilizadas por falta de interesse ou até mesmo de 

reconhecimento dos gestores e/ou dos profissionais.56  

A contratação e a capacitação dos profissionais dispensadores são 

essenciais, assim como, medidas que direcionem a ações de assistência 

farmacêutica do simples acesso ao medicamento, para um acesso com informação 

adequada. Segundo Hepler,31 uma assistência adequada também está diretamente 

relacionada com a exigência de formação de profissionais capacitados e 

comprometidos com as necessidades da sociedade, especialmente no que se refere 

ao estabelecimento de uma relação adequada entre um usuário e um farmacêutico, 

na qual este último realiza as funções de controle do uso de medicamentos (com 

conhecimentos e experiência adequada), de forma integralmente comprometida. 
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Avaliação do Resultado 

 

No que tange a variável referente à importância do papel da educação 

continuada na assistência farmacêutica, foi entendida como tendo dado apenas uma 

base técnica e científica, somente no período da graduação destacando-se a pouca 

prática e/ou contato com o paciente, ou, ainda, como não tendo oferecido 

preparação nenhuma para o exercício da assistência farmacêutica.   

Os relatos obtidos são condizentes com o fato de a formação acadêmica dos 

entrevistados pouco ou quase nada tê-los preparados para a atividade junto ao 

usuário do medicamento. Porém, chama a atenção que referindo à graduação como 

tendo fornecido apenas a base técnica e científica, mesmo sem a prática ou contato 

com o paciente, parece-nos haver neste raciocínio ao menos duas contradições.  

Primeiro, o fato de considerar a formação técnica e científica suficiente leva a 

questionar logo em seguida dos objetivos da formação, ou seja, técnica e científica 

para quê? Para o medicamento? Para a indústria ou análises clínicas?   

Segundo, se a formação foi técnica e científica e não preparou para a 

assistência farmacêutica, então há a necessidade de questionar-se em qual área os 

entrevistados localizam as atividades que executam no dia a dia na unidade. Neste 

sentido, parece-nos pertinente deduzir certo academicismo no pensamento dos 

entrevistados, entendendo-se este como valorização apenas do conhecimento 

produzido na academia como técnico e científico.  

Assim, há certo consenso de que o complemento da formação acadêmica se 

dê na prática diária e, em alguns casos, nos cursos de especialização e 

aperfeiçoamento. Quando se observam os cursos referidos pelos entrevistados, 

mesmo na área de saúde pública, não parece que eles tenham complementado 

adequadamente a formação para a assistência farmacêutica.  

Observa-se que não há a realização nesses eventos e a obtenção de fontes 

de atualização mais específicas sobre o trabalho assistencial farmacêutico 

constituem, ainda, uma necessidade aos profissionais entrevistados, em obter um 

maior incentivo para a participação, dada a pouca disponibilidade de tempo e 

recursos financeiros relatados por eles.  

Porém, frequentemente, são citados cursos que o próprio Ministério da Saúde 

oferece gratuitamente, tendo apenas como requisito o vinculo com o SUS, além de 

congressos, quase sempre em áreas diversas da assistência farmacêutica.56  
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Apesar de não ter emergido nas entrevistas o projeto político para a categoria, 

há, contudo, percepção das necessidades e algumas ideias no sentido de melhorar 

as condições de trabalho.  

As sugestões prontamente se apresentaram nas entrevistas, repetindo em 

discurso a necessidade em melhorar as condições operacionais e de 

reconhecimento profissional.  

Segundo a OMS57, o farmacêutico tem um papel relevante a cumprir no 

sistema de saúde, devido ao seu conhecimento técnico na área dos medicamentos. 

Podemos observar que essa realidade não se faz presente, pois o profissional 

farmacêutico ainda não obteve o reconhecimento merecido perante os gestores e a 

sociedade.  

Esse fato pode ser explicado porque o medicamento talvez seja visto como 

simples mercadoria. Porém, a visão ideal de um medicamento foi descrita por 

Alonso58 como sendo o medicamento um produto químico ou biológico, acrescido de 

informação. 

 
6.6 Avaliações da Estrutura, Processo e Resultados - Farmacêuticos 

Residentes 

 
Para o efetivo desenvolvimento e implantação do Programa de Residência 

Multiprofissional em Saúde foi firmada parceria entre a Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, instituição proponente, e a Secretaria de Saúde do Município 

de Sorocaba, com o intuito de articular o mundo do trabalho e da educação, criando 

mais um espaço de consolidação de saberes e práticas, bem como de responder à 

Política Nacional de Educação Permanente.   

