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RESUMO 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE: 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PERSPECTIVAS 

Debora de Jesus Cruz, Lagarto/Se, 2018 

 

Introdução: No contexto de problemas de saúde é comum o medicamento ser tido 

como um dos principais instrumentos terapêuticos para manutenção e/ou 

recuperação da saúde. Assim, promover seu uso racional torna-se uma ferramenta 

imprescindível para alcance dessa manutenção/reestabelecimento da saúde. A 

Assistência Farmacêutica é definida como um conjunto de práticas orientadas à 

saúde individual e coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial. Para 

tanto, avalia-la torna-se necessário para que se conheça o estágio atual em que se 

encontra e que sejam propostas melhorias para garantia de serviços. Objetivo: 

Traçar um diagnóstico da atual situação da Assistência Farmacêutica no município 

de Lagarto/SE. Método: Estudo descritivo, transversal de caráter qualitativo 

realizado no período de Dezembro/2017 a Abril/2018. Os dados foram coletados por 

meio de aplicação de questionários dirigidos aos profissionais responsáveis pela 

Assistência Farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde, e utilização de 

instrumento de auto-avaliação para o Planejamento da Assistência Farmacêutica 

(IAPAF) proposto pelo Ministério da Saúde. Resultados: Dos 24 itens analisados no 

IAPAF, 9 encontravam-se no estágio 1 (pior avaliação), 12 no estágio 2 

(desempenho intermediário) e apenas 3 no estágio 3 (situação considerada ideal). 

As etapas de programação e armazenamento/distribuição /transporte foram as que 

apresentaram os melhores resultados (entre nível 2 e 3). Em contrapartida, a 

prescrição foi considerada a etapa mais crítica do processo (Nível 1). Conclusão: 

Os resultados demonstram deficiência em algumas etapas do planejamento da AF 

em Lagarto, e necessidade de adoção de ações que possibilitem uma melhor gestão 

da AF, contribuindo para o acesso da população a medicamentos, bem como seu 

uso racional.  

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; avaliação em saúde; diagnóstico 

situacional. 

 



 
 

ABSTRACT 

 

PHARMACEUTICAL ASSISTANCE IN THE MUNICIPALITY OF LAGARTO / 

SE: SITUATIONAL DIAGNOSIS AND PERSPECTIVES 

 

Debora de Jesus Cruz, Lagarto/ Se, 2018 

 

Introduction: In the context of health problems it is common for medicine to be 

considered as one of the main therapeutic tools for health maintenance and / or 

recovery. Thus, promoting its rational use becomes an essential tool to achieve this 

maintenance / reestablishment of health. Pharmaceutical Assistance is defined as a 

set of practices oriented to individual and collective health, having the medicine as an 

essential input. To do so, it is necessary to evaluate the current stage in which it is 

found and to propose improvements to guarantee services. Objective: To diagnose 

the current situation of Pharmaceutical Assistance in the municipality of Lagarto / SE. 

Method: A descriptive, cross - sectional qualitative study carried out in the period 

from December / 2017 to April / 2018. The data were collected through the 

application of questionnaires addressed to the professionals responsible for 

Pharmaceutical Assistance in the Municipal Health Department, and the use of a 

self-assessment tool for Pharmaceutical Assistance Planning (IAPAF) proposed by 

the Ministry of Health. Results: Of the 24 items analyzed in the IAPAF, 9 were in 

stage 1 (worst evaluation), 12 in stage 2 (intermediate performance) and only 3 in 

stage 3 (situation considered ideal). The programming and storage / distribution / 

transport stages were the ones that presented the best results (between levels 2 and 

3). On the other hand, the prescription was considered the most critical stage of the 

process (Level 1). Conclusion: The results demonstrate a deficiency in some stages 

of the planning of FA in Lagarto, and the need to adopt actions that allow a better 

management of PA, contributing to the population's access to drugs, as well as their 

rational use.  

Keywords: Pharmaceutical Assistance; Evaluation; Diagnosis. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

1.1  POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

De acordo com a Lei nº 5.991 de 17 de dezembro de 1973, medicamento é 

todo produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade 

profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico (BRASIL, 1973). No 

contexto de problemas de saúde a utilização de medicamentos como recurso 

terapêutico torna-se na maioria das vezes necessária para seu enfrentamento. No 

entanto, cabe ressaltar que, quando utilizados corretamente estes tornam-se aliados 

importantes para o tratamento e/ou controle de enfermidades e para melhoria da 

qualidade de vida. Contudo, seu uso irracional pode levar a piora do quadro e trazer 

consequências ainda mais graves para o estado de saúde (MENDES, et al, 2014).  

Uma das primeiras iniciativas governamentais para promover o acesso da 

população a medicamentos foi a criação da Central de medicamentos (CEME), em 

1971, por meio do Decreto 68.806, esse órgão era a responsável pelo fornecimento 

de medicamentos à população sem condições econômicas para adquiri-los. E 

apresentava como forte característica o estabelecimento de uma política 

centralizada de aquisição e de distribuição de medicamentos. Porém, mesmo 

denotando papel estratégico na coordenação das atividades relacionadas aos 

medicamentos e sendo considerada uma ideia audaciosa da gestão, a CEME 

também apresentou suas fragilidades entre as quais pode-se destacar uma 

programação, aquisição e a distribuição de medicamentos inadequada, diferindo das 

reais necessidades dos estados e municípios e, em 1997, é desativada é, sem 

cumprir sua tentativa de articulação entre o medicamento, a Assistência 

Farmacêutica e o Sistema de Saúde (BRASIL, 1971; BRAGA, 2009; CONASS, 

2007).  

Após esses acontecimentos, e aliado aos novos rumos propostos para o SUS, 

a trajetória e a situação dos investimentos e recursos destinados as políticas 

públicas de saúde, além da extinção da Central de medicamentos (CEME), 
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sugeriram a necessidade de criação de novas estratégias também no campo de 

assistência farmacêutica no Brasil (OLIVEIRA FILHO, LYRA JUNIOR, 2012).  

Com intuito de promover uma racionalidade de recursos financeiros para 

saúde, além de garantir acesso da população a medicamentos, políticas no campo 

de medicamentos passaram a ser adotadas pelos países. Nesse sentido, foi 

elaborada a Política Nacional de Medicamentos (PNM), aprovada pela portaria nº 

3.916 de 30 de outubro de 1998, com o intuito de garantir a necessária segurança, 

eficácia e qualidade de medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da 

população àqueles considerados essenciais. Essa Política, como um dos elementos 

fundamentais para a efetiva implementação de ações capazes de promover a 

melhoria das condições da assistência à saúde da população é parte essencial da 

Política Nacional de Saúde (BRASIL, 2001a).  

Por meio desta, também foi possível a concretização de metas do Plano de 

Governo, integração dos esforços voltados à consolidação do SUS, contribuição 

para o desenvolvimento social do País, além de orientações para a execução de 

ações e metas prioritárias fixadas pelo Ministério da Saúde. Seu texto contempla 

diretrizes e define prioridades relacionadas à legislação – incluindo a 

regulamentação – inspeção, controle e garantia da qualidade, seleção, aquisição e 

distribuição, uso racional de medicamentos, desenvolvimento de recursos humanos 

e desenvolvimento científico e tecnológico (BRASIL, 1998). 

O Ministério da Saúde afirma, que para assegurar o acesso da população a 

medicamentos seguros, eficazes e de qualidade, ao menor custo possível, os 

gestores do SUS, nas três esferas de Governo, atuando em estreita parceria, 

deverão concentrar esforços no sentido de que o conjunto das ações direcionadas 

para o alcance deste propósito estejam balizadas em diretrizes expressas na PNM 

(BRASIL, 2001a). Como diretrizes aprovadas na PNM temos: 

 Adoção da Relação de Medicamentos Essenciais 

 Regulação Sanitária de Medicamentos 

 Reorientação da Assistência Farmacêutica 

 Promoção do Uso Racional de Medicamentos 

 Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

 Promoção da Produção de Medicamentos 
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 Garantia da Segurança, Eficácia e Qualidade dos Medicamentos 

 Desenvolvimento e Capacitação de Recursos Humanos.  

 

Para Vasconcelos e colaboradores (2017), mesmo que essa política 

estabeleça diretrizes e prioridades tidas como adequadas, existem fragilidades e 

desafios em sua implantação assim como na implementação de qualquer política 

pública.  O mesmo autor salienta ainda que tais fragilidades baseiam-se 

principalmente no percurso de subfinanciamento no qual historicamente alicerçam-

se as ações e os serviços públicos de saúde desde o advento do SUS, além do 

constante desequilíbrio entre o gasto público e o privado com medicamentos.  

 

1.2 POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

Seguindo o contexto de criação de políticas relacionadas a medicamentos, 

por meio da Resolução CNS nº 338, de 6 de maio de 2004 foi aprovada a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), como parte da Política Nacional de 

Saúde, e envolvendo diversas ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde além de garantir os princípios do Sistema único de Saúde (SUS) como 

universalidade, integralidade e equidade. Assim como a PNM, essa política foi uma 

das iniciativas governamentais para promover acesso da população aos 

medicamentos e a assistência Farmacêutica (BRASIL, 2004).  

Em seu Art. 2° a Resolução nº 338 do CNS, denota que a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica deve englobar diversos eixos estratégicos, entre os quais 

podemos citar: garantir acesso e equidade às ações de saúde, prover manutenção 

de serviços de assistência farmacêutica na rede pública de saúde em seus 

diferentes níveis de atenção, qualificar os serviços de assistência farmacêutica 

existentes, definir responsabilidades das diferentes instâncias gestoras 

(descentralização das ações), utilizar a Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), como instrumento racionalizador das ações no âmbito da 

assistência farmacêutica, construir uma Política de Vigilância Sanitária para garantia 

do acesso da população a serviços e produtos seguros, eficazes e com qualidade; 
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desenvolver ações para promoção do uso racional de medicamentos. (BRASIL, 

2004). 

Com a publicação desta política houveram mudanças superando o 

entendimento da Assistência Farmacêutica, com foco no medicamento, passando a 

enfatizar o cuidado também com as pessoas (BRASIL, 2014). Assim, a reorientação 

da Assistência Farmacêutica, passa a ser uma diretriz fundamental no intuito de 

cumprir os dois principais objetivos desta política que são facilitar o acesso aos 

medicamentos essenciais, além de promover seu uso racional (LYRA JUNIOR, 

MARQUES, 2012).   

De acordo com o Ministério da Saúde (2017), a publicação da Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica tem impacto significativo na Política Nacional 

de Saúde (PNS), já que o uso racional articulado com uma perspectiva inovadora 

coloca o usuário do SUS como centro das ações de prevenção de agravos e 

atenção à saúde.  

