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RESUMO 

 

MADURO, L. C. S. Avaliação participativa da gestão da Assistência Farmacêutica 

de Ribeirão Preto/SP. 2020. 102f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

O SUS mudou a forma como o Estado deve enxergar a Saúde, a partir desse novo 

modelo, o Brasil se torna um país que possui, constitucionalmente, o direito a saúde, 

com a obrigação governamental de fornecê-la. Dentro desse novo modelo a Assistência 

Farmacêutica assume protagonismo, uma vez que os medicamentos são as principais 

tecnologias de saúde utilizadas, garantir o acesso e o uso racional possibilita qualidade 

de vida, por isso a gestão deve ser bem articulada. Foi realizado um trabalho com o 

objetivo de Avaliar as operações logísticas da Assistência Farmacêutica de Ribeirão 

Preto/SP, bem como o acesso aos medicamentos, por meio de um instrumento 

participativo, para isso foi utilizado o Instrumento de Auto-Avaliação Participativa da 

Assistência Farmacêutica (IAPAF), do Ministério da Saúde, e os indicadores da 

Organização Mundial da Saúde presentes na publicação: “How to investigate drugs in 

health facilities”. Foi encontrado que a maioria dos medicamentos prescritos foram 

disponibilizados, bem como estavam prescritos pelo nome genérico, em relação ao 

IAPAF a maioria dos indicadores ficaram entre o cenário 2 (43,45%) e o cenário 3 

(40,18%). A gestão da assistência farmacêutica foi considerada boa, em relação aos 

aspectos logísticos, principalmente no que se refere a disponibilidade de medicamentos, 

porém falha em desenvolver atividades de cuidado farmacêutico como 

acompanhamento farmacoterapêutico, dispensação e a atividades de educação e 

saúde. 

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Gestão; Avaliação; Serviços Públicos 

 



 

ABSTRACT 

 

MADURO, L. C. S. Participatory evaluation of the Pharmaceutical Services 

management in Ribeirão Preto/SP (em negrito, somente primeira letra maiúscula, 

exceto nome próprio). 2020. 000f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2020. 

 

SUS has changed the way the State should see Health, from this new model, Brazil 

becomes a country that determines the right to health with the governmental obligation 

to provide it, within this new thinking, Pharmaceutical Assistance takes center stage, 

since medicines are the main health technologies used, ensuring access and rational 

use enables quality of life, so management must be well articulated. A study was carried 

out with the objective of evaluating the management of pharmaceutical assistance in 

Ribeirão Preto / SP by providing medicines and pharmaceutical services to the 

population. For this purpose, the Participatory Self-Evaluation Instrument for 

Pharmaceutical Assistance (IAPAF) was used. Ministry of Health, and the World Health 

Organization indicators present in the publication: “How to investigate drugs in health 

facilites”. It was found that most of the prescription drugs were made available, as well 

as they were prescribed by the generic name, in relation to IAPAF, most indicators were 

between scenario 2 (43.45%) and scenario 3 (40.18). The management of 

pharmaceutical assistance was considered to be good in relation to logistical aspects, 

especially with regard to the availability of medicines, but failed to develop 

pharmaceutical care activities such as pharmacotherapeutic follow-up, dispensing and 

education and health activities. 

 

Keywords: Pharmaceutical care; Management; Evaluation; Public services. 

 



 

LISTA DE FIGURAS 

Figura 1 - Distritos de saúde de Ribeirão Preto ......................................................................... 19 

Figura 2 - Instrumento de Auto-avaliação para o Planejamento da AF ..................................... 30 

Figura 3 - Organograma da Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Preto.......................... 41 

Figura 4 - Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica à Saúde ................................................. 63 

  



1 
 

LISTA DE TABELAS 

Tabela 1– Dados sociodemográficas dos usuários entrevistados. .............................................. 34 

Tabela 2- Nível de ensino dos usuários de 60 anos ou mais. ..................................................... 34 

Tabela 3 – Informações referentes aos medicamentos presentes nas prescrições dos usuários. 35 

Tabela 4 - Média de medicamentos prescritos para idosos e não idosos ................................... 36 

Tabela 5 - Diagnósticos referidos pelos usuários ....................................................................... 36 

Tabela 6 - Profissionais que prestaram orientações quanto a utilização do(s) medicamento(s) 

prescrito(s). .................................................................................................................................. 36 

Tabela 7 - Tempo de trabalho no SUS e tipo de formação dos participantes da oficina. ........... 37 

Tabela 8 - Classificação da gestão da AF e do próprio desempenho profissional. .................... 37 

Tabela 9 - Resultado do IAPAF ................................................................................................. 38 

Tabela 10 - Problema mais urgente a ser resolvido pela gestão da AF. ..................................... 39 

  



2 
 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

AF Assistência Farmacêutica 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 

APS Atenção Primária a Saúde 

CEME Central de Medicamentos 

CEP Comitê de Ética em Pesquisa 

CFT Comissão de Farmácia e Terapêutica 

CONASEMS Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde 

CONASS Conselho Nacional de Secretários da Saúde. 

DAF Departamento de Assistência Farmacêutica 

DCB Denominação Comum Brasileira 

DCI Denominação Comum Internacional 

DST Doença Sexualmente Transmissível 

FCFRP Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

IAPAF Instrumento de Auto Avaliação Participativa da Assistência Farmacêutica 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

LME Lista de Medicamentos Essenciais 

MS Ministério da Saúde 

NASF Núcleo de Apoio Saúde da Família 

NOAS Norma Operacional da Assistência à Saúde 

NOB Norma Operacional Básica 

OMS Organização Mundial de Saúde 

ONU Organização das Nações Unidas 

OPAS Organização Pan-Americana da Saúde 

PMS Plano Municipal de Saúde 

PNAF Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

PNAUM 

Pesquisa Nacional Sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos 

PNM Política Nacional de Medicamentos 

PNPIC Política Nacional De Práticas Integrativas e Complementares No SUS 

RAS Rede de Atenção à Saúde 

REMUME Relação Municipal de Medicamentos Essenciais 

RENAME Relação Nacional de Medicamentos Essenciais  

RFM Rede Farmácia de Minas 

SMS Secretaria Municipal de Saúde 

SP São Paulo 

SUS Sistema Único de Saúde 

TCLE Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UBDS Unidade Básica e Distrital de Saúde 

UBS Unidades Básicas de Saúde 

URM Uso Racional de Medicamentos 

USP Universidade de São Paulo 



 

 

Sumário 
1. INTRODUÇÃO .................................................................................................................... 1 

1.1. Constituição brasileira e o SUS ...................................................................................... 2 

1.2. Assistência farmacêutica ............................................................................................... 7 

1.3. Gestão da Assistência Farmacêutica ........................................................................... 11 

1.4. Avaliação de serviços de saúde ................................................................................... 17 

1.5. Ribeirão Preto ............................................................................................................. 19 

1.6. Justificativa .................................................................................................................. 20 

2. OBJETIVOS ...................................................................................................................... 23 

2.1    Objetivos específicos: ..................................................................................................... 24 

3. MATERIAIS E MÉTODOS: ............................................................................................. 25 

3.1. Desenho do estudo: .................................................................................................... 26 

3.1.1. Documento “How to investigate drug us in health facilities” ............................. 26 

3.1.2. Planejar é possível - Instrumento de Autoavaliação para o Planejamento em AF 

(IAPAF)                                                                                                                                            28 

3.2. População do estudo ................................................................................................... 29 

3.3. Protocolo experimental: ............................................................................................. 29 

3.3.1. Primeira fase: Profissionais da AF de Ribeirão Preto. ......................................... 29 

3.3.2. Segunda fase: Usuários. ...................................................................................... 31 

3.4. Análise estatística: ....................................................................................................... 31 

3.5. Aspectos éticos: ........................................................................................................... 32 

4. RESULTADOS: ................................................................................................................. 33 

4.1. Resultados das entrevistas com usuários ................................................................... 34 

4.2. Resultados da oficina com a equipe de saúde: ........................................................... 37 

5. DISCUSSÃO ..................................................................................................................... 40 

5.1 Considerações finais .......................................................................................................... 63 

6. CONCLUSÃO ................................................................................................................... 66 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................................ 68 

ANEXOS ....................................................................................................................................... 83 

ANEXO A -  INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA (IAPAF) .......................................................................................................... 84 

ANEXO B- INSTRUMENTO DA EQUIPE ..................................................................................... 99 

ANEXO C – FORMULÁRIO COM INDICADORES DA OMS. ...................................................... 101 



1 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 
 



2 
 

1.1. Constituição brasileira e o SUS 

A constituição brasileira promulgada em 1988 e apelidada de constituição cidadã, 

trouxe em seu escopo um conjunto de garantias sociais, colocadas como direito de todo e 

qualquer cidadão brasileiro, competindo ao Estado a obrigatoriedade em garantir os 

mesmos, a carta magna classifica a saúde como um direito fundamental e social do ser 

humano, em que o Estado tem a responsabilidade de garantir, mediante quaisquer 

condições que sejam necessárias, o seu pleno exercício (BRASIL, 1988).Esse novo marco 

legal, instituído a partir da promulgação da constituição, estabelece diretrizes que 

deveriam ser seguidas na construção do novo sistema público de saúde (COHN, 2009). 

A nova forma de enxergar a saúde foi discutida durante a 8a Conferência Nacional 

de Saúde, nesse evento se debateu a necessidade de entender a saúde associada a outros 

elementos, entendendo que, para ter saúde é preciso garantir trabalho em condições 

dignas; alimentação para toda a população; moradia digna e higiênica; educação e 

informação; qualidade satisfatória do meio ambiente; transporte seguro e acessível; 

esporte, lazer e segurança; participação da população nas mudanças, gestão e controle das 

ações em saúde; acesso universal e igualitário (BRASIL, 1986). 

O novo sistema chamado de Sistema Único de Saúde (SUS), institucionalizado pelo 

artigo 198º que diz: As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com 

as seguintes diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 

II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; III - participação da comunidade (BRASIL, 1988) 

O objetivo era englobar todas as atividades e serviços de saúde administrados pelo 

Estado, atuando sobre todo o território nacional. Sua ação é desenvolvida de forma 

hierarquizada e regionalizada, por meio de uma estrutura que além de garantir os direitos 

básicos de cidadania, também se insere nas políticas públicas de seguridade social 

(BRASIL, 2020). 

Após a institucionalização, o SUS foi regulamentado por legislações posteriores, a 

primeira foi a lei orgânica número 8.080 de 1990, que diz respeito as condições para 

promoção, recuperação e proteção da saúde, além de abordar como deveria ser a 

organização e funcionamento dos serviços (BRASIL, 1990a). No mesmo ano foi 

promulgada também a lei número 8.142/90, regulamentando a participação social na 

gestão do SUS e a transferência de recursos entre as esferas de governo (BRASIL, 1990b). 
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A constituição deixa clara que a concepção do SUS se baseia em necessidades da 

população, firmando um compromisso do Estado em garantir o bem-estar social, para isso 

o novo sistema segue três princípios doutrinários, a saber: Universidade, garantindo o 

direito a todas as pessoas, independente de quaisquer características que as distinguem, 

demonstrando que o SUS não é um projeto de grupo, mas sim para todos os cidadãos 

brasileiros; equidade, com o objetivo de diminuir desigualdades respeitando as 

necessidades distintas, investindo mais onde a carência é maior; Integralidade, buscando 

o entendimento da pessoa como um todo, propiciando dessa forma um atendimento e 

todos os níveis necessários, incluindo promoção da saúde, prevenção de doenças, 

tratamento e reabilitação (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990b). 

A forma como a saúde, e o próprio SUS, são apresentadas na constituição, 

corroboram outro importante artigo constitucional, o 196o que diz: “A saúde é direito de 

todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à 

redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 

e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (BRASIL, 1988). Percebe-se que 

a constituição não estabelece direito a serviços de saúde, mas sim direito a saúde, uma 

visão expandida sobre o conceito, que demanda mudança profunda na forma de gestão de 

saúde, e grande poder de organização. 

O SUS possui princípios organizativos que devem ser obedecidos para que se 

cumpram os princípios doutrinários. O primeiro princípio organizativo é a 

descentralização, que redistribui as funções administrativas entre as três esferas de poder, 

favorecendo a oferta de serviços de qualidade e mais controle da população; o outro 

princípio é a regionalização que deve ser feitas por articulações desenvolvidas por meio 

de consórcios e pactos, baseadas em critérios epidemiológicos, e em caráter 

hierarquizado; e por fim, o princípio da participação social, essa participação deve ser 

feita por meio dos conselhos e conferências de saúde, traçando objetivos e metas além de 

fiscalizar as ações de gestão (BRASIL, 1990a). 

A participação comunitária é uma nova forma de enxergar a relação Estado e 

cidadão, onde o usuário do sistema é convidado a discutir a respeito dos objetivos e 

caminhos que o SUS irá seguir, nada melhor que o próprio beneficiário aponte as 

demandas a serem equacionadas, a partir de uma participação efetiva dentro da gestão do 

sistema (SILVA et al., 2016). 

Após a institucionalização e a regulamentação do SUS, iniciou-se um longo 

processo de sua implementação, que está em execução até os dias de hoje, o qual se 
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desenvolveu a partir da promulgação das Normas Operacionais, portarias ministeriais que 

definem critérios para que estados e munícipios se organizem e recebam repasses de 

recursos do fundo da saúde (SILVA et al., 2016). 

As primeiras Normas Operacionais foram chamadas de Normas Operacionais 

Básicas (NOB), e eram utilizadas para definir estratégias de reorientação e operação do 

SUS, essas estratégias deveriam vir acompanhadas da avaliação periódica de desempenho 

do Sistema (BRASIL, 1996) 

As NOBs foram substituídas posteriormente pelas Normas Operacionais da 

Assistência à Saúde (NOAS), a primeira NOAS foi publicada em 2001 e tinha por 

objetivo dar forma concreta a operacionalização para se efetivar os preceitos 

constitucionais da saúde, a segunda NOAS, publicada em 2002 era uma revisão da NOAS 

01/01 (BRASIL, 2001; BRASIL, 2002). As NOAS reforçavam os princípios 

constitucionais do SUS, garantindo o direito a saúde por meio da diminuição das 

desigualdades e promoção da equidade, otimizando recursos direcionados aos problemas 

de cada região, expandindo com isso, o processo de descentralização e o acesso a serviços 

de saúde (CONASS, 2009). 

Para a regionalização é preciso fazer uma diferenciação entre território político 

administrativo e território sanitário, o primeiro é definido por divisões político-   

administrativas que nem sempre contemplam as mesmas necessidades sanitárias, 

enquanto os territórios sanitários se aproximam por necessidades em comum, a APS deve 

seguir esse modelo de territorialização agrupando regiões de acordo com a sua demanda 

(FARIA; PAIVA, 2019). 

Em relação ao planejamento no SUS, a Portaria/GM 399, 22 de fevereiro de 2006 

apresenta diretrizes a respeito do tema, essa portaria define o pacto pela saúde, que foi 

dividido em três componentes, são eles: o pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e o 

pacto de gestão (BRASIL, 2006). O primeiro constitui um conjunto de compromissos 

sanitários, baseados em uma análise situacional do país e de prioridades definidas pelas 

três esferas de governo, com ação prioritária na saúde com foco em resultado; o segundo 

componente estabelece responsabilidades de cada ente federado, tornando mais claro 

quem deve fazer o que, fortalecendo dessa forma a gestão do SUS; em relação ao terceiro 

pacto, envolve ações que reforçam o SUS como política de Estado, acima de políticas de 

governo, defendendo os princípios por ele constituídos. 

A Portaria/GM 399 também apresenta as seguintes diretrizes: deve ser organizado 

de forma articulada entre as três esferas de gestão; cada esfera deve contemplar as 
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peculiaridades da sua região; pactuação de forma tripartite e incentivo a participação 

social; levar em consideração as diversidades existentes em cada esfera de poder na hora 

de montar o planejamento (BRASIL, 2006). 

Todo esse arcabouço regimental esbarra na dificuldade de gestores em integrarem 

estados e munícipios as redes nacionais de saúde, dessa forma, o que se observa é uma 

ineficiência da garantia do acesso e da integralidade, privando parte da população do 

direito constitucional a saúde (MAGNAGO; PIERANTONI, 2015), além disso, existe a 

dificuldade do controle social, muito pelo desconhecimento de boa parte da população do 

seu direito de participar das decisões do SUS, o difícil acesso à informação do sistema 

assim como da formação dos conselhos de saúde (PAIM, KOVALESKI; MORETTI-

PIRES, 2016). 

O SUS precisa ser mostrado à sociedade como uma reforma social, que gera como 

principal impacto o bem-estar e a proteção, é preciso defender o SUS como um sistema 

capaz de melhorar as condições sanitárias de toda a população, sendo fundamental que 

toda a sociedade participe do processo de sua implantação, ajudando dessa forma a 

equacionar suas limitações (ALMEIDA; CARVALHO, 2017). 

Dentro da construção desse novo modelo de saúde, tem estado em voga discussões 

a respeito das Redes de Atenção à Saúde (RAS), que mais do que uma organização de 

pontos de atenção, é uma quebra de paradigma sobre o entendimento de oferta de serviços 

de saúde, com substituição de um modelo fragmentado, hierarquizado e competitivo por 

uma rede integrada, não competitiva e poliárquica (MENDES, 2011). 

 O modelo centrado na hospitalização e medidas curativas, tem se mostrado 

insuficiente para atender as necessidades da população, pois além de economicamente 

inviável, e isso se deve ao fato de ele não ser organizado quando consideramos as 

demandas populacionais, ele também não tem uma ação integral nos diferentes pontos de 

saúde, dificultando assim a obtenção de informações de indicadores de saúde, e por não 

ter como atividade importante, os trabalhos de prevenção. Fora esses fatos, tem a 

característica mercadológica desse modelo, uma vez que o pagamento é realizado por 

procedimento, fera uma competição entre hospitais para realização de serviços 

(MENDES, 2011). 

A proposta de RAS foi feita pela primeira vez no relatório de DAWSON em 1920, 

que previa a integração entre serviços relacionadas a medicina curativa e preventiva, e a 

formação de médicos com caráter generalista, tendo a APS como porta de entrada do 

sistema de saúde (OPAS e OMS, 1694). Apesar do conceito ser antigo sua avaliação e 
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implantação sistemática data de meados dos anos de 1990, por meio dos estudos 

experimentais das redes integradas na América do Norte e Europa Ocidental (MENDES, 

2011). 

