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RESUMO

A implementação da política pública de Assistência Farmacêutica representa um dos
grandes desafios enfrentados pelos gestores e profissionais do SUS. Para lidar com
os problemas dessa política, a Superintendência de Assistência Farmacêutica da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais implementou, em 2008, o Programa
Rede Farmácia de Minas, cuja finalidade é ampliar o acesso e o uso racional de
medicamentos. Como um de seus resultados, espera-se o reconhecimento de suas
unidades como estabelecimentos de saúde e referência de prestação de serviços
farmacêuticos. Neste contexto, o objetivo geral deste trabalho é avaliar a Farmácia
Municipal de Igaratinga após a adesão do município ao Programa Rede Farmácia de
Minas e a satisfação atual dos seus usuários com os serviços prestados. Para isso,
realizou-se uma pesquisa documental em Relatórios do Programa de Internato Rural
da Faculdade de Farmácia da UFMG e uma pesquisa quantitativa com a aplicação
de questionário em uma amostra de 198 usuários. A pesquisa documental apontou
para uma avaliação positiva da Farmácia de Minas de Igaratinga, demonstrando o
aprimoramento local da política pública de Assistência Farmacêutica. A pesquisa
quantitativa, realizada no período de 04/12/2012 a 14/01/2013 originou uma amostra
que se caracterizou pela predominância do gênero feminino (82,3%). Com uma faixa
etária entre 18 e 77 anos a maioria dos usuários (53,4%) declarou ter ensino
fundamental incompleto. A renda familiar mensal de um a três salários mínimos foi
informada por 49,5% dos usuários. Mais da metade dos respondentes frequentam a
Farmácia de Minas mensalmente e 40,1% dos usuários declararam ter recebido
todos os medicamentos de sua receita, da última vez em que estiveram neste local.
O percentual de usuários que encontrou, parcialmente, ou não os seus
medicamentos foi de 59,9% e a falta do medicamento, nesta Farmácia, foi o principal
motivo, apontado por 87,1% desses usuários, para justificar a sua indisponibilidade.
Porém, a percepção de que a disponibilidade de medicamentos no SUS tornou-se
melhor com a Farmácia de Minas em funcionamento foi predominante na amostra,
com um resultado de 66,7%. O questionário para medir a satisfação dos usuários
com os serviços da Farmácia, validado por Correr et al. (2009) apresentou 20
questões divididas em dois domínios: “exposição agradável” e “manejo da terapia”.
Utilizando uma escala Likert de 1 (ruim) a 5 (excelente), o escore geral da amostra
estudada em Igaratinga foi de 3,91, demonstrando que a maior parte dos usuários
mostrou-se satisfeita com os serviços oferecidos. O escore do domínio “exposição
agradável” foi de 4,09 e o escore do domínio “manejo da terapia” foi de 3,79
evidenciando a fragilidade maior deste serviço e apontando para a necessidade de
ações mais efetivas no que se refere ao cuidado farmacêutico. Constatou-se que a
indisponibilidade de medicamentos influencia negativamente a avaliação da
satisfação com os serviços da Farmácia e, além disso, compromete o acesso aos
medicamentos, a qualidade da saúde dos usuários da Rede e o sucesso local desta
política pública.
Palavras chave: Políticas Públicas, SUS, Assistência Farmacêutica, Rede Farmácia
de Minas, Satisfação do Usuário.

ABSTRACT

The implementation of the public policy for the Pharmaceutical Services is one of the
major challenges faced by managers and professionals of the Brazilian Health
System – Sistema Único de Saúde (SUS). To deal with the problems of this policy,
the Pharmaceutical Services Superintendent of the Department of Health of the
Minas Gerais State implemented in 2008 the program Pharmacy of Minas Network
with the purpose of improving access to medicines and its quality use. It is expected
that the units built under this program are recognised as health care institutions
reference on pharmacy practice. In this context, the aim of this study is to evaluate
the pharmacy of the municipality of Igaratinga after its inclusion in the Pharmacy of
Minas Network and the current satisfaction of the users with the pharmaceutical
services provided. It was undertook a documentary research on the Reports of the
Rural Internship Program of the Faculty of Pharmacy of the Universidade Federal de
Minas Gerais and a quantitative survey using a questionnaire in a sample of 198
users. The documentary research demonstrated a positive appraisal of Pharmacy of
Minas Network in Igaratinga, indicating the improvement of the local public policy of
pharmaceutical services. The quantitative research, conducted from 04 December
2012 to 14 January 2013 identified a sample characterized by a predominance of
females (82.3%). Aging between 18 to 77 years old, the majority of the users (53.4%)
reported having incomplete elementary education. A proportion of 49.5% users
reported a monthly income of one to three minimum wages. More than half of
respondents reported attending the Pharmacy of Minas Network monthly and 40.1%
of the users reported receiving all medications of its prescription in the last time they
attended this establishment. The percentage of users who found partially or did not
find their medications was of 59.9% and the lack of medicine in the pharmacy was
the main reason, mentioned by 87.1% of users, to justify their unavailability.
However, the perception that the availability of medicines in SUS became better with
the implementation of the Pharmacy of Minas Network was predominant in the
sample, with a percentage of 66.7%. The questionnaire to measure the user
satisfaction with the pharmacy services, validated by Correr et al. (2009), had 20
questions distributed into two domains: "friendly explanation" and "therapy
management”. Using the Likert scale of 1 (poor) to 5 (excellent), the overall score of
the sample in Igaratinga was of 3.91, demonstrating that most users are satisfied
with the services offered. The score domain "friendly explanation" achieved 4.09 and
the score domain "therapy management" achieved 3.79, evidencing the greatest
weakness of this service and highlighting the need for more effective actions in
regard to the pharmaceutical services. It was showed that the unavailability of
medicines has a negative impact in the satisfaction appraisal of the pharmacy
services, also impairing access to medicines, the quality of health of the users of the
network and the local success of this policy.

Keywords: Public Policy, SUS, Pharmaceutical Services, Pharmacy of Minas
Network, User Satisfaction.
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1. INTRODUÇÃO

A política pública de Assistência Farmacêutica surgiu em 1971 com a criação da
Central de Medicamentos (CEME). Caracterizada por uma política centralizada de
gestão, com estados e municípios excluídos do processo decisório, a CEME tinha
como missão fornecer medicamentos para a população que não tinha condição
financeira para adquiri-los (GOMES, 2003; CONASS, 2011b).

Na década de 80, com a organização de um novo sistema de saúde, o Sistema
Único de Saúde (SUS), a Assistência Farmacêutica passou a fazer parte dessa nova
política, por meio do artigo 6º da Lei Orgânica da Saúde (8.080/1990) que garantiu a
assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica a todos os cidadãos
brasileiros (BRASIL, 1990).

Um importante avanço no gerenciamento e reorientação da política pública de
Assistência Farmacêutica aconteceu com a publicação da Política Nacional de
Medicamentos (PNM), por meio da Portaria nº 3.916, de 30 de outubro de 1998.
Entre os seus objetivos destacaram-se: a garantia da segurança, eficácia e a
qualidade dos medicamentos, a promoção do seu uso racional e o acesso da
população àqueles medicamentos considerados essenciais (CONASS, 2011a).

Alguns anos mais tarde, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou e publicou a
Resolução CNS n. 338, de 6 de maio de 2004, definindo a Política Nacional de
Assistência Farmacêutica (PNAF). Essa política avançou em relação à Política
Nacional de Medicamentos “ao incluir a Atenção Farmacêutica como atividade de
trabalho do farmacêutico para a integralidade das ações de saúde” (MINAS
GERAIS, 2008, p.18). Nessa Resolução, a Assistência Farmacêutica ficou definida
como:
Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação
da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como
insumo essencial e visando o acesso e seu uso racional. Este
conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de
medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação,

15

aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos
produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização,
na perspectiva da obtenção de resultados concretos e da melhoria de
vida da população (BRASIL, 2004).

Pela complexidade das ações previstas nesse e nos vários conceitos de Assistência
Farmacêutica, definidos ao longo do tempo, pode-se afirmar que a sua
implementação representa um dos grandes desafios enfrentados pelos gestores e
profissionais do SUS. Soma-se a isso a crescente demanda por medicamentos e o
enorme impacto financeiro que essa atividade gera para a União, Estados e
Municípios.

Nesse contexto de desafios, observados desde a criação da CEME em 1971,
professores da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Minas Gerais
(UFMG) perceberam uma oportunidade de intervenção nessa realidade de modo a
beneficiar, tanto as prefeituras que são responsáveis pela Assistência Farmacêutica
municipal no âmbito do SUS, quanto à comunidade discente da Faculdade de
Farmácia.

Essa oportunidade surgiu em julho 1995 com a criação do Programa de Internato
Rural da Faculdade de Farmácia (PIRF) e foi viabilizado por meio da assinatura de
um convênio com o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto São Francisco
(SATURNINO, 2008).

Dentre os seus objetivos, destaca-se a realização de um levantamento situacional
da Assistência Farmacêutica municipal, com vistas a avaliar as condições de
seleção, programação, aquisição, armazenamento, prescrição e dispensação de
medicamentos (PEREIRA, 2004). Ao final do Programa os alunos elaboram
relatórios que são encaminhados para o coordenador do Internato Rural, para a
prefeitura local e para a Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais.
Com base no conteúdo desses relatórios, Pereira (2004, p. 441) constatou que “a
assistência farmacêutica no SUS/Municipal, de modo geral, está completamente
desarticulada e inteiramente fora da realidade social”. Em seguida, relacionou os
seguintes problemas diagnosticados: ausência do farmacêutico orientando as ações,
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pois

raramente

estão

presentes;

a

possibilidade

do

usuário

receber

os

medicamentos na Farmácia Municipal, localizada muitas vezes no Posto de Saúde,
sem receita médica; o baixo nível de escolaridade da grande maioria das pessoas
que realizam o atendimento na farmácia do SUS/Municipal e a falta de treinamento
adequado; ausência, num elevado número de municípios, de local apropriado para o
armazenamento de medicamentos e material de ambulatório médico; pequeno
espaço destinado à Farmácia Municipal e a consequente dificuldade gerada no
atendimento; desorganização do estoque e comprometimento na localização dos
medicamentos para a dispensação; expiração do prazo de validade, deterioração
dos produtos e descarte sem a preocupação de proteger o meio ambiente.

Os dados acima descritos, presentes nos inúmeros relatórios encaminhados à
Secretaria de Saúde, colaboraram para um diagnóstico da situação da Assistência
Farmacêutica nos municípios de Minas Gerais. Com o objetivo de melhorar este
cenário e avançar na questão da prestação de serviços farmacêuticos qualificados
no atendimento à população, a Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG), sob a coordenação da
Superintendência de Assistência Farmacêutica (SAF) implementou em 2008, o
Programa Rede Farmácia de Minas.

O Programa tem como principal objetivo garantir o acesso e uso racional de
medicamentos por meio da organização da Assistência Farmacêutica. Humanizar o
atendimento ao paciente, contribuindo para garantir a integralidade das ações de
saúde é um de seus vários objetivos específicos e o reconhecimento da Unidade
Farmácia de Minas como estabelecimento de saúde e referência de prestação de
serviços farmacêuticos, é um dos resultados esperados (MINAS GERAIS, 2008).
Sob esta nova ótica e com a gerência de farmacêuticos espera-se que as seguintes
ações sejam executadas neste local:
[...] a dispensação de medicamentos, o acompanhamento
farmacoterapêutico, a difusão de informações educativas ao
indivíduo, a outros profissionais de saúde e à comunidade em
relação ao uso dos medicamentos e outras ações vinculadas à
promoção da saúde (MINAS GERAIS, 2008, p. 19).
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Diante deste contexto histórico e da iniciativa estadual de implementar nos
municípios de Minas Gerais uma política pública de Assistência Farmacêutica que
contempla um novo conceito de farmácia pública que se baseia no atendimento
farmacêutico especializado, torna-se relevante avaliar a satisfação dos seus
usuários com os serviços prestados nestas unidades.
Esperidião e Trad (2006, p. 1268) afirmam que “a satisfação do usuário é uma meta
a ser alcançada pelos serviços, devendo, portanto, ser pesquisada visando a
aperfeiçoamentos no sistema de serviços de saúde”.