 

1.3 PESQUISA NACIONAL SOBRE ACESSO, UTILIZAÇÃO E 

PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTO - PNAUM 

 

Nos últimos anos o Brasil vem propondo diferentes iniciativas para 

implementação de políticas que garantam o acesso da população à Assistência 

Farmacêutica e aos medicamentos. Entre as iniciativas, constam o Programa 

Farmácia Popular do Brasil, em 2004; a Política Nacional de Plantas Medicinais e 

Fitoterápicos, em 2006; a conformação do Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica, em 2009; o Programa Nacional de Qualificação da 

Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS (QUALIFAR-SUS), em 2012, dentre 

outras. Tais políticas são indutoras de desenvolvimento científico, tecnológico e de 

inovação no País. (GADELHA et al., 2016).  

Além disso, investir em políticas farmacêuticas demanda da gestão, 

informações que fundamentem à implementação dessas políticas. Para tanto, torna-

se imprescindível obter dados precisos e representativos do acesso ao medicamento 

e de seu uso racional por parte da população. Foi nesse contexto, que a Pesquisa 
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Nacional sobre Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamento 

(PNAUM), tornou-se uma estratégia institucional para avaliar o impacto da 

implementação das políticas farmacêuticas no País. (GADELHA et al., 2016). Essa 

pesquisa foi planejada especificamente para investigar o uso de medicamentos em 

amostra representativa da população brasileira (BERTOLDI et al, 2016).  

A PNAUM, foi instituída através da PORTARIA Nº 2.077, DE 17 DE 

SETEMBRO DE 2012, e constituiu a primeira investigação de abrangência nacional, 

que diz respeito a questão do acesso a medicamentos e seu uso racional.  É por 

meio desta, que às autoridades governamentais e sanitárias brasileiras avaliam as 

políticas de Assistência Farmacêutica, e também os investimentos na seleção e na 

aquisição de medicamentos. Além de avaliar o controle dos gastos, a fim de efetivar 

melhorias tanto nas políticas públicas de saúde como na Assistência Farmacêutica e 

nas condições de saúde e qualidade de vida da população brasileira (BRASIL, 

2016a). 

Essa nova forma de pesquisa foi o primeiro inquérito de base populacional 

sobre acesso e utilização de medicamentos realizado no Brasil com 

representatividade nacional, visto que os estudos na área vinham utilizando 

diferentes métodos, população alvo diversificada e abrangências locais, o que 

dificultava a comparação dos resultados e limitava a generalização dos achados 

para a população brasileira (GADELHA et al., 2016). 

O Ministério da Saúde (2016), afirma que a PNAUM teve como principais 

objetivos:  

I. Avaliar a utilização de medicamentos, com a caracterização das 

morbidades ou condições de saúde para as quais eles são utilizados.  

II. II. Avaliar indicadores de acesso aos medicamentos.  

III. Avaliar indicadores de racionalidade do uso.  

IV. IV. Caracterizar o uso e o acesso a medicamentos segundo variáveis 

demográficas, sociais, de estilo de vida e de morbidade. 

 

As doenças crônicas não transmissíveis também chamadas de “DCNT” 

representam um amplo grupo de condições relacionadas a mortalidade precoce em 
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todo o mundo, porém, dentre estas o foco tem sido concentrado em quatro grupos 

específicos, na diabetes, nas doenças cardiovasculares, nos cânceres, e na doença 

respiratória pulmonar crônica (DUNCAN, et al, 2012). Entre os resultados 

apresentados para essas doenças, a PNAUM 2014 mostra que a prevalência de 

hipertensão arterial autorreferida por mulheres é de 28,1 já para homens é de 18,5. 

Desses entrevistados a maioria tinha indicação médica para tratamento e estava 

fazendo uso de pelo menos um medicamento, sendo os mais utilizados: a 

hidroclorotiazida (20,6%) e a losartana (18,4%), como monofármacos e uma 

associação dos dois fármacos em 3,4% dos casos (BRASIL, 2016b).  

Já com relação a diabetes a prevalência autorreferida foi de 6,8%, e em torno 

de 85% dos respondentes com diabetes encontravam-se sob indicação médica de 

terapia medicamentosa e, destes, a maioria (92,7%) encontrava-se em uso de 

medicamentos. Os fármacos orais mais utilizados por pessoas diabéticas foram a 

metformina (60,2%) e a glibenclamida (23,3%) como monofármacos (BRASIL, 

2016b).  

A pesquisa também apresenta a prevalência autorreferida de utilização de 

medicamentos, nos 15 dias anteriores à entrevista, sendo que o sinal que mais leva 

à utilização de medicamentos é a dor, tendo sido observada prevalência de 21,1% 

de uso de medicamentos para esta condição (BRASIL, 2016b). 

Desta forma, Mengue e colaboradores (2016), afirmam que os resultados 

obtidos com a PNAUM, podem servir como base para estudos que busquem avaliar 

o impacto de ações governamentais que promovam o acesso e a utilização de 

medicamentos. Além disso, essa pesquisa é uma grande fonte de dados para 

análises conduzidas tanto no meio acadêmico como no âmbito governamental. 

 

1.4   ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

 

1.4.1 CICLO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA  
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SELEÇÃO 

PROGRAMAÇÃO 

AQUISIÇÃO 

ARMAZENAMENTO 

DISTRIBUIÇÃO 

UTILIZAÇÃO: 
PRESCRIÇÃO, 
DISPENSAÇÃO 

Para a efetiva implementação da Assistência Farmacêutica é fundamental ter 

como princípio básico norteador o Ciclo da Assistência Farmacêutica (Figura 1.), que 

é um sistema constituído pelas etapas de seleção, programação, aquisição, 

armazenamento, distribuição e dispensação, com suas interfaces nas ações da 

atenção à saúde (BRASIL, 2001b).  

 

Figura 1. Ciclo da Assistência Farmacêutica. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de MARIN et al., 2003.  

 

As etapas componentes do ciclo da Assistência Farmacêutica são ordenadas 

numa sequência especifica e a execução inapropriada de uma dessas poderá 

acometer os objetivos e resultados alcançados posteriormente. Com isso 

consequentemente, a prestação de serviços será executada inadequadamente, o 

que poderá culminar na insatisfação de usuários, evidenciando dessa forma uma má 

gestão (CONASS, 2004). 

No ciclo da Assistência Farmacêutica, a seleção é uma atividade fundamental 

e assim torna-se o ponto de partida. Nesse processo que tem como finalidade 

garantir uma terapêutica medicamentosa de qualidade nos diversos níveis de 

atenção à saúde, é feita a escolha de medicamentos eficazes e seguros, 

Gerenciamento 

Financiamento 

Recursos humanos 

Sistemas de informação 

Controle e avaliação 
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imprescindíveis ao atendimento das necessidades de uma dada população, 

baseando-se nas doenças prevalentes de acordo com o perfil epidemiológico local 

(BRASIL, 2001b).  

A seleção de medicamentos é a base do Ciclo da Assistência Farmacêutica, 

pois as atividades que sucedem esta etapa serão baseadas nos medicamentos 

previamente selecionados (MARIN et al., 2003). Quando bem executado, o processo 

de seleção de medicamentos pode favorecer uma maior adesão dos profissionais de 

saúde a relação de medicamentos proposta, impactando positivamente o uso 

racional de medicamentos (MAGARINOS-TORRES, 2013).  

Segundo o Ministério da Saúde, é necessário que o processo de seleção seja 

dinâmico, bem articulado e sempre que possível, envolver um número representativo 

de profissionais da área da saúde. Além disso, para sua efetividade torna-se crucial 

ter como base critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos e na estrutura dos 

serviços de saúde (BRASIL, 2001b). 

Para Marin et al. (2003), selecionar medicamentos possui como objetivos 

principais: proporcionar ganhos terapêuticos e econômicos. 

  

Os ganhos terapêuticos referem-se à promoção do uso racional e à 
melhoria da resolutividade terapêutica – acesso a medicamentos eficazes, 
seguros e voltados às doenças prevalentes. Os ganhos econômicos 
referem-se à racionalização dos custos dos tratamentos e, 
consequentemente, à otimização dos recursos humanos, materiais e 
financeiros disponíveis (MARIN et al., 2003).  

 

Já a programação de medicamentos equivale a determinar logisticamente as 

quantidades que devem ser adquiridas, para que se atendam as demandas de 

serviços, em determinado período definido de tempo, esta etapa irá contribuir 

diretamente para o abastecimento e o acesso ao medicamento. Para uma 

programação eficiente torna-se necessário dispor de dados consistentes sobre o 

consumo de medicamentos, o perfil epidemiológico, a oferta e demanda de serviços 

na área de saúde, bem como, recursos humanos capacitados e a disponibilidade 

financeira para a execução da programação (BRASIL, 2001b).  
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Uma inexistência de programação, bem como sua realização de forma 

deficiente, levará a aquisição dos medicamentos sem utilização de critérios que 

mensurem, por exemplo, a oferta conforme a demanda. Abrindo possibilidades para 

que os medicamentos sejam obtidos em grande quantidade, podendo resultar em 

perdas e desperdícios, e também em quantidades insuficientes, levando a falta 

quando solicitados (BLATT, 2014).  

Para uma programação adequada é importante que ocorra a implementação 

de um sistema eficiente de informações e gestão de estoque, para obtenção de 

dados fidedignos que fundamentem a aquisição dos medicamentos. Aliado a isso, é 

válido utilizar simultaneamente mais de um método de programação, como perfil 

epidemiológico, consumo histórico, consumo ajustado, oferta de serviços, entre 

outros, pois com isso, a possibilidade de erros contínuos de fornecimento é reduzida 

(CONASS, 2007; BLATT,2014). 

Tendo sido elaborada a programação segue-se para a etapa de aquisição, 

etapa esta que corresponde ao processo de compra dos medicamentos, para 

disponibilização em quantidade, qualidade e menor custo/efetividade, mantendo a 

regularidade e funcionamento do sistema (BRASIL, 2001b). Esse processo deve ser 

permanentemente qualificado, sendo nesta qualificação considerados: aspectos 

jurídicos (cumprimento das formalidades legais), técnicos (cumprimento das 

especificações técnicas), administrativos (cumprimento dos prazos de entrega) e 

financeiros (disponibilidade orçamentária e financeira e avaliação do mercado) 

(CONASS, 2007). 

No setor público, processos de compra de bens e serviços são disciplinados 

atualmente pela Lei Federal no 8.666, de 21 de junho de 1993, esta lei regulamenta 

o art. 37, Inciso XXI, da Constituição Federal, e institui normas para licitações e 

contratos da administração pública e dá outras providências (MARIN et al., 2003).  