A integralidade, que também é um princípio do SUS, e o eixo prioritário da RAS, 

fornecem uma atenção continuada com compartilhamento de informações, dentro de 

diferentes níveis de atendimento que não se diferenciam pela complexidade, mas sim pela 

densidade tecnológica, dentro de uma RAS não existe hierarquia, com serviços 

distribuídos em diferentes pontos de atenção. Outro diferencial é a responsabilidade 

perante uma determinada população, com a construção de serviços e programas para 

atender especificamente suas necessidades (ARAÚJO et al., 2017). 

A RAS também se caracteriza pelo papel da atenção primária à saúde (APS), que 

deve ser a porta de entrada do sistema e a gestora da informação, nesse sentido, a ideia de 

pirâmide em que a APS seria a base, a atenção secundária o meio e a atenção terciária o 

ápice, é substituída por um desenho em rede, com todos os níveis de atenção com o 

mesmo grau de importância, e a APS ao centro gerenciando a referência e  a 

contrarreferência. 

Assim sendo, podemos caracterizar as RAS como: 

“Organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de saúde, vinculados entre si por 

uma missão única, por objetivos comuns e por uma ação cooperativa e interdependente, 

que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a determinada população, 

coordenada pela atenção primária à saúde, prestada no tempo certo, no lugar certo, com 

custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e com equidade, com 

responsabilidades sanitária e econômica e gerando valor para a população” (MENDES, 

2011). 

A consolidação do SUS no país passa também pela qualificação da gestão, 

fortalecimento da APS, combate a fragmentação das políticas e programas de saúde. Não 

é fácil tornar real os princípios por esse sistema defendido, exige esforço e articulação 

entre gestores, servidores e usuários na busca da boa aplicabilidade das políticas e do 

orçamento, constituindo meios de promoção da qualidade de vida (BOUSQUAT et al., 

2017). 

Dentro desse ambiente de mudanças provocado pela nova constituição, a alteração 

no entendimento de direito a saúde, da necessidade de uma gestão qualificada, podemos 

destacar o novo rumo tomado pela Assistência Farmacêutica (AF), área de importante 

relevância dentro do sistema de saúde, já que o medicamento é a principal tecnologia de 

saúde utilizada. 
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Uma vez que o Estado passa a ter o dever de garantir o direito à saúde, é 

importante o desenvolvimento e fortalecimento de um sistema efetivo para garantir o 

acesso ao medicamento, sendo determinante para resolubilidade de problemas em saúde 

envolvendo a alocação de grandes recursos públicos. 

 

1.2. Assistência farmacêutica 

 

Para atender as novas propostas relacionadas à saúde, a AF precisou ser 

reformulada, pois precisava estar em concordância com os novos princípios do sistema 

de saúde, se adaptando ao novo entendimento de que o Estado tem o dever de garantir o 

direito à saúde, e consequentemente, o direito a medicamentos, demandando o 

desenvolvimento e fortalecimento de um sistema efetivo, que objetivasse garantir o 

acesso ao medicamento e, por conseguinte, resolubilidade de problemas em saúde 

(BRASIL; CONASS, 2007). 

  

A CEME avaliava o perfil epidemiológico das regiões para montar sua lista de 

medicamentos, porém distribuía a mesma quantidade em todas as localidades, o que fazia 

com que as regiões tivessem excesso e falta de produtos farmacêuticos ao mesmo tempo 

(SANT´ANA; ASSAD, 2004). Os escândalos envolvendo a CEME eram constantes até 

que foi desativada em 1997 e suas funções remanejadas entre diferentes setores do 

Ministério da Saúde, além disso, havia um conflito de concepções, a CEME tinha uma 

visão prática centralizadora, enquanto o SUS pregava a descentralização das ações 

(BRASIL; CONASS, 2007). 

Na década de 1980 outros eventos influenciaram a AF, um dos principais foi o 

movimento pela Reforma Sanitária, que culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, 

evento que subsidiou as discussões para a institucionalização do SUS na constituição de 

1988, afirmando a necessidade da integralidade e gratuidade da saúde no país, inclusive 

dos medicamentos. O bom funcionamento do SUS exige uma AF fortalecida e 

administrativamente eficaz, porém, no curso da história houve um moroso processo entre 

a promulgação do SUS e a promoção de medidas de efetivação da AF, que mesmo tendo 

o  início de suas atividades por meio da CEME, e por datar dos anos de 1970, foi somente 

no final dos anos de 1990 que figurou na agenda do governo federal (BERNUDEZ et al., 

2018). 
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Na década de 1990 surgiram algumas legislações importantes relacionadas a AF: 

a portaria número 1660 de 1997 que cria a farmácia básica, o primeiro programa de 

descentralização de recursos envolvendo a compra de medicamentos; a portaria 3916 de 

1998 que cria a Política Nacional de Medicamentos (PNM); portaria 176 de 1999 que cria 

o incentivo a assistência farmacêutica básica e o elenco de medicamentos básicos; lei 

9782 de 1999 que cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), um marco 

para a regulamentação do mercado farmacêutico; e pôr fim a lei 9787 de 1999 que cria os 

medicamentos genéricos (BRASIL, 1999). 

A PNM, promulgada pela portaria 3916 de 30 de outubro de 1998, corresponde a 

políticas, que tem como propostas garantir segurança, eficácia e qualidade aos 

medicamentos distribuídos, sempre em consonância com a promoção do uso racional e a 

acessibilidade dos medicamentos essenciais (BRASIL, 1998). De acordo com a PNM, os 

gestores do SUS, nas três esferas de governo, devem atuar em estreita parceria, seguindo 

oito diretrizes pré-fixadas, sendo elas: adoção de relação de medicamentos essenciais; 

regulamentação sanitária de medicamentos; reorientação da assistência farmacêutica; 

promoção do uso racional de medicamentos; desenvolvimento científico e tecnológico; 

promoção da produção de medicamentos; e desenvolvimento e capacitação de recursos 

humanos (BRASIL, 1998). 

Dentre as diretrizes apresentadas anteriormente, foram consideradas prioritárias: 

a revisão permanente da RENAME, a reorientação da assistência farmacêutica, a 

promoção do uso racional de medicamentos e a organização das ações de Vigilância 

Sanitária, são pontos para aperfeiçoamento da capacidade de gestão e melhoria do acesso 

aos medicamentos (BRASIL, 1998).  

Entre elas, é interessante destacar a adoção e o desenvolvimento de lista de 

medicamentos essenciais. Essa é uma prática estimulada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS), que em 1977 criou sua própria lista modelo, cujo objetivo era incentivar a 

criação e o desenvolvimento de listas nacionais, diversos países membros elaboraram 

suas próprias listas modelo, passando a formular políticas de medicamentos próprias, 

orientados pelos aspectos epidemiológicos locais (OMS, 2008). 

Os medicamentos essenciais são definidos pela OMS como aqueles que 

satisfazem as principais necessidades de saúde da população, tendo  como critérios para 

a sua seleção características epidemiológicas, segurança do medicamento, e o 

comparativo de custo-efetividade, devendo estar disponíveis nos sistemas de saúde em 

todos os níveis de cuidado, em quantidades adequadas, nas formas e dosagens adequadas, 
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com qualidade assegurada e com informações de qualidade, uma vez estabelecidos quais 

os problemas de saúde são considerados prioritários, a lista deve considerar desde as 

condições organizacionais do serviço, bem como os recursos financeiros disponíveis 

(FIGUEIREDO; SCHRAMM; PEPE, 2014). 

O Brasil formulou sua primeira lista oficial de medicamentos antes da lista modelo 

da OMS, essa lista, criada por meio do decreto 53.612 de 26 de fevereiro de 1964, era 

chamada de Relação Básica e Prioritária de Produtos Biológicos e Materiais de Uso 

Humano e Veterinário. Durante os anos, essa lista oficial foi atualizada por diversas 

vezes, na última atualização, em 1975, recebeu o nome de Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), ainda utilizado nos dias de hoje (BRASIL, 2019). 

A RENAME foi criada antes do SUS, porém foi a adoção do novo sistema, especialmente 

após a promulgação da PNM, que atribuiu a devida importância à lista, a nova política 

deu priorização do seu uso e obrigatoriedade de revisão permanente (BRASIL, 2019). 

Nos anos 2000, outras importantes estratégias surgiram para o fortalecimento da 

AF, podendo se destacar: revisão periódica da RENAME, que passou a ser atualizada a 

cada dois anos; promulgação das boas práticas de fabricação pela RDC 34/01 da ANVISA 

(BRASIL, 2001b); fortalecimento e incentivo do uso de medicamentos genéricos; revisão 

dos critérios de registro de medicamentos; e a criação da Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF), pela resolução número 338 de 2004 do conselho nacional de saúde 

(BRASIL, 2004).  

A PNAF foi promulgada seis anos após a PNM, sua construção contou com a 

participação nacional, já que foi elaborada pelo Conselho Nacional de Saúde, subsidiado 

por discussões realizadas durante I Conferência Nacional de Medicamentos e AF, evento 

ocorrido em 2003 (BRASIL, 2004). A PNAF diz que a AF deve ser norteadora de 

políticas estratégicas, deve buscar a manutenção e qualificação dos serviços 

farmacêuticos, além da qualificação dos recursos humanos, deve ainda ser focada no 

atendimento a rede pública seguindo as diretrizes do SUS, em destaque a descentralização 

e regionalização dos serviços, essa AF tem compromisso com o acesso ao medicamento 

de qualidade, bem como a promoção do Uso Racional (BRASIL, 2004). 

Apesar de avanços desde a promulgação da PNM, a AF enfrenta dificuldades, 

principalmente em nível municipal, pois para se ter um atendimento equânime, é preciso 

olhar para as especificidades locais e regiões mais distantes vão demandar um estoque 

maior de medicamentos, já que o abastecimento regular é dificultado e o próprio elenco 

de medicamentos demandado é diferente, além disso a gestão municipal enxerga a AF de 
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forma distorcida, mantendo a ênfase na aquisição de medicamentos, com menos 

investimento na garantia da segurança, eficácia e qualidade, e promoção do uso racional  

(MATTOS et al., 2019). 

A AF é complementada por outras políticas importantes, duas delas são: a Política 

Nacional De Práticas Integrativas e Complementares No SUS (PNPIC), e a política 

nacional de plantas medicinais e fitoterápicas, que dizem muito a respeito dos aspectos 

culturais de uso dessas terapias (BRASIL, 2006a) (BRASIL, 2006c). Outras políticas a 

serem destacadas são: políticas de planejamento; políticas relacionadas a saúde do idoso; 

política nacional de educação permanente; política nacional de atenção básica; e políticas 

que envolvem avaliação e inovação de tecnologia em saúde (BRASIL, 2018). 

A AF hoje é parte indissociável do modelo assistencial existente, sendo o 

medicamento insumo principal de boa parte dos procedimentos de saúde, suas ações 

precisam garantir o Uso Racional do Medicamento (URM) (MONTEIRO; LACERDA, 

2016) contudo, o predomínio do caráter burocrático da AF ao longo da história, fomentou 

uma visão de ação sobre o medicamento enquanto produto, reduzindo a AF ao seu ciclo 

operativo, que compreende etapas de seleção, programação, aquisição, armazenamento, 

distribuição e dispensação, uma visão que nos remete ao conceito de administração 

clássica, apresentada por Taylor e Fayol, e colocando essas atividades em um patamar 

exclusivamente operacional (LEITE, 2016). 

Essa visão logística sobre a AF, acaba por transformá-la em uma simples 

fornecedora de medicamentos, diminuindo a sua ação dentro da promoção de saúde, 

ajudando a entender por que os medicamentos são vistos enquanto tecnologia, ao invés 

de concepções mais centradas no individuo (LEITE et al., 2016). Essa forma de entender 

a organização da AF dentro do SUS pode limitar suas atividades, desarticulando e 

afastando das demais ações em saúde, o que difere inclusive do conceito da AF, que não 

foi pensada com um foco exclusivamente operacional, mas sim com o objetivo de 

estabelecer URM, através de uma gama de atividades de apoio as redes de atenção à 

saúde, complementando as diretrizes do SUS de integralidade, equidade e universalidade  

(GERLACK et al., 2017).  

A PNM define a AF como um conjunto de práticas voltadas a promoção, 

recuperação e prevenção da saúde, atividades mais complexas do que o simples 

abastecimento de medicamentos, passando o município a ter que assumir 

responsabilidades, técnicas e gerenciais, dentro do escopo da AF (BRASIL, 1998). 

Mesmo em uma visão simplificada sobre a AF como um ciclo, é possível trabalhar a 
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promoção URM em todas as etapas, por meio de adoção de atitudes que estejam 

amparadas em informações científicas e operacionais durante as fases de diagnóstico, 

prescrição, dispensação e utilização do medicamento (LEITE et al., 2016). 

O fato de a constituição trazer ao Estado a obrigação pelo fornecimento de 

medicamentos, e a consequência do dever à prestação de saúde por parte do agente 

governamental, acaba exigindo da AF um importante aparato gerencial, combinado à 

capacidade de formulação de políticas, principalmente porque o medicamento é a 

principal intervenção à saúde demandando grandes aportes financeiros  (ROVER et al., 

2017). 

O que se percebe é que, de forma geral, a AF nos municípios brasileiros ainda está 

distante do que se preconiza a PNM, muito devido a própria incapacidade de gestão das 

cidades, que acabam por desenvolver ações estritamente voltadas ao acesso, e mesmo 

nesse cenário, costumam falhar, boa parte dos municípios ainda não tem condições de 

gerir, sozinhos, sua AF, a maior parte dos problemas encontrados se dão na própria 

logística de acesso ao medicamento, tendo dificuldade de implementar os conceitos da 

PNM (TEIXEIRA; TELES; MOREIRA, 2017). 

 

1.3. Gestão da Assistência Farmacêutica 

 

A gestão da AF está relacionada a capacidade de alocar e gerenciar recursos 

técnicos administrativos para assegurar o acesso e o URM, pode ser interpretada como 

um conjunto de tecnologias farmacêuticas com o objetivo de garantir recuperação e alívio 

das doenças, com base no uso correto do medicamento, dessa forma, se trabalha a gestão, 

como capacidade de formular, articular e criar condições de implementação e de 

sustentabilidade da Assistência Farmacêutica, de forma descentralizada e participativa 

(LEITE et al., 2016). 

Para entender a gestão da AF nos dias atuais é preciso relembrar o conceito de 

administração clássica, propostos por Taylor e Fayol, que entendem o ato de gerenciar 

como uma atividade que envolve: planejamento, coordenação, controle, avaliação e 

organização, num pensamento de estilo linha de produção, um conjunto de processos a 

serem seguidos, discutidos apenas pelas lideranças (UFSC, 2011). 

Outros pensadores também propuseram conceitos de gestão. Junquilho (2001) por 

exemplo, classificou a gestão como “um processo, técnico, político e social capaz de 
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produzir resultados”, Guimarães et al (2004) diz que é a “faculdade de uma organização 

em decidir com autonomia, flexibilidade e transparência, mobilizando recursos e 

construindo a sustentabilidade dos resultados de gestão”, Barreto e Guimarães (2010) 

tratam como “um processo técnico, político e social capaz de produzir resultados” 

O serviço público é complexo e possui diferenças relevantes frente ao meio privado, 

assim foi necessária uma reconstrução de conhecimentos, o objetivo dos serviços públicos 

não é o lucro, mas sim fornecer serviços que de fato resultem em aumento de qualidade 

de vida da população, tendo muitas vezes de partir de orçamentos limitados, devendo ser 

sustentável a longo prazo (CAMARGO et al., 2015; LEITE et al., 2016). 

A administração pública de saúde se difere do Taylorismo, quando o primeiro 

ignora o componente político, importante na esfera pública, já que a política é uma 

atividade inerente a vida governamental. Outro ponto de divergência, em especial quando 

tratamos de gestão da saúde, é que no âmbito público ela deve se pautar em princípios 

pré-estabelecidos do SUS, não sendo possível aplicar uma gestão pautada somente em 

atividades operacionais (SOUZA; SILVA, 2018). 

Negligenciar o aspecto político envolvido nas atividades de gestão pública, é 

desconsiderar as relações sociais aos quais elas estão envolvidas, uma vez que, a gestão 

nesse contexto é uma prática social, que vai além dos compromissos operacionais ou a 

uma tecnicalidade neutra, devendo a negociação ser uma prática contínua na atividade 

administrativa para a condução de processos, com objetivo de melhoria na qualidade dos 

serviços prestados (AKIM; MERGULHÃO, 2014). 

A gestão pública tem como uma de suas principais atribuições a tomada de decisão, 

o que é por si só uma ação política, onde se deve pesar diferentes interesses, cada um com 

sua voz e defesa argumentativa, se convergindo para uma resposta ou ação, com isso a 

gestão adquire um dinamismo, pois a política acontece o tempo todo, com novas decisões 

a serem tomadas a medida que os grupos divergentes apresentam suas posições (LEITE 

et al., 2016). Fazer gestão é administrar incerteza, devido a esse aspecto político, que 

altera o contexto sempre que a realidade social muda. 

O próprio SUS foi concebido propiciando esse ambiente de conflitos e debates, 

criando ferramentas democratizantes que permitam e incentivam as discussões para 

tomadas de decisões. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, as comissões 

intergestoras bi e tripartite  são exemplos de locais criados para essa finalidade, a 

participação social no SUS consta inclusive como diretriz constitucional do sistema  

(BRASIL, 1990a), porém ainda há um caminho a ser percorrido para a efetivação e o que 
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se observa é ineficiência desses instrumentos de participação, convergindo a gestão para 

o modelo taylorista. 

Dentro das discussões sobre gestão pública, Carlos Matus propõe o chamado 

triângulo de Matus, ou triângulo de governo, que é uma tentativa de colocar, sobre o 

mesmo esquema, as diferentes facetas da administração pública, juntando categorias 

administrativas, normativas e políticas como dimensões imprescindíveis para a 

capacidade de governar, de acordo com esse triângulo, entendemos projeto de governo 

como a necessidade de direção, propostas claras e legislação capaz de orientar e sustentar 

decisões; capacidade de governo é mobilizar os recursos necessários, sejam financeiros, 

humanos ou técnicos, para executar os projetos; governabilidade do sistema remete aos 

aspectos políticos, de formação de alianças que reduzam a resistência a projetos 

(FORTIS, 2010; MATUS, 1993). 

Em um processo de gestão é preciso ter uma visão ampliada da realidade, conhecer 

a fundo as necessidades e demanda a serem atendidas, para isso é preciso conhecer todos 

os recursos e demonstrar habilidades para administrar contratempos e adversidades, dessa 

forma podemos afirmar que a gestão é um processo técnico, com características analíticas 

para observar com clareza a situação (LEITE et al., 2016) 

Para o bom funcionamento dos três aspectos definidos por Matus é preciso ter uma 

boa base científica, que possa respaldar processos de gestão, conhecer a fundo a situação 

ao qual se está inserido, já que isso representa conhecer o contexto social, que é 

imprescindível para boas tomadas de decisão, e o componente político, reconhecendo os 

diferentes atores e mediando as discussões de interesses e demandas (MATUS, 1993). 