Como caracterização do programa há processos seletivos anuais e a duração 

do programa é de dois anos em tempo integral com dedicação exclusiva. A carga 

horária semanal é de 60 horas.  

Consta um total de 20 farmacêuticos residentes, sendo que os participantes 

desse estudo, seguindo os critérios de inclusão, ou seja, atuam há um ano no 

programa, ou seja, são considerados R2 ( residentes do segundo ano).  

Os cenários de práticas utilizados para o programa de Residência 

Multiprofissional incluem as unidades pertencentes à estrutura da rede municipal de 

saúde de Sorocaba. A rede de atenção básica do município conta atualmente com 
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31 Unidades Básicas de Saúde (UBS).  

Há uma participação de quatro farmacêuticos residentes (R2)  nas redes 

referentes à Estratégia de Saúde da Família (ESF); na Urgência e Emergência e na 

Saúde Mental.  

Foram entrevistados dois farmacêuticos residentes, um atuante na Estratégia 

de Saúde da Família e um atuante na Saúde Mental.  

Ambos relataram que atuam com outros profissionais da saúde, enriquecendo 

o conhecimento em diferentes saberes, bem como amplificam o olhar do profissional 

de saúde sobre os problemas de saúde pública, visto que falta esse tipo de 

abordagem durante a formação acadêmica. Porém, alegam não ter acesso a 

dispensação dos medicamentos nos dispensários. Apenas em suas visitas 

domiciliares, tem contato com os usuários.   

Segundo relato da farmacêutica chefe da Divisão da Assistência 

Farmacêutica, os farmacêuticos residentes acompanham os preceptores e tutores, 

em visitas e trabalhos em grupos. Fato este, ocorre por recentemente ter alterado o 

organograma e a educação estar ligada diretamente com o secretário da saúde e 

não com participação na gestão.41  
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7 CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De modo geral, podemos constatar neste estudo que a atual representação 

da assistência farmacêutica, incluindo o ciclo da assistência farmacêutica no 

município de Sorocaba-SP, ainda é muito incipiente. 

A falta de um modelo que norteie as práticas da assistência farmacêutica nos 

sistemas locais pode ser um dos fatores que dificultem a sua evolução.  

Este modelo deve ser construído de uma forma sistêmica e suas tecnologias 

devem ser adequadas às necessidades do sistema e dos usuários. A presença de 

infraestrutura adequada e do profissional farmacêutico presente, possibilita a 

qualificação das atividades de assistência farmacêutica, promovendo desta forma o 

acesso e o uso racional de medicamentos.  

A avaliação da qualidade em serviços de saúde vem se tornando, cada vez 

mais, um aspecto importante do processo de tomada de decisão por parte de 

gestores e colaboradores. Essa avaliação aumenta a probabilidade de obter-se, no 

final, resultados melhores do que se teria sem ela, e maior probabilidade de 

encontrar resultados não esperados.  

Este trabalho, ao avaliar a qualidade dos serviços prestados pela assistência 

farmacêutica, sob duas óticas distintas, usuários e profissionais, visará colaborar 

com o processo de tomada de decisão por parte dos próprios profissionais e 

gestores, já que se trata de um serviço público.  

Foram identificados tanto da parte dos usuários como dos profissionais 

farmacêuticos, uma insatisfação com os serviços prestados. Mais pertinente ainda, o 

fato do usuário desconhecer o papel do profissional farmacêutico. A relação entre 

essas duas opiniões mostra que ambos os atores pesquisados avaliam de forma 

semelhante os serviços, negativamente na sua grande maioria, como pôde ser 

observado. Apesar de ocuparem diferentes posições no processo, consideram em 

comum vários pontos críticos e dão importância semelhante as dimensões 

pesquisadas.  

Apesar de ocuparem diferentes posições no processo, consideram em 

comum vários pontos críticos e dão importância semelhante às dimensões 

pesquisadas.  

 Dessa forma, entende-se que o trabalho realizado apresenta contribuição 

significativa para o setor da saúde em estudo, pois mostra um panorama da 
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qualidade que este vem oferecendo sob a ótica de seus dois principais atores. E 

este panorama não se mostrou positivo, o que demonstra a necessidade de ações 

de melhoria.  

Futuros trabalhos devem ser realizados, na intenção de refutar ou colaborar 

as relações demonstradas, identificando um panorama de todo o município.  