Sendo assim, a autora dessa dissertação, que tem como foco a Assistência
Farmacêutica, propõe a seguinte questão norteadora da pesquisa:

1.1 Questão norteadora da pesquisa

Considerando que um dos resultados esperados do Programa Rede Farmácia de
Minas é o reconhecimento de suas unidades como estabelecimentos de saúde e
referência de prestação de serviços farmacêuticos,

QUAL É O ESTADO ATUAL DE

SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS COM OS SERVIÇOS DE UMA UNIDADE DESSA

REDE

LOCALIZADA

NO MUNICÍPIO DE IGARATINGA?

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo geral

Avaliar a

Farmácia Municipal de Igaratinga após a adesão do município ao

Programa Rede Farmácia de Minas e a satisfação atual dos seus usuários com os
serviços prestados.
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1.2.2 Objetivos específicos

a) Analisar, por meio de Relatórios do Programa de Internato Rural da
Faculdade de Farmácia da UFMG (PIRF), a situação da Farmácia Municipal
de Igaratinga, antes da adesão do município ao Programa Rede Farmácia de
Minas;
b) Avaliar, por meio do Relatório PIRF 2011, os pontos positivos e negativos da
Farmácia Municipal de Igaratinga, após a adesão do município ao Programa
Rede Farmácia de Minas;
c) Avaliar, no município de Igaratinga, a percepção atual dos usuários da
Farmácia de Minas sobre a disponibilidade de medicamentos dessa
Farmácia;
d) Avaliar, no município de Igaratinga, a satisfação dos usuários da Farmácia de
Minas com os serviços prestados.

1.3 Justificativa

Considerando a relevância social do Programa Rede Farmácia de Minas,
principalmente para a comunidade mais carente que depende basicamente do SUS
para garantir o acesso aos medicamentos

e aos serviços farmacêuticos

disponibilizados nas unidades da rede, o estudo proposto justifica-se porque poderá
contribuir para a sua avaliação e aperfeiçoamento dos serviços prestados pelo
profissional farmacêutico.

Segundo Siqueira e Martins (1990), a melhoria do desempenho do setor público é
fundamental para a viabilidade prática dos avanços sociais incorporados à
Constituição de 1988. Para isso é necessário melhorar o acesso aos serviços
públicos em todos os níveis e a todos os grupos sociais. Também é necessário
torná-los permeáveis ao controle da sociedade, aumentando

o grau de

resolubilidade dos problemas que os serviços visam resolver, para melhorar a
qualidade dos serviços prestados. Nesse contexto, a avaliação é um importante
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instrumento de gerenciamento da “coisa pública”, utilizada também como suporte
técnico para adequação e reorganização dos seus serviços. Por esta razão é
importante realizá-la, divulgar seus resultados e utilizá-los para promover mudanças.
Porém, para Belloni et al. (2007) existem poucas experiências e também pouca
tradição de avaliação,

seja do funcionamento de instituições, seja da

implementação de políticas públicas. Esse fato pode ser observado na prática, pois
existem poucos trabalhos sobre avaliação da Assistência Farmacêutica e satisfação
dos usuários com os serviços prestados nas farmácia municipais do estado

e

principalmente naquelas que integram a Rede Farmácia de Minas.

1.4 Estrutura do Projeto

Esta dissertação está organizada em seis capítulos. Na introdução descreve-se um
breve histórico da política pública de Assistência Farmacêutica, seu conceito,
aspectos gerais do Programa de Internato Rural da Faculdade de Farmácia da
UFMG e do Programa Rede Farmácia de Minas. Além disso, expõe-se a questão
norteadora, os objetivos, a justificativa e a estrutura do projeto.

O segundo capítulo apresenta uma revisão teórica sobre os temas que darão
suporte à análise dos resultados desse trabalho. Dividido em três seções, o
referencial teórico contempla os seguintes assuntos: Políticas Públicas, Sistema
Único de Saúde e Assistência Farmacêutica.

O terceiro capítulo trata dos aspectos gerais do Programa Rede Farmácia de Minas,
dos seus objetivos e das atividades do farmacêutico neste novo modelo de farmácia
pública. No capítulo seguinte são apresentados os princípios metodológicos
utilizados no desenvolvimento do estudo e os critérios utilizados na definição do
instrumento de coleta de dados e fontes de informação.

Os resultados encontrados na pesquisa qualitativa e quantitativa são apresentados
no quinto capítulo e no capítulo final estão expressas as conclusões resultantes do
estudo, suas limitações e sugestões para futuras pesquisas.
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2. REFERENCIAL TEÓRICO

Este capítulo está dividido em três seções. Na primeira destacam-se os conceitos
relevantes relacionados às fases do Ciclo das Políticas Públicas com ênfase nas
atividades de implementação e avaliação. A seguir são apresentados aspectos
relacionados à origem, construção histórica, princípios e diretrizes do Sistema Único
de Saúde. Na última seção aborda-se o tema Assistência Farmacêutica. Entre
outras informações esta seção contempla os objetivos e diretrizes da Política
Nacional de Medicamentos e as ideias dos autores que tratam das diversas
atividades que compõem o Ciclo da Assistência Farmacêutica

2.1 Políticas públicas

Para compreender os desdobramentos, a trajetória e as perspectivas das políticas
públicas é importante entender o seu conceito e a origem dessa área de
conhecimento (SOUZA, 2006).
Para Fernandes (2007, p. 206) definir política pública pressupõe “entender o
processo de produção por parte do Estado de bens e serviços que geram bem-estar
à população de um país”. O mesmo autor realça o caráter interdisciplinar que
caracteriza este campo do saber, opinião compartilhada por Souza (2006), ao
afirmar que, do ponto de vista teórico-conceitual, a política pública é um campo
multidisciplinar que busca sintetizar teorias construídas no campo da sociologia, da
ciência política e da economia.

Somente a partir do século XX se estabeleceu o consenso universal da necessidade
dos estados nacionais formularem políticas públicas para gerar bem-estar e justiça
social aos seus cidadãos (FERNANDES, 2007). Nesse contexto, é importante
distinguir os conceitos de política pública de política de governo. Segundo Cristóvam
(2005), a política pública, muitas vezes, pode se prolongar por vários mandatos,
enquanto que a política de governo está atrelada a um mandato eletivo. No Brasil,
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entretanto, observa-se com relativa frequência, o abandono de uma determinada
política pública quando, após uma nova eleição, há alternância de partidos políticos.

Como área de conhecimento e disciplina acadêmica, a política pública nasceu nos
Estados Unidos da América e se dedicou aos estudos sobre a ação dos governos,
não se detendo em estabelecer relações com as bases teóricas sobre o papel do
Estado (SOUZA, 2006).
[...] o pressuposto analítico que consolidou os estudos sobre políticas
públicas é o de que, em democracias estáveis, aquilo que o governo
faz ou deixa de fazer é passível de ser (a) formulado cientificamente
e (b) analisado por pesquisadores independentes (SOUZA, 2006, p.
22).

Um elemento importante na análise das políticas públicas diz respeito ao chamado
policy cycle. As várias fases desse ciclo têm pequenas diferenciações de acordo
com a bibliografia consultada, mas em todas as propostas predominam as fases de
formulação, implementação e controle dos impactos da política (FREY, 2000).

Os autores que tratam desse assunto esclarecem que essas fases são interligadas
de tal forma que essa separação é útil para facilitar a compreensão do processo.
Opinião ratificada por Souza (2006, p. 29) ao complementar que essa abordagem
“vê a política como um ciclo deliberativo, formado por vários estágios e constituindo
um processo dinâmico e de aprendizado”.

De acordo com Rodrigues (2010) o ciclo das políticas públicas pode ser
compreendido por meio das seguintes fases: preparação da decisão política,
formação da agenda, formulação, implementação, monitoramento e por último a
avaliação.

A autora explica que a primeira atividade de Governo refere-se à formação da
questão a ser resolvida, pois sempre haverá competição sobre a definição do
problema e sobre quais diferentes grupos devem ser mobilizados para que a ação
do governo conte com o seu apoio. Isso se dá porque a capacidade do governo para
incluir itens na agenda é limitada uma vez que os recursos são restritos. Sendo
assim, o ciclo das políticas reserva um estágio específico – elaboração da questão
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pública/preparação da decisão política - para que decisões como essas sejam
tomadas. “As questões relativas a essa fase são: o problema existe? O Governo
deve se envolver nesse problema? De que maneira? Há mobilização suficiente (em
termos de capital social, econômico e político) para incluir o problema na agenda do
governo?” (RODRIGUES, 2010, p. 48).

A formação da agenda acontece quando o problema sobre o qual o Governo decidiu
agir torna-se uma questão política, ou seja, adquire status de “problema público”.
As decisões sobre esse problema resultarão no desenho de políticas ou programas
que vão configurar a fase de formulação. Nesse momento a discussão passa a girar
em torno do desenvolvimento de cursos de ações aceitáveis e pertinentes para lidar
com esse problema. Propostas são apresentadas para solucionar tal questão com
definição dos seus objetivos e marcos jurídico, administrativo e financeiro a priori
(RODRIGUES, 2010, p. 50).
A implementação significa, em termos gerais, a aplicação da política pela máquina
burocrática do governo. As questões com as quais se lida nesta etapa das políticas
públicas são: existem tempo e recursos (materiais e humanos) suficientes para
colocar essas questões em prática? A relação causa-efeito/meios-fins é adequada?
Os objetivos da política/programa estão claros? Há comunicação e coordenação
perfeitas? Para que isso seja feito de maneira adequada é preciso que a política a
ser implementada esteja baseada numa teoria que relacione a causa (do problema)
com o efeito desejado (a solução proposta) (RODRIGUES, 2010).

No Brasil, de acordo com Faria (2003), o caráter incipiente de análise de políticas
públicas é comprovado pela quase inexistência de análises mais sistemáticas acerca
dos processos de implementação dessas políticas.

De acordo com Oliveira (2006), predomina no país, principalmente no nível federal, a
visão tecnicista do planejamento dominada por economistas e burocratas. Nessa
visão a ideia de um plano certo gera a certeza de uma implementação automática.
Entretanto, a realidade mostra outra situação:
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[...] muitos projetos, programas e políticas falham na implementação
como planejado ou têm impactos negativos inesperados. Temos
longas décadas de experiências fracassadas de planejamento, com
planos mirabolantes ou megalômanos, que no papel funcionam, mas
não na prática, onde alcançam resultados decepcionantes ou
desastrosos (OLIVEIRA, 2006, p. 274).

A instabilidade da implementação de programas governamentais tem sido
considerada como a variável central para a explicação do insucesso dos governos
em atingir as metas estabelecidas no desenho das políticas públicas. Soma-se a
isso o contexto institucional e organizacional brasileiro caracterizado pela
complexidade e forte diferenciação funcional em que predominam problemas de
coordenação e cooperação intergovernamentais (SILVA; MELO, 2000).

Os mesmos autores complementam que:
a adoção da perspectiva onde o policy cycle é visto como um
processo simples e linear consagra uma visão top-down da
formulação e desenho dos programas, onde os problemas da
implementação são necessariamente entendidos como “desvios de
rotas”. Essa perspectiva de análise da implementação pressupõe
uma visão ingênua e irrealista do funcionamento da administração
pública, que aparece como “um mecanismo operativo perfeito”, onde
seria possível assegurar a fidelidade da implementação ao desenho
proposto inicialmente (SILVA; MELO, 2000 p. 8).

No entanto, de acordo com Lane (1993) citado pelos mesmos autores, a realidade
mostra um padrão muito diferente, onde prevalece a troca, a negociação e
barganha, o dissenso e a contradição quanto aos objetivos da implementação. Onde
deveria existir controle, autoridade e legitimidade, observa-se ambiguidade de
objetivos, problemas de coordenação intergovernamental, recursos limitados e
informação escassa.