Entre as atividades a serem desenvolvidas pela gestão da AF, a seleção de 

medicamentos é um processo de importância estratégica, ela é o eixo orientador das 

demais ações de planejamento da AF, uma boa seleção de medicamentos gera economia, 

sem deixar de fornecer medicamentos essenciais à população (KARNIKOWSKI et al., 

2017). 

O principal produto proveniente da etapa de seleção é a lista de medicamentos 

essenciais (LME), que deve conter aqueles medicamentos considerados prioritários para 

a saúde pública (KARNIKOWSKI et al., 2017). A RENAME é a lista em nível nacional, 

porém existem listas em níveis locais, como a Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUME) e a Relação Estadual de Medicamentos (REME), para que a saúde 

pública possa atender as especificidades de cada região, isso exige dos gestores 
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municipais alocação de recursos com responsabilidade, e a formação de equipes regionais 

para construção dessa lista (NASCIMENTO et al., 2017). 

A constante inovação tecnológica na área da saúde, em especial na produção de 

novos medicamentos, associada a forte propaganda da indústria sobre a prescrição, faz da 

escolha de medicamentos um processo imprescindível para o funcionamento sustentável 

da AF, é preciso considerar a eficiência administrativa e eficácia terapêutica, buscando a 

racionalidade do uso e das prescrições (FIGUEIREDO; SCHRAMM; PEPE, 2017). 

 A PNAF possui eixos norteadores para garantia da qualidade, acesso e URM dos 

medicamentos, por isso a seleção precisa ser criteriosa, baseada em componentes de 

eficácia, segurança e fatores econômicos, devendo ser um processo contínuo (BRASIL, 

2004). Devido a essa importância, cabe ao gestor dispor de ferramentas que possibilite e 

auxilie a tomada de decisão, como por exemplo, a instituição de uma Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT), que servirá como um braço auxiliar para a escolha do 

elenco de medicamentos. 

 A CFT tem atribuições de caráter consultivo e deliberativo, possui decisão 

colegiada, com objetivo de selecionar medicamentos além de assessorar a formulação de 

diretrizes de prescrição e uso de medicamentos, os produtos a serem padronizados devem: 

possuir registro no país, atender a critérios epidemiológicos e clínicos, apresentar eficácia, 

segurança e efetividade terapêutica, ser preferencialmente composto de única substância, 

ter o princípio ativo descrito conforme a Denominação Comum Brasileira (DCB) ou 

Internacional (DCI), apresentar informações farmacotécnicas, farmacocinéticas e 

farmacodinâmicas, custo de aquisição e manejo do produto, bom custo benefício, e 

informações clínicas como posologia, concentração e características especiais (BRASIL, 

2002b).  

A criação de uma CFT precisa da elaboração de um regimento interno, devendo 

conter composição, atribuições e responsabilidades, duração de mandato, critérios e 

controle na participação, além de avaliação e os procedimentos gerais, todos esses 

protocolos buscam garantir transparência aos procedimentos, o que é fundamental dentro 

da gestão pública (GROCHOCKI; OLIVEIRA; PINHEIRO, 2016). Sua composição deve 

ser multidisciplinar, respeitando a participação dos diferentes agentes envolvidos nos 

processos medicamentosos, além da possibilidade de contar com grupos técnicos de 

apoio, dependendo da necessidade, pois para o bom funcionamento é fundamental que 

ela esteja legalmente constituída, e seus membros declararem possíveis conflitos de 

interesse (LEITE et al., 2016). 
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 Compete a CFT trabalhos relacionados ao assessoramento farmacoterapêutico 

como: seleção e padronização de medicamentos; elaboração de guias 

farmacoterapêuticas; definição de diretrizes para uso racional; produção de normas de 

prescrição e dispensação de medicamentos; avaliação de incorporação de novas 

tecnologias; elaboração e promoção de Protocolos clínicos de tratamento, trabalhos de 

investigação clínica como promoção de estudos de utilização de medicamentos; 

atividades de gerenciamento de resíduos e farmacovigilância, e ações educativas como: 

ações de promoção de URM; participação em atividades de educação permanente da 

equipe de saúde; elaboração de cartilhas educativas; realização de campanhas de práticas 

seguras de medicamento (LEITE et al., 2016). 

 A CFT é relevante para a melhoria contínua dos serviços de saúde e da 

sustentabilidade da AF, ao avaliar riscos dos medicamentos e as relações custo benefício 

de cada produto, por isso sua implementação, bem como bom funcionamento, faz parte 

da gestão da AF, passando a ser um referencial para a equipe de saúde em assuntos 

relacionados aos medicamentos (KARNIKOWSKI et al., 2017) 

Apesar da importância, poucos coordenadores da AF relatam a existência de uma 

CFT formalmente constituída, essa escassez de CFTs no país é maior nos municípios de 

pequeno porte, demonstrando dificuldade dos gestores em atender a descentralização da 

saúde (KARNIKOWSKI et al., 2017). 

Além da falta de CFT, outro problema em relação a LME é a adesão de 

profissionais prescritores, a maior parte dos médicos relata não se basear nessa lista para 

realizar a prescrição, por considerarem que ela não atende as necessidades do município, 

além disso, segundo estudo, metade dos médicos relatam  não ter diretrizes, formulários 

terapêuticos e protocolos clínicos nos consultórios (TORRES et al., 2014). 

A importância clínica e gerencial da AF supera questões de bem estar dos 

usuários, e existe também um importante componente orçamentário, pois é um setor que 

consome volumosa fatia do orçamento destinado à saúde, especialistas apontam que, 

devido à mudança do perfil epidemiológico da população e avanços tecnológicos, as 

perspectivas são de contínuo aumento de gastos, porém os recursos disponíveis não 

crescem na mesma proporção (PONTES et al., 2017). 

Financiamento consiste em um processo de arrecadação de recursos destinado a um 

devido fim, a escolha da forma de financiamento impacta diretamente no trabalho da 

gestão, dita a forma como o planejamento deve ser feito, e por consequência, na qualidade 
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do acesso dos usuários, devendo os recursos serem aplicados de forma a garantir a 

equidade (PONTES et al., 2017). 

A melhor forma de financiamento segue como um desafio do SUS e 

consequentemente da AF, o subfinanciamento acarreta diminuição da oferta de 

medicamentos, além de dificultar os serviços farmacêuticos, assim, além de diminuição 

do acesso, não há possibilidade de promoção do URM (CELUPPI et al., 2019).  

A AF, em todas as suas atividades descritas na PNM e na PNAF, devem ser 

financiadas pela União, estados e municípios, bem como o distrito federal, sendo as 

pactuações de responsabilidade da Comissão Tripartite e os recursos repassados aos três 

componentes de AF, a saber: componente básico da AF; componente estratégico da AF e 

componente de medicamentos de dispensação excepcional (BRASIL, 2012). 

Os gastos com produtos farmacêuticos são um desafio para o sistema, por serem de 

valor considerável e progressivo, já que as tecnologias de medicamento evoluem 

constantemente, bem como as demandas, sendo responsável por boa parte dos recursos 

de saúde. O constante conflito entre gastos e recursos está sempre presente nas discursões 

de gestão, se por um lado existe a obrigação de garantir o direito à saúde, mediante 

quaisquer condições necessárias, por outro existe a obrigação de cumprimento das leis 

orçamentárias, em resumo, a mesma constituição que dá a entender ação ilimitada do 

Estado frente a programas de saúde, exige controle financeiro de suas ações, e esses 

pontos conflitantes só podem ser equacionados por um gerenciamento qualificado 

(FALEIROS et al., 2017). 

O modelo brasileiro de financiamento de medicamentos não é igual a todos os 

países, em geral os países tentem  adotar o modelo de copagamento, em que o Estado 

fornece um subsídio, porém o paciente precisa entrar com uma parte, enquanto que, no 

Brasil ocorre o fornecimento integral e gratuito do medicamento, independente da faixa 

de renda em que a pessoa se encontra (GIOVANELLA et al., 2018).  

Na Espanha, por exemplo, a distribuição de medicamentos é dividida em dois 

modelos, pensionistas, aposentados e pessoas que sofreram acidente de trabalho tem 

direito a receber os medicamentos de maneira gratuita, já o restante da população entra 

em um modelo de copagamento. No Reino Unido também há grupos isentos de 

pagamento e o copagamento como regra geral. No Canadá ocorre um custeio integral de 

alguns grupos de medicamentos, como por exemplo, hemoderivados e vacinas, enquanto 

o restante ocorre uma cobertura parcial. O modelo de menor participação pública é o 

americano, que  apesar das regras mudarem muito a depender do estado, de modo geral o 
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custeio do medicamento é por parte do paciente, com a população pobre recebendo 

desconto por meio do Medicaid (RÊGO, 2000) (EMA, 2016). 

                                                               

1.4. Avaliação de serviços de saúde 

 

Avaliar uma serviço de saúde possui particularidades, sendo mais difícil do que a 

avaliação de produtos, isso se deve ao fato de não ser tangível, o que dificulta e limita o 

uso de indicadores objetivos (SILVA, 2014). Avaliar é etapa importante em um bom 

processo de gestão, permite acompanhar a evolução do plano, comparar com o modelo 

anterior e corrigir possíveis falhas existentes para que as mesmas não ocorram, ou pelo 

menos diminuam, no futuro. 

Uma boa avaliação produz diagnóstico capaz de nortear ações futuras, como 

planejamento da estrutura física e operacional dos serviços, essa atividade está em 

concordância com a PNM e a PNAF, para garantir a qualidade almejada dentro da AF, é 

preciso um processo de avaliação bem elaborado e sistematizado, o MS e a OMS 

assentem a necessidade de avaliação, para tanto desenvolveram instrumentos e 

metodologias para avaliar serviços de saúde (BRASIL, 2006; OMS, 1993). 

A avaliação não deve ser encarada como uma medida punitiva e sim ser vista com 

naturalidade, como parte integrante da gestão pública, de preferência feita de forma 

participativa, sendo executada por todos os atores envolvidos não só no planejamento, 

como também na execução das ações (CARVALHO et al., 2018). 

Durante o processo de avaliação é feito um julgamento de valor, uma análise sobre 

o trabalho realizado até o momento, em comparação com uma referência considerada 

ideal, a construção desse julgamento perpassa por negociações sociais, logo, podemos 

afirmar que também nesse processo existe o componente político, e também aqui a gestão 

tem que ter capacidade de mediar os diferentes interesses (GONTIJO et al., 2018). 

O que se busca por meio de um processo de avaliação bem executado, é levantar 

informações que subsidiem novas práticas para corrigir problemas, ou traçar novas metas, 

e para que isso seja possível, é feita uma avaliação de serviços que depende da escolha de 

indicadores capazes de descrever as condições do processo, as tomadas de decisões e a 

aplicação racional de recursos, além disso, é preciso que o sistema de informação seja 

constantemente alimentado, por isso há a  necessidade que o processo seja sistematizado 

e contínuo (BRASIL, 2007).  
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Ao se fazer o planejamento de avaliação, é preciso pensar em protocolos que não 

sejam rígidos, que não se limitem ao contexto atual, as constantes mudanças políticas, 

econômicas e sociais, e demandam avaliações constantes, assim sendo, os instrumentos e 

protocolos devem ser flexíveis o suficiente para absorver os diferentes contextos, 

produzindo dessa forma, resultados realísticos frente às diferentes realidades 

(GUIMARÃES et al., 2004). 

Para avaliar políticas de medicamentos, a OMS sugere alguns indicadores a serem 

avaliados, são eles: organização do setor da saúde; qualificação dos recursos humanos; 

seleção de medicamentos; programação de medicamentos; aquisição de medicamentos; 

armazenamento de medicamentos; disponibilidade de acesso, qualidade e uso racional 

(OMS, 1993). É importante frisar que indicadores devem se relacionar com as 

especificidades locais, dessa forma, qualquer modelo utilizado deve passar por um 

processo de adaptação. 

A avaliação da AF deve abranger tanto a gestão quanto a sua estrutura, quando 

são utilizados bons indicadores, permite uma análise global do serviço, a descoberta de 

ações não conformes e formulação de planos de correção; em resumo, pode-se afirmar 

que avaliar permite a formulação de parâmetros, que serão importantes na construção de 

políticas públicas eficientes. Apesar da necessidade de constante avaliação dos serviços, 

poucos são os estudos no Brasil que se propõe a fazer uma avaliação completa da AF, 

uma análise que englobe desde o atendimento à população até as bases administrativas. 

O que se percebe é que a maioria dos munícipios ainda não é capaz de garantir o 

uso racional de medicamento por meio de medidas efetivas da AF, sendo diversas as 

fontes de problemas como: prescritores, dispensadores, gestão, consumidores e a 

indústria farmacêutica, o que torna um processo de avaliação ainda mais complexo já que 

a AF é multifatorial, com influências distintas (BARROS; SILVA; LEITE, 2020). 

Esse tipo de avaliação se mostra ainda mais relevante quando feita em caráter 

regional. Um dos princípios empregados pelo SUS é a descentralização, a ideia de 

descentralizar é justamente deixar a tomada de decisão mais próxima do usuário, por essa 

razão, estudos regionais, que forneçam dados úteis à administração pública local, 

permitem que gestores, administradores e pesquisadores realizem comparações, 

inferências e auxiliam na formulação de propostas de melhoria (OLIVEIRA; ASSIS; 

BARBONI, 2010). 
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1.5. Ribeirão Preto 

 

A cidade de Ribeirão Preto/SP está localizado na região nordeste do estado de São 

Paulo, de acordo com o último senso do IBGE, a cidade possui população aproximada de 

703.293 habitantes, segundo estimativas da prefeitura, sendo que desses 99,7% residentes 

em zona urbana, a estimativa de população em 2019 703.293 habitantes (PREFEITURA 

DE RIBEIRÃO PRETO, 2020). 

O município é dividido em cinco distritos de saúde, são divididos a partir de 

aspectos populacionais, geográficos, econômicos e sociais, sendo responsáveis por 

agrupar unidades de saúde e outros equipamentos sociais, na tentativa de oferecer serviços 

próximos do usuário. Estes distritos estão localizados nas Regiões: Norte - Distrito do 

Simioni, Sul - Distrito de Vila Virgínia, Leste - Distrito de Castelo Branco, Oeste - 

Distrito de Sumarezinho e Região Central - Distrito Central. (PREFEITURA DE 

RIBEIRÃO PRETO, 2020). 

 

 

 

 

Figura 1 - Distritos de saúde de Ribeirão Preto 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Ribeirão preto 

 

De acordo com o site da prefeitura municipal, cada um desses distritos conta com 

uma Unidade Básica e Distrital de Saúde (UBDS), que propicia atendimento básico e é a 

referência de algumas especialidades, possui também Unidades Básicas de Saúde (UBS) 

que são responsáveis pelos atendimentos nas áreas médicas básicas, odontológicas e de 
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enfermagem, além disso as unidades de saúde contam com retaguarda de laboratório 

clínico, ultrassonografia, radiologia simples e eletrocardiografia. 

A cidade de Ribeirão Preto foi uma das primeiras a implementar a AF na rede 

pública de saúde, se destacando atualmente com a presença de farmacêuticos em todas as 

farmácias de unidades de saúde, atendendo em média 150 mil pessoas por mês. A gestão 

das farmácias é feita por meio do sistema informatizado Hygiaweb e é coordenado pela 

Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico da Secretária Municipal de Saúde 

(PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2020). 

A operacionalização dos serviços farmacêuticos segue o fluxo de 

regionalização dos distritos, aqueles serviços que não possuem farmácias, como o 

Núcleo de Apoio Saúde da Família (NASF) são apoiados pela UBS referência dos 

bairros. A REMUME municipal conta com aproximadamente 318 itens padronizados 

(segundo REMUME 2016), incluindo aqueles medicamentos que pertencem a elencos 

especializados do MS, mas que são gerenciados pela Divisão de Farmácia e Apoio 

Diagnóstico do município (PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2020). 

Os medicamentos do elenco básico são dispensados em todas as farmácias básicas 

do município, além deles, existem os específicos de programas como IST/AIDS; 

programa de tuberculose; programa de Hanseníase; e Programa de Saúde Mental 

(PREFEITURA DE RIBEIRÃO PRETO, 2020). 

A AF está presente no Plano Municipal de Saúde (PMS) do período 2018-2021, 

nele se afirma que não é possível pensar em uma saúde integral reduzindo a AF ao 

componente logístico, devendo o município integrar a AF ao serviço de saúde, outro 

ponto levantado no PMS é a melhoria da adesão ao tratamento, principalmente ao se 

considerar o custo com medicamentos por ano, quase 16 milhões de reais. As metas 

relacionadas com a AF contidas no PMS são: promover o acesso a 100% dos 

medicamentos padronizados na REMUME; implantar a sistematização do atendimento 

farmacêutico nas unidades de saúde. 

1.6. Justificativa 

Apesar do aparente alto nível de disponibilidade a produtos farmacêuticos, por 

parte da população de Ribeirão Preto, um estudo realizado anteriormente pelo nosso 

grupo de pesquisa (já aceito para publicação) identificou elevada taxa de ações judiciais 

contra o município (MADURO, 2016). Os dados encontrados mostram que essas ações 

consomem, em média, 20% do orçamento municipal total para a aquisição de 
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medicamentos. Esse elevado gasto devido à forte presença de ações judiciais contrapõe a 

ideia de uma gestão pública eficiente. 

O estudo encontrou que as principais doenças referidas pelas ações judiciais 

possuem protocolos de atendimento na rede pública municipal, dessa forma, as ações 

podem estar sendo motivadas por outros fatores, não necessariamente relacionados à 

eficiência da administração pública. Dessa forma foi proposto um trabalho que avaliasse 

a gestão da Assistência farmacêutica e a sua capacidade, operacional logística, para 

disponibilizar medicamentos essenciais. 

A gestão em serviços públicos, deve valorizar a equipe, sem uma rede de poder, 

com decisões descentralizadas, o motivo é que o setor saúde envolve diversos atores, com 

múltiplos pontos de vista, onde o conflito é esperado e estimulado, a construção de 

prioridades e de valores deve ser feita em conjunto, dentro da AF não é diferente, durante 

tempos a gestão técnica procedimental, de maneira vertical, foi dominante, o que tornou 

a visão sobre o medicamento muito burocrática, hoje se defende a necessidade de uma 

gestão participativa, estratégica. 