A constante avaliação da qualidade do serviço em saúde seria de grande 

valia para um acompanhamento do desempenho da assistência farmacêutica, bem 

como avaliação das ações de melhoria impostas ao longo do tempo. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Eu, Thaís Martins Carneiro Sangiorgi, brasileira, farmacêutica, portadora do RG Nº 
20.502.407-5, convido-lhe  a  participar de um estudo denominado de “Avaliação da Assistência 
Farmacêutica na Atenção Primária em Saúde como estratégia para o Uso Racional de 
Medicamentos”, cujos objetivos principais são: Avaliar a Assistência Farmacêutica prestada na 
Unidade Básica de Saúde e Policlínica Municipal do município de Sorocaba - SP, assim como a 
compreensão dos pacientes após a obtenção das prescrições médicas, Identificar o uso adequado 
dos recursos da assistência farmacêutica no setor de dispensação de medicamentos e o uso racional 
de medicamentos.  

A minha participação no referido estudo será no sentido de responder a um questionário 
constituído de duas partes: na primeira contendo os dados gerais  (idade, sexo, função, categoria 
profissional, tempo de admissão e experiência, etc) e na segunda, uma escala para emitir sua opinião 
sobre a assistência farmacêutica prestada na Unidade Básica de Saúde e na Policlínica Municipal, 
bem como o grau de compreensão da prescrição médica ,etc ,os quais serão apresentados e  
explicados pela pesquisadora, quanto ao conteúdo e ao preenchimento. 

Fui alertado de que os benefícios que poderão ser gerados pela pesquisa são em relação às 
informações coletadas que poderão servir de base para delinear estratégias de intervenção na saúde 
ocupacional das categorias funcionais avaliadas e para melhorar a assistência farmacêutica  no 
ambiente de trabalho e que por outro lado não sofrerei nenhum ônus no meu trabalho. 

Estou ciente de que minha privacidade será respeitada, ou seja, meu nome ou qualquer outro 
dado ou elemento que possa de qualquer forma me identificar, será mantido em sigilo. 

Também fui informado de que posso me recusar a participar do estudo ou retirar meu 
consentimento a qualquer momento, sem precisar justificar e se desejar sair da pesquisa, não sofrerei 
qualquer prejuízo à assistência que venho recebendo. 

Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Professor Dr. Mário Luís Ribeiro 
Cesaretti e Thaís Martins Carneiro Sangiorgi, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo - 
Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde, Programa de Estudos Pós-Graduados Educação nas 
Profissões da Saúde e com eles poderei manter contato pelos telefones (15) 99607-5614 ou (15) 
99722-4486, e e-mail: thaissang@hotmail.com 

Enfim, tendo sido orientado quanto ao teor de todo o aqui mencionado e compreendido a 
natureza e o objetivo do já referido estudo, manifesto meu livre consentimento em participar, estando 
totalmente ciente de que não há nenhum valor econômico, a receber ou a pagar, por minha 
participação. 

Este projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da FCMS da PUC-
SP e em caso de reclamação ou qualquer tipo de denúncia sobre este estudo devo ligar para o CEP 
PUCSP - Sorocaba (15) 3212-9896 ou no link PAC – Atendimentos no site da PUC-
SP www.pucsp.br  

Declaro que todas as informações que preenchi são verdadeiras e que estou totalmente 
consciente quanto às informações sobre a pesquisa e minha adesão. 
 

 

Sorocaba,____de________________de 2015. 

 

 

   

Nome Completo e RG  Assinatura 

   

   

Mestranda Thaís Martins Carneiro Sangiorgi  Assinatura 

. 
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APÊNDICE B -  INSTRUMENTOS DE COLETA DE DADOS - QUESTIONÁRIOS 

 

Questionário – Farmacêuticos  

PARTE I – Dados Sociodemográficos do Farmacêutico 

 

Nome completo: ______________________________________________________  

Sexo: F ()      M () 

Data Nascimento: _____/_____/_____ 

Estado Civil: () solteiro () casado () outros         

Mora: () sozinho () cônjuge () cônjuge e filhos () outros 

Procedência:- ----------------------------------- 

Dados de atuação profissional 

Tempo de admissão na instituição: _______________________________________  

Tempo de experiência profissional na área da farmácia: _______________________  

Tem pós-graduação () sim () não Qual? ___________________________________  

Função que exerce:  _________________________  

Jornada de trabalho semanal:  ________________ h 

Possuí outros empregos? Sim () Não () 

 

PARTE II – Dados Referentes à Estrutura, Processo e Resultado da Assistência 

Farmacêutica 

 

Este questionário contém uma série de proposições referentes a Assistência 

Farmacêutica. Para responder analise cada uma das afirmações que melhor 

expressa sua percepção, marque a que melhor representa a sua opinião. 