Dessa forma, as ideias de Eugene Bardach (1978, apud VIANA, 1996) contribuem
para um melhor entendimento dos problemas da implementação na medida em que
o autor a vê como um jogo, como um processo de interação estratégica entre vários
interesses especiais, onde todos buscam seus próprios objetivos, os quais podem
ser mais ou menos incompatíveis com a política traçada. Cada grupo faz a sua
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própria agenda. Dessa forma papéis são negociados, os graus de adesão ao
programa variam e os recursos entre atores são objetos de barganha.

Nas contribuições recentes em torno da questão da implementação é comum
recusar a noção de implementação como uma etapa subsequente à formulação,
esta última entendida como uma instância racional e compreensiva, e sim, entendêla como processo autônomo onde decisões cruciais são tomadas e não só
implementadas (SILVA; MELO, 2000).

O Monitoramento é a fase do Ciclo das Políticas Públicas que permite corrigir os
rumos da implementação para que o desempenho das ações seja maximizado.
Verifica-se nesta etapa se a relação meios-fins está adequada e se as metas
previamente propostas têm, de fato, efetividade (RODRIGUES, 2010).

A Avaliação é a última fase do Ciclo das Políticas Públicas. Vários autores
contribuíram para a sua conceitualização. Para Contandriopoulos et al. (1997)
avaliar consiste em estabelecer um julgamento de valor sobre uma determinada
intervenção ou qualquer um de seus elementos com o objetivo de auxiliar na tomada
de decisões. Andrade (2008) informa que “avaliar um plano é verificar se objetivos e
metas fixados por ele foram alcançados, se integralmente ou não e por que”. A
avaliação também pode ser entendida como um “processo sistemático de análise de
uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma contextualizada,
todas

as

suas

dimensões

e

implicações,

com

vistas

a

estimular

seu

aperfeiçoamento.” (BELLONI et al., 2007, p. 14).

Dentre as diversas práticas sociais, as que frequentemente são objetos de pesquisa
avaliativa são as resultantes da ação social planejada, como as políticas, os
programas, e os serviços de saúde (VIEIRA-DA-SILVA, 2005). Entretanto, observase que a avaliação institucional e de políticas públicas ainda é uma área incipiente
do ponto de vista conceitual e metodológico. Um dos problemas das metodologias
adotadas é a concentração, em geral, na aferição de impacto quantitativo, objetivo e
imediato das ações desenvolvidas. Considerando que nem todas as políticas se
prestam a esse tipo de avaliação porque muitas delas têm resultados ou
consequências difusas, essa metodologia não permite também a contextualização
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da atividade ou fato, seja de sua formulação e implementação, seja de suas
consequências e implicações (BELLONI et al., 2007).

Esse caráter incipiente pode ser explicado, segundo Faria (2003), pela escassa
utilização da avaliação como instrumento de gestão, pelo setor público do país, nos
três níveis de governo. O autor apresenta uma possível explicação para essa
institucionalização ainda precária da avaliação de políticas públicas no país:
[...] a escassez dos estudos “pós-decisão” no país parece explicada
não apenas pela frágil institucionalização da área no Brasil, que faz
com que a análise de políticas públicas continue gravitando na órbita
das questões analíticas mais tradicionalmente valorizadas pela
Ciência Política, mas também pela debilidade do campo de estudos
da administração pública no país (FARIA, 2003, p. 22).

Esse fato reforça a imagem de ineficiência dos serviços prestados, pois a ausência
de avaliação de serviços públicos no país compromete a divulgação de projetos
bem-sucedidos (SIQUEIRA; MARTINS, 1990).

Um dos problemas apontados na pesquisa avaliativa refere-se à restrição que os
próprios autores fazem quanto às informações geradas a respeito dos programas
estudados, uma vez que elas são, muitas vezes, escassas, dispersas ou precárias.
A maneira como as informações são coletadas pelas instituições responsáveis e
também pelo próprio pesquisador, na produção de dados novos, assim como a
ausência de mecanismos de acompanhamento dos programas, também dificultam a
realização de análises mais detalhadas (FIGUEIREDO; FIGUEIREDO, 1986).

Este fato também foi observado por Silva e Costa (2000) no campo da avaliação em
saúde, pois, as experiências desenvolvidas são consideradas insuficientes e
insatisfatórias, em especial pela dispersão, descontinuidade, falta de documentação
e de sistematização dos resultados obtidos.

A variedade dos métodos que podem ser utilizados na avaliação de políticas
públicas depende da natureza do objeto a ser examinado e das intenções desse
estudo, lembrando que “não há um caminho metodológico padrão por trás de toda a
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avaliação de programas sociais, pois não existe uma verdade única na esfera dos
fenômenos sociais.” (PINTO, 1986, p. 84).

Embora as questões metodológicas nem sempre sejam consensuais, a avaliação
pode produzir informações para a melhoria das intervenções em saúde e para o
julgamento sobre a sua cobertura, acesso, equidade, qualidade técnica, efetividade,
eficiência e percepção dos usuários ao seu respeito (VIEIRA- DA- SILVA, 2005).

A Avaliação da percepção da população, por meio da satisfação do usuário e
pesquisas de opinião, foi classificada pela Conferência de Consenso Sobre a
Imagem-Objetivo da Descentralização da Atenção à Saúde no Brasil, como um dos
componentes da dimensão Efetividade das Práticas (SOUZA et al., 2005).
A descentralização “deve buscar a satisfação dos usuários, sobretudo aumentando a
resolutividade dos serviços de saúde.” (SOUZA et al., 2005, p. 88). As pessoas
devem ser bem acolhidas por equipes multiprofissionais, com vistas a oferecer uma
abordagem integral ao usuário permitindo o seu acesso ao conjunto dos serviços de
saúde, incluindo a Assistência Farmacêutica (SOUZA et al., 2005). Nesse contexto,
Guerra Jr. e Acurcio (2003, p. 116) complementam:
Avaliar a qualidade das ações e dos serviços de saúde é
fundamental, pois seus resultados podem contribuir para incrementar
a efetividade e a eficiência do sistema, entre outros aspectos. Um
melhor conhecimento sobre o desempenho dos serviços e produtos
disponibilizados se constitui em elemento de maior relevância na
caracterização progressiva do que deve ser considerado como
referencial de qualidade.

Para compreender o acesso ao conjunto de serviços de saúde, inclusive
farmacêuticos, torna-se relevante rever algumas questões relacionadas à origem,
construção histórica, princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS).
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2.2 Sistema Único de Saúde (SUS)

O SUS é uma política pública jovem que teve origem em movimentos políticos e
sanitários surgidos na década de 1970 quando despontaram no Brasil os primeiros
projetos-piloto de medicina comunitária. Esses projetos serviram de espaços para a
criação e difusão do movimento sanitário que se constituiu na base políticaideológica

da

Reforma

Sanitária

Brasileira

(CONSELHO

NACIONAL

DE

SECRETÁRIOS DE SAÚDE, 2006).

A década de 80 iniciou-se com um movimento intenso de contestação ao sistema de
saúde governamental. O apelo à democratização do sistema, com participação
popular, à universalização dos serviços, à defesa do caráter público do sistema de
saúde e à descentralização foram propostas alternativas ao modelo médico
assistencial privatista vigente (CONASS, 2011a).

Em março de 1986 realizou-se a VIII Conferência Nacional de Saúde. Precedida de
conferências municipais e estaduais, significou um marco na formulação das
propostas de mudança do setor de saúde, consolidadas na Reforma Sanitária
Brasileira (ACURCIO, 2007). Contando com a presença de mais de 4 mil pessoas a
Conferência lançou as bases doutrinárias de um novo sistema público de saúde,
evidenciando a necessidade de uma reformulação mais profunda, com a ampliação
do conceito de saúde e sua equivalente ação institucional (CONASS, 2011a).

O relatório final dessa Conferência, segundo o CONASS (2011a), contribuiu com
três grandes referenciais: a ampliação do conceito de saúde; a saúde como direito
da cidadania e dever do Estado; e a instituição de um sistema único de saúde,
organizado pelos princípios da universalidade, da integralidade, da descentralização
e da participação da comunidade. Esse documento, que serviu de base para as
discussões na Assembleia Nacional Constituinte, definiu o conceito de saúde como
“resultante das combinações de alimentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, acesso e posse da terra e
acesso a serviços de saúde.” (CONASS, 2011a, p. 23).
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Santos et al. (2008, p. 74) complementam que, com este novo conceito, a saúde
deixa de ser vista apenas como ausência de doença:
Significa também a possibilidade dos indivíduos atuarem, de
produzirem sua própria saúde, seja mediante cuidados tradicionais,
seja por ações que influenciem o seu meio. Requer ações políticas
que impliquem na redução de desigualdades, cooperação
intersetorial, participação efetiva, ou seja, no exercício da cidadania
(SANTOS et al. 2008, p. 74)

Dessa forma, a Constituição Federal de 1988, ao adotar esse novo conceito de
saúde, garantiu, no seu artigo 196:
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 igualitário às
ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação
(BRASIL, 1988).

Ao incorporar em grande parte os conceitos e propostas da VIII Conferência
Nacional de Saúde, a Constituição adotou, na essência, a proposta da Reforma
Sanitária e do SUS (ACURCIO, 2007). Nesse contexto, é importante destacar a
participação da sociedade civil como principal ator político desse processo, pois de
acordo com Paim et al. (2011, p.11), a Reforma Sanitária Brasileira foi “impulsionada
pela sociedade civil, e não pelo governo, por partidos políticos ou por organizações
internacionais.”
Desta forma, Gadelha (2011, p. 9) afirma que “desde a criação do SUS a história da
política de saúde, confunde-se com a história da sociedade brasileira pautada pela
reconstrução democrática e pela garantia dos direitos de cidadania.”

Porém, a regulamentação e institucionalização do SUS ocorreram somente em
1990, com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080) que contempla,
entre outros aspectos, os objetivos e atribuições do SUS, seus princípios e
diretrizes, sua organização e gestão e as competências da União, Estados e
Municípios no sistema. A complementação da regulamentação ocorreu em
dezembro de 1990, com a Lei 8.142 que definiu a participação da comunidade na
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gestão do SUS e as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na
área de saúde (ACURCIO, 2003).

Entre os princípios que orientam a construção do SUS, Oliveira et al. (2008)
destacam os doutrinários (universalidade, equidade e integralidade) e os
organizacionais (descentralização, regionalização e hierarquização, resolutividade,
complementariedade e participação dos cidadãos).

Explicam, em seguida, que a universalidade é a garantia de atenção à saúde, por
parte do sistema, a todo e qualquer cidadão. A equidade pressupõe que todo
cidadão é igual perante o SUS, devendo ser atendido conforme as suas
necessidades.

A integralidade garante à pessoa o direito de ser atendida no

conjunto de suas necessidades seja na promoção, proteção ou recuperação da
saúde. Essas ações devem ser vistas como um todo indivisível, configurando um
sistema capaz de prestar uma atenção integral (OLIVEIRA et al. 2008).

Quanto aos princípios organizacionais, Oliveira et al. (2008) complementam que a
descentralização é o processo que pressupõe a redistribuição de poder e
responsabilidades pelas ações de saúde entre as três esferas de governo, chegando
até o nível municipal. A regionalização e hierarquização representam a capacidade
dos serviços de oferecer a uma determinada população todas as modalidades de
assistência necessária, em diferentes níveis de atenção, articuladas a partir de sua
hierarquização. A resolutividade implica na capacidade do sistema resolver, dentro
do limite de complexidade e capacidade tecnológica da cada nível hierárquico, os
problemas de saúde da população. A complementariedade prevê a contratação do
setor privado para a complementação do serviço público de saúde. Por fim, a
participação dos cidadãos estimula a organização da comunidade para o efetivo
controle social na gestão do sistema. Isso se dá tanto no processo de formulação
das políticas de saúde quanto no controle de sua execução e em todos os níveis do
governo.

Marin et al. (2003) acrescentam que o controle social é um dos princípios básicos do
SUS e representa uma das formas de democratizar o acesso aos serviços de saúde.
Nos municípios, o Conselho Municipal de Saúde, com representação paritária dos
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usuários é o órgão responsável pela fiscalização e pelo controle das políticas de
saúde.