Diante de todo o exposto anteriormente, surgiu a proposta de um trabalho de 

avaliação da gestão da AF, que fosse feito de maneira participativa para testar a hipótese: 

“A gestão da AF de Ribeirão Preto é capaz de desenvolver operações logísticas efetivas, 

permitindo a disponibilidade, bem como o acesso aos medicamentos essenciais”. O atual 

contexto político e econômico brasileiro, com os recentes cortes de orçamento e 

diminuição de recursos para programas de saúde, criou um ambiente que demanda boa 

capacidade de gestão dos serviços públicos. 

Por todo o exposto, sendo a hipótese verdadeira ou não, o estudo é capaz de trazer 

contribuições à administração pública municipal, além disso, com subsídios para futuras 

políticas públicas. No Brasil, o fornecimento público é uma via de acesso a medicamentos 

importantes para famílias de baixa renda, isso torna relevantes os estudos sobre acesso e 

qualidade dos serviços farmacêuticos no SUS (NASCIMENTO et al., 2017). Apesar do 

país ser um dos primeiros a adotar a LME, a disponibilidade média de medicamentos 

ainda está abaixo do recomendado pela ONU (NASCIMENTO et al., 2017).  

Não é possível pensar em ação integral no SUS, sem pensar em uma AF forte e 

bem estruturada, principalmente sendo o medicamento a principal tecnologia de saúde 

utilizada. Contudo, os estudos têm mostrado um distanciamento entre a AF ideal e aquela 

que encontramos no sistema de saúde (OLIVEIRA; ASSIS; BARBONI, 2010), por isso 

é fundamental realizar estudos sobre utilização, acesso e uso racional de medicamentos, 
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essas análises podem fornecer subsídios para as gestões governamentais, possibilitando 

uma avaliação da política e do uso dos recursos financeiros (ÁLVARES et al., 2017). 

O fortalecimento da AF exige constantes processo de avaliação, porém não é isso 

que se tem percebido, existe uma dificuldade para monitorar os resultados (TEIXEIRA; 

TELES; MOREIRA, 2017). Podemos entender avaliar como fazer um julgamento de 

valor, utilizando meios que permitam fornecer informações, considerando os diferentes 

atores envolvidos, e que posso se traduzir em ações. 
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2. OBJETIVOS 
 



24 
 

Avaliar as operações logísticas da Assistência Farmacêutica de Ribeirão Preto/SP, 

bem como o acesso aos medicamentos, por meio de um instrumento participativo. 

2.1    Objetivos específicos: 

• Avaliar a capacidade de disponibilizar medicamentos essenciais a população; 

• Capacidade de fornecer serviços farmacêuticos efetivos a população; 

• Verificar a percepção dos profissionais quanto a gestão da AF; 

• Conhecer o tipo de medicamentos mais prescritos pelas farmácias básicas; 

• Verificar a presença de atividades de cuidados farmacêuticos no serviço público; 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS: 
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3.1. Desenho do estudo: 

Foi conduzido um estudo analítico, observacional do tipo transversal, tendo como 

objetivo testar a hipótese: “A gestão da AF de Ribeirão Preto, é capaz de desenvolver 

operações logísticas efetivas, permitindo a disponibilidade, bem como o acesso aos 

medicamentos essenciais”. O estudo foi realizado de maneira participativa, orientado pelo 

“Instrumento Auto-Avaliação para o Planejamento em AF (IAPAF)”, disponível na 

publicação Planejar é Preciso” (BRASIL, 2006), organizada pelo Departamento de 

Assistência Farmacêutica (DAF) do MS combinado com a avaliação de indicadores 

preconizados pela OMS, disponíveis no documento “How to investigate drug use in 

health facilities” (OMS, 1993), ambos os documentos serão detalhados abaixo.  

Além disso foram levantados dados oficiais, publicados em relatórios da AF 

municipal, e disponibilizados via lei de transparência e no site da Prefeitura Municipal de 

Ribeirão Preto/SP. 

3.1.1. Documento “How to investigate drug us in health facilities” 

 

Esse documento foi produzido pela Organização Mundial da Saúde em 1993, 

possuindo indicadores que permitem avaliar o fornecimento de medicamentos essenciais 

por unidades de saúde. O instrumento almeja servir de base para um projeto de 

intervenção, dessa forma, pretende ser eficiente, avaliando somente aquelas informações 

que são indispensáveis; flexível, para que possa ser adaptado a realidade local; 

triangulado, ou seja, associado a outros métodos complementares de avaliação e realizado 

com a comunidade. 

Ele propõe indicadores chaves sobre assistência ao paciente, prescrição de 

medicamentos, disponibilidade de medicamentos e informações. Apesar de ser um 

documento antigo, ainda hoje é utilizado para avaliação da AF em várias regiões do 

mundo, inclusive no Brasil, principalmente no em relação a (MELO; SILVA; CASTRO, 

2016) 

Para sua execução, é realizado uma entrevista semiestruturada, constituída de uma 

lista de perguntas pré-definidas baseadas em três grupos de indicadores: práticas de 

prescrição por parte de profissionais da saúde; elementos chaves para o cuidado com o 

paciente e fatores que facilitam o uso racional de medicamentos. O documento não é um 

instrumento, apenas fornece uma lista de indicadores consideradas indispensáveis para a 

análise da qualidade do fornecimento de medicamentos essenciais. 
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Grupo 1: Práticas de prescrição. 

a) Número médio de medicamentos por prescrição: Tem como 

objetivo avaliar o grau de polifarmácia. 

b) Porcentagem de fármacos prescritos por nome genérico: Medir a 

tendência em prescrever medicamentos pelo nome genérico. 

c) Porcentagem de prescrições contendo antibiótico: Medir o nível 

geral de uso de antibióticos, medicamento comumente usados em excesso e com 

custo elevado. 

d) Porcentagem de prescrições contendo medicamentos injetáveis: 

Medir o nível geral de uso de fórmulas injetáveis, fórmulas comumente usadas 

em excesso e com custo elevado. 

e) Porcentagem de medicamentos prescritos que constam em listas 

padronizadas: Medir o grau de prescrições conforme políticas nacionais de 

medicamentos. 

 

Grupo 2: Cuidado do paciente 

a) Média de tempo na dispensação: Medir o tempo gasto dispensando 

medicamento. 

b) Percentagem de medicamentos prescritos que foram dispensados: 

Medir a capacidade de fornecer drogas que foram prescritas. 

 

Grupo 3: Uso racional de medicamentos. 

a) Disponibilidade de lista de medicamentos essenciais nas unidades 

de saúde: Indicar a extensão da presença das listas nas unidades 

b) Disponibilidade de lista de medicamentos chaves: Medir a 

disponibilidade de lista de medicamentos chaves para o tratamento de algumas 

doenças comuns. 

Os indicadores presentes nesse documento foram usados para coleta de dados com 

os usuários do serviço público, subsidiando a discussão a cerca da gestão da AF. 
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3.1.2. Planejar é possível - Instrumento de Autoavaliação para o 

Planejamento em AF (IAPAF) 

 

Esse documento foi criado pelo DAF como uma proposta de método para auxiliar 

gestores na realização da AF, realizada de maneira participativa, dessa forma, apesar 

padronizar indicadores para diferentes regiões no país, permite que a avaliação desses 

indicadores leve em conta aspectos regionais. Foi construído, segundo o próprio DAF, 

com a ideia de diminuir a visão reducionista da AF com “característica eminentemente 

quantitativa ou simplesmente concebida visando ao atendimento imediato da demanda 

de medicamentos gerada nos serviços” (BRASIL, 2006).  

O principal fruto desse documento é o IAPAF, esse instrumento foi inspirado em 

uma ferramenta utilizada pelo Programa DST/AIDS, sendo adaptado pelo DAF 

(BRASIL, 2006). É um instrumento de preenchimento participativo, realizado na forma 

de oficina, contando com a participação de diferentes profissionais que, direta ou 

indiretamente, estão correlacionados com a AF. Esse instrumento contém oito dimensões, 

são elas: 

 

➢ Gestão da AF - capacidade para realizar a gestão do Ciclo da AF. 

➢ Seleção - capacidade para trabalhar com uma Relação de Medicamentos 

Essenciais ou para elaborá-la. 

➢ Programação e aquisição - avaliam a capacidade para assegurar esses itens 

em quantidade e tempo oportunos. 

➢ Armazenamento/Distribuição/Transporte - capacidade para assegurar o 

acesso a medicamentos seguros quanto à manutenção das suas características físico-

químicas. 

➢ Prescrição de Medicamentos 

➢ Dispensação - capacidade para realizar a dispensação adequada de 

medicamentos nas farmácias das unidades de saúde. 

➢ Recursos Humanos - capacidade para dispor de recursos humanos 

qualificados e em número suficiente para a AF. 

➢ Farmacovigilância - capacidade para implantar o sistema de 

Farmacovigilância no município. 

 

A dinâmica do instrumento se dá da seguinte maneira: 
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Cada uma das oito dimensões é dividida em indicadores, totalizando 31 em todo 

instrumento, cada indicador é dividido em três estágios de desenvolvimento da 

capacidade técnica, cada estágio contém a descrição de um possível cenário para aquele 

indicador, dessa forma o estágio 1 descreve o pior cenário possível, o estágio 3 descreve 

qual seria o cenário ideal, e o estágio 2 seria um cenário intermediário. A ideia é que se 

assinale o estágio mais próximo do cenário daquele indicador avaliado. 

Por meio desse Instrumento é possível fornecer parâmetros que indiquem em que 

situação se encontra a gestão da AF, possibilitando a identificação de situações-problema, 

além de definir metas de onde se pretende chegar com melhorias dos indicadores, e 

também avaliar o quanto se avançou a partir de intervenções pregressas. O Instrumento 

está disposto na forma de planilhas para autoavaliação (ANEXO A) e de Plano de Ação. 

 

3.2. População do estudo 

 

Para o uso do IAPAF a população do estudo foram profissionais que atuam na AF: 

equipe gestora, profissionais farmacêuticos que atuam na dispensação e gestão de 

farmácias das UBS, incluindo aqueles que eram cedidos ao município na forma de 

preceptores de instituições de ensino. Foram excluídos os técnicos das unidades. 

Para a avaliação por meio dos indicadores da OMS, a população do estudo foi 

composta por usuários da rede de saúde de Ribeirão Preto, com mais de 18 anos e que 

estivessem pegando medicamento para se. 

3.3. Protocolo experimental: 

 

O estudo foi dividido em duas fases, a primeira fase realizada junto a representantes 

da equipe de gestão da AF de Ribeirão Preto e farmacêuticos da rede básica, a segunda 

fase junto a usuários do SUS que foram retirar seus medicamentos junto as farmácias 

comunitárias, dentro das unidades básicas de saúde. A coleta de dados se deu conforme 

descrito abaixo. 

 

 

3.3.1. Primeira fase: Profissionais da AF de Ribeirão Preto. 
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A primeira fase do estudo contou com a participação de profissionais que trabalham 

na AF do município. Foi realizada uma oficina em parceria com a Divisão de Farmácia 

da Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão Preto. A mesma foi a responsável por 

enviar o convite para os profissionais, os liberando de suas atividades para que 

participassem do estudo. 

Apresentação do pesquisador e do estudo: A primeira atividade da oficina foi a 

apresentação do doutorando e do estudo, nesse momento foi apresentado aos participantes 

os objetivos do estudo, como ele se desenvolvera e quais os resultados esperados, bem 

como quais seriam os objetivos da oficina e como ela se encaixaria no estudo. 

TCLE: Após as apresentações os participantes assinaram o Termo de 

consentimento livre e esclarecido. 

Explicação sobre a oficina: Nesse momento foi informado aos participantes a 

dinâmica da oficina e como IAPAF deveria ser preenchido. 

IAPAF: Os participantes receberam fichas conforme a Figura 2 onde seriam 

assinalados os estágios correspondentes aos indicadores. Cada código é referente a um 

indicador que foi projetado na forma de slide, e que cada alternativa seria referente aos 

estágios um, dois e três, com suas descrições também projetadas em slides, cabendo aos 

participantes assinalarem aquela alternativa mais próxima do estágio atual do indicador, 

conforme sua concepção. Foi escolhido a projeção dos indicadores em slides, ao invés de 

entregar digitado para os participantes, para que todos utilizassem o mesmo tempo para 

resposta, bem como pudessem esclarecer dúvidas a respeito de cada indicador antes de 

determinar sua resposta. 

Figura 2 - Instrumento de Auto-avaliação para o Planejamento da AF 

 

Fonte: produção própria 

 

Preenchimento do instrumento: inicialmente se projetava o indicador, depois os 

três estágios possíveis bem como suas descrições, seguido de um momento de discussão, 
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possibilitando que os profissionais esclarecessem dúvidas referentes aos indicadores ou 

emitissem opinião, então assinalavam a alternativa referente ao estágio mais adequado, 

somente após todos escolherem sua resposta se passava para o indicador posterior. 

Questionário sobre perfil dos profissionais: Após todos terem preenchido o 

IAPAF, foi solicitado que os presentes respondessem a um questionário (ANEXO-B), 

elaborado pela equipe de pesquisa, que tinha por objetivo conhecer o perfil dos 

profissionais e conhecer o que seria, na visão deles, o problema mais urgente a ser 

corrigido pela equipe de gestão. 

 

3.3.2. Segunda fase: Usuários. 

 

A coleta de dados com usuários do SUS, foi baseado nos indicadores contidos no 

documento How to investigate drug use in health facilities (OMS, 1993), com questões 

relacionadas ao uso do medicamento e prescrição, a unidade de saúde, ao usuário e aos 

problemas de saúde (ANEXO- C). 

A coleta de dados foi realizada em 23 unidades básicas de saúde do município de 

Ribeirão Preto/SP, feita durante o horário de funcionamento e por tempo suficiente para 

que fosse alcançado o número amostral determinado. Foram incluídas todas as unidades 

que aceitaram participar da pesquisa, de acordo com o documento de aceite enviado pela 

secretária municipal de saúde. As unidades que não aceitaram participar não enviaram 

justificativas. 

Os usuários eram abordados na fila da farmácia pelo pesquisador, que se 

apresentava e explicava sobre o projeto, objetivos e sobre a entrevista, o usuário então 

recebia o TCLE e era convidado a participar. A abordagem era feita com o usuário ainda 

na fila, porém a entrevista era realizada após a dispensação dos medicamentos. 

Para o cálculo do tempo médio de dispensação, foi somado o tempo total de 

dispensação e dividido pelo número de pessoas atendidas. 

 

3.4. Análise estatística: 

 

Para a análise estatística foi utilizado a distribuição de frequências para cada 

indicador, em relação a estratificação por idade, sexo e escolaridade foi usado o teste de 
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Qui quadrado com p< 0,05 e nível de significância de 95%, para as correlações e testes 

de associação serão usados os testes de hipótese de ANOVA e t-student. 

O número amostral foi feito por meio do software epi info, usando a ferramenta 

STATCALC, para isso, foi considerado o número de atendimentos diários realizados 

pelas unidades. Esse valor foi fornecido pela secretaria municipal de saúde e foi 

determinado o erro aceitável como 3% com o intervalo de confiança de 95%. 

3.5. Aspectos éticos: 

O trabalho só foi iniciado após apreciação e aprovação pelo Comitê de ética em 

pesquisa (CEP) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

(FCFRP/USP). Todos os participantes assinaram o TCLE conforme a resolução número 

466/2012 que foi entregue em duas vias, uma ficando com o participante a outra com os 

pesquisadores. Não foi divulgado informações de forma a identificar quaisquer 

participantes, seja da equipe de gestão ou usuários do sistema.   
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4. RESULTADOS: 
 



34 
 

4.1.  Resultados das entrevistas com usuários: 

 

Foram entrevistados 620 usuários, dos quais 60,97% (n=378) eram do sexo feminino, 

com idade média de 51,61 (S=22,63) anos, faixa etária predominante de 19 a 59 anos e com 

ensino fundamental incompleto (Tabela 1), o tempo médio de dispensação foi de 4 minutos. 

Em relação aos usuários de 60 anos ou mais, a maioria tem ensino fundamental incompleto 

(Tabela 2). 

 

Tabela 1– Dados sociodemográficas dos usuários entrevistados. 

Variável  
Frequência 

total 

Frequência relativa 

(%) 

Faixa etária (anos) 620 100 

18 ≥ 59 367 59,22 

> 59 253 40,78 

Escolaridade 620 100 

Fundamental incompleto 216 34,76 

Fundamental completo 101 16,31 

Médio incompleto 40 6,41 

Médio completo 155 25,05 

Superior incompleto 12 1,94 

Superior completo 39 6,21 

Não alfabetizado 57 9,13 

Sem informação 1 0,19 

 

Tabela 2- Nível de ensino dos usuários de 60 anos ou mais. 

Variável 
Frequência 
total 

Frequência 
relativa (%) 

Ensino fundamental incompleto 142 56,02 

Ensino médio completo 43 17,01 

Ensino fundamental completo 38 14,94 

Ensino superior completo 13 4,98 

Sem informação 9 3,73 

Ensino médio incompleto 5 2,07 

Ensino superior incompleto 3 1,24 

Total 253 100 

 

A maioria dos medicamentos requisitados nas farmácias, que foram dispensados, estavam 

prescritos pelo nome genérico, se encontravam na REMUME e se destinavam ao tratamento de 

doenças crônicas (Tabela 3).  
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Tabela 3 – Informações referentes aos medicamentos presentes nas prescrições dos usuários. 