 

DISCORDO TOTALMENTE: se discordar totalmente da afirmação.  

DISCORDO PARCIALMENTE: se apenas discordar em parte da afirmação. 

NEM CONCORDO NEM DISCORDO: se nem concordar e nem discordar da 

afirmação. 

CONCORDO PARCIALMENTE: se concordar em parte da afirmação. 

CONCORDO TOTALMENTE: se concordar totalmente com a afirmação. 

Obrigada pela colaboração. 
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Discordo 
Totalmente 

 
( 1 )  

Discordo 
Parcialmente 

 
(2)  

Nem 
concordo 

Nem 
discordo 

(3) 

Concordo 
Parcialmente 

 
(4)  

Concordo 
Totalmente 

 
(5)  

E-Os profissionais da farmácia 
demonstram disponibilidade para 
atender os usuários 

     

E-Os profissionais farmacêuticos 
demonstram disponibilidade para 
ouvir os usuários 

     

E-Os dispensários possuem 
mobiliário confortável, iluminação, 
ventilação, sistema de informação 

     

E-Tenho acesso aos materiais de 
assistência farmacêutica. 

     

E-Os horários de capacitação 
profissional são adequados às 
minhas necessidades. 

     

P-O tempo despendido na maioria 
das apresentações da capacitação 
profissional é longo. 

     

P-As aulas expositivas na 
capacitação profissional contemplam 
as especificidades de cada setor da 
assistência farmacêutica 

     

P-Os temas das apresentações para 
o aperfeiçoamento profissional 
atendem às necessidades da equipe 
de farmácia. 

     

P-A capacitação profissional aborda 
aspectos éticos da segurança do 
usuário. 

     

E-O dispensário adota normas 
específicas para o armazenamento 
de medicamentos. 

     

R-Não tenho conhecimento de como 
realizar as notificações dos eventos 
adversos nesta instituição. 

     

R-A capacitação facilita o 
relacionamento interpessoal da 
equipe de farmácia com a equipe 
multidisciplinar. 

     

R-O resultado dos indicadores 
assistenciais de farmácia desta 
instituição não é divulgado. 

     

R-Não tenho conhecimento do 
principal procedimento adotado em 
relação aos medicamentos vencidos 
e/ou deteriorados.  

     

R-O treinamento admissional aborda 
a maioria dos processos 
(Procedimento operacional Padrão) 
existentes nesta instituição. 

     

E-Os recursos visuais utilizados na 
capacitação profissional não são 
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adequados. 

E-A localização do dispensário 
dificulta a minha participação. 

     

P-Consigo dar atendimento 
farmacoterapêutico nesta Unidade 
necessidades. 

     

E-O número de profissionais que 
atuam nos dispensários é suficiente 
para o atendimento das 
necessidades realizadas no serviço 
da assistência farmacêutica 

     

P-O conteúdo de medicamentos 
dispensados atendem as 
necessidades desta Unidade 

     

P-As estratégias de ensino utilizadas 
nos cursos favorecem a minha 
aprendizagem. 

     

P-A Instituição possibilita a 
participação total dos colaboradores 
nos cursos e capacitações. 

     

R-As atividades desenvolvidas no 
treinamento admissional acarretam 
melhorias na qualidade da 
assistência de farmacêutica 

     

R-Os treinamentos ministrados 
propiciam a minha atualização 
profissional. 

     

E-O profissional farmacêutico 
discute diariamente o plano de 
assistência prestada com os demais 
profissionais da equipe 
multiprofissional. 

     

E-Os conteúdos dos medicamentos 
contidos na REMUME atendem a 
necessidade desta Unidade. 

     

R-A minha participação nas 
atividades oferecidas no treinamento 
admissional, capacita-me a realizar 
minhas atividades com mais 
segurança. 

     

P-Os profissionais que atuam no 
nessa Unidade são preparados para 
o desenvolvimentos das atividades 
da assistência farmacêutica.  

     

E-Os materiais utilizados nas 
capacitações são suficientes para o 
meu aprendizado. 

     

E-É frequente a existência de 
controle de estoque de 
medicamentos na Unidade. 

     

R-Tenho conhecimento da 
importância do papel da Educação 
Continuada na Assistência 
Farmacêutica. 
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Questionário – Usuários 

PARTE I – Dados Sociodemográfico do Usuário 

Nome completo:.............................................. 