Tradicionalmente, as SES e municípios buscam alternativas estratégicas para 

que a aquisição seja atrativa, os preços diminuídos e o processo agilizado. Algumas 

dessas estratégias são: realização de pregão eletrônico ou presencial, realização de 

compras anuais consolidadas e com entregas parceladas, formação de consórcios 

entre gestores, implantação de um Sistema de Registro de Preços, avaliação do 

desempenho dos fornecedores no cumprimento das exigências técnicas e 
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administrativas, entre outros. Para escolha, considera-se a alternativa mais 

adequada a cada situação. Para obtenção de maior consistência das decisões deve-

se levar em consideração as observações e as experiências dos atores que 

executam as atividades (CONASS, 2004). 

O farmacêutico tem papel fundamental nessa etapa, quanto a 

responsabilidade em elaborar as normas administrativas que irão compor o edital de 

compra, e, além disso, posteriormente, emitir parecer técnico dos processos de 

compra (LYRA JUNIOR, MARQUES, 2012).  

Dentre as modalidades de licitação que podem ser usadas para aquisição de 

medicamentos, o pregão é uma das mais utilizadas, sendo inclusive recomendada 

pelo Governo Federal por meio do decreto 5.450/2005 dá preferência a este tipo de 

modalidade e afirma ainda que a não utilização do pregão deverá ser devidamente 

justificada (BRASIL, 2005). Como pontos positivos característicos dessa modalidade 

podemos citar que em termos práticos possibilita economia do tempo, criando um 

procedimento mais rápido e também o fato pregão não depende de um valor mínimo 

ou máximo da licitação. Por outro lado, cabe ressaltar que existe uma preocupação 

quanto a bens e serviços comuns, pois devido a agilidade estabelecida no processo 

havendo e ampla concorrência estabelecida, faz com que torne possível a aquisição 

deles em qualidade inferior, causando assim prejuízo para a esfera pública 

(MACIEL, et al, 2014).  

A etapa seguinte a aquisição é o armazenamento esta etapa é entendida 

como um conjunto de procedimentos técnicos e administrativos que envolvem a 

Recepção/Recebimento de Medicamentos, estocagem e Guarda, conservação e o 

Controle de Estoque (BRASIL, 2001b). Na existência de um gerenciando adequado, 

reduz-se perdas devendo por isso, observar alguns procedimentos e ações 

(CONASS, 2007). Entre esses procedimentos pode-se destacar: 

I. Cumprimento/adequação do almoxarifado às Boas Práticas de 

Armazenagem, tais como limpeza e higienização; delimitação dos 

espaços para adequada estocagem, recebimento e expedição de 

medicamentos, minimizando o risco de trocas; controle de 

temperatura e umidade; monitoramento da rede de frio; entre outros. 
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II. Qualificação do recebimento de medicamentos, através da melhoria 

dos processos de conferência dos quantitativos na separação, 

diminuindo o número de erros no que se referem aos quantitativos, 

lotes, prazos de validade, etc. 

III. Elaboração de Procedimentos Operacionais Padrão (POP), que 

descrevam todas as atividades executadas. 

IV. Existência de um sistema validado de controle de estoque de 

medicamentos, que disponibilize informações gerenciais como 

balancetes, relatórios e gráficos; 

V. Melhoria da capacidade administrativa e de recursos humanos para 

garantir que todas as atividades sejam desenvolvidas de forma 

adequada. 

Sabe-se que a eficácia dos medicamentos está diretamente relacionada à 

manutenção de sua estabilidade. E para sua manutenção alguns fatores devem ser 

considerados como, por exemplo, armazenamento, transporte e manuseio em 

condições adequadas, desde a sua fabricação até a sua dispensação, preservando, 

desta forma, sua qualidade, eficácia e segurança (BLATT, 2014). 

Caso esses medicamentos sejam armazenados de maneira inadequada, em 

locais quentes e úmidos, por exemplo, como cozinha e banheiro ou em ambientes 

com incidência direta da luz, é bem provável que venham a ocorrer alterações em 

sua composição (química, física e microbiológica), e ainda diminuição da efetividade 

terapêutica, bem como elevação do risco de efeitos tóxicos de acordo com o tipo de 

degradação sofrida pelo fármaco (BRASIL, 2010). Outro ponto que cabe mencionar 

é o armazenamento em locais de fácil acesso para crianças o que pode aumentar o 

risco de intoxicações e o acondicionamento fora de sua embalagem original ou sem 

bula contribui para o uso incorreto e/ou equivocado, ampliando o risco de eventos 

adversos (MASTROIANNI et al., 2011). 

A distribuição corresponde ao processo que se inicia com a solicitação de 

medicamentos (por parte de um requisitante) para determinado nível de distribuição 

envolvido, de forma que esses medicamentos venham a atender as necessidades 

desse público solicitante por um determinado período de tempo (MARIN et al., 

2003). 
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Segundo Marin e colaboradores (2003), uma distribuição correta e racional de 

medicamentos deve garantir: rapidez na entrega, segurança e eficiência no sistema 

de informação e controle: 

I. Rapidez – o processo de distribuição deve ser realizado em tempo hábil, 

através de um cronograma estabelecido, impedindo atrasos e/ou 

desabastecimento ao sistema. 

II. Segurança – é a garantia de que os produtos chegarão ao destinatário 

nas quantidades corretas e com a qualidade desejada. 

III. Transporte – na escolha do transporte, deve-se considerar as condições 

adequadas de segurança, a distância das rotas das viagens, o tempo da 

entrega e custos financeiros. 

IV. Sistema de informação e controle eficiente – a distribuição deverá ser 

monitorada sempre; deve dispor de um sistema de informações que 

propicie, a qualquer momento, dados atualizados sobre a posição ‘físico-

financeira’ dos estoques, das quantidades recebidas e distribuídas, dos 

dados de consumo e da demanda de cada produto, dos estoques 

máximo e mínimo, do ponto de reposição, das quantidades que foram 

adquiridas, e qualquer outra informação que se fizer necessária, para 

um gerenciamento adequado. 

No setor público, os tipos de distribuição podem ser classificados como: 

Atendimento de requisição, Cotas e Reposição automática. O fluxo dessa 

distribuição vai depender das características da rede, capacitação dos recursos 

humanos envolvidos nos diferentes níveis e infraestrutura. É necessário estabelecer 

uma comunicação permanente com todos os níveis envolvidos no processo, 

definindo os critérios e o cronograma de distribuição. Definir, também, a data de 

prestação de contas e instrumentos a serem utilizados para que a distribuição seja 

efetuada de forma satisfatória (MARIN et al., 2003). 

A periodicidade que a distribuição ocorrerá varia de acordo com a 

programação, a capacidade de armazenamento e nível da demanda local, tempo de 

aquisição, disponibilidade de transporte e de recursos humanos, entre outros 

(BRASIL, 2001b). O intervalo entre as distribuições deve ser cuidadosamente 

observado, de forma que se evite desabastecimento. Quanto menor a periodicidade, 

maiores os custos com a distribuição. Mesmo que mais onerosa ao sistema a 
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distribuição mensal, é vista como a que garante o melhor acompanhamento e 

gerenciamento das informações (BLATT, 2014). 

Já a prescrição é conceituada pela Portaria GM n° 3.916/98 como o ato de 

definir o medicamento que será utilizado pelo paciente, a dosagem necessária para 

obtenção de resultados, bem como a duração do tratamento. Em geral, esse ato 

culmina na elaboração de uma receita médica que é entregue ao paciente. Contudo, 

Marin et al (2003), conceitua prescrição como a escolha e indicação de uma 

terapêutica, fundamentada na avaliação do estado geral do paciente e nos aspectos 

fisiopatológicos e farmacológicos.  

Em seu Art. 35 a lei 5.991/73 infere que somente será aviada a receita: 

I. Que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível, 
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais; 

II. Que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, 
expressamente, o modo de usar a medicação; 

III. Que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do 
consultório ou da residência, e o número de inscrição no respectivo 
Conselho profissional. 

A prescrição medicamentosa é tida como um documento com valor legal pelo 

qual quem prescreve, dispensa e administra o medicamento se responsabiliza, 

perante o paciente e sociedade (DAMMENHAIN, 2010). Apesar de todas as 

recomendações, a falta de informações em prescrições é um ato relativamente 

frequente, em um estudo realizado no Município de Ponta Grossa avaliando 

prescrições médicas, os autores relatam que das 370 prescrições analisadas em 

88,9% havia falta do modo de utilização, em 53,2% o nome completo do paciente 

estava ausente e 42,7% apresentavam letra ilegível, sendo estas, falhas de grande 

relevância que contribuem diretamente para erros de medicação (WALYLO, et al 

2015). 

Entre estes erros de medicação tem-se os erros de prescrição, definidos 

como erros de medicação que ocorrem durante a prescrição de um ou mais 

medicamento, e podem abranger tanto a redação da prescrição como o processo de 

decisão terapêutica. Os erros de prescrição compreendem um conjunto amplo de 

ações que  podem estar associados: com a seleção do medicamento (considerando 

as indicações, as contraindicações, as alergias, as características do paciente, as 
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interações medicamentosas), a dose, a concentração, o esquema terapêutico, a 

forma farmacêutica, a via de administração, a duração do tratamento e as 

orientações de utilização, bem como a omissão de um medicamento necessário 

para tratar uma doença já diagnosticada ou para impedir os efeitos adversos de 

outros medicamentos (SILVA, 2016). 

Como última etapa do ciclo está a dispensação, entendida como o ato 

profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, 

geralmente como resposta à apresentação de uma receita elaborada por um 

profissional autorizado (BRASIL, 2001a). Esta etapa, representa uma das últimas 

oportunidades do farmacêutico ainda dentro do local de dispensação, identificar, 

corrigir ou reduzir possíveis riscos associados a farmacoterapia (LYRA JUNIOR, 

MARQUES, 2012).  

Durante a dispensação o farmacêutico pode contribuir para o uso racional de 

medicamentos por meio de vários procedimentos simples como: fornecimento da 

quantidade correta de medicamento e em adequadas condições de armazenamento; 

verificação da integralidade técnica e legal da prescrição; orientação adequada do 

paciente quanto ao uso e cuidado corretos do medicamento, bem como incentivando 

a promoção da adesão ao tratamento prescrito (MARIN et al., 2003). 

Para Soares (2013), seria importante que um modelo de dispensação de 

medicamentos fosse integrado ao processo de cuidado no SUS, considerando o 

acesso como um atributo; o acolhimento, vínculo e responsabilização, a gestão e os 

aspectos clínico-farmacêutico como seus componentes; e o uso racional dos 

medicamentos como propósito. Esse mesmo autor, afirma que o serviço de 

dispensação deve estar estruturado e sistematizado de modo a assegurar a 

integralidade dos serviços de saúde. 