Variável Frequência total 
Frequência relativa 

(%) 

Fornecimento de medicamentos 2613 100 

Dispensados 2197 84,08 

Não dispensados 416 15,92 

Prescrito como genérico 2385 91,29 

Prescritos como referência 228 8,71 

Presentes na REMUME 2388 91,38 

Não presentes na REMUME* 225 8,62 

Classes medicamentosas 2613 100 

Medicamentos para diabetes 242 9,26 

Medicamentos que agem sobre o sistema 

renina-angiotensina 
199 7,62 

Medicamentos para tratamento de úlcera 

péptica e refluxo gastroesofágico 
173 6,61 

Psicoanalépticos 120 4,61 

Hipolipemiantes 117 4,47 

Outros 1762 67,43 

Medicamentos 2613 100 

Omeprazol 162 7,39 

Sinvastatina 127 5,79 

Losartana 114 5,20 

Hidroclorotiazida 103 4,70 

Aas 99 4,52 

Enalapril 79 3,60 

Metformina 74 3,38 

Anlodipino 70 3,19 

Levotiroxina 62 2,83 

Sertralina 57 2,60 

Dipirona 48 2,19 

Carvedilol 45 2,05 

Clonazepam 45 2,05 

Glicazida 45 2,05 

Outros 1483 48,50 

  

 

Os pacientes com mais de 60 anos possuem uma média de medicamentos maior por 

prescrição (Tabela 4). Em relação aos problemas de saúde que foram referidas pelos 

entrevistados 177 grupos diferentes, sendo as mais prevalentes agrupados nos capítulos de 

hipertensão e diabetes (Tabela 5).  
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Tabela 4 - Média de medicamentos prescritos para idosos e não idosos 

Idade Média n de 

medicamentos 

Intervalo de confiança de Wald 95% 

Inferior Superior 

Não idoso 3,32 3,12 3,54 

Idoso 5,45 5,17 5,75 

Modelo de Poisson = 132,57; valor p <0,001 

Bonferroni: Diferença média (Idoso – Não idoso): 2,13 (IC95% 1,77; 2,49) – valor p < 0,001 

 

 

Tabela 5 - Diagnósticos referidos pelos usuários 

Diagnóstico 
Frequência 

total 
Frequência relativa (%) 

Hipertensão 596 27,19 

Diabetes 193 8,80 

Dislipidemia 131 5,98 

Ansiedade 90 4,11 

Depressão 53 2,42 

Hipotireoidismo 35 1,60 

Alergia 14 0,64 

Hiperplasia da próstata 13 0,59 

Bipolaridade 9 0,41 

Epilepsia 9 0,41 

Infarto 8 0,36 

Asma 6 0,27 

Outros 1032 47,08 

Total 2192 100 

 

Foi questionado aos entrevistados se eles receberam informações quanto ao uso dos 

medicamentos, se sim, quem havia fornecido as orientações, sendo que o médico foi o principal 

profissional referido (Tabela 6). 

 

Tabela 6 - Profissionais que prestaram orientações quanto a utilização do(s) medicamento(s) 

prescrito(s). 

Profissional Frequência total 
Frequência relativa 

(%) 

Apenas médico 515 83,11 

Farmacêutico e médico 72 11,65 

Apenas farmacêutico 10 1,55 

Sem informação 23 3,69 

Total 620 100 
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4.2. Resultados da oficina com a equipe de saúde: 

 

Compareceram um total de 24 profissionais à oficina, 23 eram farmacêuticos de unidades 

básicas e um era farmacêutico responsável pelo setor de processos judiciais. Do total de 

profissionais participantes, a maioria tem mais de seis anos de experiência em trabalho no SUS, 

e se formaram no currículo antigo, onde se escolhia entre a habilitação industrial e bioquímica 

(Tabela 7). 

 

Tabela 7 - Tempo de trabalho no SUS e tipo de formação dos participantes da oficina. 

TEMPO TRABALHANDO 

NO SUS (ANOS) FORMAÇÃO 

Mais de 10 Entre 6 e 10 Entre 1 e 5 
Farmacêutico 

generalista 

Farmacêutico 

industrial 

Farmacêutico 

bioquímico 
Outro 

9 12 3 7 3 10 3 

 

A maioria dos profissionais (17) tinha especialização, sendo que nove eram na área de 

AF e farmácia clínica, três na área de saúde pública e o restante em outras áreas. Quase todos, 

tirando dois, afirmaram ser dispensados em horário de trabalho para participar de cursos de 

capacitação, porém, nenhum afirmou receber outro tipo de incentivo. 

A Tabela 8 mostra a classificação dada pelos profissionais para a gestão da AF e para o 

seu próprio desempenho profissional, e é possível perceber quem em ambos os casos, a maioria 

classificou como bom. 

Tabela 8 - Classificação da gestão da AF e do próprio desempenho profissional. 

  Classificação 

  Ótimo Bom Razoável Péssimo 

Gestão da Assistência Farmacêutica 6 15 1 1 

O próprio trabalho 3 8 3 0 

 

Em relação ao instrumento IAPAF, para a maioria das dimensões, foi escolhido, 

majoritariamente, os cenários dois e três (Tabela 9). 
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Tabela 9 - Resultado do IAPAF 

Capacidade para: 
Cenário 

1 (%) 

Cenário 

2 (%) 

Cenário 

3 (%) 

Institucionalizar a assistência farmacêutica 0 0 100 

Planejar a organização da assistência farmacêutica 0 57,14 42,86 

Estruturar e organizar os serviços de assistência farmacêutica 0 71,43 28,57 

Avaliar as ações de assistência farmacêutica 42,86 57,14 0 

Utilizar ou elaborar relação de medicamentos essenciais 0 0 100 

Divulgar a relação municipal de medicamentos essenciais 0 7,14 92,86 

Adotar protocolos clínicos 0 100 0 

Programar adequadamente 0 28,57 71,43 

Deflagrar o processo de aquisição em tempo oportuno 0 7,14 92,86 

Garantir a disponibilidade de medicamentos em quantidade e tempos 

oportunos para atender às necessidades de saúde 
0 85,71 14,29 

Garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos 0 92,86 7,14 

Garantir o armazenamento correto dos medicamentos 21,43 78,57 0 

Garantir transporte adequado dos medicamentos 71,43 28,57 0 

Armazenar nas unidades dispensadoras e/ou nas unidades de saúde 0 57,14 42,86 

Promover a adesão dos prescritores à relação de medicamentos essenciais 71,43 28,57 0 

Promover a qualidade das prescrições 7,14 92,86 0 

Promover educação para o uso racional de medicamentos para os 

prescritores 
71,43 28,57 0 

Organizar a farmácia nas unidades dispensadoras e/ou nas unidades de 

saúde 
21,43 35,71 42,86 

Garantir processo de trabalho adequado na dispensação 42,86 35,71 21,43 

Garantir gestão adequada da dispensação de medicamentos 0 28,57 71,43 

Dispor de farmacêutico para a execução e a organização da assistência 

farmacêutica 
0 0 100 

Dispor de pessoal auxiliar com curso formal ou treinamento com carga 

horária maior que 40 horas, para, sob a orientação do farmacêutico, 

executar tarefas de apoio à realização e à organização dos serviços 

35,71 14,29 50 

Realizar, ou facilitar, treinamentos e capacitações  7,14 92,86 0 

Notificar e encaminhar fichas de notificação de eventos adversos a 

medicamentos, para o sistema estadual e nacional de farmacovigilância 
0 14,29 85,71 

Total 16,37 43,45 40,18 

 

 

Os profissionais foram perguntados sobre, na percepção deles, qual deveria ser o mais 

urgente problema a ser resolvido pela gestão da AF, a resposta majoritária foi a falta de recursos 

humanos (Tabela 10). 
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Tabela 10 - Problema mais urgente a ser resolvido pela gestão da AF. 

Problema Frequência Porcentagem 

Falta de Recursos humanos 17 71,4 

Ausência de farmacêutico em período integral 2 7,1 

Logística de distribuição 2 7,1 

Implementação do cuidado farmacêutico 3 14,3 

Total 24 100 
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5. DISCUSSÃO 
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Os resultados obtidos nesse trabalho podem ser usados como subsídio para tomada de 

decisão, elaboração de metas e aperfeiçoamento da AF do município, auxiliando na melhoria 

dos serviços prestados e no alinhamento com as necessidades populacionais, principalmente 

nas questões estruturais e de logística, pois as demandas em saúde se alteram constantemente, 

necessitando que a gestão esteja sempre revendo suas formas de intervenção, bem como suas 

prioridades de atendimento. 

A discussão foi estruturada a partir das dimensões trabalhadas no instrumento IAPAF, a 

partir dos indicadores desse instrumento, os dados coletados junto aos usuários, e aqueles 

levantados em documentos oficiais e fornecidos pela Secretaria Municipal de Saúde 

(SMS)foram analisados. 

Com relação a oficina, o estudo contou com boa adesão dos farmacêuticos que trabalham 

na rede, porém teve pouca participação de funcionários da equipe gestora, a principal 

justificativa foi a impossibilidade de deixar o local de atuação para participar da oficina. 

A primeira dimensão a Capacidade para realizar a gestão do Ciclo da AF, contemplando 

a institucionalização da AF, a capacidade de planejar e organizar a AF, estruturar e organizar 

os serviços e avaliar as ações da AF. 

A AF é institucionalizada dentro do organograma da secretária municipal de saúde 

(Figura 3), e está ligada ao Departamento de Atenção á Saúde das Pessoas. No organograma 

está como Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico, porém no site da Prefeitura, quando se 

busca por Divisão de Farmácia, o link que aparece é da AF. No site da SMS a AF tem destaque, 

com links que permitem acessar os protocolos clínicos e orientações de tratamento, os 

medicamentos padronizados, formulários de uso de medicamento, os componentes da AF, 

Farmacovigilância bem como outras informações relevantes. 

 No Plano Municipal de Saúde (PMS) de 2018 a 2021, consta um capítulo sobre AF, o 

PMS é um instrumento de planejamento, apresentando diretrizes e objetivos para nortear ações 

da gestão da saúde pública. No PMS a AF é considerada como parte integrante do sistema de 

saúde, e considera que o aumento da adesão ao tratamento deve ser um dos seus objetivos, a 

AF também é componente integrante dos relatórios de gestão, apresentando resultados de 

investimentos realizados na área (PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, 

2017). 

 

 

Figura 3 - Organograma da Secretária Municipal de Saúde de Ribeirão Preto 
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Fonte: Prefeitura Municipal de Saúde de Ribeirão Preto 

 

Na percepção dos participantes da oficina também há uma institucionalização da AF, por 

unanimidade marcaram o cenário três para esse indicador, o que representa segundo o 

instrumento: 

 “A assistência farmacêutica é reconhecida e aceita pelas outras áreas ou 

departamentos da secretaria de saúde e consta formalmente na estrutura 

organizacional. As ações de organização da assistência farmacêutica estão inseridas 

no plano de saúde e no orçamento anual. As ações de organização da assistência 

farmacêutica estão integradas no SUS e nas instâncias de controle social.” 

A AF tem um papel fundamental dentro da integralidade da assistência à saúde, por isso 

ela precisa estar presente nas políticas de saúde do município, com seu papel muito bem 

definido dentro da pasta, entendida e aceita pelos demais agentes públicos, esse entendimento 

precisa ir além da simples presença da AF na estrutura organizacional de gestão, é preciso ter 

clareza sobre objetivos e papeis, caso contrário se trata de simples entrega de medicamentos 

(KLEIN; SKUPIEN, 2017). 

De acordo com (SOUZA et al., 2017), no Brasil existe um processo heterogêneo quanto 

a institucionalização da AF, muitos municípios contem a AF no seu organograma, porém não 

há uma efetiva participação do setor nas políticas de saúde, se destacando apenas aspectos 

normativos, destoada das redes de atenção, sendo conduzida de maneira pragmática, não como 
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uma política, mas como um fluxo de procedimentos. Uma AF devidamente institucionalizada, 

com ações efetivas, tendo seu papel claro por todos os profissionais, proporcionam melhor 

acesso a medicamentos (BARROS et al., 2017). 

O Ministério público possuí diversos movimentos no sentido de fortalecimento da AF, 

reestruturando o financiamento, incentivando a organização dos serviços, houve a publicação 

da PNM e da PNAF, obrigatoriedade de atualização constante da RENAME, criação do DAF 

em 2003 e recentemente movimento ligado a divulgação e implantação do cuidado 

farmacêutica, porém ainda é perceptível a dificuldade que as gestões municipais tem de 

institucionalizar, de maneira prática, a AF, fazendo desse setor parte integrante das definições 

de políticas públicas (KLEIN; SKUPIEN, 2017; BARROS; et al., 2017; SOUZA et al., 2017). 

Quanto à capacidade para planejar a organização da AF, houve uma pequena vantagem 

(57,14%) para o cenário dois que diz: 

“Há planejamento para organização da assistência farmacêutica nas diferentes 

etapas do seu ciclo, porém, ou o plano de trabalho não é cumprido, ou o planejamento é 

feito apenas para algumas etapas.” 

Na visão dos profissionais o cenário não é ruim, porém há pontos a serem melhorados, 

mas não, nesse momento, um ponto crítico e prioritário, até mesmo porque mais de 40% 

assinalaram o cenário três. 

O planejamento em saúde se origina da necessidade de otimizar recursos, tanto que  nos 

anos de 1960, em um primeiro momento sob forte influência de modelos econômicos, era feito 

de maneira normativa, determinista, visando potencializar o custo benefício, depois foi se 

percebendo que deveria ser feito de maneira estratégica, com participação dos diferentes atores, 

isso porque a determinação de prioridades em saúde depende muito do contexto do grupo, visto 

que na gestão em saúde o conflito é esperado, pois diferentes atores defendem diferentes 

necessidades, por isso, dentro de um planejamento é preciso levar em consideração (LACERDA 

et al., 2016). 

Segundo Marin et al (2003), o planejamento é uma atividade chave dentro de um processo 

de gestão da AF, sendo trabalhado de forma transversal em todas as atividades, cada ponto da 

AF depende de um planejamento adequado, desde atividades de seleção e aquisição de 

medicamentos, até oferta de serviços de saúde com o objetivo de acompanhar o paciente. A 

qualificação do planejamento da AF possibilita melhor organização, estruturação e divulgação 

dos serviços farmacêuticos ofertados a população (FINATTO; SCHWAMBACH, 2016). 
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O planejamento deve estar contido no plano de saúde do município, com ações 

necessárias para a comunidade, contando com um estágio meta e um diagnóstico do estágio 

atual, bem como a clareza sobre a AF integrada com outras atividades a nível municipal e a 

nível estadual (MARIN et al., 2003). 

No estudo de (VILASBÔAS; PAIM, 2008) foi demonstrado dificuldade de planejamento, 

não existia uma institucionalização da AF, com uma ação limitada da equipe gestora. Segundo 

Contrandiopoulos (2006), o bom planejamento requer da gestão ações de avaliação rotineiras, 

porém o que foi relatado pelos participantes da oficina é de que o processo de avaliação não é 

rotineiro e ainda falho, não houve quem marcasse o cenário três, e apesar da maioria ter 

apontando o cenário dois, mais de 40% dos participantes marcaram o cenário um, esse resultado 

indica necessidade da gestão rever seus modelos de avaliação de serviço, bem como a 

periodicidade de sua aplicação. 

(FINATTO; SCHWAMBACH, 2016) em estudo realizado na região metropolitana de 

Porto Alegre/RS, também aponta diversos problemas de planejamento da AF, destacando 

inexistência de uma CFT, falta de sistema informatizado e falhas de programação, levando a 

falta de disponibilidade de medicamentos. (NORA et al., 2019) Analisando 425 municípios, os 

mesmos demonstraram baixa participação dos gestores da AF no planejamento de saúde, seja 

sobre a alocação financeira ou nas políticas de saúde, o que diminui consideravelmente a 

visibilidade do setor, além de que a não participação implica em demandas não atendidas. 

No país ainda prepondera pouca, ou nenhuma, participação da AF nas discussões de 

planejamento da saúde, e quando existe, em sua maioria se restringem a assuntos internos, com 

pouca integração com a rede de assistência à saúde, cenário prejudicial para a integralidade das 

ações ao paciente (SOUZA et al., 2017; BITTENCOURT et al., 2017). 

Colocar a avaliação como elemento integrado ao processo de gestão não é tarefa simples, 

pois ela demanda que o conjunto de informações disponíveis sejam suficientes e qualificados 

para auxiliar na tomada de decisão, além disso precisa considerar o papel que os diferentes 

atores ocupam, e promover uma estratégia de avaliação que privilegie o debate, o aprendizado 

e a reflexão, abrindo dessa forma as portas para as intervenções a serem implementadas 

(CONTANDRIOPOULOS , 2006). 

A avaliação dentro da AF prevê a definição de uma imagem-objetivo, ou seja, qual é o 

conceito ideal que se espera ter, sendo que com esse conceito, os indicadores são comparados,  

e além disso é preciso determinar o foco, que pode ter uma caráter normativo, processual, ou 

avaliando resultados (BARRETO; CALVO, 2016). No caso deste trabalho a imagem objetivo 
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para os indicadores do IAPAF foi o cenário três, e o foco diz respeito aos processos 

desenvolvidos pela gestão da AF de Ribeirão Preto. 

Quanto a estruturação dos serviços, é assinalado pela maioria dos profissionais o cenário 

dois, dizendo que alguns serviços estão estruturados organizados, mas não todos, e durante a 

oficina o que chamou a atenção foram as considerações acerca da falta de serviços clínicos, na 

percepção dos profissionais existe uma estrutura que favorece o acesso aos medicamentos, mas 

ainda não existe uma estrutura que permita o cuidado farmacêutico. 

A PNM estabelece, entre as suas diretrizes e prioridades, a promoção do URM, 

descrevendo a necessidade de se dar atenção aos impactos sociais e econômicos das prescrições, 

além da necessidade de informação e orientação ao usuário (PNM). Para o atendimento dessas 

diretrizes, é importante que, além do acesso ao medicamento, a gestão da AF seja capaz de 

trabalhar serviços farmacêuticos, tanto para acompanhamento e monitorização do uso de 

medicamentos pela sociedade, mas também para trabalhar aspectos da URM com a equipe de 

saúde (RODRIGUES; AQUINO; MEDINA, 2018; ARAÚJO et al., 2017). 

A pouca participação do profissional farmacêutico em ações de cuidado também fica 

evidenciada, quando apenas cerca de 12% dos usuários afirmaram terem recebido informações 

de farmacêuticos, ou seja, esse profissional tem se dedicado a entrega de medicamentos, o que 

foi referido pelos próprios durante a oficina, que afirmaram que não conseguiam desenvolver 

dispensação adequada, ou outras atividades clínicas, por conta da fila para aquisição de 

medicamentos, o que sobrecarrega o trabalho, dificultando a realização de outras atividades, 

como por exemplo, orientação farmacêutica. 

A AF nacional, em via de regra, tem dificuldade de se integrar a outras ações de saúde, 

funcionando praticamente como um departamento logístico (TEIXEIRA; TELES; MOREIRA, 

2017), passando a impressão de que o acesso é suficiente, porém o medicamento tem se tornado 

um bem de consumo, o que distorce a sua função dentro de um sistema de saúde (MARIN et al 

., 2003), além disso, segundo a OMS, 50% dos medicamentos são prescritos e/ou dispensados 

de maneira inadequada, ou seja, simplesmente fornecer o medicamento não é o suficiente, dessa 

forma, durante um processo de avaliação de gestão, é preciso se atentar a esses fatores. 