Para que os princípios doutrinários sejam alcançados ressalta-se a necessidade dos
princípios organizacionais se concretizarem por meio de ações e intervenções reais.
Para isso, são necessários detalhamentos feitos por meio de regulamentações
complementares e das Normas Operacionais Básicas (NOBs) (MARIN et al., 2003).

Merece atenção, nesse estudo, a NOB/96 que define a responsabilidade do
município pela situação da saúde de sua população. Cabe a ele organizar os
serviços que estão sob sua gestão e participar na construção do acesso aos demais
serviços

ofertados

fora

do

município.

Essa

Norma

também

destaca

a

responsabilidade do município de participar, junto a outros gestores, do
financiamento do SUS lembrando que esse financiamento é competência das três
esferas de governo (federal, estadual e municipal), sendo custeado através de
recursos do Tesouro (MARIN et al., 2003).
Andrade (2007, p. 254) complementa que “a criação do SUS - Sistema Único de
Saúde no bojo da Constituição de 1988 municipalizou a saúde e fez do prefeito
parceiro dessa política até então afeta aos governos estaduais e federal”.

A responsabilidade da direção do SUS nas esferas do governo é exercida pelo
Ministério da Saúde (âmbito da União), Secretaria de Saúde (âmbito dos estados e
do Distrito Federal) e Secretaria de Saúde (âmbito dos municípios), tendo como
gestores o Ministro da Saúde, o Secretário Estadual de Saúde e o Secretário
Municipal de Saúde, respectivamente (CONASS, 2011c).
De acordo com Padilha (2011, p. 7), a execução descentralizada na saúde “provoca
o esforço contínuo de aprimoramento

dos mecanismos de definição de

compromissos entre a União, estados e municípios”. Como exemplo desse esforço
de aprimoramento e descentralização cita-se o desenvolvimento da atenção
primária, também chamada de atenção básica.

Com o fortalecimento dos seus

princípios de primeiro contato, coordenação, abrangência ou integralidade e
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longitudinalidade, acumularam-se evidências dos seus resultados positivos para a
saúde (CONASS, 2011 d; PAIM et al., 2011).

Para cumprir os objetivos da atenção primária, ao oferecer serviços preventivos,
curativos, reabilitadores e de promoção da saúde, assim como a coordenação e
integração dos cuidados em situações mais complexas, quando existe mais de um
problema, são utilizadas estratégias de repasse de recursos e estratégias
organizacionais (CONASS, 2011 d; PAIM et al., 2011).
Padilha (2011, p. 6) afirma que “ao oferecer desde atenção primária até
procedimentos de alta complexidade, muitas vezes indisponíveis na rede privada, o
SUS não encontra equivalente nos demais países emergentes”. Opinião ratificada
por Perondi (2011, p. 11) que acrescenta que “o SUS é uma das reformas com
maior resultado nos últimos 20 anos, com um número incomparável de atendimentos
que totalizou, em 2009, 4 bilhões de procedimentos”.

Embora jovem, tem sido capaz de estruturar e consolidar um sistema público de
saúde de enorme relevância e que apresenta resultados inquestionáveis para a
população brasileira (CONASS, 2006). Porém, assim como em outras políticas
públicas, diversos aspectos do SUS merecem aprimoramento, principalmente
quanto ao montante de recursos destinados ao sistema. Há um consenso de que o
financiamento do sistema é insuficiente. Pela sua complexidade, os recursos
financeiros são sabidamente escassos, existindo uma necessidade real de garantia
de maior aporte financeiro para o setor. De acordo com Temporão (2011, p. 10), “o
SUS nasceu subfinanciado, situação agravada ao longo de sua existência e que
permanece. [...] sem recursos suficientes, o setor público perdeu qualidade e
eficiência, abrindo espaço para o avanço da medicina privada”.

Oliveira (2007) compara o gasto do sistema público de saúde brasileiro, com o gasto
de países mais desenvolvidos como o Canadá e Estados Unidos, e conclui que, no
Brasil, se gasta em torno de 238 dólares por habitante/ano, enquanto que nos
países citados, esse valor é de aproximadamente 2.000 dólares por habitante/ano,
ou seja, quase dez vezes mais. Opinião ratificada por Padilha (2011) que informa
que o SUS alcança um alto nível de cobertura com um patamar de financiamento
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bem inferior ao disponível nas nações desenvolvidas. De acordo com Perondi (2011,
p. 11) “o Brasil está entre os países que destinam menos recursos à saúde, em
relação ao PIB. Ele ocupa o 169º lugar em uma lista de 198 países”.

A principal crítica da população usuária do SUS, segundo Padilha (2011), refere-se
ao tempo de espera para ingressar no sistema e ser atendida. Embora avanços
importantes tenham sido alcançados a partir da Constituição de 1988, ainda existe
um longo caminho a percorrer para garantir esse direito social, seja na quantidade
de serviços oferecidos como também na qualidade, eficiência e distribuição
igualitária para os cidadãos brasileiros (OLIVEIRA, 2007).

Paim et al. (2011, p.11) relacionam alguns dos desafios futuros do SUS:

reforma de sua estrutura de financiamento, com vistas a assegurar a
universalidade, igualdade e sustentabilidade no longo prazo, a
renegociação dos papéis público e privado, a adequação do modelo
de atenção para atender às rápidas mudanças demográficas e
epidemiológicas do país e a promoção da qualidade do cuidado e da
segurança dos pacientes (PAIM et al. 2011, p. 11).

Essa opinião é compartilhada pelo CONASS (2011c) ao admitir que ainda existem
desafios a serem enfrentados para consolidar o SUS como um sistema público
universal que possa prestar serviços de qualidade a todo o povo brasileiro. Dentre
esses desafios, destaca-se a consolidação da política de Assistência Farmacêutica,
pois sendo parte integrante do sistema de saúde ela é determinante para a
resolubilidade da atenção e dos serviços em saúde (CONASS, 2011b).

Mendes

(2011)

também enfatiza

a importância

crescente

da

Assistência

Farmacêutica na atenção à saúde. Do ponto de vista econômico, depois das
despesas com a atenção hospitalar, os gastos com medicamentos representam o
segundo maior item de despesa desse sistema. O autor justifica que três fatores se
conjugam para o crescimento dos gastos com Assistência Farmacêutica: “o aumento
do número de pessoas que consomem medicamentos, o aumento do número de
prescrições por pessoas e o custo das prescrições que decorrem de inovações
tecnológicas.” (MENDES, 2011, p. 122).
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Para o entendimento da Assistência Farmacêutica no contexto das políticas nas
quais ela está inserida: Política Nacional de Saúde, Política Nacional de
Medicamentos, Política Nacional de Assistência Farmacêutica, entre outras normas
pertinentes é necessária a compreensão do seu processo de construção,
implementação, suas interações e relações e necessidade de avaliação (BRASIL,
2006).

2.3 Assistência farmacêutica

A partir de 1971, com a criação da Central de Medicamentos (CEME), a história da
política pública de Assistência Farmacêutica no Brasil se confunde, em parte, com a
história da CEME, que por 26 anos esteve à frente das questões relacionadas à
aquisição e distribuição de medicamentos para o serviço público de saúde do país.

Em

1987,

uma

avaliação

institucional

constatou

vários

problemas

que

comprometeram o sucesso do Programa de Assistência Farmacêutica da CEME:
recursos financeiros insuficientes, desperdícios consideráveis de medicamentos,
baixa utilização da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) por
parte dos prescritores e o escasso conhecimento das doenças prevalentes no país
(ACURCIO, 2003; GOMES, 2003).

Três anos após, em 1990, foi redefinido o Novo Orçamento Plurianual da CEME,
seus objetivos, diretrizes e instrumentos de ação. Entre os objetivos destacaram-se:
coordenar a produção, aquisição e suprimento de medicamentos essenciais para o
SUS, regularizar o fluxo de distribuição de medicamentos nas distintas regiões e
estimular a produção de medicamentos críticos nos laboratórios oficiais (PEREIRA,
1995).

Entretanto, sem conseguir alcançar os objetivos propostos e sem acompanhar as
mudanças do SUS nem “a complexidade técnica, terapêutica, social e política da
produção e consumo dos medicamentos que caracterizaram a segunda metade do
século XX” (PERINI, 2009, p. 281), a CEME encerrou suas atividades em 1997, num
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cenário de ampla discussão dos seguintes problemas: acesso da população aos
medicamentos, qualidade e uso irracional dos medicamentos, desarticulação da
Assistência Farmacêutica e desorganização dos serviços farmacêuticos (BRASIL,
2006).

Esses fatos somados às constantes mudanças no perfil epidemiológico da
população

brasileira,

ao

envelhecimento

populacional,

à

demanda

por

medicamentos destinados ao tratamento das doenças crônico-degenerativas, ao uso
de novos procedimentos terapêuticos com utilização de medicamentos de alto custo,
e ao aumento da demanda de medicamentos de uso contínuo levaram o governo a
formular e publicar a Política Nacional de Medicamentos (PNM) (BRASIL, 2001).

Após consultas a diferentes segmentos envolvidos com o tema, a PNM foi aprovada
em 30 de outubro de 1998 como parte essencial da Política Nacional de Saúde.
Esse novo modelo teve como base os princípios e diretrizes do SUS e como
propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos,
a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados
essenciais.” (BRASIL, 2001).
Para nortear as ações dos gestores do SUS, nas três esferas de governo, e com o
objetivo de viabilizar o seu objetivo principal, a PNM estabeleceu as seguintes
diretrizes: 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, garantia da segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos e desenvolvimento e capacitação de recursos humanos (BRASIL,
2001).

Para a implementação dessas ações e para o seu efetivo cumprimento, quatro
prioridades foram definidas: revisão permanente da Relação Nacional de
Medicamentos Essenciais (RENAME), reorientação da Assistência Farmacêutica,
promoção do uso racional de medicamentos e organização das atividades da
Vigilância Sanitária de Medicamentos (BRASIL, 2001).
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Orientando a padronização tanto da prescrição quanto do abastecimento de
medicamentos essenciais e servindo como base para a organização das listas
estaduais e municipais, a revisão permanente da RENAME foi considerada uma
medida imprescindível para a racionalização da Assistência Farmacêutica no âmbito
do SUS (BRASIL, 2001).

Segundo a Organização Mundial de Saúde os medicamentos essenciais são
aqueles necessários para atender as necessidades de cuidados de saúde da
maioria da população, devendo estar acessíveis, em quantidades e formulações
adequadas e durante todo o tempo. Sua seleção é considerada uma das
intervenções terapêuticas mais custo-efetiva (QUICK, 1997).

A descentralização da gestão, com as três esferas do SUS responsabilizando-se por
todas as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos
medicamentos essenciais, foi uma das ações que fundamentaram a reorientação da
Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2001).

Ao gestor federal coube, principalmente, organizar e desenvolver ações de
implementação e avaliação da Política Nacional de Medicamentos. Para o gestor
estadual ficaram definidas, entre outras, as seguintes responsabilidades: coordenar
o processo de articulação intersetorial no seu âmbito, tendo em vista a
implementação desta Política; promover a formulação da política estadual de
medicamentos; prestar cooperação técnica e financeira aos municípios no
desenvolvimento das suas atividades e ações relativas à Assistência Farmacêutica;
definir a relação estadual de medicamentos, com base na RENAME, e em
conformidade

com

o

perfil

epidemiológico

do

estado;

definir

elenco

de

medicamentos que serão adquiridos diretamente pelo Estado, inclusive os de
dispensação em caráter excepcional; orientar e assessorar os municípios em seus
processos de aquisição de medicamentos essenciais, contribuindo para que esta
aquisição esteja consoante à realidade epidemiológica e para que seja assegurado o
abastecimento de forma oportuna, regular e com menor custo (BRASIL, 2001).