Sexo: F ()      M () 

Data de Nascimento: 

Estado Civil: () solteiro () casado () outros 

Mora: () sozinho () cônjuge () cônjuge e filhos () outros 

Procedência: ...................................... 

Trabalha () sim     () não 

Função que exerce ou exerceu: ___________________________ 

Seu grau de Instruç  

 () Sem escolaridade () Fundamental () Ensino M dio ( ) Superior  

Frequência com que você utiliza os serviços oferecidos na Unidade:  

() Diariamente 

() Semanalmente 

() Mensalmente 

() Outro 

 

 

() Utilizo a menos de um ano 

() Utilizo 1 a 5 anos 

() Utilizo 6 a 10 anos 

() Utilizo mais de 10 anos 

Qual ( ê frequenta? 
 ___________________________________________________________________  
Renda Familiar: 

() 1 salário Mínimo 

() até 2 salários mínimos 

() mais que 3 salários mínimos 

 

Problema de Saúde: 

() Pressão arterial () Diabetes Dor na Articulação () Aparelho respiratório 
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() Trato gastro- intestinal () Hormonal () Outros:........................................ 

 

PARTE II – Dados Referentes à Estrutura, Processo e Resultado da Assistência 

Farmacêutica 

Instruções para o Preenchimento 

Este questionário contém uma série de proposições referentes a Assistência 

Farmacêutica. Para responder analise cada uma das afirmações que melhor 

expressa sua percepção, marque a que melhor representa a sua opinião. 

 

DISCORDO TOTALMENTE: se discordar totalmente da afirmação.  

DISCORDO PARCIALMENTE: se apenas discordar em parte da afirmação. 

NEM CONCORDO NEM DISCORDO: se nem concordar e nem discordar da 

afirmação. 

CONCORDO PARCIALMENTE: se concordar em parte da afirmação. 

CONCORDO TOTALMENTE: se concordar totalmente com a afirmação. 

Obrigada pela colaboração. 
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-

 

-
 

Indiferente 
-

 
-

 

1. Ambiente limpo e organizado  
     

2. Ambiente espaçoso, com acomodaç  para 
espera       

3. Todos os medicamentos de uso contínuo são 
entregues       

4. Equipamentos novos utilizados no 
atendimento médico e enfermagem      

5. Agilidade no atendimento da recepção  
     

6. Informação clara por telefone  
     

7. Organização no agendamento das consultas 
     

8. Tempo de espera para o agendamento das 
consultas      

9. Possibilidade em agendar consultas sempre 
que necessário       

10. Possibilidade de encaminhamento para outra 
instituiç       

11. 
      

12. Percebe melhora da saúde com as 
informações obtidas pelo farmacêutico      

13. Tem acompanhamento do farmacêutico após 
as consultas, com prontuários, fichas       

14. Tem atendimento do farmacêutico após a 
consulta no dispensário      

15. Qualidade dos serviços prestados pelo 
farmacêutico perante ao uso dos medicamentos       

16. Comunicação do farmacêutico com o usuário 
é explicativa e clara      
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APÊNDICE C – DADOS SOCIODEMOGRÁFICOS-USUÁRIOS 

 

Distribuição de idade 

FAIXA ETÁRIA 

 Grupo I Grupo II 

 MÉDIA MEDIANA MÉDIA MEDIANA 

     

18 a 68 51,6 56,0   

18 a 76   53,4 59,0 

 Z=0,87 (P= 0,3865) 

Fonte: Autor 

 

Distribuição de Estado Civil  

ESTADO CIVIL 

 Grupo I Grupo II 
Estado 
Civil 

N % N % 

     
Solteiro 4 26,7 3 13 
Casado 8 53,3 14 60,9 
Outros 3 20,0 6 26,1 
     
TOTAL 15 100 23 100 
     
   X2=1,15 (P=0,5639) 

Fonte: Autor 

 

Distribuição de Gênero 

GÊNERO 

 Grupo I Grupo II 
Gênero N % N % 
     
Feminino 11 73,3 9 39,1 
Masculino 4 26,7 14 60,9 
     
     
TOTAL 15 100 23 100 
     
   X2=4,26 (P=0,0390) 

Fonte: Autor 
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Distribuição de Trabalho 

TRABALHO 

 Grupo I Grupo II 
Atividade N % N % 
     
Trabalha 4 26,7 9 39,01 
Aposentado 7 46,7 10 43,5 
Não 
trabalha 

4 26,7 4 17,4 

     
TOTAL 15 100 23 100 
     
   X2=0,80 (P=0,6690) 