Pelos dados apresentados e pelos comentários feitos durante a oficina, é possível perceber 

que não existe, até o momento da coleta de dados, ações da AF voltadas para o uso do 

medicamento, e com isso podemos inferir que a gestão da AF ainda está focada no aspecto 

logístico e estrutural, enraizado no pensamento dos próprios profissionais, uma vez que apenas 

três relataram o cuidado farmacêutico como prioritário. A AF hoje é parte indissociável do 
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modelo assistencial existente, pois o medicamento sendo o insumo principal de boa parte dos 

procedimentos de saúde, suas ações precisam garantir o uso racional de medicamentos (LUZ et 

al., 2017). 

Mesmo em uma visão simplificada, trabalhando a AF como um ciclo, é possível trabalhar 

a promoção do uso racional em todas as etapas, por meio de adoção de atitudes que estejam 

amparadas em informações científicas e operacionais durante as fases de diagnóstico, 

prescrição, dispensação e utilização do medicamento (ARAÚJO et al., 2017), tornando-se um 

sistema de tecnologias farmacêuticas, que agindo em diferentes frentes, buscam a promoção do 

uso racional de medicamentos, acarretando em qualidade de vida aos usuários do sistema 

(VIEIRA; ZUCCHI, 2014). A maioria dos farmacêuticos possuem especialização em áreas 

relacionadas ao SUS e a AF, o que favorece o desenvolvimento de outras ações visando o URM. 

O estudo de (ARAÚJO et al., 2017) que avaliou municípios que participaram do programa 

Qualifar-SUS, ainda apresentam dificuldades para implementar serviços de acompanhamento 

farmacêutico, e que outros serviços clínicos não são realizados de forma consistentes, por 

exemplo,  a oferta de serviços de dispensação que foi considerada baixa, mesmo em municípios 

que possuíam farmacêuticos em mais de 90% das farmácias básicas. 

Quando avaliamos o perfil dos usuários entrevistados, podemos perceber uma maior 

frequência de pacientes idosos e de baixa escolaridade, os dois fatores favorecem problemas 

relacionados à farmacoterapia, pois o envelhecimento predispõe o aumento de riscos a efeitos 

adversos de medicamentos, devido a maior propensão a problemas de saúde, principalmente os 

crônicos, principais problemas de saúde encontrados, que demandam uso prolongado de 

medicações, dessa forma, a chance de um evento prejudicial aumenta nesse grupo (PAGNO et 

al., 2018). Outro fator é a media de mais de 5 medicamentos por prescrição, com o aumento do 

número aumentam as chances de interação medicamentosa, e da presença de medicamentos 

inapropriados para idosos (ARAUJO; MAGALHÃES; CHAIMOWICZ, 2010; SKAAR; 

O’CONNOR, 2017). 

A presença de população de risco quanto ao uso de medicamentos, demanda uma atenção 

especial do poder público, com ações que ajudem a otimizar a farmacoterapia, principalmente 

em casos onde o uso é crônico, com isso eu reduzo as chances de agravos, consequentemente 

melhora a qualidade de vida dos usuários e os custos de tratamento (BEZERRA; BRITO; 

COSTA, 2016; SALES; SALAES; CASOTTI, 2014; PAGNO et al., 2018). 

Se analisarmos a dimensão como um todo, apenas a capacidade para avaliar as ações da 

AF tiveram marcações no cenário um, indicando que esse é um ponto a ser melhorado pela 
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gestão da AF. Ao compararmos com resultados de outros estudos que utilizaram o mesmo 

instrumento, a gestão do município apresenta resultados melhores (BITTENCOURT et al., 

2017; ARAUJO, 2016; MATTOS, 2017; NORA, 2016; CASTRO et al., 2014).  

A dimensão 2 diz respeito a seleção de medicamentos falando sobre a capacidade para 

trabalhar com uma relação de medicamentos essenciais ou para elaborá-la, medindo a 

capacidade para utilizar ou elaborar relação de medicamentos essenciais, divulgar a relação de 

medicamentos essenciais ou lista pactuada e adotar protocolos clínicos. É permitido, pela Lei 

12401/2011, que o município inclua em sua lista de medicamentos padronizados itens 

adicionais a RENAME (BRASIL, 2011), porém o que se percebe pelo levantamento acima é a 

dificuldade de adquirir medicamentos básicos, previstos pela lista de referência nacional 

(CONASEMS, 2018). 

A REMUME do município possui mais de 320 itens, o que ajuda a explicar o auto índice 

de prescrições contendo medicamentos na lista municipal. Durante a oficina, os profissionais 

também se posicionaram nesse sentido, quando 100% assinalaram o cenário três para o 

indicador: capacidade para “utilizar ou elaborar relação de medicamentos essenciais”. 

A lista de medicamentos essenciais é uma das estratégias para racionalizar o uso, a União 

possui a RENAME que é a lista nacional, devendo balizar os medicamentos disponibilizados, 

contudo a PNM é clara ao dizer que estados e municípios não estão isentos de obrigações, 

devendo suplementar a lista nacional a depender das necessidades, conforme determina a 

Resolução 1/2012 da CIT. 

Adotar uma lista de medicamentos padronizados facilita processos de aquisição, 

armazenamento e distribuição, estoques menores com maior garantia de qualidade, facilidade 

de dispensação e prescrição, fornecimento de informações, custo e uso do medicamento 

(VIEIRA; ZUCHI, 2014; NASCIMENTO et al., 2017). Uma lista de medicamentos essenciais 

mal feita, além de privar a população dos medicamentos necessários à sua saúde, ainda gera um 

fenômeno deletério a gestão pública, que é a Judicialização da Saúde, onde o paciente entra 

com uma ação na esfera judicial afim de obrigar o governo a custear algum tratamento 

demandado. 

O estudo de (TORRES et al., 2014) mostrou que de vinte locais visitados, apenas dois 

estados e cinco municípios (25%) possuíam lista de medicamentos essenciais, já um estudo de 

maior abrangência da PNAUM (KARNIKOWSKI et al., 2017) mostrou um cenário mais 

positivo nesse sentido, 85,3% dos municípios possuíam lista de medicamentos essenciais, 
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porém há um questionamento sobre a formulação e a qualidade dessas listas, isso porque apenas 

12,5% possuíam CFT. 

Os processos judiciais atrapalham a gestão, obrigam o poder público a comprar 

medicamentos ou pagar tratamentos que não estavam no planejamento, o que prejudica a 

alocação orçamentária. Um dos principais fatores contribuintes para os processos judiciais 

requerendo medicamentos é a prescrição fora de listas de medicamentos essenciais (OLIVEIRA 

et al., 2015; SOUZA; SOUZA; LISBOA, 2018; FERREIRA, TORRES et al., 2019). 

Além da presença da lista de medicamentos essenciais, é preciso que ela seja utilizada e 

sendo balizadora das prescrições, alguns trabalhos indicam a dificuldade de adesão por parte 

dos prescritores e muitos são os motivos elencados: falta de medicamento no momento da 

prescrição; falta de orientação e capacitação para uso e entendimento de que a lista é inadequada 

para as necessidades clínicas são alguns dos itens, esses trabalhos apontam a necessidade de 

um treinamento educacional em relação ao uso dessas listas, para que não haja perdas e nem 

excessos. (TORRES; et al., 2014; KARNIKOWSKI et al., 2017). 

Nessa dimensão o instrumento aponta resultados ainda melhores do que a dimensão 

anterior, especialmente nos dois pontos que dizem respeito a relação de medicamentos 

essenciais, demonstrando que, na percepção dos profissionais, a REMUME é qualificada e 

aplicada, ofertando um número de opções terapêuticas considerada adequada pelos 

profissionais, somando-se a esse dado o número de medicamento efetivamente dispensado e o 

percentual de medicamentos prescritos, presentes na lista de medicamentos essenciais, é 

possível inferir que em relação a essa dimensão a gestão da AF tem apresentado bons resultados. 

O ponto de maior necessidade de melhora seria a capacidade para adotar protocolos 

clínicos, nesse quesito 100% dos profissionais marcaram o cenário dois que diz: Adota 

protocolos clínicos, porém não há avaliação da utilização dos mesmos. Pode-se perceber que 

também nesse ponto a avaliação se apresenta como fator a ser qualificado. 

A adoção de protocolos é relevante dentro dos serviços de saúde, possibilita uma maior 

organização das ações com um foco claramente definido, é uma ação importante para a gestão 

da AF por que padroniza conduta (BATTISTON; SATO; ALMEIDA, 2018). Claro que, 

conforme expõe Peixoto e Brito (2015), é preciso considerar a natureza subjetiva da conduta 

terapêutica, que deve ser pautada na individualidade e necessidade de cada paciente, porém, 

conseguir algum nível de padronização facilita o trabalho de gestão tanto na investigação da 

demanda, como na aquisição dos produtos. 
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Para a construção dessas ferramentas, é de fundamental importância a articulação entre 

os diferentes atores, realizando uma construção conjunta com os profissionais, o que diminui a 

chance de estranhamento e favorece a sua implementação. Os principais obstáculos para a 

implantação e elaboração são a falta de conhecimento do instrumento, principalmente por parte 

do prescritor, confiança na diretriz e o comportamento do profissional (LIMA-DELLAMORA; 

CAETANO; OSORIO-DE-CASTRO , 2012). 

O uso de protocolos é uma estratégia que contribui para o uso racional de medicamentos, 

pois favorece uma normalização mínima para a utilização, servindo para orientar os tratamentos 

(PORTO; JÚNIOR, 2011). O estabelecimento desses protocolos deve direcionar as etapas 

necessárias para os tratamentos (SOUZA; BALISA-ROCHA et al., 2011). 

Estudos também apresentam falhas na adoção de protocolos clínicos (BITTENCOURT 

et al., 2017; ARAUJO, 2016; CASTRO et al., 2014), mostrando o mesmo estágio dois de 

Ribeirão Preto, enquanto (SOUZA et al., 2011), que avaliou oito municípios, todos apontaram 

como cenário um. 

Para um processo eficiente de seleção de medicamentos, o município deve ter instituído 

uma CFT, aonde seu principal objetivo é a promoção do URM, cabendo a ela a seleção de 

medicamentos, atualização da REMUME, elaboração de documentos clínicos, avaliação e 

monitoramento de uso além de atividades educacionais (GROCHOCKI; OLIVEIRA; 

PINHEIRO, 2016). 

Ribeirão Preto possui CFT desde 1990, na atual formação, instituída pela Portaria no 

180/11, é composta por representantes da Divisão de Farmácia e Apoio Diagnóstico, Serviço 

de Assistência Domiciliar, Divisão de Enfermagem, Divisão de Vigilância Sanitária, Comissão 

de Controle de Infecção, Divisão Médica, UBDS, Programa de Serviços Externos, Programa 

de Assistência Médica Emergencial, Divisão de Vigilância Epidemiológica e Divisão de 

odontologia. 

A CFT de Ribeirão Preto tem uma composição multidisciplinar, abarcando várias áreas 

do sistema de saúde, o que é preconizado pelas diretrizes da OMS, no domínio na internet é 

possível encontrar pareceres técnicos de inclusão e exclusão de medicamentos, publicações 

técnicas como protocolos e diretrizes clínicas e o formulário de inclusão e exclusão de 

medicamento, porém não foi encontrado o regimento interno da CFT, documento de extrema 

importância que aponta os critérios para inclusão ou exclusão de medicamentos, o que dá 

transparência e possibilidade de controle do processo. Não é possível afirmar se o documento 
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não existe ou se ele simplesmente não foi disponibilizado, mas as duas situações configuram 

falha, devendo ser corrigida pela gestão. 

Conforme estudo da PNAUM 12,5% dos municípios avaliados possuíam CFT constituída 

(KARNIKOWSKI et al., 2017), o trabalho de (VEBER et al., 2015) avaliando cidades do estado 

de Santa Catarina, encontrou que 8% delas tinham CFT, o estudo de (BRUNS; OLIVEIRA; 

OLIVEIRA, 2015) mostra que a falta de uma CFT é um dos principais problemas levantados 

por profissionais da AF em João Pessoa/PB. 

A terceira dimensão diz respeito a etapas de programação e aquisição, abordando a 

capacidade para assegurar a programação e a aquisição de medicamentos em quantidade e 

tempo oportuno, avaliando a capacidade para programar adequadamente; deflagrar o processo 

de aquisição em tempo oportuno; e garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos. 

Nessa dimensão, atingiram o cenário três a capacidade de programar adequadamente e de 

deflagrar o processo de aquisição em tempo oportuno, sendo o segundo com mais de 90%. 

Apesar de não ter havido nenhuma marcação para o cenário um, os dois pontos referentes a 

disponibilização de medicamentos ainda não atingiram, na visão dos profissionais, o cenário de 

excelência, o que bate com os dados sobre medicamentos dispensados, que demonstram que, 

apesar de o município conseguir fornecer a maior parte dos medicamentos, essa capacidade 

ainda não é 100%. 

A AF tem entre os seus papéis, o dever de garantir o acesso ao medicamento, ofertando 

os medicamentos essenciais para a população, e a disponibilidade do medicamento é uma das 

dimensões para se ter acesso ao medicamento (BRASIL e MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

Existem diversos programas governamentais para fornecer medicamentos aos municípios, 

como por exemplo os programas estratégicos do MS: controle de tuberculose, controle de 

hanseníase, endemias focais, influenza, sangue e hemoderivados, saúde da criança, existe o 

programa farmácia popular, programa saúde da mulher entre outros (BRASIL, 2018; BRASIL, 

2004b). 

Em um sistema em rede, as discussões sobre acesso e acessibilidade se intensificam, 

toda a rede deve ser desenhada para favorecer esses dois fatores. De acordo com 

(DONABEDIAN, 1973), o acesso e a acessibilidade dizem respeito a capacidade do sistema 

em responder as necessidades de saúde de uma população, para isso, é preciso considerar 

características da oferta do serviço, bem como aspectos geográficos como: distância, tempo de 

locomoção, custo do transporte. 
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O acesso pode ser interpretado como a oferta do serviço ou do insumo, a acessibilidade 

são os obstáculos que o usuário tem de enfrentar para conseguir o acesso, cabe a gestão otimizar 

os dois processos, considerando as características de cada nível de atenção, escolhendo qual 

deve ser trabalhado de forma centralizada e qual deve ser trabalhada de forma dispersa, a APS 

por exemplo, é muito sensível a distância, necessitando estar mais próxima ao usuário, assim, 

sua organização deve ser feita de forma dispersa, e  por outro lado, as intervenções hospitalares 

de nível terciário, tende a sofrer menos com a distância, podendo ser trabalhada de maneira 

centralizada. 

Mais de 85% dos medicamentos requeridos nas prescrições avaliadas no estudo foram 

dispensados, mesmo que o valor não seja total, indicando que ainda houve alguma falta, é um 

valor maior do que apontam muitos outros trabalhos. No estudo de Barbosa et al (2017), 

realizado em Minas Gerais, a taxa de êxito na retirada de medicamentos foi de 66%, o estudo 

da PNAUM (Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de 

Medicamentos),mostrou que a disponibilidade média de medicamentos essenciais no Brasil foi 

de 52,9%, sendo de 57,2% quando consideramos as cidades maiores, já outro estudo feito no 

município de Uruguaiana no sul do país, demonstrou um índice de dispensação de 51,4% ( 

(BITTENCOURT et al., 2017). 

Podemos verificar que as principais doenças referidas, bem como os medicamentos mais 

encontrados nas prescrições, nas entrevistas com os usuários, representam doenças crônicas, 

que necessitam de tratamento continuo, a falta do medicamento, mesmo que por um tempo, 

pode provocar insucesso da terapia, dificultando o controle desses problemas de saúde, a não 

interrupção do tratamento passa por vários fatores, sendo a disponibilidade do medicamento, 

no momento em que o paciente precisa, relevante (OLIVERIA et al., 2016). 

Outros trabalhos (NASCIMENTO; et al., 2017; KATREIN; TEJADA et al., 2015) 

demonstram que, quando consideramos o acesso a medicamentos essenciais, os números 

brasileiros são altos, porém ainda é necessário dispêndio financeiro do usuário, o SUS ainda 

tem dificuldades de garantir o acesso total, variando em torno de 66%, estudo de 

(DRUMMOND; SIMÕES; ANDRADE, 2018) apresenta que 63% dos pacientes avaliados 

pagaram algum valor pelo medicamento, esse acesso pelo sistema de saúde varia de acordo com 

condicionantes socioeconômicas e demográficas. 

Sabe-se que alcançar 100% de medicamentos dispensados é uma tarefa complicada, 

muitos fatores dificultam, como por exemplo, prescrições que contém medicamentos não 

padronizados, porém o número de medicamentos ofertados pode melhorar, principalmente se 
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considerarmos que quase 92% dos medicamentos prescritos estavam contemplados na 

REMUME, ou seja, houve desabastecimento de medicamentos padronizados, o que mostra 

falha da gestão, além disso está abaixo dos 95% de medicamentos dispensados, que é o que 

preconiza a OMS. É preciso identificar os pontos de falha e corrigir, para que ao menos os 

medicamentos padronizados sejam ofertados a população, em tempo e quantidade necessária 

(OMS, 1993),pois a falta de medicamento, mesmo que esporádica, é prejudicial ao atendimento, 

compromete o acesso regular, a segurança e o sucesso do tratamento. 

Os resultados do IAPAF corroboram com o que foi encontrado nas entrevistas com os 

usuários, pois 85,71% dos participantes da oficina marcaram o cenário dois para o indicador: 

garantir a disponibilidade de medicamentos em quantidade e tempos oportunos para atender às 

necessidades de saúde”, o que mostra que existe uma percepção interna que a disponibilidade 

aos medicamentos essenciais é boa, mas ainda há o que melhorar para se alcançar o cenário 

ideal. 

Comparando com outros estudos da literatura, Ribeirão Preto apresenta um bom resultado 

quanto ao número de medicamentos dispensados presentes na REMUME, o trabalho de 

bittencourt et al., (2017) apresenta 67,7% , estudos de Colombo et al. (2004) e Portela e Silva 

et al., (2012) encontraram um valor de 82%, já o estudo de Mendes et al. (2015) encontrou um 

resultado parecido de 92%. É perceptível que as regiões mais ricas, tendem a ter mais 

medicamentos prescritos contemplados pela REMUME, visto que, muitas cidades menores 

sequer possuem lista de medicamentos padronizados (GERLACK et al., 2017). 

O CONASEMS em sua revista número 72, publicada em 2018, apresenta um 

levantamento da AF no país, alguns dados relacionados ao acesso chamam a atenção: dos 

municípios avaliados, somente 41 admitiam adquirir 100% dos medicamentos listados na 

RENAME no Componente Básico da AF; entre as modalidades de aquisição, 55,17 dos 

municípios afirmam usar o modelo de licitação; 21,46 usam modelo misto; 10,13% fazem 

consórcios; 6,47% dizem que a aquisição é centrada na Unidade Federativa; 4,26% que a 

aquisição é centrada no MS e 2,33% afirmam usar dispensa de licitação (CONASEMS, 2018). 