Na instância municipal o gestor responsabilizou-se por: definir a relação municipal
de medicamentos essenciais, com base na RENAME, a partir das necessidades
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decorrentes do perfil nosológico da população; assegurar o suprimento dos
medicamentos destinados à atenção básica à saúde de sua população, integrando
sua programação à do estado, visando garantir o abastecimento de forma
permanente e oportuna; adquirir, além dos produtos destinados à atenção básica,
outros medicamentos essenciais que estejam definidos no Plano Municipal de
Saúde como responsabilidade concorrente do município; investir na infraestrutura
das farmácias dos serviços de saúde, visando assegurar a qualidade dos
medicamentos (BRASIL, 2001).

Para os gestores estaduais e municipais foram definidas responsabilidades
semelhantes para serem cumpridas nos seus âmbitos respectivos. São elas:
coordenar e executar a Assistência Farmacêutica no seu âmbito: promover o uso
racional de medicamentos junto à população, aos prescritores e aos dispensadores;
assegurar a adequada dispensação dos medicamentos, promovendo o treinamento
dos recursos humanos e a aplicação das normas pertinentes; investir no
desenvolvimento de recursos humanos para a gestão da Assistência Farmacêutica;
utilizar, prioritariamente, a capacidade instalada dos laboratórios oficiais para o
suprimento das necessidades de medicamentos; investir em infraestrutura das
centrais farmacêuticas, visando garantir a qualidade dos produtos até a sua
distribuição; receber, armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos sob
sua guarda (BRASIL, 2001).

A redefinição das atribuições das três instâncias de gestão exige dos gestores novas
habilidades técnicas, gerenciais e políticas em relação à Assistência Farmacêutica.
Nesse novo contexto, os resultados a serem obtidos nos estados e municípios
dependerão da elaboração de diretrizes claras e da capacidade de gerenciamento
existentes em cada equipe. Os gestores irão representar o elo entre os diferentes
níveis dentro do sistema, na medida em que serão responsáveis pela tradução das
diretrizes em ações concretas (MARIN et al., 2003).
No âmbito do SUS e segundo a PNM, a Assistência Farmacêutica é compreendida
como um “grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a
apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade” (BRASIL, 2001, p.
34).
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A assistência farmacêutica no SUS [...] englobará as atividades de
seleção, programação, aquisição, armazenamento e distribuição,
controle da qualidade e utilização – nesta compreendida a prescrição
e a dispensação – o que deverá favorecer a permanente
disponibilidade dos produtos segundo as necessidades da
população, identificadas com base em critérios epidemiológicos
(BRASIL, 2001, p. 14).

Esse aspecto conjuntural da Assistência Farmacêutica e sua inter-relação sistêmica
podem ser demonstrados pelo Ciclo da Assistência Farmacêutica (FIG. 1). De
importância fundamental para o processo de reorganização da Assistência
Farmacêutica as atividades que compõem esse Ciclo promovem, se bem
executadas, o acesso da população a medicamentos essenciais, de qualidade e
com orientação, racionalizando o uso e promovendo a melhoria na qualidade dos
serviços e na qualidade de vida da população atendida (OLIVEIRA, 2004).

Figura 1- Ciclo da Assistência Farmacêutica
Fonte: MARIN et al. (2003, p. 130)

Marin et al. (2003) explicam que a escolha de um enfoque sistêmico para a
organização da Assistência Farmacêutica tem como objetivo superar a sua
fragmentação originada com a valorização de algumas de suas ações em detrimento
de outras. O sistema assim concebido influencia e sofre influência de cada um de
seus componentes que por sua vez representam as estratégias para a conquista de
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objetivos definidos. Entre os objetivos destacam-se a garantia de um bom padrão no
suprimento de medicamentos essenciais e condições adequadas para que a
dispensação de medicamentos e a atenção farmacêutica individual e coletiva
aconteçam de maneira qualificada.

Outro modelo conceitual para a Assistência Farmacêutica foi apresentado por Perini
(2003, p. 9). O autor chama a atenção para a necessidade de extrapolar “a cadeia
de

gestão

do

medicamento

como

foco

da

conceituação

da

Assistência

Farmacêutica, para que o paciente seja assumido como o usuário do medicamento
de que necessita”. Visualizado por meio da FIG. 2 este modelo difere do primeiro,
principalmente por colocar o paciente em posição central no sistema, priorizando o
cuidado farmacêutico ao paciente.

Figura 2 - Assistência Farmacêutica (modelo conceitual)
Fonte: PERINI (2003, p. 22)

Neste modelo conceitual, a Assistência Farmacêutica está inserida no Sistema de
Saúde e apresenta uma organização interativa de várias tecnologias que têm como
objetivo garantir as condições adequadas para o “pleno exercício da relação
fundamental entre prescrição/dispensação/uso, que concretiza a racionalidade
científica do medicamento moderno”. Entretanto, o mesmo autor não descarta a
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possibilidade de uma perspectiva conflituosa no modelo conceitual proposto,
argumentando que a instabilidade é uma das principais características dos sistemas
(PERINI, 2003, p. 21).

Observa-se também, na FIG. 2, a presença dos quatro elementos (informação,
controle de qualidade, farmacovigilância e vigilância sanitária) permeando e
caracterizando o ambiente no qual estão inseridas as atividades ou subsistemas da
Assistência Farmacêutica.

Considerando a importância das atividades do CICLO

DA

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

para a análise e discussão dos resultados desse estudo, elas serão detalhadas a
seguir, tendo como referência o modelo apresentado na FIG. 1.

A) SELEÇÃO

O aumento da diversidade de alternativas terapêuticas disponíveis no mercado,
associado à crescente demanda por medicamento, aos recursos financeiros
escassos, à necessidade de garantir medicamentos de qualidade, seguros e
eficazes justificam a atividade de seleção de medicamentos e ratificam a sua
importância no Ciclo da Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2006).

Baseada em critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por
uma Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), a seleção é um processo de
escolha de medicamentos que visa garantir medicamentos seguros, eficazes e
custo-efetivos, com a finalidade de racionalizar seu uso, harmonizar condutas
terapêuticas, direcionar o processo de aquisição, produção e políticas farmacêuticas
(BRASIL, 2006)

Politicamente, essa atividade é percebida como uma das mais expressivas do
processo de reorganização da Assistência Farmacêutica, pois “estarão aflorando de
forma mais intensa os conflitos entre a liberdade clínica, as influências e os
interesses comerciais e os interesses da racionalização do consumo de
medicamentos.” (PERINI, 2003, p. 22).
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Para que a seleção de medicamentos tenha êxito é necessário contar com o apoio
político do gestor e dos profissionais de saúde que irão compor a Comissão de
Farmácia e Terapêutica. Essa atividade apresenta as seguintes fases:
[...] fase política: apoio e sensibilização do gestor e dos profissionais
da saúde; fase técnico-normativa: criação de Comissão de Farmácia
e Terapêutica em caráter permanente e deliberativo.[...]; seleção
propriamente dita, cujo resultado e/ou produto consiste na
elaboração de uma relação de medicamentos essenciais, que deve
nortear as diretrizes e utilização, programação, aquisição, prescrição,
dispensação etc; fase de estruturação da relação de medicamentos:
definição de critérios e efetivação do processo,fase de divulgação e
implantação: elaboração de estratégias para divulgação da relação,
que poderá ser feita por meio de seminários, palestras, meios de
comunicação, instrumento oficial (Portaria), entre outros, como forma
de validar e legitimar o processo, elaboração de um formulário
terapêutico. Documento que consiste de informações técnicas
relevantes e atualizadas a respeito dos medicamentos que foram
selecionados, para subsidiar os prescritores (BRASIL, 2006, p.33).

Perini (2003, p.23) complementa ainda que os medicamentos essenciais devem ser
selecionados com base nas seguintes diretrizes:

critérios de eficácia terapêutica e relação risco/benefício baseado em
estudos epidemiológicos, de preferência ensaios clínicos controlados
ou meta-análise; considerações de fatores farmacocinéticos e
farmacodinâmicos; uso da denominação genérica; prioridade para
monodrogas, com exceção para associações reconhecidamente
benéficas do ponto de vista terapêutico e econômico; garantia de
padrões de qualidade e regularidade do fornecimento[...] relação
custo/benefício como opção de decisão (PERINI, 2003, p. 23)

B) PROGRAMAÇÃO

Programar é estimar a quantidade dos medicamentos selecionados, para garantir a
disponibilidade dos mesmos, nas quantidades adequadas e no tempo oportuno para
atender às necessidades de uma população-alvo em um período definido de tempo
(MARIN et al., 2003).

A estimativa dessas necessidades vai influenciar o abastecimento, o nível de acesso
e o nível de perda de medicamentos. Por isto é importante quantificar os
medicamentos a serem adquiridos, listando as necessidades, priorizando e
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compatibilizando-as com os recursos disponíveis e cuidando para evitar a
descontinuidade do abastecimento (MARIN et al., 2003).

Para executar uma programação efetiva é necessário dispor de dados consistentes
de consumo e de demanda (atendida e não atendida) de cada produto, observando
os estoques existentes, os períodos de descontinuidade e as características de
sazonalidade. Contribuem também para a atividade de programação um sistema de
informação e de gestão de estoques eficientes, o perfil epidemiológico local, os
dados populacionais e os recursos financeiros para definir prioridades e executar a
programação, lembrando que os limites orçamentários e financeiros poderão
provocar ajustes periódicos na programação (BRASIL, 2006).

Entre os métodos utilizados para a programação de medicamentos os mais
utilizados são: perfil epidemiológico, consumo histórico e oferta de serviços. O
primeiro método está embasado nos dados de morbimortalidade da população local.
Apresenta a vantagem de não necessitar de dados de consumo e por esse motivo
ser aplicável quando não se dispõe de informações de utilização de medicamentos.
Por outro lado a confiabilidade duvidosa dos registros epidemiológicos pode
comprometer a programação proposta (BRASIL, 2006).

O consumo histórico analisa o comportamento do consumo de medicamentos, em
uma série histórica no tempo, possibilitando estimar as necessidades. Para isso são
necessários alguns requisitos como: registros de movimentação de estoques
(entradas, saídas, estoque), dados de demanda atendida e não atendida, inventários
com informações de, pelo menos, 12 meses, incluídas as variações sazonais. As
vantagens da utilização do consumo histórico estão relacionadas com o fato do
método não necessitar de dados de morbidade nem dos dados de esquemas
terapêuticos e de ser facilmente calculado. Como desvantagens tem-se a dificuldade
na obtenção de dados de consumo fidedignos e de não ser confiável em períodos
longos de desabastecimento (BRASIL, 2006).
Perini (2003, p. 24) afirma que “o consumo histórico embute todos os problemas
passados de seleção, aquisição, prescrição e dispensação” ocasionando, nos
serviços, a situação descrita por Dupin (1999) que observou nos serviços de saúde a
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falta e excesso de medicamentos simultaneamente, com grandes perdas e
contraditoriamente a falta de outros.

O terceiro método denominado oferta de serviços, emprega a mesma lógica do
método do perfil epidemiológico. Examina-se basicamente a rede instalada para
tratamento de determinadas enfermidades e estimam-se as necessidades de
medicamentos da população atendida. Sua limitação refere-se ao fato de refletir
somente o que foi ofertado e demandado por uma parcela da população que teve
acesso aos serviços de saúde, não sendo consideradas as necessidades reais
existentes de medicamentos (MARIN et al., 2003).

Importante registrar que o processo de programação deverá ser descentralizado e
ascendente. Inicia-se no nível local que encaminha a demanda para o nível regional,
chegando ao nível estadual e federal quando necessário. Independentemente do
método de padronização o mais importante é que ela reflita a necessidade real de
medicamentos de uma determinada população (MARIN et al., 2003).

C) AQUISIÇÃO

A aquisição de medicamentos pressupõe um conjunto de procedimentos pelos quais
se efetua o processo de compra dos medicamentos que foram definidos na
programação, com o propósito de disponibilizá-los em quantidade, qualidade e
menor custo/efetividade para manter a regularidade e o funcionamento do sistema
(CONASS, 2011b).

O processo de aquisição representa um importante e delicado componente do
sistema, principalmente pelas amarras burocráticas e jurídicas do setor público que
podem comprometer a agilidade das compras, a confiabilidade dos produtos
adquiridos e alcance de preços competitivos para os mesmos (MARIN et al,. 2003).