Contudo ainda hoje é possível verificar que a dispensação ainda é percebida 

por alguns usuários como apenas a ocasião em que determinada receita ou 

prescrição é aviada, e em que nem sequer é esperado o contato com o 

farmacêutico, o qual deve incluir: acolhimento, verificação da integralidade da 

prescrição, separação e preparação dos medicamentos e procedimentos 

administrativos, fornecimento dos medicamentos e a orientação ao usuário 

(MORITZ, 2010).  
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1.5 AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

 

Diversos conceitos têm sido atribuídos a avaliação, sendo o mais utilizado o 

proposto por Contandriopoulos et al., (1997), segundo o autor a avaliação pode ser 

entendida como um julgamento de valor a respeito de uma intervenção ou sobre 

qualquer um de seus componentes, com o objetivo de ajudar na tomada de 

decisões.  

Sabe-se que a avaliação em saúde é um campo do conhecimento amplo e 

vasto, e por isso, torna-se parte distinta de matrizes teóricas, podendo vir a percorrer 

inúmeras vertentes. Em relação ao conceito, avaliar relaciona-se a uma “valoração”, 

ou seja, dar valor a algo, estabelecer valor ou preço; pensar ou determinar qualidade 

(SERRA, 2015).  

Uma das formas de avaliar a qualidade da assistência farmacêutica é por 

meio da utilização de indicadores, estes são definidos como medidas quantitativas 

e/ou qualitativas, utilizadas a quaisquer aspectos da cadeia de assistência, 

objetivando a avaliação de desempenhos, detecção de problemas, além da 

orientação quanto a condução de atividades consideradas chaves. Esses 

indicadores podem ser aplicados a equipamentos, a indivíduos e a processos, em 

uma instituição, departamento ou sistema de saúde (CASTRO, 2000). 

Os indicadores foram definidos por Mainz (2003) de várias maneiras 

diferentes: 

I. Como medidas para avaliação de um determinado processo ou resultado 

de cuidados de saúde. 

II. Como medidas quantitativas que poderão ser utilizadas na monitoração e 

avaliação da qualidade das importantes funções de governança, 

gerenciamento, clínicas e de suporte que afetam os resultados dos 

pacientes. 

III. Como ferramenta para MEDIR e/ou SINALIZAR, que são utilizadas como 

guias para monitorar, avaliar e melhorar a qualidade do atendimento ao 
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paciente, serviços de suporte clínico e função organizacional que afetam 

os resultados dos pacientes.  

 

Diversos estudos apontam que uma das ferramentas mais utilizadas para 

avaliar a qualidade da assistência prestada nos serviços de saúde é o modelo SPO 

(structure-process-outcomes) proposto por Donabedian (1984). Esse modelo 

sistematiza indicadores de estrutura, processo e resultado essenciais para produção 

da qualidade dos serviços de saúde (SOUZA et al.,2011).  

Donabedian (2001 apud Araújo 2014), define seus indicadores da seguinte 

forma, estrutura como sendo características estáveis dos provedores para execução 

dos serviços, ou seja, os recursos, físico e/ou humanos (estrutura física, 

equipamentos e insumos, quantidade e qualificação dos profissionais e recursos 

financeiros disponíveis para a manutenção da infraestrutura e da tecnologia para a 

viabilização dos serviços). Já os processos são conceituados como a execução das 

atividades e da dinâmica estabelecida nas relações entre profissionais de 

saúde/pacientes. Por fim, temos resultado entendido como o final da assistência 

prestada, devendo considerar pontos como saúde, satisfação de padrões e de 

expectativas do usuário com o cuidado prestado. Ressalta-se que além dos 

aspectos físicos e fisiológicos, este indicador compreende também a melhora da 

função social e psicológica do paciente, conhecimentos adquiridos sobre a doença 

ou situação de saúde e as atitudes a elas relacionadas (ARAÚJO, 2014).  

Indicadores de Estrutura relacionam-se as características relativamente 

estáveis (recursos humanos, materiais e financeiros), que possam influenciar a 

qualidade da atenção à saúde, mas que não são determinantes. Nestes a questão 

importante é a existência de pessoal, em quantidade e qualidade necessárias, as 

tecnologias disponíveis, as condições físicas de manutenção e infraestrutura, entre 

outros, que sejam suficientes para dar condições aos serviços que serão 

desenvolvidos (DE BERNARDI; BIEBERBACH; THOMÉ, 2006). No instrumento de 

avaliação proposto pelo Ministério da Saúde, por exemplo, este componente é 

analisado por meio de indicadores como: Existência de pelo menos um farmacêutico 

trabalhando com a Assistência Farmacêutica no nível central da SMS; Porcentagem 

de unidades de saúde que dispensam medicamentos sujeitos ao controle especial 
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que possuem farmacêutico na dispensação;  Porcentagem de hospitais e pronto-

socorros (HPS) sob gestão da SMS que possuem farmacêutico na dispensação 

entre os que realizam dispensação ambulatorial de medicamentos (BRASIL, 2016).  

Indicadores de Processo correspondem ao rendimento das atividades 

desenvolvidas que compõem a atenção à saúde, a acurácia da operação e sua 

adequação, eles envolvem também a relação dos profissionais e da organização 

com a população. Com o estabelecimento de critérios as formas de trabalho passam 

a ser conhecidas, e isso propicia o uso de práticas mais racionais e efetivas (DE 

BERNARDI; BIEBERBACH; THOMÉ, 2006). 

Para resultado, os indicadores englobam todas as mudanças no estado de 

saúde da população decorrentes dos cuidados recebidos, seus determinantes e 

fatores de risco, medindo os efeitos à longo prazo. Como num ciclo, estima-se que 

em um bom processo de assistência à saúde, conte com a existência de uma 

adequada estrutura para estes processos sejam efetuados, fazendo com que sejam 

desencadeadas mudanças na qualidade de saúde de uma população, desta forma, 

nota-se que existe um elo entre elementos estruturais e os resultados, ou seja, 

quanto mais determinantes forem os elementos estruturais, maior será a capacidade 

de influir nos resultados (DE BERNARDI; BIEBERBACH; THOMÉ, 2006).  
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2 OBJETIVOS   

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

 Traçar um Diagnóstico da atual situação da Assistência Farmacêutica no 

município de Lagarto/SE.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar a capacidade gerencial e de planejamento da Assistência 

Farmacêutica. 

 Identificar possíveis pontos de melhoria dentro do ciclo da assistência 

farmacêutica.  
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3 MANUSCRITO 

 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE: 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PERSPECTIVAS 

 

PHARMACEUTICAL ASSISTANCE IN THE MUNICIPALITY OF LAGARTO / 

SE: SITUATIONAL DIAGNOSIS AND PERSPECTIVES 

 

ARTIGO ORIGINAL A SER SUBMETIDO AO JORNAL DE ASSISTÊNCIA 
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Resumo: Objetivo: A avaliação da Assistência Farmacêutica (AF) torna-se 
necessário para que se conheça o estágio atual em que se encontra e que sejam 
propostas melhorias para garantia de serviços e programas de qualidade ao 
paciente. Este trabalho objetiva traçar um diagnóstico da atual situação da 
Assistência Farmacêutica no município de Lagarto/SE a fim de comparar o 
desempenho da secretaria de saúde em relação à Assistência Farmacêutica com 
um modelo aceito como padrão de desempenho. Método: Estudo descritivo, 
transversal de caráter qualitativo realizado no período de Dezembro/2017 a 
Abril/2018. Os dados foram coletados por meio de aplicação de questionários 
dirigidos aos profissionais responsáveis pela Assistência Farmacêutica na Secretaria 
Municipal de Saúde, análises documentais e utilização de instrumento de auto-
avaliação para o Planejamento da Assistência Farmacêutica proposto pelo Ministério 
da Saúde. Resultados: Dos 24 itens analisados no IAPAF, 9 encontravam-se no 
estágio 1 (pior avaliação), 12 no estágio 2 e apenas 3 no estágio 3 (situação 
considerada ideal). As etapas de programação e armazenamento/distribuição 
/transporte foram as que apresentaram os melhores resultados (entre nível 2 e 3). 
Em contrapartida, a prescrição foi considerada a etapa mais crítica do processo 
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(Nível 1). Conclusão: Os resultados encontrados demonstram deficiência em 
algumas etapas do planejamento da AF em Lagarto, e necessidade de adoção de 
ações que possibilitem uma melhor gestão da AF, contribuindo para o acesso da 
população a medicamentos, bem como seu uso racional.  

 

Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; avaliação em saúde; diagnóstico 

situacional. 

 

Abstract: Objective: The evaluation of the Pharmaceutical Assistance (PA) 
becomes necessary to know the current stage in which it is found and to propose 
improvements to guarantee quality patient services and programs. This work aims to 
diagnose the current situation of Pharmaceutical Assistance in the city of Lagarto / 
SE in order to compare the performance of the health department in relation to 
Pharmaceutical Assistance with a model accepted as performance standard. 
Method: A descriptive, cross - sectional study of qualitative character carried out from 
December / 2017 to April / 2018. The data were collected through the application of 
questionnaires addressed to the professionals responsible for Pharmaceutical 
Assistance in the Municipal Health Department, documentary analyzes and the use 
of a self-assessment tool for the Planning of Pharmaceutical Assistance proposed by 
the Ministry of Health. Results: Of the 24 items analyzed in the IAPAF, 9 were in 
stage 1 (worst evaluation), 12 in stage 2 and only 3 in stage 3 (situation considered 
ideal). The programming and storage / distribution / transport stages were the ones 
that presented the best results (between levels 2 and 3). On the other hand, the 
prescription was considered the most critical stage of the process (Level 1). 
Conclusion: The results show a deficiency in some stages of the planning of FA in 
Lagarto, and the need to adopt actions that allow a better management of FA, 
contributing to the population's access to drugs, as well as their rational use. 

 

Keywords: Pharmaceutical Assistance; Evaluation; Diagnosis. 

 

 

Introdução 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) por meio da resolução n° 338, de 6 de 

maio de 2004 aprova a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (AF) e define 

Assistência Farmacêutica, como um conjunto de ações, que tem o medicamento 

como insumo essencial e objetivam seu acesso e uso racional1. 
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Esta mesma política também estabelece eixos estratégicos para nortear 

decisões, e entre esses eixos temos a descentralização de ações, que busca definir 

as responsabilidades de cada instância gestora, e com isso, superar a fragmentação 

em programas desarticulados1. 

 Essa descentralização dos serviços de saúde ocasionou um amplo processo 

de municipalização dos mesmos, ou seja, tornou a administração local responsável 

pelos estabelecimentos de saúde. Dessa forma, a gestão municipal, como nível mais 

próximo da população, assume a responsabilidade pela dispensação de 

medicamentos essenciais2. 

 No entanto, é importante frisar que, com essa descentralização, municípios 

maiores, e que dessa forma possuem maior organização administrativa podem ser 

capazes se adequar devidamente ao novo modelo de assistência. Por outro lado, 

municípios menores e que consequentemente dispõe de menor estrutura podem não 

ser capazes de se adequar, o que ocasionaria impactos negativos na qualidade do 

serviço prestado2. 