Fonte: Autor 

 

 

Distribuição de Procedência 

PROCEDÊNCIA 

   
Grupo Sorocaba Outros Total % 
     
I 13 2 15 87,7 
II 18 5 23 78,3 
     
     
TOTAL 31 7 38 81,6 
     
 Teste Exato de Fisher P=0,6807 

Fonte: Autor 

 

 

Distribuição de Escolaridade 

ESCOLARIDADE 

 Grupo I Grupo II 
Escolaridade N % N % 
     
Fundamental 7 46,67 3 13,04 
Médio 7 46.67 14 60,87 
Superior 1 6,67 6 26,09 
     
TOTAL 15 100 23 100 
     
   X2=0,73 (P=0,6940) 

Fonte: Autor 
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Distribuição de Frequência de Retirada de Medicamentos 

FREQUÊNCIA 

 Grupo I Grupo II 
Frequência N % N % 
     
Semanalmente 0 0,0 5 21,7 
Mensalmente 10 67,0 10 43,5 
Outros 5 33,0 8 34,8 
     
TOTAL 15 100 23 100 
     
   X2=4,19 (P=0,1228) 

Fonte: Autor 

 

Distribuição de tempo de Uso do Sistema 

TEMPO DE USO DO SISTEMA 

 Grupo I Grupo II 
Tempo 
(anos) 

N % N % 

     
<1 3 20 2 8,7 
1 a 5 9 60,0 5 21,7 
6 a 10 1 6,7 4 17,4 
>10 2 13,3 12 52,2 
     
TOTAL 15 100 23 100 
     
   X2=9,00 (P=0,0293) 

Fonte: Autor 

 

 

Distribuição de Renda Familiar 

RENDA FAMILIAR (SALÁRIO MÍNIMO) 

 Grupo I Grupo II 
Renda  N % N % 
     
1 5 33,3 3 13,0 
Até 2 7 46,7 12 52,2 
3 ou + 3 20,0 8 34,8 
     
TOTAL 15 100 23 100 
     
   X2=2,52 (P=0,2842) 

Fonte: Autor 
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Distribuição de Hipertensão Arterial 

HIPERTENSÃO ARTERIAL 

   
Grupo Presença Ausência Total %Presença 
     
I 3 12 15 20,0 
II 11 12 23 47,8 
     
     
TOTAL 14 24 38 36,8 
     

  X2=3,01 (P=0,0822) 

Fonte: Autor 

 

Distribuição de Diabetes Mellitus 

DIABETES MELLITUS 

   
Grupo Presença Ausência Total %Presença 
     
I 2 13 15 13,33 
II 9 14 23 39,01 
     
     
TOTAL 11 27 38  
     

 Teste Exato de Fischer P=0,1446 

Fonte: Autor 

 

Distribuição de Dor Articular 

DOR ARTICULAR 

   
Grupo Presença Ausência Total %Presença 
     
I 3 12 15 20,0 
II 6 17 23 26,01 
     
     
TOTAL 9 29 38  
     

 Teste Exato de Fischer P=0,7182 

Fonte: Autor 
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Distribuição de Doenças no Aparelho Respiratório 

APARELHO RESPIRATÓRIO 

   
Grupo Presença Ausência Total %Presença 
     
I 1 14 15 6,67 
II 3 20 23 13,0 
     
     
TOTAL 4 34 38 10,5 
     

 Teste Exato de Fischer P=0,6401 

Fonte: Autor 

 

Distribuição de Doenças no Aparelho Gastrointestinal 

APARELHO GASTROINTESTINAL 

   
Grupo Presença Ausência Total %Presença 
     
I 2 13 15 13,33 
II 2 21 23 8,7 
     
     
TOTAL 4 34 38  
     

 Teste Exato de Fischer P=0,5202 

Fonte: Autor 

 

Distribuição em Alterações Hormonais 

ALTERAÇÕES HORMONAIS 

   
Grupo Presença Ausência Total %Presença 
     
I 2 13 15 13,33 
II 2 21 23 8,7 
     
     
TOTAL 4 34 38  
     

 Teste Exato de Fischer P=0,5202 

Fonte: Autor 
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Distribuição em demais Comorbidades 

OUTROS 

   
Grupo Presença Ausência Total %Presença 
     
I 10 5 15 66,67 
II 1 22 23 4,3 
     
     
TOTAL 11 27 38 28,9 
     

 Teste Exato de Fischer P=0,0001 

Fonte : Autor 
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APÊNDICE D – TESTE G DE COHRAN 

 

 HAS DM 
DOR 

ARTICULAR 
AP. RESP 

AP. 