Pela complexidade desse processo e para garantir a sua adequada execução,
diversos fatores e requisitos deverão ser observados:
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existência de uma política de aquisição; programação das compras;
existência de relação de medicamentos essenciais; pessoal
qualificado; normas e procedimentos operacionais com definição
explícitas das responsabilidades e fluxo operacional do processo de
compras; sistema de informação e gestão de material eficiente, que
permita identificar em tempo oportuno o histórico da movimentação
dos estoques (entradas e saídas); os níveis de estoques: mínimo,
máximo, ponto de reposição, rastreabilidade dos lotes, dados de
consumo e demanda atendida e não atendida de cada produto
utilizado, entre outras informações; articulação permanente com os
setores envolvidos no processo de aquisição para troca de
informações, atualizações e discussões pertinentes: Comissão de
Licitação, Pregoeiros, Orçamento e Finanças, Material e Patrimônio,
Planejamento, fornecedores, Vigilâncias Sanitárias; Cadastro de
fornecedores; catálogo de compras ou manual de especificação
técnica (BRASIL, 2006, p. 43-45).

Permutas e repasses entre entidades, assim como processos de doação, também
estão previstos na aquisição e estarão sujeitos aos mesmos procedimentos de
controle e garantia de qualidade (PERINI, 2003).

D) ARMAZENAMENTO

O armazenamento é caracterizado por um conjunto de procedimentos técnicos e
administrativos

que

envolvem

as

atividades

de

recebimento,

estocagem,

conservação de medicamentos e controle de estoque (BRASIL, 2006).

As estruturas física, organizacional e funcional são imprescindíveis ao planejamento
e organização do armazenamento. A primeira deve contemplar área, instalações e
condições ambientais adequadas, com boa localização. A estrutura organizacional
deve apresentar um layout que permita uma boa organização interna, com
segurança, equipamentos e acessórios adequados. A definição e controle das
atividades, elaboração de normas e procedimentos operacionais e instrumentos de
controle, acompanhamento e avaliação devem fazer parte da estrutura funcional.
Recursos humanos qualificados também são necessários para a organização do
armazenamento, pois, dependem deles a execução das atividades propostas e o
manejo correto dos produtos estocados (BRASIL, 2006).
As diretrizes gerais relacionadas à atividade de armazenamento podem ser
resumidas da seguinte forma:
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As áreas físicas do almoxarifado destinadas aos setores
administrativos, de recepção e despacho e de estocagem devem ser
separadas, tendo garantidas as condições de trânsito de pessoas,
maquinário e veículos, limpeza e segurança contra animais, roubos e
incêndios; condições de iluminação, ventilação, temperatura e
umidade adequadas à manutenção da integridade dos produtos
estocados, disposição ordenada, respeitando condições de
labilidade, segregação de produtos sujeitos a controle especial e
separação adequada de matérias-primas e substâncias com risco de
contaminação cruzada; adoção de normas escritas para o controle
sanitário, organização do estoque e processos de recepção e
despacho, bem como para procedimentos de inventários periódicos;
adoção de documentação administrativa para o controle adequado
de cada etapa e procedimento, permitindo a qualquer momento a
recuperação de informações sobre recepção, estoque e despacho,
controle de qualidade, inspeções, perdas, etc (PERINI, 2003, p. 26).

E) DISTRIBUIÇÃO

A distribuição dos medicamentos consiste no suprimento de medicamentos às
unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno com rapidez,
segurança e eficiência no sistema de informações e controle (BRASIL, 2006). A
rapidez pressupõe uma distribuição realizada em tempo hábil, por meio de um
cronograma estabelecido, impedindo atrasos e/ou desabastecimento no sistema. A
segurança é a garantia da chegada do produto ao destinatário nas quantidades
corretas e com a agilidade esperada. O monitoramento da distribuição, com
sistemas de informações eficientes, propicia dados atualizados sobre a posição
físico-financeira dos estoques (MARIN et al., 2003). Grandes perdas de
medicamentos e irregularidades no abastecimento podem ocorrer com um
transporte inadequado. Para evitar que isso aconteça é fundamental estabelecer um
planejamento rigoroso de rota e de periodicidade de distribuição (PERINI, 2003).
F) UTILIZAÇÃO

No modelo conceitual apresentado por Perini (2003) a prescrição e a dispensação
de medicamentos são apontadas como subsistemas distintos. No modelo de Marin
et al. (2003) elas estão associadas e juntamente com o uso de medicamentos
compõem a atividade denominada utilização de medicamentos.
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A prescrição pode ser conceituada como “o processo de escolha e indicação de uma
terapêutica adequada para o paciente, consequência de diagnóstico preciso e
fundamentado na avaliação do seu estado geral e dos aspectos fisiopatológicos do
paciente”. O produto desse processo é a receita médica, indicação por escrito de
medicamentos a serem consumidos pelo paciente e condutas a serem adotadas
(PERINI, 2003, p. 27).
A prescrição é uma “atitude reflexiva e complexa” e para o seu exercício é
necessário o conhecimento de um conjunto de diretrizes que podem ser assim
resumidas:
a prescrição é um documento legal e, para todos os efeitos, há uma
série de parâmetros a normalizar sua emissão (legibilidade,
identificação do prescritor e do paciente, orientações adequadas para
a dispensação e para o paciente, uso de denominação genérica,
normas específicas para drogas sob controle especial,etc.); uma
série
de
princípios
farmacocinéticos,
farmacodinâmicos,
farmacotécnicos e fármaco-econômicos devem estar presentes na
decisão do prescritor para a indicação mais adequada a cada caso; o
prescritor deve estar atento à sua relação com o paciente, garantindo
a si próprio percepção clara das condições socioculturas e
psicológicas do paciente e sua intenção de concordância com o
tratamento proposto, bem como garantindo ao paciente
compreensão plena das razões que envolvem sua decisão
terapêutica (PERINI, 2003, p. 27).

A dispensação é o ato profissional farmacêutico que consiste em fornecer
corretamente o medicamento, insumo farmacêutico ou correlato, em resposta à
apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. Neste ato o
farmacêutico analisa condições anteriores de erro, informa e orienta o paciente
sobre o uso correto do medicamento (BRASIL, 2006; PERINI, 2003).

Dupin (1999) complementa que a dispensação é o momento em que o profissional
interage

diretamente

com

o

paciente,

ouvindo,

esclarecendo

dúvidas,

complementando informações, analisando a prescrição e informando quanto ao uso
e guarda do medicamento, com o objetivo de evitar problemas que possam
comprometer a terapêutica. Desta forma, e para melhor compreensão, o autor
sugeriu dividir o ato da dispensação em quatro etapas: abordagem ao paciente,
análise da prescrição, exame físico do medicamento e aconselhamento ao paciente.
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A primeira etapa visa estabelecer uma relação de confiança entre o farmacêutico e o
paciente. Para isso é necessário que o farmacêutico saiba ouvir, respeitar e
compreender o paciente. Além disto, é importante adquirir informações sobre os
dados pessoais do paciente, sinais ou sintomas que levaram o paciente a procurar o
médico, diagnóstico, hábitos alimentares e outras informações referentes ao uso de
medicamentos. Na análise da prescrição é necessário avaliar se a mesma está de
acordo com os parâmetros farmacocinéticos, farmacodinâmicos e legais. O exame
físico na embalagem e conteúdo permitirá verificar se existem alterações visíveis nos
medicamentos que serão dispensados. Na última etapa, o farmacêutico deverá
orientar o paciente para que o mesmo compreenda: porque tomar, o modo de usar
os medicamentos, horários e tempo de administração, vias de administração,
possibilidade de surgimento de reações adversas, cuidados durante o uso e guarda
correta

dos

medicamentos.

As

orientações

prestadas

aos

pacientes

no

aconselhamento contribuem para aumentar a adesão ao tratamento (DUPIN, 1999).
Perini reforça a importância desse momento ao afirmar que “a dispensação é o
último elo entre a complexa cadeia de eventos envolvendo o medicamento e o
paciente” (PERINI, 2003).

Ao analisar o Ciclo da Assistência Farmacêutica no seu aspecto conjuntural Araújo
et al. (2005, p. 88)

distinguiram duas áreas relacionadas, porém, distintas. A

primeira relaciona-se com a tecnologia de gestão e tem como objetivo central
garantir o abastecimento e o acesso aos medicamentos. A segunda relaciona-se
com a tecnologia do uso do medicamento e tem como objetivo garantir o uso correto
e efetivo dos medicamentos. Os autores lembram, entretanto, que a tecnologia do
uso depende da disponibilidade do medicamento, que por sua vez, é fruto da gestão.
Os mesmos autores complementam que um estudo realizado em farmácias do SUS
demonstrou que:
[...] o trabalho do farmacêutico está centrado na tecnologia da gestão
do medicamento, no sentido de disponibilizar e garantir o acesso.
Mesmo nas atividades de orientação foi observada uma
predominância de instruções no sentido do controle quantitativo do
medicamento, sendo as regras ditadas de forma unilateral (ARAÚJO
et al., 2005, p. 90).
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A explicação para este fato se deve, em parte, pela dificuldade do farmacêutico em
traduzir conhecimento formal em atividades e ações para o público (ARAÚJO et al.,
2005). Essa opinião é compartilhada por Dupim (1999) e Perini (2003), ao afirmarem
que a prática da dispensação tem sido negligenciada em sua complexidade técnica,
legal e científica tornando-se um ato meramente burocrático ou comercial de entrega
de medicamentos ao usuário.

A importância da tecnologia do uso do medicamento foi reconhecida pela Política
Nacional de Assistência Farmacêutica que incluiu a Atenção Farmacêutica ao
paciente como uma das ações da Assistência Farmacêutica.

Na PNAF adotou-se o conceito de Atenção Farmacêutica apresentado na Proposta
de Consenso de Atenção Farmacêutica elaborada por um grupo de profissionais
coordenado pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS):
Atenção Farmacêutica é um modelo de prática farmacêutica,
desenvolvida no contexto da assistência farmacêutica. Compreende
atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos
e co-responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e
recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a
interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma
farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos
mensuráveis voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta
interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos,
respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais sob a ótica da
integralidade das ações de saúde (IVAMA et al., 2002, p. 16-17).

Assim conceituada, a Atenção Farmacêutica engloba um conjunto de atividades
farmacêuticas tradicionais como: orientação farmacêutica, dispensação e educação
em saúde, incluindo promoção do uso racional de medicamentos, acompanhamento
farmacoterapêutico, registro sistemático das atividades, mensuração e avaliação dos
resultados. Integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS) o farmacêutico participa do
processo do cuidar do ser humano em todas as etapas de saúde, da prevenção à
recuperação (RENOVATO; BAGNATO, 2007; FREITAS et al., 2006; ANGONESI;
SEVALHO, 2010).
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Freitas et al. (2006) destacam, entretanto, que esse conceito, ao apresentar um
“vocabulário heterogêneo” pode dificultar a compreensão dessa nova prática que, na
concepção desses autores poderia ser definida como:
um modelo de prática profissional que envolve a relação face-a-face
entre farmacêutico e paciente, onde o primeiro se responsabiliza pela
satisfação das necessidades farmacoterapêuticas do segundo,guiado
por uma filosofia de prática profissional, embasado em um método ou
processo de cuidado específico e respaldado por um sistema de
gestão de prática bem definido (FREITAS et al. 2006 p. 450)

Diante deste novo modelo de prática farmacêutica que propõe uma mudança radical
no foco de atuação do farmacêutico, tornou-se relevante também avaliar a
satisfação dos usuários com estes novos serviços prestados. Para isso, Correr et al.
(2009) validaram para o português do Brasil o Pharmacy Services Questionnaire.

Este questionário foi desenvolvido inicialmente por MacKeigan & Larson em 1989.
Com 44 perguntas relacionadas principalmente à dispensação de medicamentos,
este instrumento foi posteriormente atualizado para a prática da Atenção
Farmacêutica por Larson e colaboradores, em 2002 (CORRER et al. 2009).