Barreto & Calvo3 relatam que a eficiência das ações da AF a nível municipal 

seja analisada utilizando itens chamados de indicadores, os quais podem funcionar 

como sinalizadores da realidade e dessa forma integrar parâmetros quantitativos ou 

qualitativos, informando se as atividades realizadas estão sendo bem conduzidos.  

Uma das formas de avaliação propostas pelo Ministério da Saúde é a utilização 

do Instrumento de Auto-Avaliação para o Planejamento em Assistência 

Farmacêutica (IAPAF), que consiste em um método de planejamento inspirado 

numa ferramenta já utilizada anteriormente pelo Programa DST/Aids4.  

 Esse instrumento foi adaptado de forma que atendesse às especificidades da 

AF e a grande vantagem de sua utilização pode ser atribuída a possibilidade de 

identificação do estágio atual de desenvolvimento da capacidade técnica e de 

gerenciamento da assistência farmacêutica, fornecida nesse por meio de parâmetros 

que orientam o diagnóstico do estágio de desenvolvimento, além de permitir a 

elaboração de metas para alcance de resultado num período de tempo definido4.  

Desta forma, torna-se importante munir-se de estratégias que possibilitem a 

avaliação da AF, pois assim, pode-se entender melhor o processo de trabalho, além 
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de poder comparar os resultados obtidos com os objetivos anteriormente 

pretendidos, e com isso corrigir eventuais problemas durante a execução das ações, 

além de propor mudanças que melhorem a atuação da gestão3.  

Os dados obtidos neste estudo poderão servir de base para a gestão municipal 

promover melhorias na assistência farmacêutica, melhorias estas que serão 

refletidas na qualidade do atendimento aos usuários e o uso racional de 

medicamentos. 

Objetivo 

Este estudo foi realizado com o objetivo de traçar um diagnóstico da atual 

situação da Assistência Farmacêutica no município de Lagarto/SE. 

Método 

Trata-se de um estudo descritivo, transversal, de caráter qualitativo realizado 

no período de Dezembro/2017 a Abril/2018 no Núcleo de Assistência Farmacêutica 

da Secretaria Municipal de Lagarto.  

Lagarto é um município localizado na região Centro-Sul do estado de Sergipe, 

e tem aproximadamente 104.099 habitantes5
.  A Rede Municipal de Saúde, do 

município conta com Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Atenção 

Especializada. As 15 Unidades Básicas de Saúde (UBS) disponibilizam a população 

serviços como consultas médicas, consultas de enfermagem, administração de 

medicamentos, curativos, nebulizações, tratamento odontológico, triagem pré-natal e 

neonatal, exame de Papanicolau, vacinação e fornecimento de medicação básica 

para o tratamento de doenças crônicas (hipertensão, diabetes, tuberculose, 

hanseníase)6. 

No que diz respeito a Atenção Especializada do município, Lagarto conta com 

dois Centros de atenção psicossocial - CAPS, Centro de Especialidades 

Odontológicas - CEO; Centro de Testagem e Aconselhamento – CTA, Centro de 

especialidades, Centro de Referência em Saúde do Trabalhador – CEREST, além de 

dois Hospitais (Hospital Nossa Senhora da Conceição, sob gestão Estadual e 

Hospital Universitário de Lagarto referência para urgências de média e alta 

complexidade) 6.  
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A capacidade gerencial e de planejamento da assistência farmacêutica foi 

avaliada utilizando o Instrumento de Auto-Avaliação para o Planejamento em 

Assistência Farmacêutica (IAPAF) proposto pelo Ministério da Saúde4.  O IAPAF 

classifica em três estágios cada um dos itens que compõem o ciclo da AF, sendo o 

primeiro estágio aquele de menor capacidade e o terceiro o que contempla o 

proposto pelo Ministério da Saúde e OMS como ideal em capacidade de 

planejamento e gerência da Assistência Farmacêutica4. 

A aplicação do IAPAF ocorreu no mês de março/2018 e foi dirigida a seis 

profissionais do Núcleo de Assistência Farmacêutica (NUAF) envolvidos no processo 

de AF na Secretaria Municipal de Saúde, sendo esta amostra composta por quatro 

farmacêuticos responsáveis pela Farmácia Central e de UBSs, e dois agentes 

administrativos que auxiliam nas atividades da Assistência Farmacêutica na SMS, os 

quais, por já terem conhecimento prévio do estudo, entendiam sua relevância e se 

dispuseram a participar.  

O instrumento foi aplicado primeiramente de forma individual para cada 

participante e posteriormente foi realizada uma discussão para que se chegasse a 

um consenso definindo o estágio atual de desenvolvimento da AF para cada uma 

das dimensões. 

Este estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade 

Federal de Sergipe e todos os participantes assinaram termo de consentimento livre 

e esclarecido por escrito. 

A pesquisa contou com a assinatura de carta de anuência pelo gestor da 

Secretaria Municipal de Saúde de Lagarto (SE), autorizando o pleno acesso aos 

dados das etapas de AF no município.  

 

Resultados  

Na avaliação da capacidade gerencial e de planejamento da Assistência 

Farmacêutica, dos 24 itens analisados por meio do IAPAF nove estavam no nível 1 

considerada a pior avaliação, 12 no estágio 2, enquanto que apenas três itens foram 

classificados no estágio 3, situação considerada ideal. 
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O primeiro item avaliado foi o de institucionalização da AF, onde foi possível 

observar que o município apresenta Nível 3, visto que a Assistência Farmacêutica é 

reconhecida e aceita pelas outras áreas ou departamentos da secretaria de saúde e 

consta formalmente na estrutura organizacional, inclusive no organograma da 

Secretaria Municipal de Saúde. Além disso, as ações de organização da AF estão 

inseridas no plano de saúde e no orçamento anual.  

Com relação ao planejamento da organização da AF, verificou-se que esta se 

encontra no nível 2, visto que apesar da existência de planejamento das ações, por 

vezes, esse planejamento não é seguido para todas as etapas.  

Ao verificar o item de estruturação e organização dos serviços de AF no 

município foi constatado que somente alguns serviços são considerados 

estruturados, entendendo-se desta forma que ainda existe uma parcela considerável 

de locais que precisam ser melhor estruturadas e organizadas, justificando desta 

forma a escolha do nível 2 para este item. E para o quesito Avaliação das ações 

pode-se verificar que a AF no município não possui um sistema de monitoramento e 

avaliação destas ações e, portanto, encontra-se no estágio 1 de desenvolvimento. 

Na avaliação da etapa de seleção de medicamentos, foi observado que o item 

utilização ou elaboração de relação de medicamentos essenciais foi definido como 

nível 2, ou seja, é realizada uma seleção de medicamentos baseando-se na 

RENAME, porém não leva em conta dados epidemiológicos municipais, além do fato 

desta seleção não ser realizada por uma Comissão de Farmácia e Terapêutica 

(CFT).  

Para o item de divulgação da lista padronizada de medicamentos aos 

prescritores, foi estabelecido o nível 2, visto que, divulgação da lista ocorre, mas de 

modo informal. O item de Adoção de protocolos clínicos, o município encontra-se no 

nível 1, pois pode-se perceber que o município não adota protocolos clínicos.  

Na avaliação da Programação/Aquisição de medicamentos conclui-se que o 

item de Programação adequada encontra-se no nível 3, pois o município realiza esta 

etapa baseando-se em dados de consumo histórico e considerando os recursos 

financeiros disponíveis. A deflagração do processo de aquisição encontra-se no 

nível 2, pois o município considera de forma parcial dados de estoque e demanda.  
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Todavia, para o item de Garantia de medicamentos em quantidade e tempo 

oportuno foi verificado que o processo de aquisição de medicamentos atende 

apenas parcialmente às demandas do Município por este motivo atribuiu-se nível 2 

ao item. Ademais, para o item de Garantir da qualidade dos medicamentos foi 

avaliada também como nível 2, graças ao fato que na composição dos editais são 

estabelecidos somente as especificações técnicas dos medicamentos.  

No que concerne a etapa de Armazenamento, Distribuição e Transporte, foi 

atribuído nível 3 ao item de armazenamento correto de medicamentos na Secretaria 

municipal de Saúde e nível 2 para aos demais itens, pois o transporte dos 

medicamentos atende parcialmente às Boas Práticas, uma vez que não se dispõe 

de transporte específico para medicamentos, sendo este serviço realizado por 

automóveis do município que transportam também outros materiais para Unidades 

de Saúde. Com relação ao armazenamento nas unidades dispensadoras, apesar de 

se dispor de locais com boas condições sanitárias, alguns locais não possuem 

profissional Farmacêutico responsável pelo setor e também não dispõe de sistema 

informatizado para controle de estoque.  

Dentre as etapas avaliadas, a de prescrição foi uma das mais críticas do 

processo uma vez que, não são realizadas ações para promoção da adesão dos 

prescritores à lista de Medicamentos (Nível 1), mesmo tendo ciência da necessidade 

dessas ações para garantia de acesso da população aos medicamentos. Além 

disso, o município não realiza intervenções para promover e/ou garantir a qualidade 

das prescrições, o que por vezes resulta em recebimento de prescrições pelo nome 

comercial, com legibilidade inadequada, ausência da especificação do tempo de 

tratamento, entre outros. Por este motivo foi atribuindo então mais uma vez nível 1 

ao item de promoção da qualidade das prescrições. No que diz respeito a Promoção 

de ações de educação para o uso racional de medicamentos para os prescritores 

estas também não são desenvolvidas ou desenvolve-se esporadicamente de 

maneira informal (Nível 1). 

Quanto a dispensação de medicamentos, foi avaliada a capacidade para 

organizar a farmácia nas unidades dispensadoras e/ou nas unidades de saúde 

estabelecendo o nível 2 como o atual, assumindo desta forma que as farmácias têm 

dimensão suficiente, bem como recursos informáticos, porém, não dispõe de locais 
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de atendimento privado ou semiprivado e além de não dispor de farmacêutico em 

todos os locais. Avaliou-se também a capacidade de garantir o processo de trabalho 

adequado na dispensação, considerando o nível 1 como o atual, visto que não 

existem manuais de dispensação nas unidades, sendo utilizadas apenas POPs de 

dispensação em algumas unidades. Como último quesito de dispensação avaliou-se 

a capacidade de garantir uma gestão adequada da dispensação de medicamentos, 

estabelecendo o nível 2 como o atual, pois mesmo que as farmácias dispensem 

exclusivamente mediante receita de profissional habilitado, não são realizadas 

atividades de acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes.  