O principal modelo de aquisição de medicamentos no município de Ribeirão Preto é licitação, 

porém, em situações especiais, como por exemplo judicialização, é feita compra direto no 

varejo. 

As compras de medicamentos devem ser feitas, sempre que possível, por meio de 

licitação conforme prever o artigo 37º da constituição brasileira, esse artigo foi regulamentado 

pela lei 8.666/93 e atualizado pelas leis 8.883/94 e 10.520/2002 (BRASIL, 1993; BRASIL, 
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1994; BRASIL, 2002b). O objetivo de se licitar é garantir a isonomia e que se selecionem 

propostas vantajosas para a administração pública (BRASIL, 2006d). 

Licitar demanda um planejamento, que por sua vez, exige conhecimento prévio das 

necessidades a serem equacionadas. O MS aponta como possíveis causa de compras ruins: falta 

de organização dos serviços; demora do processo de aquisição; compras frequentes e em 

pequenas quantidades; falta constante de medicamentos, ineficiência do sistema de informação 

e falta de planejamento e avaliação (BRASIL, 2006d). 

O processo de licitação começa por uma fase interna que é o planejamento da aquisição 

em si, é nessa fase que é confeccionado o edital da licitação e é feito um levantamento de preço 

esperado, conferindo se existe recurso para a compra. 

A fase externa corresponde a divulgação do edital, e o processo de compra em si nessa 

fase ocorre a habilitação das empresas interessadas, e então é feito o julgamento das propostas 

por meio de critérios de boas práticas de fabricação, preço compatível com o praticado no 

mercado, e boas condições de entrega, no final é feito a classificação ou descarte das propostas 

(MARIN et al, 2003). 

O próximo passo da fase externa é a adjudicação, que é a parte em que o contrato é 

selado, após todas essas etapas é feita a homologação do contrato, o que encerra a licitação 

apresentando o licitante vencedor (BRASIL, 2006d). Uma licitação pode ser feita de várias 

maneiras: concorrência, tomada de preços, convite, concurso, leilão e pregão (MARIN et al, 

2003). 

Como é possível perceber, o processo de aquisição de medicamentos é complexo e para 

sua completa execução demanda dispêndio de certo tempo. Além das fases processuais de uma 

licitação, as ações de gestão estão atreladas a lei 101 de 4 de maio de 2000, ou como é conhecida, 

lei de responsabilidade fiscal, a referida lei estabelece normas gerais de finanças públicas a 

serem observadas pelos governos federal, estaduais e municipais (BRASIL, 2000b). 

O processo de aquisição fica prejudicado quando envolve ação judicial, na maioria delas 

é concedida liminar, nesses casos são concedidos prazos muito curtos para que se cumpra todas 

as etapas do processo. Em Ribeirão Preto o prazo determinado para cumprimento da ação é de 

até 30 dias, proferido em 99% dos processos, insuficiente para executar adequado processo 

licitatório de compra, a consequência é o uso de vias paralelas de aquisição de medicamentos 

(MADURO, 2016). 

Pepe e colaboradores dizem que as ações judiciais forçam o gestor a utilizar de medidas 

não usuais para a aquisição de medicamentos, entre elas a compra direta em varejo (FERREIRA 
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et al., 2019). Esse fato prejudica o planejamento público e o orçamento estabelecido, uma vez 

que o atendimento as ações passam a ser uma prioridade, outras atividades previamente 

pactuadas ficam prejudicadas, além de favorecer corrupção ou simplesmente não ter a ação 

cumprida, como ocorre em muitos casos em Ribeirão Preto/SP (MADURO, 2016). 

A literatura mostra o problema de prazo para se cumprir a ação como uma das maiores 

reclamações por parte dos gestores, a causa desse tempo reduzido é a concessão de liminar em 

praticamente todas as ações pleiteando medicamentos, nesse estudo, todos os processos 

apresentavam liminar proferida por parte dos juízes. 

Comparando com outros estudos que usaram o mesmo instrumento, o município de 

Ribeirão Preto apresentou melhores resultados nesse quesito, mas chama a atenção a 

disparidade em relação à AF entre municípios de diferentes portes, os maiores tendem a 

apresentar melhores resultados na capacidade de aquisição e programação de medicamentos, 

(SOUZA et al., 2011; MOTTER; CENI, 2012; OLIVEIRA et al., 2013; BITTENCOURT et al., 

2017), mostrando a dificuldade que as gestões municipais, principalmente em municípios 

menores, ainda tem para assumir a AF plenamente (BARROS et al., 2017; SOUZA et al., 2017). 

A quarta dimensão fala sobre armazenamento, distribuição e transporte, buscando discutir 

a capacidade para assegurar o acesso a medicamentos seguros quanto à manutenção das suas 

características físico-químicas, avaliando a capacidade de garantir o armazenamento correto 

dos medicamentos; garantir transporte adequado dos medicamentos; e armazenar nas unidades 

dispensadoras e/ou unidades de saúde. 

Um condicionante para o uso racional de medicamentos é a qualidade do medicamento 

fornecido, além do acesso, é preciso que esteja em boas condições, entendendo que é um 

produto que demanda uma condição especial de armazenamento, para que não sofra 

degradações e perca eficiência, ou mesmo se torne tóxico, além disso, condições inadequadas 

de armazenamento são um dos fatores que provocam perda de medicamento, aumentando os 

custos do estado (VIEIRA; ZUCCHI, 2014; MENDES et al., 2014). 

Más condições de armazenamento são comuns em muitos municípios brasileiros, estudo 

de (MENDES et al., 2015), coloca falta de instrumentos de verificação ou garantia das 

condições de armazenamento e falta de plano de gerenciamento de resíduos em munícipios 

catarinenses. O estudo de (BITTENCOURT et al., 2017) tem como resultado o cenário um para 

esse dado, bem como estudo de (ARAUJO, 2016), o estudo de (CASTRO et al., 2014) apresenta 

o cenário três, resultado melhor do que em Ribeirão Preto. 
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Costa et al., (2017) em avaliação da situação sanitária dos medicamentos na APS no SUS 

em diversos municípios brasileiros, encontrou sérios problemas de condições de 

armazenamento, destacando-se a falta de ar condicionado em quase 65% dos locais, presença 

de geladeira exclusiva para medicamentos em 47% deles, termômetro digital em 26%, e foram 

encontrados medicamentos vencidos em 35% dos locais estudados. 

Em 2008 o governo do estado de Minas Gerais, criou o programa Rede Farmácia de 

Minas (RFM), o objetivo era melhorar a estrutura das farmácias, em 2017 Barbosa et al., (2017) 

publicou um estudo avaliando a infraestrutura das RFM, as farmácias que aderiram ao programa 

apresentaram boas condições de armazenamento, com espaço adequado e climatização 

controlada, em comparação com municípios sem a RFM, 20% deles apresentavam indícios de 

presença de roedores. 

Em relação aos indicadores de armazenamento, o que diz “garantir o armazenamento 

correto dos medicamentos” e o “armazenar nas unidades dispensadoras e/ou unidades de 

saúde”, foi assinalado em sua maioria o cenário 2, porém com muita discussão entre os 

participantes, com algumas críticas quanto a condição de climatização dos ambientes. 

Além das condições ideais de armazenamento, é preciso garantir as condições ideais de 

transporte, o indicador “garantir o transporte adequado de medicamentos” foi um dos piores 

avaliados durante a oficina, mais de 70% dos participantes apontaram  o cenário um como o 

atual, e nenhum participante considerou o cenário 3, com relatos de que os medicamentos 

seriam transportados em caçambas de carro a céu aberto, sem climatização ou proteção, o que 

está completamente distante do que pede as boas práticas de distribuição, armazenamento e 

transporte de medicamentos (BRASIL, 2019). 

Estudo de Castro et al., (2014) apresentou o cenário dois, Araujo (2016) com um resultado 

parecido ao de Ribeirão Preto, também classificando o item no estágio um, e assim como em 

Ribeirão Preto, gerou muita discussão, com os participantes afirmando que o município não 

cumpre a legislação vigente, com poucos automóveis e sem adequação para realizar o transporte 

de medicamento, muito próximo do discutido na oficina de Ribeirão Preto. Corrigir as 

condições de transporte não é só importante para a garantia da qualidade do medicamento, mas 

também para adequação ao que diz a legislação, evitando problemas jurídicos futuros. 

Os medicamentos são produtos que demandam um cuidado especial, as condições de 

transporte também geram impacto na URM, o transporte inadequado pode prejudicar a 

qualidade e segurança do medicamento, dificultando o sucesso terapêutico, por isso, é preciso  

que, além de carros suficientes, os mesmos sejam adequados para esse tipo de produto. Outras 
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regiões e cidades no país também sofrem com más condições de transporte, poucas tem carros 

em quantidades suficientes, menos ainda adequados para levar medicamentos (COSTA et al., 

2017; MACEDO; GÁRCIA, 2007; BARRETO; GUIMARÃES, 2010). 

A quinta dimensão fala sobre a prescrição de medicamentos, nela é avaliado a capacidade 

de promover a adesão dos prescritores a REMUME; promover a qualidade das prescrições; e 

promover a educação para o uso racional de medicamentos para prescritores. Dentre esses 

fatores, os dois piores avaliados foram promover a adesão de prescritores e promover a 

educação para uso racional de medicamentos aos prescritores, ambos com mais de 70% 

indicando o cenário um. 

Durante a oficina foi constatado a falta de políticas para promover a REMUME junto aos 

prescritores, o que pode acarretar em alguns problemas para a gestão, o primeiro problema é a 

falta de padrão das prescrições, o que pode dificultar a aquisição de medicamentos, forçando o 

município a ter que comprar uma variedade maior do que a necessária, aumentando custo e 

dificultando o planejamento, a falta de adesão de prescritores a REMUME, pode provocar 

prescrição de medicamentos não padronizados, o que dificulta o acesso e pode, em muitos 

casos, levar a processos judiciais. 

A relação entre a construção e a adoção da lista de medicamentos essenciais, é um 

indicador fundamental para a qualidade, pois aponta problemas em muitos municípios 

brasileiros, sendo um dos principais fatores para a judicialização da saúde (ARAÚJO et al., 

2019; PAULA; SILVA; BITTAR, 2019). 

Porém, apesar do indicado na oficina, as entrevistas com os usuários apresentaram um 

dado contrastante, com mais de 91% das prescrições com medicamentos presentes na 

REMUME, o que é um dado melhor do que outros estudos apresentaram, o que demonstra que, 

apesar de uma falta de políticas para a promoção da REMUME, existe uma tendência dos 

prescritores a prescreverem dentro dessa lista. Alguns fatores que explicariam isso é o fato da 

pesquisa ter sido feito dentro das unidades de saúde, que dispensam medicamentos do elenco 

básico, que tende a ter mais prescrições dentro da REMUME, talvez se a pesquisa fosse feita 

em locais de dispensação do componente especializado o resultado fosse diferente. 

Contudo a preocupação dos profissionais não é injustificada, visto que, uma pesquisa 

realizada por esse grupo de trabalho demonstrou que o município de Ribeirão Preto/SP sofre 

com ações judiciais, em sua maioria por medicamentos não contemplados nas listas de 

medicamentos padronizados, o que consome cerca de 20% do orçamento municipal destinado 

a aquisição de medicamentos, o que é, pensando em termos gerenciais, um valor alto, porém 
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abaixo do que se tem observado em outros estudos, e dentre os dados encontrados, foi visto que 

mais de 70% dos medicamentos requeridos não estavam presentes nas listas de medicamentos 

padronizados (MADURO, 2016). 

Foi encontrado um número acima de 90% de prescrições com o nome genérico, e a Anvisa 

estabelece que, quando no âmbito do SUS, 100% da prescrição deve ser feita pela denominação 

genérica (BRASIL, 1999), porém se compararmos com outros trabalhos, podemos considerar 

uma boa adesão dos prescritores, como por exemplo, em um estudo realizado também em 

Ribeirão Preto/SP, no ano de 2004, utilizando os mesmos indicadores da OMS, foram 

encontrados resultados melhores no trabalho atual, visto que naquele trabalho foi encontrado 

um percentual de 30,6% de prescrições pelo nome genérico (SANTOS; NITRINI, 2004). A 

limitação para comparação entre os dois estudos se deve ao fato  que o de dos Santos avaliou 

um número maior de prescrições (6692), porém distribuídas em um menor número de unidades 

(10). 

Outros trabalhos apresentaram resultados piores do que os de Ribeirão Preto, estudo feito 

na Paraíba encontrou um valor de 74,6% (PORTELA et al., 2012), em Uruguaiana foram 75,5% 

de prescrições (BITTENCOURT et al., 2017), no Distrito Federal foi de 73,20% (NAVES; 

SILVER, 2005), no estudo realizado no vale do taquari, Santa Catarina, foi encontrado um valor 

de 81,8% (KAUFFMANN et al., 2009). 

A prescrição pelo nome genérico possibilita um maior poder de negociação entre o 

comprador, gestão pública ou mesmo o usuário, e o vendedor, a indústria farmacêutica, pela 

apresentação de medicamentos similares, genéricos e de referência, alcançando melhores 

custos, por exemplo, os medicamentos genéricos, são em média, 35% mais baratos que os de 

referência, essa diferença se dá pelo fato da indústria ter menor gasto de produção e 

desenvolvimento e marketing  (LIRA et al., 2014; BERTOLDI et al., 2016). Em relação 

também ao processo de judicialização da saúde, a prescrição do medicamento pelo nome de 

marca aumenta os custos de aquisição, aumentando o impacto do processo na gestão pública 

(PAIM et al., 2017). 

A prescrição pelo nome genérico é fundamental para o exercício da gestão, pois abre o 

leque para negociações e compra dos medicamentos mais baratos, desde que, obviamente, 

cumpra os preceitos necessários de qualidade. Prescrever pelo nome genérico favorece a 

racionalidade do uso, diminui custos e favorece a aquisição de medicamentos, além de ajudar a 

padronizar esquemas terapêuticos (PORTELA et al., 2012). 
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A autonomia clínica do prescritor deve ser sempre respeitada, pois ele está avaliando a 

individualidade da situação para a escolha do melhor tratamento, porém, a constante promoção 

da REMUME tem que ser uma política municipal, para que sempre que possível se prescreva 

dentro do que foi padronizado, o não respeito as listas pode prejudicar o planejamento da gestão 

municipal, culminando na falta de acesso a medicamentos e processos judiciais. É importante 

ressaltar que esse é um trabalho de educação, porém é preciso também convidar esses agentes 

para participar da construção dessas listas, dessa forma a chance de adesão é maior. 

Castro et al., (2014) verificou em seu trabalho a prescrição como a etapa mais crítica do 

processo, com pouca ou nenhuma melhora de adesão a REMUME ao longo do tempo, com 

evidente falta de ações educativas para promover a adesão, outros estudos também apontaram 

para o mesmo resultado, o que pode demonstrar que se trata de um problema generalizado das 

gestões municipais (ARAUJO, 2016; BITTENCOURT et al., 2017; MATTOS, 2017; 

BARBOSA et al., 2017). 

O trabalho de conscientização do uso das listas de medicamentos essenciais deve ser 

contínuo, essas listas são ferramentas que auxiliam a racionalidade do uso de medicamento, 

ajudam no controle orçamentário e na integralidade da atenção, e é preciso que os profissionais 

prescritores sejam capacitados sobre o porquê de existir essas listas, e como prescrever dentro 

dela, outra coisa que deve ser sempre incentivada é a participação deles na construção dessas 

listas, pois é mais fácil aderir e confiar em algo que você ajudou a construir. 

A sexta dimensão se refere a dispensação, nela se avalia a capacidade para realizar uma 

dispensação adequada de medicamentos nas farmácias das unidades de saúde, analisando a 

capacidade para organizar a farmácia nas unidades dispensadoras ou de saúde; garantir o 

processo de trabalho adequado na dispensação e garantir a gestão adequada da dispensação de 

medicamentos. 

Essa foi uma dimensão sem muito consenso, com opiniões divergentes, mas é possível 

dizer que em relação a realização da dispensação os níveis foram considerados insatisfatórios, 

pois a maior queixa dos profissionais em relação a esse tema, foi a dificuldade de atendimento 

devido a grande demanda, como a fila normalmente é grande, o farmacêutico fica sem tempo 

para esclarecer dúvidas e orientar corretamente, e acaba desenvolvendo um trabalho de entrega 

de medicamentos. Esse dado corrobora com o apresentado na Tabela 6 que mostra que o 

principal profissional a dar orientações sobre uso dos medicamentos foi o médico, não o 

farmacêutico. 
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De acordo com a OMS, mais de 50% dos medicamentos são prescritos ou dispensados de 

forma inadequada, e metade dos usuários usam medicamentos de forma incorreta (WHO, 

2010). A gestão municipal precisa compreender que a dispensação é parte importante do 

processo de tratamento, pois esse é o último estágio para identificação de problemas 

relacionados aos medicamentos antes do uso, necessitando fornecer as melhores condições para 

o farmacêutico exercer essa função, diminuindo as dúvidas do paciente quanto a sua terapia, 

propiciando o URM. 

A dispensação é uma prática farmacêutica por vezes negligenciada, até mesmo pela falta 

de entendimento do seu significado ou relevância, é preciso considerar que aquele conceito de 

dispensação, criado em 1973, colocando a atividade apenas como o ato de fornecimento de 

drogas, não é plausível mais, o usuário necessita de condições para fazer bom uso do 

medicamento, por isso é fundamental a participação do paciente, orientando o processo de 

tomada e identificando, sempre que possível, problemas relacionados ao uso do medicamento, 

principalmente devido ao fato da dispensação, na maioria das vezes, consistir no último contato 

do paciente com um profissional antes do início do tratamento (CORRER e OTUKI, 2013).  

O estudo de Bittencourt et al., (2017) também apresentou problemas quanto a 

dispensação, trazendo como resultado os cenários um, um e dois para os três quesitos avaliados, 

acrescentando que, a maioria dos processos de dispensação na cidade acontecem sem a presença 

do profissional farmacêutico, nesse ponto, o trabalho diverge do município de Ribeirão Preto, 

que, apesar de não ser considerado bom pelos usuários, existem farmacêuticos em todas as 

unidades para realizar a atividade, a maior dificuldade a ser enfrentada pela gestão municipal é 

a impossibilidade que os profissionais tem de realizar a dispensação de maneira correta, devido 

ao acúmulo de atividades administrativas, e a grande demanda de pessoas buscando 

medicamentos. 