O questionário atualizado por Larson et al. (2002) contém 20 perguntas agrupadas
em dois domínios: exposição agradável (friendly explanation), com 11 itens que
tratam dos serviços ligados à dispensação e aspectos estruturais da farmácia, e
manejo da terapia (managing therapy), com nove itens que tratam dos serviços
providos pelo farmacêutico relacionados ao manejo do tratamento do paciente
(LARSON et al. 2002).

Este questionário foi validado por Correr et al. (2009) que passaram a denominá-lo
Questionário de Satisfação com os Serviços da Farmácia (QSSF) (ANEXO A). O
instrumento validado diferenciou-se do original pela distribuição das perguntas nos
dois domínios. A versão brasileira agrupou 8 perguntas no domínio 1 (exposição
agradável) e 12 no segundo domínio (manejo da terapia)

Segundo Correr et al. (2009) a temática da satisfação dos usuários tem crescido em
importância no Brasil, principalmente com o desenvolvimento do SUS, com a busca
da humanização dos serviços e com o controle social na saúde.

49

Nesta perspectiva, os estudos de Larson et al. (2002) e Correr et al. (2009) que
levaram, respectivamente, à atualização do instrumento de avaliação e sua posterior
validação para o português do Brasil, tornaram possível a sua utilização nesta
pesquisa para avaliar

a satisfação dos usuários dos SUS com os serviços da

Farmácia de Minas de Igaratinga. A aplicação deste questionário será detalhada no
capítulo que trata dos procedimentos metodológicos.
De acordo com Correr et al. (2009 p.94) “a validação de um instrumento não termina
quando o primeiro estudo contendo dados de tradução e psicometria é concluído.
Trata-se de um processo contínuo de avaliação pelo uso continuado do
instrumento”. Os mesmos autores complementam:
No caso da satisfação com serviços da farmácia, tal continuidade
dependerá sobremaneira do esforço da profissão farmacêutica em
continuar avançando com intuito de uma maior participação na
equipe de saúde e envolvimento no processo de cuidado dos
pacientes (CORRER et al. 2009 p. 94)
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3. REDE FARMÁCIA DE MINAS

Em Minas Gerais, nos últimos dez anos, a evolução da política de Assistência
Farmacêutica pode ser percebida por meio da evolução hierárquica de seus órgãos
de gerenciamento. Em 2002, o Estado contava com o apoio de uma Coordenadoria
de Assistência Farmacêutica. Em 2003 a Coordenadoria evoluiu para Diretoria. Em
2006 para Gerência e em 2007 para Superintendência de Assistência Farmacêutica
(SAF) (BOLETIM, 2012).

Com a missão de formular, desenvolver e coordenar a Política Estadual de
Assistência Farmacêutica a SAF publicou, em 2008, o Plano Estadual de
Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica: Rede Farmácia de Minas.

Para justificar essa política, a SAF considerou as seguintes questões: a evolução
expressiva dos gastos do Estado com medicamentos, a precariedade das farmácias
e dispensários do SUS, o bloco de financiamento da Assistência Farmacêutica no
Pacto pela Saúde e a importância de uma Rede de Assistência Farmacêutica como
um sistema de apoio às Redes de Atenção à Saúde (MINAS GERAIS, 2008).

Nesse cenário destacaram-se os dados sobre a situação das farmácias e
dispensários do SUS, pois diagnósticos da Assistência Farmacêutica realizados em
municípios de Minas e de outros estados apontaram problemas relacionados ao
desenvolvimento e à qualidade dos serviços farmacêuticos, à debilidade na
infraestrutura, e à dificuldade no fornecimento de medicamentos (MINAS GERAIS,
2008).

Para ilustrar a situação dos pontos de dispensação de medicamentos na rede SUS
Nascimento Jr. (2000) relacionou e comentou os problemas apresentados no
QUADRO 1.

Uma vez definido, o Plano Estadual de Estruturação da Rede de Assistência
Farmacêutica propôs um modelo de Assistência Farmacêutica no SUS no qual a
Farmácia deveria ser reconhecida como “um estabelecimento de saúde e referência
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de acesso a medicamentos e a serviços farmacêuticos para a população adstrita de
determinada região” (MINAS GERAIS, 2009, p.11).
Quadro 1
Principais problemas relacionados ao funcionamento dos pontos de dispensação de
medicamentos na rede SUS.
ITEM

OBSERVAÇÃO

Recursos Humanos

O atendimento é raramente realizado sob supervisão do Profissional
Farmacêutico, envolvendo, na maioria dos casos, pessoal de baixa
qualificação

Estrutura física

Geralmente, a infraestrutura é precária, em espaço físico limitado, sem
adequação para o correto armazenamento dos medicamentos, os
quais acabam sendo espalhados na unidade de saúde (ex: cozinha,
copa, embaixo de bancos, no chão).

Custo logístico

Este aspecto representa problema crítico, especialmente para os
municípios maiores, os quais têm elevado custo logístico em função do
alto número de pontos de dispensação.

Eficiência (gerencial e
resolutividade)

Em geral a eficiência é muito baixa, dada a inexistência de
instrumentos gerenciais adequados e a falta de capacitação dos
recursos humanos. Além da ineficiência gerencial, verifica-se a
incapacidade de avaliar a resolutividade das ações realizadas.

Perfil do atendimento

O atendimento é crítico, considerando as instalações físicas, as
frequentes rupturas no abastecimento e o não fornecimento de
informação qualificada ao usuário sobre sua medicação.

Perdas

O nível de perdas é elevado, considerando falhas de programação que
resultam em perdas por vencimento do prazo de validade dos
produtos, más condições de armazenamento, desvios, etc.

Baixa disponibilidade
de informação

Verifica-se na rede uma grande dificuldade em estabelecer o fluxo de
informações necessário ao gerenciamento eficiente e ao
acompanhamento de usuários. O problema decorre da desorganização
das atividades e do baixo índice de informatização.

Lógica de
funcionamento

Caracterizada pelo produto medicamento e não como serviço de
saúde. Observa-se a necessidade de resgatar os aspectos sociais
referentes ao próprio papel dos farmacêuticos na prestação dos
serviços de saúde, como o apoio técnico à equipe de saúde, provendo
informação sobre medicamentos, ações educativas, qualificação do
atendimento ao usuário e viabilizando a implementação futura de
outros serviços como aqueles relacionados à farmacovigilância.

Fonte: MINAS GERAIS (2008, p. 25)

A proposta inicial do Programa Rede Farmácia de Minas priorizou municípios com
população de até 10.000 habitantes por apresentarem problemas estruturais e de
fixação do profissional farmacêutico. Atualmente, a Rede já conta com unidades
instaladas em municípios de até 30 mil habitantes. Presente em 510 municípios
mineiros a meta do Programa é ampliar o número de unidades para atingir cerca de
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80% dos municípios de Minas Gerais até 2014. Desde o seu lançamento, o Governo
do Estado investiu mais de R$ 80 milhões no Programa e dados da SAF informam
que de janeiro a 23 de novembro de 2012, foram distribuídos 2.310.246.091
unidades

farmacêuticas

totalizando

R$

1.159.222.099,23

(BOLETIM

2012;

FARMACIA... 2012).

Com o diferencial de ter como foco a prestação de serviços farmacêuticos, a Rede
Farmácia de Minas pode ser definida como uma rede de farmácias do SUS de Minas
Gerais “onde se realizam diversos serviços farmacêuticos, com ênfase na
dispensação, no acompanhamento farmacoterapêutico e na atenção farmacêutica,
visando o uso racional de medicamentos.” (MINAS GERAIS, 2008, p. 38).

Para a sua viabilização os municípios que aderiram ao projeto receberam do Estado
um incentivo financeiro no valor de R$ 90.000,00 para a construção e montagem das
farmácias, além de recursos para a complementação mensal do salário do
farmacêutico. A disponibilização desse recurso ficou condicionada à contratação de
um farmacêutico para acompanhar a execução da obra e posteriormente assumir as
responsabilidades inerentes às funções técnico-gerenciais e de atenção ao paciente
propostos no Plano Estadual de Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica
(MINAS GERAIS, 2008).

Cada unidade da Rede foi projetada para atender a demanda populacional de uma
comunidade de até 30 mil habitantes. Com a sua identidade visual preservada por
meio da padronização da planta de construção e de seus equipamentos, a Farmácia
de Minas apresenta fachadas distintas para cidades contemporâneas (ANEXO B) e
históricas (ANEXO C) e área mínima de 70m2 a 80m2. Esse Projeto inovou ao
contemplar uma sala específica para o atendimento farmacêutico individualizado
(MINAS GERAIS, 2008).

Com três componentes, a Farmácia de Minas disponibiliza medicamentos para
atenção primária à saúde, medicamentos estratégicos e medicamentos de alto
custo. O primeiro componente é adquirido pelo governo do Estado com recurso
tripartite. Os governos federal, estadual e municipal participam com os seguintes
valores, respectivamente: R$ 5,10, R$ 3,00 e R$ 1,86. O valor total destinado ao
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município é calculado pela soma dos três recursos (R$ 9,96) multiplicado pelo
número da população do município. Este valor corresponde ao financiamento anual
do componente básico da Assistência Farmacêutica. Com programação trimestral a
sua distribuição contempla todos os 853 municípios do Estado de Minas Gerais
(MINAS GERAIS, 2009; MINAS GERAIS, 2011a).
Os medicamentos e insumos estratégicos são aqueles “utilizados em doenças com
perfil endêmico e impacto socioeconômico importante cujo controle e tratamento
tenham protocolos e normas estabelecidas”. Com a aquisição centralizada pelo
Ministério da Saúde e financiamento federal, a sua programação é mensal e são
distribuídos aos pacientes cadastrados nos programas específicos (MINAS GERAIS,
2009, p.12).
Os medicamentos de alto custo são utilizados em “casos de doenças raras,
padronizados pelo Ministério da Saúde, de custo elevado pelo componente ou pela
cronicidade do agravo, cuja dispensação atende a casos específicos”. O
financiamento desse componente é de responsabilidade da União e do Estado e sua
programação é feita mensalmente (MINAS GERAIS, 2009).

No programa Farmácia de Minas a lista padronizada desses medicamentos teve a
sua primeira edição publicada em 2009. Essa lista foi complementada pelo
Formulário Terapêutico Estadual (desenvolvido pela Comissão de Farmácia e
Terapêutica Estadual) que reuniu informações técnico-científicas atualizadas sobre
esses medicamentos com o objetivo de subsidiar o trabalho dos prescritores e de
outros profissionais de saúde. A relação atual de medicamentos do Estado de Minas
Gerais contempla 459 medicamentos sendo 148 do componente básico, 199 do
especializado e 112 do estratégico (MINAS GERAIS, 2011c; BOLETIM, 2012).

A aquisição de medicamentos pelas unidades da Rede Farmácia de Minas acontece
de forma centralizada no Estado, via SES-MG. O elenco disponibilizado e o valor
definido para cada município são pactuados por meio de deliberações da Comissão
Intergestores Bipartite. Esse procedimento centralizado no Estado permite a
aquisição de maior quantidade de medicamentos com menor custo unitário e
assegura um maior cumprimento de normas legais e sanitárias. A outra forma de
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aquisição é por meio de licitação e envolve os recursos financeiros dos próprios
municípios (MINAS GERAIS, 2011c).
Para melhorar a gestão da Assistência Farmacêutica na Rede Farmácia de Minas, a
Superintendência de Assistência Farmacêutica disponibilizou um Sistema Integrado
de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF). Acessado via internet esse
software permite o acompanhamento da solicitação de medicamentos à SES-MG, o
controle do estoque, o cadastro de pacientes e prescritores, o registro da
dispensação, a triagem e o acompanhamento dos pacientes. No nível central da
SES/MG o SIGAF desempenha um importante papel para o gerenciamento das
atividades de aquisição, programação e distribuição dos três componentes da
Assistência Farmacêutica (MINAS GERAIS, 2009, p. 5; MINAS GERAIS, 2011b).