Com relação a capacidade se dispor de recursos humanos qualificados e em 

número suficiente, observou-se que no que diz respeito a capacidade para dispor de 

farmacêutico, para execução e a organização da AF não se dispõe de farmacêuticos 

em todos os serviços referentes a AF, como seria adequado. Por este motivo, 

estabeleceu-se o nível 1 como o atual. Foi avaliado também a capacidade de dispor 

de pessoal auxiliar treinado, classificando o nível atual como 1. Assim, o pessoal que 

auxilia nas Atividades de Assistência não possui curso formal ou treinamento em 

Assistência Farmacêutica para executar tarefas de apoio à realização e à 

organização dos serviços. Além disso, avaliou-se a existência de treinamentos e 

capacitações internas para o pessoal da AF, constatando que esporadicamente são 

realizados treinamentos ou capacitações para o pessoal. No entanto, não existe 

programação permanente pata este fim. Logo, o Nível atual para este quesito foi o 2.  

Sobre os parâmetros de avaliação da capacidade de implementação do 

sistema de Farmacovigilância, verificou-se que não existem profissionais 

capacitados para implantar o sistema e notificar eventos adversos a medicamentos 

(nível 1). Detalhes dessa avaliação são mostrados na tabela 1.  

Tabela 1: Diagnóstico da Avaliação do planejamento da Assistência Farmacêutica (Lagarto-Se,2018).  

INDICADOR Níveis  

1 2 3 

GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
       Institucionalizar a AF    X 
       Planejar a organização da AF   X  
       Estruturar e organizar os serviços da AF   X  
       Avaliar as ações da AF X   
SELEÇÃO 
       Utilizar ou elaborar relação de medicamentos essenciais   X  
       Divulgar a relação de medicamentos para os prescritores   X  
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       Adotar protocolos clínicos X   
PROGRAMAÇÃO/AQUISIÇÃO 
       Programar adequadamente   X 
       Deflagrar o processo de aquisição em tempo oportuno   X  
       Garantir medicamentos em quantidade e tempo oportuno para 
atender à população 

 X  

       Garantir a qualidade dos medicamentos adquiridos  X  
ARMAZENAMENTO/DISTRIBUIÇÃO/TRANSPORTE 
       Garantir o armazenamento correto dos medicamentos    X 
       Garantir o transporte adequado dos medicamentos   X  
       Armazenar nas unidades dispensadoras e/ou nas unidades de 
saúde 

 X  

PRESCRIÇÃO DE MEDICAMENTOS 
       Promover a adesão dos prescritores à relação de medicamentos 
essenciais  

X   

       Promover a qualidade das prescrições  X   
       Promover educação para o uso racional de medicamentos para 
os prescritores  

X   

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

 X  

       Garantir processo de trabalho adequado na dispensação  X   
       Garantir gestão adequada da dispensação de medicamentos  X  
RECURSOS HUMANOS 
       Dispor de farmacêutico para a execução e a organização da AF  X   
       Dispor de pessoal auxiliar para curso formal ou treinamento com 
carga horária maior que 40 horas em AF para, sob a orientação do 
farmacêutico, executar tarefas de apoio à realização e à organização 
dos serviços.  

X   

       Realizar treinamentos e capacitações internas para a secretaria 
de saúde ou possibilitar a participação do pessoal da AF 
(farmacêutico e pessoal auxiliar) em cursos de atualização, 
capacitação, entre outros, voltados para a AF, externos à secretaria 
de saúde.  

 X  

FARMACOVIGILÂNCIA 
       Notificar e encaminhar fichas de Notificação de Eventos 
Adversos a Medicamentos para o Sistema Estadual e Nacional de 
Farmacovigilância 

X   

       Fonte: Elaborada pelo autor a partir do Instrumento de Autoavaliação para o 

Planejamento da Assistência Farmacêutica, proposto pelo Ministério da Saúde4.  

 

A partir dos dados obtidos neste estudo — e com o objetivo de melhorar a 

qualidade da AF no município de Lagarto —, sugere-se:  

 Viabilizar a criação de uma Comissão de Farmácia e Terapêutica – CFT. 

 Elaborar a Relação Municipal de Medicamentos Essenciais - REMUME. 

 Disponibilizar a REMUME ou lista pactuada na página eletrônica do 

município, possibilitando a consulta por prescritores e sociedade.  

 Após a elaboração da REMUME realizar ações para adesão pelos 

prescritores. 
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 Buscar finalização do processo de informatização e implementação do Hórus 

para as atividades de AF nas UBS. 

 Planejar ação para sensibilização dos prescritores sobre a lista de 

Medicamentos padronizados e a importância da sua utilização para o uso 

racional de medicamentos. 

 Padronizar processo de controle de estoque nas UBSs contribuindo desta 

forma com as atividades do almoxarifado central, possibilitando a adequação 

da programação. 

 Elaborar normativa que contemple aspectos legais da prescrição 

 Realizar sensibilização das equipes das UBS quando aos aspectos 

relacionados à correta dispensação. 

 Construir Manuais/POPs para a atividade de dispensação de medicamentos 

nas unidades. 

 Capacitar profissionais para notificar e encaminhar fichas de Notificação de 

Eventos Adversos a Medicamentos (EAM) para o sistema estadual e nacional 

de farmacovigilância. 

 

Discussão  

Na avaliação da capacidade gerencial e de planejamento utilizando o IAPAF, 

os resultados encontrados demonstram uma deficiência organizacional em algumas 

etapas da AF no município avaliado. Em Lagarto, dos 24 itens analisados apenas 

três atendem ao preconizado como ideal pelo Ministério da Saúde. Resultado 

semelhante a este foi obtido no município de Aracaju, onde apenas quatro itens 

foram considerados nível três. No entanto, quesitos como promover ações para 

melhorar a qualidade das prescrições e ações educativas aos prescritores foram 

enquadrados no nível 1 em ambos os estudos, evidenciando tratar-se de pontos 

críticos na AF. 

A institucionalização da AF foi um dos parâmetros avaliado como ideal em 

Lagarto, já que atualmente ela é parte da estrutura organizacional do município 

sendo inclusive reconhecida pelas outras áreas da secretaria de saúde. Essa 

formalização possibilita a AF municipal uma maior visibilidade e faz com que seja 
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garantida a execução da sua função, uma vez que, a informalidade, gera uma certa 

dispersão de suas ações, além de dificultar a concretização das mesmas7. 

O planejamento da organização da AF, obteve nível 2 em Lagarto, uma vez 

que o município realiza o planejamento das ações, mesmo que este não seja 

seguido em todas as etapas. Num estudo realizado no município do Sul de Santa 

Catarina, também foi atribuído nível 2, porém, esse resultado foi atribuído por não se 

dispor de um profissional farmacêutico que coordenasse as ações da Assistência 

exclusivamente, o que acaba dificultando no planejamento e execução das 

atividades de AF8.  

Nem todos os serviços de AF estão estruturados e organizados em Lagarto 

(Nível 2), esses serviços compreendem atividades administrativas que garantam a 

disponibilidade, qualidade e conservação dos medicamentos. No âmbito do SUS 

preconiza-se que as farmácias disponham de recursos humanos suficientes, sendo 

a quantidade de profissionais variável conforme o número de atendimentos bem 

como a complexidade do serviço prestado. Além disso, sugere-se que os 

profissionais sejam capacitados e estejam perfeitamente cientes de suas as 

atribuições e responsabilidades e se disponha de: área física, equipamentos, 

mobiliário e treinamentos para o desenvolvimento de atividades administrativas, 

logísticas e assistenciais9. 

Somado a isso, é estabelecido na Política Nacional de Medicamentos, que a 

seleção seja realiza com base em critérios epidemiológicos para melhor atender às 

necessidades da população local por medicamentos, em Lagarto observou-se que 

esse critério não é seguido. Não obstante a isso, não existe uma CFT estruturada, o 

que prejudica ainda mais a etapa. A CFT é uma instância colegiada, de caráter 

consultivo, que objetiva orientar a tomada de decisão na seleção medicamentos que 

farão parte do elenco padronizado e serão utilizados em determinado sistema da 

saúde ou instituição9,11. Para Santana et al. 2014, a efetividade das atividades de 

seleção de medicamentos está relaciona-se diretamente com a organização da CFT, 

seus processos de trabalho e sua capacidade de monitorar e comprovar 

resultados12.  

A programação de medicamentos foi considerada adequada em Lagarto, uma 

vez que o município realiza esta etapa baseando-se em dados de consumo histórico 
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e considerando os recursos financeiros disponíveis. No entanto, foi verificado que a 

etapa de deflagração do processo de aquisição em tempo oportuno, considera de 

forma parcial dados de estoque e demanda do município (nível 2), tal fato, pode ser 

atribuído principalmente ao controle de estoque ineficiente ou inexistente na maioria 

das UBS, o que dificulta a consolidação de dados reais de consumo no município 

refletindo na capacidade de garantir a disponibilidade de medicamentos em 

quantidade e tempo oportunos para atender às necessidades de saúde (nível 2).  

Após a realização da programação, é imprescindível que sejam estabelecidos 

critérios para uma boa aquisição. Primeiramente, deve-se considerar a qualidade e 

geralmente em seguida se considera o menor preço. Nesse contexto, o município de 

Lagarto estabelece especificações técnicas dos medicamentos a serem adquiridos, 

contudo, entende-se que é preciso avançar no sentido de avaliação técnica ou 

parecer técnico dos medicamentos adquiridos. A avaliação do armazenamento 

correto dos medicamentos no almoxarifado central (NUAF), foi considerada 

adequada, uma vez que, estavam devidamente armazenados e seu controle era 

feito de forma correta por profissional farmacêutico, possuindo área exclusiva para 

guarda de medicamentos, obedecendo as boas práticas de armazenamento. 

Porém, ao avaliar a capacidade de armazenamento de medicamentos nas 

Unidades, foi possível identificar a falta de estrutura adequada em alguns locais, 

bem como a ausência do profissional Farmacêutico responsável pelo setor. Em 

Lagarto existem Unidades Dispensadoras que não possuem área específica para a 

farmácia, sendo que o armazenamento e dispensação de medicamentos ocorrem 

junto ao serviço de marcação de consultas e exames da Unidade, por exemplo.  A 

falta de um local adequado e específico e a ausência de um profissional responsável 

pode ser o fator que leva a dificuldades em se estabelecer um sistema de controle 

de estoque consistente e que forneça dados confiáveis para a gestão13.  