GAST. 

ALT. 

HORM. 
OUTROS L L

2 

Grupo I 

TOTAL 3 2 3 1 2 2 10 23 53 

% 20,00 13,33 20,00 6,67 13,33 13,33 66,67   

ORDENAÇÃO 2,5 5 2,5 7 5 5 1   

Teste G de COCHRAN / Gcalculado=21,56 (P=0,0015) 

Grupo II 

TOTAL 11 9 6 3 2 2 1 34 93 

% 47,83 39,13 26,09 13,04 8,70 8,70 4,35   

ORDENAÇÃO 1 2 3 4 5,5 5,5 7   

Teste G de COCHRAN / Gcalculado=26,32 (P=0,0002) 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE E – TESTE DE CONCORDÂNCIA DE KENDALL 

  

 Grupo I Grupo II 

 Frequência Posto Frequência Posto 

Pressão Arterial 3 2,5 11 1 

Diabetes Mellitus 2 5 9 2 

Dor Muscular 3 2,5 6 3 

Ap Respiratório 1 7 3 4 

Ap. 

Gastrointestinal 

2 5 2 5,5 

Alt. Hormonais 2 5 2 5,5 

Outros 10 1 1 7 

 Teste de Concordância de Kendall W=046(P=0,4758) 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE F - DISTRIBUIÇÃO SEGUNDO OS ESCORES DO MODELO DE 

DONABEDIAN – USUÁRIOS DO GRUPO I E GRUPO II 

 

GRUPO I 

 Estrutura Processo Resultado 

 1 2 4 7 8 9 11 3 5 6 10 12 13 14 15 16 

                 

mediana 4,0 4,0 2,0 4,0 2,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

média 4,0 3,6 2,5 2,8 1,8 2,5 3,3 3,3 3,6 3,0 2,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 X
2

R=17,35 (P=0,0081) X
2
R=7,06 (P=0,0700) X

2
R=0,0 (P=1,0) 

 

 

 

GRUPO II 

 Estrutura Processo Resultado 

 1 2 4 7 8 9 11 3 5 6 10 12 13 14 15 16 

                 

mediana 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,0 4,0 3,0 3,0 3,0 2,7 0,7 0,5 0,4 0,5 0,3 

média 3,7 3,4 3,2 2,8 2,3 2,3 3,6 4,0 4,0 3,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 X
2

R=14,46 (P=0,0249) X
2
R=1,08 (P=0,07813) X

2
R=0,53 (P=0,09705) 

Fonte: Autor 
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APÊNDICE G – TESTE DE MANN WHITNEY 

 

ESTRUTURA 

 Média Mediana Teste de Mann Whitney 

 Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Z calculado P 

1 4,0 3,7 4,0 4,0 Z=0,67 P=0,5016 

2 3,6 3,4 4,0 4,0 Z=0,10 P=0,9168 

4 2,5 3,2 2,0 4,0 Z=1,60 Z=0,1101 

7 2,8 2,8 4,0 4,0 Z=0,149 P=0,9881 

8 1,8 2,3 2,0 3,0 Z=0,87 P=0,3865 

9 2,5 2,3 2,0 2,0 Z=0,33 P=0,7425 

11 3,3 3,6 4,0 4,0 Z=0,19 P=0,8461 

    

PROCESSO 

 Média Mediana Teste de Mann Whitney 

 Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Z calculado P 

3 3,3 4,0 4,0 3,0 Z=0,55 P=0,5806 

5 3,6 4,0 4,0 3,0 Z=1,49 P=0,1354 

6 3,0 3,0 4,0 3,0 Z=0,10 Z=0,9168 

10 2,1 3,0 2,0 2,7 Z=1,05 P=0,2959 

       

RESULTADO 

 Média Mediana Teste de Mann Whitney 

 Grupo I Grupo II Grupo I Grupo II Z calculado P 

12 0 0,0 0 0,7 Z=1,12 P=0,2628 

13 0 0,0 0 0,5 Z=0,6719 P=0,5016 

14 0 0,0 0 0,4 Z=0,6719 Z=0,5016 

15 0 0,0 0 0,5 Z=0,6719 P=0,5016 

16 0 0,0 0 0,3 Z=0,6719 P=0,5016 

Fonte: Autor 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM 

PESQUISA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE – PUC/SP 
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ANEXO B - RELAÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E POLICLÍNICA 

MUNICIPAL DE SOROCABA-SP 

 