Leite et al., (2017) mostra que a dispensação no Brasil carece de estruturação, em 42% 

dos municípios avaliados ainda haviam grades separando o profissional do usuário, o nível de 

informação prestado ao usuário também foi considerado baixo, com apenas 18,1% das unidades 

apresentando atividades de caráter clínico, assim como alegado pelos profissionais de Ribeirão 

Preto, a dispensação ainda é trabalhada como entrega de medicamentos. 

No setor público o atendimento a demanda é a principal justificativa para não realização 

da dispensação adequada, porém esse é um problema também do setor privado, a maioria dos 

estabelecimentos comerciais não incentivam a prática, prestando orientação apenas se 
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questionados, sem necessariamente um protagonismo do profissional farmacêutico, nesses 

ambientes a justificativa é a necessidade da venda (OLIVEIRA et al., 2017). 

Conforme já relatado acima, em Ribeirão Preto há presença de profissionais 

farmacêuticos em todas as farmácias básicas, porém isso não parece ser o suficiente para a 

construção de um serviço de dispensação, nesse sentido, além da grande demanda, os 

profissionais se queixaram da falta de auxiliares para ajudar no processo, também relataram 

envolvimento em outras atividades, o que consumiria tempo e impediria esse atendimento. 

Trabalho realizado em Blumenau demonstrou que a presença de farmacêuticos não alterou o 

tempo e a qualidade da dispensação, dessa forma, mais do que ter o profissional, é preciso 

repensar toda a estrutura da dispensação, para que ele seja capaz de desenvolver essa atividade 

(HELENA; ANDERSEN; MENONCIN, 2015). 

Outro ponto levantado durante a oficina foi a falta de capacitação para realizar a prática 

de dispensação, esse ponto corrobora com o trabalho desenvolvido por Redigolo (2018), 

avaliando a formação de profissionais farmacêuticos que atuam na rede pública, que falta 

conhecimento para a prática da dispensação farmacêuticos para dispensação, com quase 

ausência dessa atividade na rotina dos profissionais, que acabam se dedicando a entrega de 

medicamentos. 

Foi medido o tempo médio de dispensação dos medicamentos, o resultado encontrado 

nesse trabalho mostra um tempo maior do que em outros que apresentavam tempo de 18 

segundos (SANTOS; NITRINI, 2004), 58 segundos (NAVES; SILVER, 2005) e 2 minutos 

(HELENA; ANDERSEN; MENONCIN, 2015), contudo há uma diferença metodológica, 

enquanto o presente trabalho avaliou o tempo de dispensação por meio de uma média, 

considerando o tempo desprendido pelos pacientes, no momento em que ele chegava no local 

de entrega de medicamentos, até o momento que saia, outros estudos acompanharam 

diretamente a dispensação, cronometrando somente o tempo em que o paciente estava em 

contato com o farmacêutico, essa diferença pode ter influído no resultado encontrado. De 

qualquer forma é uma média de tempo considerada baixa, durante o processo de dispensação 

várias etapas são cumpridas, como a análise da prescrição, revisão farmacoterapêutica e 

orientação ao usuário. 

A sétima dimensão aborda o tema recursos humanos, nela é avaliada a capacidade para 

dispor de recursos humanos qualificados e em número suficiente para a AF, tendo como 

quesitos a capacidade para dispor de farmacêuticos para a execução e a organização da AF; 

dispor de pessoal auxiliar com curso formal ou treinamento em AF, sob orientação do 
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farmacêutico para apoiar as tarefas e organização do serviço; e realizar treinamentos e 

capacitações internas, ou mesmo possibilitar a participação do pessoal da AF em cursos de 

atualização. 

Em relação a dispor de farmacêutico, é um ponto de bom aproveitamento do município, 

pois conta com uma quantidade considerável de profissionais para a realização das atividades. 

Em todas as unidades visitadas havia farmacêuticos e no setor de AF da secretaria municipal 

de saúde, havia muitos profissionais farmacêuticos, o que corrobora com o cenário três 

assinalado pelos participantes. 

Quanto ao quesito dispor de pessoal auxiliar, a maioria assinalou o cenário três, porém, 

um percentual alto (35,71%) assinalou o cenário um, que seria o pior. Durante a oficina, esse 

ponto gerou bastante debate, farmacêuticos da ponta, que atuam nas unidades, reclamavam da 

falta de auxiliares que pudessem ajudar na dispensação, afirmando que, a maior parte dos 

profissionais dedicavam grande horário do dia atendendo a fila, o que bate com a resposta dos 

participantes quando perguntados sobre qual seria o problema mais urgente a ser resolvido pela 

gestão, com mais de 70% dizendo que era falta de recursos humanos. 

A presença de farmacêuticos em todas as unidades não é uma tendência nacional, estudo 

de Rover et al., (2017) avaliando o componente especializado no sul do país, apontou para 

55,5% das unidades com farmacêuticos, Bittencourt et al., (2017) usando o mesmo questionário 

IAPAF também aponta para número insuficiente de farmacêuticos. Ter profissionais 

farmacêuticos em todas as unidades é um ponto positivo da gestão, principalmente se 

compararmos com outros estudos em que a conclusão é justamente o contrário, falta de 

farmacêuticos nos municípios (MATTOS et al., 2019). 

Junto a disponibilidade de profissionais farmacêuticos, é preciso criar uma condição para 

que o profissional possa exercer o seu papel, o emprego do farmacêutico exclusivamente para 

atividades administrativas e logística acaba sendo um desperdício de mão de obra, e 

subaproveitamento de um profissional qualificado (NASCIMENTO et al., 2017; 

BITTENCOURT et al., 2017; NORA, 2016). 

A dispensação é um ato farmacêutico, porém, a atividade do profissional depende do 

auxílio de um corpo técnico capacitado, no Brasil não existe regulamentação para a profissão 

técnico em farmácia, criando um perfil de profissionais com baixa escolaridade e pouco 

treinamento específico (CORRER; OTUKI, 2013; MELO; MOLINO et al., 2017). Sem um 

corpo de auxiliares capacitados, o farmacêutico precisa desenvolver funções técnicas, 

reduzindo a sua disponibilidade para ações mais específicas, como por exemplo, a orientação 
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individualizada para os pacientes, ou mesmo serviços de acompanhamento farmacoterapêutico, 

como o cuidado farmacêutico. 

Em relação a possibilidade de realização de cursos de capacitação internos ou externos, 

foi relatado, durante a oficina, que a gestão não costuma auxiliar financeiramente essas 

atividades, contudo há um incentivo por meio de flexibilização de horário, ou mesmo liberação 

dos profissionais para desenvolverem esses cursos durante o horário de expediente, existindo 

inclusive pontuação para realização de tal prática, o que é um incentivo, pensando em plano de 

carreira. É importante lembrar que o desenvolvimento e a capacitação dos recursos humanos 

são uma das diretrizes da PNM (BRASIL, 1998). 

Capacitação e educação continuada fazem parte do processo de gestão, servem para dar 

condições e conhecimento para o desenvolvimento das atividades, na descrição dos 

profissionais que participaram da oficina, a maior parte deles tem formação no currículo antigo, 

na área indústria e bioquímica, nesse currículo a AF não era trabalhada com profundidade, o 

que representa um prejuízo de formação na área, contudo, a maioria dos farmacêuticos possui 

especialização em áreas relacionadas a AF e ao SUS, o que é uma característica importante do 

corpo técnico do município (REDIGOLO, 2018). 

Problemas relacionados a falta de recursos humanos não é uma exclusividade de Ribeirão 

Preto, porém há uma diferença do tipo de mão de obra, quando a maioria dos trabalhadores 

reclamam da falta de farmacêuticos para desenvolver as ações, ficando a par de outros 

profissionais, como por exemplo técnico em enfermagem, realizar a dispensação  

(BITTENCOURT et al., 2017; NORA, 2016). Outros trabalhos apresentam a presença de 

farmacêutico em todas as etapas da AF, porém relatam o subaproveitamento desse profissional, 

recluso a atividades burocráticas (CASTRO et al., 2014; OLIVEIRA et al., 2013). 

Por fim, a última dimensão fala sobre farmacovigilância, capacidade para implantar o 

sistema de farmacovigilância no município, avaliando a capacidade para: notificar e encaminhar 

fichas de notificação de eventos adversos a medicamentos para o sistema estadual e nacional 

de farmacovigilância. 

Essa dimensão também houve conflito de ideias com os participantes divididos entre o 

cenário um e dois, o que foi percebido durante a oficina foi uma dificuldade de entendimento 

sobre como acontece o processo de notificação, e mesmo se o município tem política específica 

nesse sentido, se há obrigatoriedade ou se isso é feito. A confusão e falta de conhecimento sobre 

esses processos pode ter influenciado na resposta. 
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A farmacovigilância é tema de fundamental importância, sendo pertinente para todas as 

pessoas que, de alguma forma, tem envolvimento com medicamentos e outras intervenções de 

saúde, desde profissionais até os usuários (OPAS, 2005). A segurança de um medicamento está 

diretamente ligada a qualidade do produto, que pode, em maneira mais drástica, levar a 

desfechos indesejados, inclusive a morte, por isso é importante ter um processo de vigilância 

adequado (BARATA-SILVA et al., 2017). 

No trabalho de (ARAUJO, 2016) o grupo de participantes afirmou nunca ter havido 

capacitação ou conscientização sobre a importância dessa atividade, (CASTRO et al., 2014) 

também constatou que a farmacovigilância não era prioridade dentro da gestão AF, destacando 

a falta de capacitação para os profissionais. A verdade é que a farmacovigilância ainda é muito 

falha no país como um todo, demandando uma conscientização nacional e incentivando a 

capacitação de profissionais, afinal é importante acompanhar o medicamento quando ele está 

no mercado, pois é, muitas das vezes, nesse momento que se possibilita a descoberta de efeitos 

indesejados. 

 

5.1 Considerações finais 

 

O MS tem proposto uma ressignificação da profissão farmacêutica, nesse modelo, o 

farmacêutico atua na logística, onde busca auxiliar em processos que culminam com a 

disponibilidade do medicamento, e por sua vez o acesso, e o cuidado farmacêutico, nesse ponto 

ele se divide em atividades técnico-pedagógicas e clínico assistencial, a primeira atividade tem 

relação com educação e saúde de forma coletiva, tanto para a equipe quanto para a população, 

a segunda tem relação com o atendimento direto ao usuário, conforme pode ser observado na 

Figura 4 (COSTA et al., 2015). 

 

Figura 4 - Serviços Farmacêuticos na Atenção Básica à Saúde 
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Fonte: Cuidado Farmacêutico na Atenção Básica, Caderno 1. 

 

Tomando por base como se apresenta o conceito pelo MS, os dados apresentados 

discutidos acima mostram que, considerando o aspecto logístico, a AF de Ribeirão Preto, 

mesmo que com pontos a melhorar, se encontra em estágios avançados quando comparamos 

com outros municípios, sendo capaz de disponibilizar medicamentos essenciais na APS a saúde. 

É possível perceber que o município se encontra em posição destacada frente outras regiões do 

país, sendo capaz de fornecer a maioria dos medicamentos demandados (GERLACK et al., 

2017; NASCIMENTO et al., 2017; TEIXEIRA et al., 2017; BARBOSA et al., 2017). 

Já em termos de cuidado farmacêutico, o município ainda precisa avançar no tema. 

Ribeirão Preto foi uma das cidades selecionadas pelo MS para implantação do cuidado 

Farmacêutico, esse movimento pode fazer avançar a AF do município,  

Ao final da oficina foi pedido que os participantes classificassem a gestão da AF e ao seu 

próprio trabalho, nos dois casos a maioria definiu como boa, avaliando que ainda há pontos a 

serem melhorados, porém existem avanços importantes do trabalho desenvolvido. 
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O estudo possui algumas limitações, a primeira se deve ao período de coleta nas unidades 

de saúde, que apesar da duração de oito meses,  um período longo comparado a outros trabalhos 

(SANTOS; NITRINI, 2004; PORTELA et al., 2012; BITTENCOURT et al., 2017), não é capaz 

de cobrir todas as possíveis sazonalidades. Além disso, não foi possível observar se os 

tratamentos com os medicamentos são exitosos ou não, já que pelos dados encontrados só é 

possível analisar o processo de fornecimento de medicamentos, e não os resultados. 

Porém esse estudo pode ser usado para subsidiar propostas de intervenções futuras, já que 

os resultados aqui encontrados são comparáveis com outros trabalhos que se encontram na 

literatura, além disso o método usado é indicado pelo MS. Trabalhar com a percepção dos 

profissionais atende ao que se preconiza na estruturação das Redes de Saúde, nelas se defende 

o trabalho com modelo de planejamento estratégico-situacional, nesse modelo, as 

considerações de todos os agentes são consideradas, as decisões e determinações de prioridades 

não são feitas de maneira vertical, de cima para baixo como determinação, mas sim há 

preferência pelo diálogo e pelo consenso, por isso é importante trabalhos de avaliação da AF 

que incluam a percepção dos profissionais. 
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6. CONCLUSÃO  
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Conforme os dados apresentados acima, podemos concluir que, em relação as atividades 

de cuidado farmacêutico, a gestão da AF não tem desenvolvido atividades que preconizem o 

Uso Racional do Medicamento, demonstrando a necessidade de se começar a olhar para o 

usuário dentro da sua completude, não focando toda a AF na disponibilidade, mas também em 

atividades que garantam a otimização do uso, dessa forma podendo fornecer uma atividade 

integral para a população, garantindo que terá acesso ao medicamento, e que o mesmo terá os 

melhores resultados possíveis. 

Na outra via, é possível perceber que, quando tratamos dos aspectos logísticos, apesar dos 

problemas a serem equacionados, a gestão da AF de Ribeirão Preto tem apresentado bons 

resultados, principalmente quando comparada com outras localidades, mostrando uma AF 

institucionalizada e capaz de garantir boa parte dos medicamentos essenciais, o que é bem 

relevante se quisermos alcançar o sucesso da farmacoterapia. 

Por fim, considerando a hipótese “A gestão da AF de Ribeirão Preto é capaz de 

desenvolver operações logísticas efetivas, permitindo a disponibilidade, bem como o acesso aos 

medicamentos essenciais”, ela se apresenta como parcialmente verdadeira, as operações 

logísticas acontecem, sendo capaz de atender boa parte da demanda da população, porém 

quando pensamos em acesso, o conceito vai além da disponibilidade de medicamentos, 

precisando a gestão pública avançar no tema. 
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ANEXO A -  INSTRUMENTO DE AUTO-AVALIAÇÃO PARA O PLANEJAMENTO DA 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (IAPAF) 
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ANEXO B- INSTRUMENTO DA EQUIPE 

 

 

 

 

 

Universidade de São Paulo 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
Centro de Pesquisas em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica 

Via do Café, s/n
o
   -   Fones: (16) 3602-0254 - 14040-903   -   Ribeirão Preto   -   SP   -   Brasil 

 

Código: ______________ 

 

1. Idade: ________ anos.  

2. Gênero:       

a) Feminino.       b) Masculino.  

 

3. Unidade onde trabalha: 

__________________________________________ 

 

4. Há quanto tempo trabalha no SUS?  

a) Menos de 1 ano.      b) Entre 1 e 5 anos.         

c) Entre 6 e 10 anos.     d) Mais de 10 anos. 

 

5. Qual sua formação? (assinalar apenas uma 

alternativa)  

a) Farmacêutico generalista.                   

b) Farmacêutico, sem habilitação.  

c) Farmacêutico habilitado em indústria.       

d) Farmacêutico habilitado em bioquímica.  

e) Outro. Especifique: ________________________. 

 

6. Qual o ano e o tipo de instituição em que 

concluiu a graduação?  

Ano de conclusão do curso: __________________ .  

Instituição:   a) pública    b) privada 

 

7. Você trabalha em algum outro local?  

a) Não          b) Sim (especifique): 

_______________________________________. 

 

8. Após a graduação, que tipo de atividades realizou 

buscando aprofundamento/capacitação 

profissional? Se possível, cite exemplos no espaço 

reservado. (assinalar a(s) alternativa(s) que melhor 

responde(m) à questão)  

(   ) Congressos e cursos de curta duração. ____  

(   ) Aprimoramento. _____________________ 

(   ) Residência multiprofissional ____________  

(   ) Especialização (no mínimo 360h) __________  

(   ) Mestrado / doutorado. _________________  

(   ) Outro.______________________________  

(   ) Nenhum. 

 

9. Quais incentivos você tem na empresa onde 

trabalha para a realização de cursos de reciclagem, 
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aprofundamento, outros? (assinalar a(s) 

alternativa(s) que melhor respondem à questão)  

(   ) Dispensa e/ou relaxamento do horário de 

trabalho. 

(   ) Apoio financeiro para custear matrícula, 

deslocamento, estadia e/ou outras despesas.  

(   ) Não recebo incentivos. 

 

 

 

 

 

10. Como você define Assistência Farmacêutica? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

 

11. Como você define Dispensação? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

12. Como você define Cuidados Farmacêuticos? 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 

13. Como você classifica a Gestão da Assistência 

Farmacêutica do município? 

a) ótima        b) boa   c) razoável   d) ruim 

13. Como você classifica o seu trabalho dentro do 

município? 

a) ótimo        b) bom   c) razoável   d) ruim 

14. Na sua opinião, qual o problema mais urgente 

a ser resolvido pela gestão da Assistência 

Farmacêutica. 

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

_______________________________________ 
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ANEXO C – FORMULÁRIO COM INDICADORES DA OMS. 

 

US: Nome: Ninguém Médico Farma outro 

Investigador: Escolaridade: Alguém te explicou 
como toma esses 
medicamentos?         

Código Data Data de nascimento Sexo Prescritor/CRM 

  /    / /    /     

Problemas de saúde descritos CID OBS Quem?   

1       Comentários: 

2       

3       

4       

5         25% 25% 25% 25%   

Nome do 
medicamento 

Descrição de como o paciente toma 

Dispensado Dose indicação 
Interação 

com 
alimento 

Escala 
de 

tomada 

Escore 
total 

Café ex: 2cp 2 Almoço Lanche Jantar Agua= 1  outro= 
2 

1 
          

  
          

2 
          

  
          

3 
                      

4 
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5 
          

  
          

6 
                      

7 
                      

8 
          

  
          

9 
                      

10 
          

  
          

Média da prescrição               

Código = número do paciente mais iniciais do nome/ Dispensado = 1 para sim, 0 para não/ Med take = 25% se correto, 25% se errado, para  descrição de como o paciente 
toma o medicamento usar o código 1- para antes, 2 para durante e 3 para depois 
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