Entende-se que o transporte dos medicamentos deve obedecer a critérios 

adequados, de modo a não afetar a identidade, qualidade, integridade e, quando for 

o caso, a esterilidade dos produtos garantindo que esses produtos cheguem a sua 

rota final sem que sofram quaisquer alterações de suas propriedades14. Em Lagarto, 

a avaliação da garantia de transporte adequado apontou que o transporte dos 

medicamentos atende parcialmente às Boas Práticas (Nível 2), pois não se dispõe 
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de transporte exclusivo para medicamentos entre o almoxarifado central e as 

Unidades de Saúde. Esse serviço é realizado por carros da secretaria municipal de 

saúde que também fazem o transporte de pessoal e outros materiais para as 

unidades. Situação semelhante foi observada no município de Criciúma, onde 

considerou-se o mesmo resultado (nível 2), devido ao automóvel não ser exclusivo, 

não possuir climatização adequada e além disso, os medicamentos eram 

acondicionados inadequadamente para transporte13.  

Diversos estudos15,13,16 apontam a Prescrição como a etapa mais crítica deste 

processo, é nítido que os municípios acabam não realizando ações de promoção da 

adesão dos prescritores as listas de Medicamentos padronizados, nem para garantir 

a qualidade das prescrições, isso é refletido nas prescrições de medicamentos não 

constantes na lista, além da não adoção da denominação comum brasileira (DCB), 

como é recomendado. Uma medida relativamente simples que poderia contribuir na 

resolução desses problemas é a criação de espaços de discussão quanto a 

importância da lista padronizada para garantia de acesso aos medicamentos, como 

por exemplo a CFT, que por ser composta por prescritores, farmacêuticos, 

enfermeiros e etc, poderiam discutir a seleção de medicamentos pertencentes à 

Lista do município para assim, juntos promoverem a sua adesão e, 

consequentemente auxiliar na promoção da qualidade das prescrições15,13,16. 

No que se refere à etapa de dispensação, a capacidade de organizar a 

farmácia das unidades de saúde foi considerada regular (Nível 2), pois apesar dos 

locais apresentarem infraestrutura adequada e recursos informáticos disponíveis, 

não se dispõe de local de atendimento privado em algumas unidades onde a 

farmácia divide espaço com outro setor, e além disso, não se dispõe de 

farmacêuticos e pessoal auxiliar em quantidade suficiente na maioria destas 

unidades. Resultado semelhante a este foi encontrado num estudo realizado por 

Leite e Colaboradores17, a partir de dados obtidos da Pesquisa Nacional sobre 

Acesso, Utilização e Promoção do Uso Racional de Medicamentos de 2015. Nesse 

estudo, verificou-se que a maioria das unidades avaliadas possuía área destinada a 

dispensação de medicamentos (98,9%), e em 66,2% delas esta área era exclusiva 

para esta atividade, além disso, 47,1% dos locais possuía computador na área de 

dispensação de medicamentos e 39,4% possuía sistema informatizado para registro 

de atividades de assistência farmacêutica17.   
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Quanto à garantia do processo de trabalho, verificou-se que a dispensação dos 

medicamentos não era de responsabilidade de farmacêuticos e/ou supervisionada 

por ele na maioria das unidades de saúde e além disso, não existe padronização 

das dispensações por meio da utilização de manuais, por exemplo (Nível 1). Existe 

ainda o viés das atividades de dispensação envolverem diferentes profissionais que 

trabalham e agem de forma diferente, e desse modo a dispensação acaba sendo 

realizada de formas variadas e com interpretações de caráter pessoal. E com 

relação a Garantia de gestão adequada da dispensação, apontou-se que as 

farmácias dispensam exclusivamente mediante prescrição de profissional habilitado, 

no entanto, não é realizado acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes 

(Nível 2). Estes resultados corroboram com o estudo de Araújo, 2016 no município 

de São Carlos no qual estes mesmos itens foram classificados também como nível 1 

e 2 de desenvolvimento17.   

No que concerne à capacidade para dispor de recursos humanos qualificados e 

em número suficiente para a AF foi verificado que apesar da exigência de 

farmacêutico como responsável técnico pelas farmácias municipais está prevista na 

Lei n. 5.991, de 19 de dezembro de 197318, o município dispõe de uma farmacêutica 

trabalhando na Secretaria de Saúde sendo responsável pelos serviços de 

assistência farmacêutica (Nível 1) e outras três farmacêuticas que dividem-se entre o 

CAPS e quatro farmácias municipais que dispensam medicamentos sujeitos a 

controle especial, nas demais Unidades Básicas de Saúde não se dispõe de 

farmacêuticos.  

Outra questão importante avaliada foi a disposição de pessoal auxiliar para o 

desempenho das atividades de AF com curso de treinamento em AF. Atualmente o 

município de Lagarto conta com pessoal auxiliar, porém em sua maioria, não 

possuem curso formal ou treinamento com carga horária superior a 40 horas em AF 

como é recomendado (Nível 1). Além disso, foi constatado que a realização de 

treinamentos e capacitações para o pessoal da AF ocorre esporadicamente, sem 

programação permanente. Wopereis19 avaliando AF em um município de Santa 

Catarina demonstrou que nos últimos anos não houve a promoção da capacitação 

de profissionais relacionada ao uso racional de medicamento por parte da gestão 

municipal. Essa inexistência de capacitação pode acarretar em comprometimento à 
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qualidade dos serviços ofertados, além da possibilidade de levar a má aplicação dos 

recursos públicos19.  

Por fim, avaliou-se a capacidade de notificar e encaminhar fichas de notificação 

de eventos adversos a medicamentos, constatando que em lagarto, não existem 

profissionais capacitados para implantar a notificação espontânea de eventos 

adversos a medicamentos (nível 1), diante disso, a percebe-se a urgência de se 

desenvolver um trabalho em parceria com a Vigilância Sanitária Municipal nesse 

sentido visto que a Farmacovigilância, compreende atividades relativas à 

identificação, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou quaisquer 

problemas relacionados ao uso de medicamentos comercializados no mercado 

brasileiro20. 

Conclusão  

Os dados obtidos neste estudo demostram que a Assistência Farmacêutica 

ainda está distante do que o ministério da Saúde considera ideal, principalmente na 

etapa de prescrição e com relação aos Recursos humanos. Apesar dos esforços 

para melhoria da AF no Brasil, ainda há muito a ser feito, pois diversos problemas 

continuam a comprometer a qualidade dos serviços de AF, falhas podem ser 

observadas em praticamente todas as etapas do ciclo da AF indo desde a falta da 

adoção de protocolos Clínicos que afeta a seleção de medicamentos a falta de 

manuais de rotina de dispensação que prejudicam a padronização dessa etapa.  

Com a realização deste trabalho foi possível identificar o estágio atual de 

desenvolvimento da Assistência Farmacêutica municipal, e sugerir ações que se 

implementadas podem trazer melhorias para a estruturação e organização da AF. 

Além disso, ressalta-se a fundamental importância do envolvimento dos diferentes 

níveis de gestão para aumentar a possibilidade de concretização das ações e com 

isso contribui para o processo de organização das ações de AF.  

Por fim, ressalta-se que os resultados obtidos podem servir de base na 

identificação das fragilidades no que concerne a AF, bem como os principais desafios 

que devem ser enfrentados no redirecionamento das ações que visem aprimorar a 

assistência farmacêutica no município.  
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS 

 

Esse estudo evidencia que apesar do esforço realizado para obtenção de 

melhorias da Assistência Farmacêutica no Brasil, ainda há muito a ser feito, pois 

vários problemas continuam a comprometer a qualidade dos serviços de AF. Os 

resultados obtidos permitiram verificar que a AF no município de Lagarto não está 

completamente estruturada, visto que, a maioria os indicadores apresentaram um 

nível intermediário de qualidade. Os aspectos avaliados que receberam os menores 

conceitos, no cômputo geral, foram a seleção de medicamentos e os recursos 

humanos. 

 A participação dos farmacêuticos e agentes administrativos envolvidos com a 

assistência farmacêutica municipal nesse diagnóstico proporcionou uma visão mais 

ampla da forma de ver, planejar e agir em saúde. 

Salienta-se por fim, que os resultados deste estudo poderão servir de subsídio 

para identificação das fragilidades do serviço e os principais desafios a serem 

enfrentados, bem como para um redirecionamento das ações no intuito de aprimorar 

a assistência farmacêutica municipal.  
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           APÊNDICE I 

 

 
 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO PROF. ANTONIO GARCIA FILHO 

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO 

MUNICPIO DE LAGARTO/SE: DIAGNÓSTICO SITUACIONAL E PERSPECTIVAS. O objetivo deste 

estudo é traçar um Diagnóstico da atual situação da Assistência Farmacêutica no município de 

Lagarto/SE para subsidiar a construção de um Plano Municipal de Assistência Farmacêutica. A 

pesquisa se justifica pela necessidade de conhecer a situação da Assistência Farmacêutica no 

município, e a partir de seus resultados, sugerir propostas que reorientem sua estrutura e seus 

processos a fim de promover melhorias na gestão da assistência Farmacêutica. Além disso, as 

informações serão utilizadas para elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso da discente 

Débora de Jesus Cruz, que está concluindo o curso de graduação em Farmácia na Universidade 

Federal de Sergipe. Ressalta-se que sua participação nessa pesquisa é livre e voluntária, e consiste 

em conceder uma entrevista à pesquisadora, com questões referentes à assistência farmacêutica do 

município. A entrevista poderá ser gravada se você assim autorizar. Salienta-se que caso algumas 

das perguntas feitas causem constrangimento ou incomodo, o senhor (a) pode escolher não 

responder, mesmo sabendo que as informações prestadas são confidenciais e serão guardadas por 

força de sigilo profissional. Você tem o direito de negar-se a participar, se assim o desejar, e não 

sofre qualquer risco ou prejuízo caso decida não participar. Você pode desistir da participação a 

qualquer momento, mesmo após responder a entrevista, sem prejuízo ao seu serviço neste setor da 

saúde, sem sofrer quaisquer sanções ou constrangimentos. Você poderá fazê-lo através dos 

telefones de contato das pesquisadoras, que se encontram ao final desse termo. 

 

Se você tiver qualquer dúvida com relação a esta pesquisa, pode esclarecê-la(s) mesmo 

durante a entrevista, ou após a sua realização, também através do contato com as pesquisadoras, 

pois você receberá uma cópia deste termo devidamente assinado. 

Com sua participação, você estará contribuindo para a formação da estudante Débora de 

Jesus Cruz, no curso de graduação em Farmácia na Universidade Federal de Sergipe (UFS) e 

colaborando para a obtenção de dados para a pesquisa. 

 

Eu, __________________________________________________________ 

declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na 
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pesquisa, concordo em participar, e (  ) autorizo / ( ) não autorizo a gravação da 

entrevista. 

Assinatura: 

__________________________________________________________. 

 

Eu, Débora de Jesus Cruz, atesto que esclareci cuidadosamente a natureza e 

o objetivo deste estudo, os possíveis riscos e benefícios da participação no mesmo, 

junto ao participante. 

Assinatura:_____________________________________________________

_. 