Relação das Unidades de 
Saúde de Sorocaba-SP 

TELEFONES ENDEREÇO 

Unidade Básica de Saúde Angélica  3223-3113 / 3223-4870 R. Major Silva Vilela, 27  
Unidade Básica de Saúde 
Aparecidinha  

3225-2759 / 3225-3896 
R. Joaquim Machado, 62  

Unidade Básica de Saúde Barão  3233-1559 / 3234-5621 R. Afonso Muraro,41  
Unidade Básica de Saúde 
Barcelona  

3227-4346 / 3227-9102 
R. Colômbia, 253  

Unidade Básica de Saúde 
Brigadeiro Tobias  

3236-6005 / 3236-6789 
R. Ana Gomes Correa, 55  

Unidade Básica de Saúde Cajuru  3225-1121 / 3225-4602 Av. Paraná, 3719  
Unidade Básica de Saúde Cerrado  3221-7445 / 3202-4691 R. Visc. do Rio Branco, 885  
Unidade Básica de Saúde Éden  3225-3105 / 3225-4566 R. Salvador Leite Marques,933  
Unidade Básica de Saúde Escola  3232-9150 / 3234-5777 Av Com. Pereira Inácio, 500  
Unidade Básica de Saúde Fiore  3233-3585 / 3234-5622 R. André Manente, s/n  
Unidade Básica de Saúde Habiteto  3311-1701 / 3311-1710 Av. Itavuvu, 7000  
Unidade Básica de Saúde Vila Haro  3227-2370 / 3227-2247 R. Aristides Silva Lobo, 379  
Unidade Básica de Saúde Hortência  3227-5438 / 3227-4592 R. Teodoro Kaisel, 677  
Unidade Básica de Saúde 
Laranjeiras  

3226-5170 PA 3226-1461 
R. Sônia Bernuncio, 24  

Unidade Básica de Saúde Lopes de 
Oliveira  

3223-2228 / 3223-3256 
Av Riusaku Kanizawa, 795  

Unidade Básica de Saúde Márcia 
Mendes  

3221-3984 / 32028977 
R. José Augusto Rabelo Jr, 91  

Unidade Básica de Saúde Maria do 
Carmo  

3232-6520 / 3234-5623 
R. Joaquim Ferreira Barbosa, 
727  

Unidade Básica de Saúde Maria 
Eugência  

3226-1370 / 3226-4631 
R. Mário Romano, 264  

Unidade Básica de Saúde Mineirão  3233-7165 / 3234-5624 R. Ten. Érico Oliveira, 110  
Unidade Básica de Saúde Nova 
Esperança  

3221-1214 / 3222-6404 
R. Paula Mayer Cattini, 689  

Unidade Básica de Saúde Nova 
Sorocaba  

3221-1214 / 3222-6404 
Av Americana, 351  

Unidade Básica de Saúde Paineiras  3226-7178 / 3226-4176 R. Eliza Stefani Lamos, 130  
Unidade Básica de Saúde Sabiá  3233-0974 / 3234-5661 R. Dionizio Bueno Sampaio, 91  
Unidade Básica de Saúde Santana  3233-1160 / 3234-5620 R. Deodoro Reis, 150  
Unidade Básica de Saúde São 
Bento  

3223-2359 / 3223-1365 
Av. Gualberto Moreira, 1501  

Unidade Básica de Saúde São 
Guilherme  

3239-8964 / 3239-9245 
Francisco Agusto, 51  

Unidade Básica de Saúde Jd Simus  3221-1177 / 3202-6845 R. Alameda dos Lírios, 327  
Unidade Básica de Saúde Sorocaba 
I  

3221-7922 / 3202-6900 
R. Dr Américo Figueiredo, 3171  

Unidade Básica de Saúde Ulisses 
Guimarães  

3239-5016 / 3239-9563 
R. Fernando Irineu Corrá, S/N  

Unidade Básica de Saúde Vitória 
Régia  

3226-1001 / 3226-4683 
R. Francisco da Silva Martins, 35  

Unidade Básica de Saúde Wanel 
Ville  

3202-1662 / 3202-2109 
R. Alexandre Caldini, 442  
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Unidade Pré-Hospitalar - Zona 
Norte  

3219-3190 
Av. Itavuvu, 101  

Unidade Pré-Hospitalar - Zona 
Oeste  

3202-1867 
Av General Carneiro, 1670  

Policlínica Municipal - Dr. Edward 
Maluf  

3219-2200 
Av. Senador Roberto Simonsen, 
987  

 