 

 

Data: ____/____/_____ 

 

Nome da Pesquisadora: 

DEBORA DE JESUS CRUZ 

Endereço: Avenida 

Universitária Governador Marcelo 

Deda Chagas, nº 13. Jardim Novo. 

Lagarto- SE. 

Telefone: (79) 9 9852-7393 

Email: 

debora-339@hotmail.com 

Nome da Pesquisadora:  

GISELLE DE CARVALHO BRITO 

Endereço:  Avenida Universitária 

Governador Marcelo Deda Chagas, nº 13. 

Jardim Novo.  

Lagarto- SE. 

Telefone: (79) 9 9984-5567 

Email:  

gisellecbrito@yahoo.com.br 
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APÊNDICE II 

CARTA DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE III 

Instrumento de Auto - Avaliação para o Planejamento da 

Assistência Farmacêutica (IAPAF) 
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ANEXO I 

 

NORMAS DA REVISTA - JORNAL DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E 

FARMACOECONOMIA 

 

INSTRUÇÕES PARA AUTORES 

O JAFF publica trabalhos originais com mérito científico que contribuam para 

o estudo da Assistência Farmacêutica, da Avaliação de Tecnologias em saúde e da 

Fármacoeconomia.  

Funciona sob o regime de recepção contínua de trabalhos e, eventualmente, 

emite editais de chamada de trabalhos.  

O JAFF aceita trabalhos para as seguintes seções: artigos originais, artigos 

de revisão, artigos de opinião e cartas.  

Seções 

1. Artigos Originais 

Resultados de pesquisa de natureza empírica, experimental ou observacional 

no campo da Assistência Farmacêutica, Avaliação de Tecnologias em Saúde e 

Farmacoeconomia (máximo de 4.000 palavras, 6 ilustrações, 40 referências);  

a. Título no idioma em que o material está redigido e em inglês (máximo de 15 

palavras);  

b. Resumo no idioma em que o material está redigido e em inglês (máximo de 

250 palavras; parágrafo único, espaço simples) contendo, objetivos, métodos, 

resultados e conclusões;  

c. Descritores no idioma em que o material está redigido e em inglês (máximo 

6); 

d. Corpo do artigo contendo: introdução, objetivos, métodos, resultados, 

discussão e conclusões;  

e. Referências bibliográficas segundo o Sistema Vancouver (máximo 60);  
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f. Ilustrações (quadros, tabelas, gráficos, diagramas desenhos, mapas, 

fotografias, etc.) elaboradas segundo as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e apresentadas no corpo do artigo, no local indicado pelo 

autor (máximo de 8 para artigos originais).  

 

2. Artigos de revisão 

Revisões sobre temas pertinentes ao campo da Assistência Farmacêutica, 

Avaliação de Tecnologias em Saúde e Fármacoeconomia (máximo de 6.000 

palavras, 8 ilustrações, 60 referências);  

a. Título no idioma em que o material está redigido e em inglês (máximo de 15 

palavras);  

b. Resumo no idioma em que o material está redigido e em inglês (máximo de 

250 palavras; parágrafo único, espaço simples) contendo, no mínimo, 

objetivos,métodos, resultados e conclusões;  

c. Descritores no idioma em que o material está redigido e em inglês (máximo 

6);  

d. Corpo do artigo contendo: introdução e/ou antecedentes, objetivos, método, 

resultados e conclusões;  

e. Referências bibliográficas segundo o Sistema Vancouver (máximo 60);  

f. Ilustrações (quadros, tabelas, gráficos, diagramas desenhos, mapas, 

fotografias, etc.) elaboradas segundo as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) e apresentadas no corpo do artigo, no local indicado pelo 

autor (máximo de 8 para artigos originais).  

 

3. Artigos de opinião 

Estudos e análises críticos de questões técnicas e políticas relacionadas à 

assistência farmacêutica, à Avaliação de Tecnologias em Saúde e à 

Fármacoeconomia (máximo de 2.000 palavras, 2 ilustrações e 20 referências); 
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4. Cartas 

Críticas a matérias publicadas pelo JAFF ou tratando de tema atual relevante 

pertinente à assistência farmacêutica, à avaliação de tecnologias de saúde ou à 

Fármacoeconomia (máximo de 1.000 palavras e 1 ilustração); são publicadas a 

critério do Editor Científico e, quando se tratar de crítica à matéria publicada, 

acompanhadas de resposta do autor do trabalho criticado (máximo de 1.000 

palavras e 1 ilustração). 

a. Texto da carta 

Direitos de propriedade intelectual / direitos autorais. 

Ao submeter seu trabalho à publicação no Jornal de Assistência Farmacêutica 

e Fármacoeconomia, os autores declaram que o mesmo não foi publicado 

previamente e que não será apresentado a nenhuma outra revista antes de a 

decisão do JAFF ser conhecida. 

Declaram-se, também, cientes de que mantém a propriedade intelectual sobre 

o seu trabalho, mas cedem os direitos autorais (copyright) sobre o mesmo para o 

Jornal de Assistência Farmacêutica e Fármacoeconomia, permitindo o download, a 

impressão, a cópia e o referenciamento do material, desde que citados autores e 

fonte, sem necessidade de autorização adicional dos autores ou da revista.  

Declaram-se igualmente cientes de que a obtenção das permissões 

necessárias para reproduzir material protegido por direitos autorais e imagens de 

pessoas é de responsabilidade dos autores e que esses documentos foram por eles 

obtidos.  

O formulário deve ser preenchido e assinado por todos os autores, 

digitalizado e transmitido junto com os materiais para o Editor Científico.  

Processo de seleção e edição 

Os materiais recebidos serão preliminarmente avaliados pelo Editor Científico 

quanto a sua adequação à linha editorial e às normas da revista.  

Em caso positivo, o material é submetido à apreciação do Conselho Editorial 

que se manifestará quanto a sua admissibilidade para iniciar o processo de 
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avaliação, segundo critérios de mérito científico e relevância da contribuição para o 

desenvolvimento da assistência farmacêutica, da avaliação de tecnologias de saúde 

e/ou da Farmacoeconomia.  

Admitido, o material é avaliado por especialistas sob o regime de double-blind 

peer review, que deverão opinar sobre se o material pode ser publicado no formato 

em que foi apresentado, se necessita alterações ou aprimoramentos antes da 

publicação, ou se não merece ser publicado por apresentar problemas ou falhas 

graves. 

Por recomendação do Conselho Editorial, dos avaliadores ou do Editor 

Científico, as matérias aceitas para publicação poderão ser reeditadas, disso 

resultando alterações do texto, supressão ou relocação de ilustrações ou de outros 

elementos, correção ou adaptação de referências bibliográfica e citações. Nesses 

casos, a versão reeditada será submetida à aprovação do autor, antes da 

publicação.  

 

PREPARAÇÃO DOS MANUSCRITOS 

Todos os trabalhos submetidos à publicação no JAFF devem ser preparados 

em computador, utilizando fonte de 12 pt, com espaçamento 1.5 entre linhas, e 

margens de 2,4 cm, para serem impressos em papel A4, em um único lado da folha, 

e conter os seguintes elementos:  

a. Título no idioma em que o material está redigido e em inglês (máximo de 15 

palavras);  

b. Espécie de matéria (artigo original, artigo de revisão, artigo de opinião, 

carta e editorial);  

c. Nomes dos autores (na ordem em que serão publicados), com as 

respectivas formações profissionais, títulos acadêmicos mais importantes, cargos 

que ocupam e instituições às quais são vinculados, cidade e país;  

d. No caso de a pesquisa que originou o trabalho submetido à publicação ter 

sido financiada, identificar o organismo financiador;  
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e. Nome, telefones e endereços postal e eletrônico (e-mail) do autor principal 

ou daquele que se responsabilizará pela comunicação com a revista. 

REFERENCIAMENTO 

Todas as obras citadas no texto das matérias submetidas à publicação devem 

ser apresentadas no final do artigo, de acordo com os exemplos:  

1. Livro 

Bootman JL; Towsend EJ; Mc Ghan WF. Principles of pharmacoeconomics. 

(2. ed.) Cincinnati: Harvey Books Company,1996.  

Rascati KL. Introdução à farmacoeconomia. Porto Alegre: Artmed, 2010.  

2. Capítulo de livro 

Del Nero CR. O que é economia da saúde. ln: Piola SF e Vianna SM. 

Economia da saúde: contribuições para a gestão da saúde. Brasília: IPEA, 1995. p. 

5-21.  

Castellanos, PL. Epidemiologia, saúde pública, situação de saúde e 

condições de vida: considerações conceituais. In: Barata, R. (org.). Condições de 

vida e situação de saúde. Rio de Janeiro: ABRASCO; 1997. p. 31-75.  

3. Artigo de periódico 

Kar SS, Pradhan HS, Mohanta GP. Concept of essential medicines and 

rational use in public health. Indian J Community Med 2010; 35(1):10-13.  

Chen, SI; Fox, ER; Hall, MK et al. Despite federal legislation shortages of 

drugs used in acute care settings remain persistent and prolonged. Health Affairs 

2016; 35(5):798-804.doi: 10.1377/hlthaff.2015.1157  

Grifitth MM, Gross AE, Sustton SH et al. The Impact of Anti-infective Drug 

Shortages on Hospitals in the United States: Trends and Causes. Clinic Infect Dis 

2012; 54(5):692-3.  

4. Material da internet 



66 
 

Helwick C. AMA: Drug Shortage Disruptive but Limited to a Few Key Areas. 

Mediscape Medical News. Nov. 14, 2011. Disponível em: 

http://www.medscape.com/viewarticle/753589.  Acesso em 20 maio 2015.  

Bieber, LBD. O registro sanitário de medicamentos e as políticas de saúde. 

Cadernos Ibero-Americanos de Direito Sanitário, Brasília, 2014, 3(1):23-43. 

Disponível em: 

http://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/17/41 Acesso 

em 13 jul. 2016.  

Cambricoli F. Gasto federal com medicamentos sobe 53%. São Paulo: 

Conselho Federal de Farmácia, 2015. Disponível em: 

http://www.cff.org.br/noticia.php?id=2935. Acesso em 17 jun. 2016.  

5. Dissertações e teses 

Aguihara T. Avaliação econômica de minimização de custos da utilização do 

Propofol em um Hospital Universitário em Salvador-Bahia. Trabalho de Conclusão 

de Curso. Universidade Federal da Bahia. Salvador, 2007.  

Fonseca JQ. Acesso a medicamentos excepcionais na Bahia: o caso do 

interferon peguilhado. Tese (Doutorado) – Instituto de Saúde Coletiva, Universidade 

Federal da Bahia. Salvador, 2011. 

 

 

 

 

http://www.medscape.com/viewarticle/753589
http://www.cadernos.prodisa.fiocruz.br/index.php/cadernos/article/view/17/41
http://www.cff.org.br/noticia.php?id=2935