Com uma proposta focada na melhoria da qualidade dos serviços da Assistência
Farmacêutica, o Programa Rede Farmácia de Minas definiu como principal objetivo
ampliar o acesso e o uso racional de medicamentos no SUS. Seus objetivos
específicos são:
• Garantir o abastecimento contínuo e regular de medicamentos nas
Farmácias Comunitárias (FC);
• Dispensar os medicamentos para atenção primária, programas
estratégicos e alto custo, sendo este último, a princípio, apenas nos
municípios polo;
• Acompanhar o cumprimento dos tratamentos prioritariamente de
tuberculose, hanseníase, hipertensão, diabetes, saúde mental e
saúde do idoso;
• Garantir a logística e a programação dos medicamentos;
•Cadastrar prioritariamente os usuários dos Programas de
Hipertensão, Diabetes, Tuberculose, Saúde Mental, Hanseníase,
Planejamento Familiar, Asma e Saúde da Mulher;
• Programar a necessidade de medicamentos a serem adquiridos por
meio do registro, do controle e da avaliação do consumo de
medicamentos, por programa de saúde, por equipe de saúde e por
especialidade médica e farmacêutica;
• Implantar o controle de custos com ênfase na maximização dos
recursos disponíveis e na redução de perdas;
• Humanizar o atendimento ao paciente, contribuindo para garantir a
integralidade das ações em saúde;
• Possibilitar o reconhecimento da Farmácia Comunitária do SUS
como estabelecimento de saúde e como referência/modelo do
serviço farmacêutico no País (MINAS GERAIS, 2008, p. 47).

55

Sem diminuir a importância das atividades técnico-gerenciais do Ciclo da Assistência
Farmacêutica, o Plano Estadual de Estruturação da Rede de Assistência
Farmacêutica destacou também as seguintes atividades dos farmacêuticos,
relacionadas à Atenção ao Paciente:
• Prestar orientação individual e coletiva quanto ao uso correto de
medicamentos;
• Realizar a dispensação de medicamentos;
• Realizar o seguimento da farmacoterapia, com ênfase na adesão
ao tratamento, no monitoramento de reações adversas e na
efetividade terapêutica;
• Notificar a ocorrência de reações adversas para a implementação
da farmacovigilância;
• Sinalizar à equipe de saúde a necessidade de busca ativa de
pacientes (MINAS GERAIS, 2008, p. 50).

Essa nova concepção de prestação de serviços representa um grande desafio para
os farmacêuticos, pois a visão minimalista sobre a Assistência Farmacêutica tende a
reduzi-la apenas ao ciclo logístico, levando a um enfoque centralizado no
medicamento, com priorização das atividades operacionais e prejuízos das
atividades de orientação ao paciente e à comunidade sobre o uso racional de
medicamentos (BARRETO, 2007).

Segundo a Superintendente de Assistência Farmacêutica de Minas Gerais, o
farmacêutico da Rede Farmácia de Minas está assumindo o compromisso e a
responsabilidade de ser farmacêutico do SUS. Visto anteriormente como uma
utopia, a sua inserção no SUS tornou-se realidade (FARMACIA... 2012). Essa
opinião é compartilhada por uma das farmacêuticas da Rede que afirmou: “nossa
visão se torna mais abrangente quando percebemos que temos condições de atuar,
interagir com a nossa população e fazer a diferença nas condições de saúde do
nosso município” (RIOS, 2012, p. 13).

A consolidação desse Programa está em curso no Estado e sua evolução também.
Duas linhas de atuação podem ser destacadas: a construção de sete unidades da
Farmácia

de

Minas

Integrada

e

um projeto

piloto

de

acompanhamento

farmacoterapêutico de usuários portadores de diabetes. A Farmácia de Minas
Integrada foi planejada para oferecer, em municípios de maior porte, os três
componentes da Assistência Farmacêutica (básico, estratégico e alto custo), pois, os
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medicamentos de alto custo, a princípio, são dispensados apenas nos municípios
polo. O projeto de acompanhamento farmacoterapêutico avança na direção de
promover o uso racional de medicamentos por meio do cuidado farmacêutico
(FARMACIA... 2012).

Com o foco no usuário e não no medicamento, o Cuidado Farmacêutico representa
um novo paradigma para a profissão farmacêutica, com benefícios notórios para a
qualidade de saúde dos usuários que participam do serviço (MINAS GERAIS, 2009).

Para orientar o trabalho do farmacêutico na Rede Farmácia de Minas, no que se
refere ao cuidado ao paciente, a Superintendência de Assistência Farmacêutica de
Minas Gerais publicou em 2010, o Guia do cuidado farmacêutico: uma estratégia
para promover o uso racional de medicamentos e a farmacovigilância no SUS
(MINAS GERAIS, 2010).

Com diretrizes para os serviços de acompanhamento farmacoterapêutico e de
farmacovigilância, a proposta de trabalho orienta-se pela abordagem por ciclo de
vida, pela responsabilização do farmacêutico pela atenção ao paciente e pelo
fortalecimento da relação entre a equipe de saúde e paciente (MINAS GERAIS,
2010).

Percebido como um componente da atenção farmacêutica, o acompanhamento
farmacoterapêutico

prevê

a

responsabilização

do

farmacêutico

pelo

acompanhamento do uso dos medicamentos pelo usuário com vistas a garantir o
seu uso racional e a melhoria da sua qualidade de vida. Visa garantir também que a
terapia seja segura para o paciente, que o paciente compreenda a razão de uso de
todos os seus medicamentos e que o mesmo utilize somente os medicamentos
necessários para prevenir/resolver/controlar seus problemas de saúde. Com isso
espera-se que o paciente atinja todos os objetivos terapêuticos determinados pela
equipe de saúde. Para isso, o farmacêutico deverá trabalhar em parceria com o
paciente, médico e outros profissionais da equipe de saúde (MINAS GERAIS, 2010).
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Fornecimento de informações
ao paciente e preenchimento
da ficha de orientações

Paciente

1

Paciente acolhido na RFM

5

Marcação de retorno

Abordagem de acordo com o
ciclo de vida e identificação de
2
condição traçadora

N

Encerramento da consulta

Estudo de caso do
paciente e determinação
do objetivo terapêutico

Paciente necessita
acompanhamento
?
S

Consulta Subsequente

Preenchimento de dados
preliminares obrigatórios do
3
Prontuário Farmacêutico

Apresentação dos
objetivos terapêuticos e
avaliação dos resultados
do tratamento

Fornecimento de informações
ao paciente e o convida a
participar do
acompanhamento
S
N

Paciente concorda
em participar do
4
acompanhamento?

N

S
Agendamento da Consulta

Paciente com
queixa ou RAM?

Base ANVISA

Solicita permissão ao paciente
para envio de informações
sobre o resultado do
tratamento médico

Estudo de Caso do Paciente
Permissão concedida?

Durante a 1ª Consulta

Preenchimento das
informações do Prontuário de
acordo com o ciclo de vida

Preenchimento da
Ficha de
Notificação

N

S
Envio de correspondência
com os resultados ao médico

Fim dos registros

Figura 3 - Fluxograma de Acompanhamento Farmacoterapêutico e Farmacovigilância nas unidades
da Rede Farmácia de Minas
Fonte: MINAS GERAIS (2010, p. 26)
Notas: 1 - RFM – Rede Farmácia de Minas.
2 - Condições traçadoras priorizadas pela SES/MG nas Linhas guia – hipertensão e Diabetes, além de Tuberculose e
Hanseníase (municípios endêmicos), observadas em todos os ciclos de vida. Obs.: Todos os pacientes atendidos
poderão ser incluídos no acompanhamento a critério do farmacêutico e a despeito da condição apresentada.
3 - Prontuário de Registro Farmacêutico – preencher dados marcados com asterisco.
4 - Em caso de resposta negativa – alerta para nova abordagem.
5 - Determinar prazo suficiente para a avaliação dos resultados do tratamento.
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Para a sua implementação na Rede Farmácia de Minas, os farmacêuticos contam
com um instrumento de registro das informações que vão compor o perfil
farmacoterapêutico

do

paciente.

Denominado

Prontuário

de

Registros

Farmacêuticos, o mesmo encontra-se disponível em papel ou pelo SIGAF, e contém
os seguintes formulários: primeira consulta, consulta subsequente, registro de
exames clínicos e laboratoriais, registro de uso atual de medicamentos, avaliação
farmacêutica e intervenção farmacêutica (MINAS GERAIS, 2010).

Os passos do Acompanhamento Farmacoterapêutico e de Farmacovigilância
propostos para as unidades da Rede Farmácia de Minas podem ser conferidos
consultando o Fluxograma do Guia do Cuidado Farmacêutico, conforme FIG. 3
(MINAS GERAIS, 2010, p. 26).

O encaminhamento dos pacientes a serviços de menor complexidade assistencial, a
diminuição da taxa de hospitalização e a melhoria dos resultados em saúde são
alguns dos resultados esperados do Acompanhamento Farmacoterapêutico
proposto pelo Programa Rede Farmácia de Minas (MINAS GERAIS, 2010).
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4. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Este capítulo apresenta a abordagem metodológica utilizada para o desenvolvimento
do presente estudo. Caracteriza a pesquisa quanto aos fins e quanto aos meios,
define as unidades de análise e de observação, o método de investigação, a forma
de coleta dos dados e a estratégia de análise dos mesmos.
Segundo Minayo (2008, p. 22), “a metodologia inclui as concepções teóricas de
abordagem, o conjunto de técnicas que possibilitam a apreensão da realidade e
também o potencial criativo do pesquisador”.

4.1 Caracterização da pesquisa

Embora a definição de pesquisa não seja consensual na literatura, Collis e Hussey
(2005, p. 15) informam que algumas características são recorrentes nas definições
existentes: “a pesquisa é um processo de perguntas e investigação; é sistemática e
metódica; a pesquisa aumenta o conhecimento”. Malhotra (2001) complementa que
o objeto da pesquisa não precisa se limitar a algo inédito. Uma questão já debatida
pode ser objeto da pesquisa desde que problematizada por outra abordagem teórica
ou por outra abordagem prática. Da mesma forma, a pesquisa pode ter como objeto
esclarecer algum aspecto específico, aprofundar uma observação ou estendê-la por
um tempo maior.

Do ponto de vista de seus objetivos, Collis e Hussey (2005, p. 24) classificam a
pesquisa como exploratória, descritiva, analítica ou preditiva. Essa pesquisa
classifica-se como descritiva porque segundo os mesmos autores ela “descreve o
comportamento dos fenômenos. É usada para identificar e obter informações sobre
as características de um determinado problema ou questão”.
Vergara (2004, p. 47) complementa que a pesquisa descritiva “pode também
estabelecer correlações entre variáveis e definir sua natureza. Não tem
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compromisso de explicar os fenômenos que descreve, embora sirva de base para tal
explicação”.

A opção pelo estudo de caso justifica-se por meio da acepção de Yin (2005, p. 32),
que define o estudo de caso como “uma investigação empírica que investiga um
fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto da vida real”. O mesmo autor
ressalta o lugar de destaque que o estudo de caso tem na pesquisa de avaliação,
lembrando que uma de suas aplicações é ilustrar, de modo descritivo, determinados
tópicos dentro de uma avaliação.

O pesquisador, ao realizar um estudo de caso, concentra-se em uma ou em poucas
unidades de análise. “Sua observação se efetua no interior do limite do caso. A
potência explicativa dessa estratégia depende da profundidade da análise, e não do
número de unidades de análises” (CHAMPAGNE et al., 2011, p. 231).
O estudo de caso ajuda a descrever e explicar de modo global a
dinâmica de uma ou várias organizações, ou o funcionamento de
programas, sem que seja preciso atentar para os componentes
específicos que estruturam o objeto de estudo (CHAMPAGNE et al.,
2011, p. 231).

De acordo com Collis e Hussey (2005), a abordagem de diferentes técnicas de
pesquisa pode ser importante para a condução de um mesmo estudo. Portanto, por
meio da pesquisa qualitativa (pesquisa documental) descreveu-se a situação da
Farmácia Municipal de Igaratinga antes e depois da implantação de uma unidade da
Rede Farmácia de Minas nesse município. A pesquisa quantitativa (survey) permitiu
avaliar a percepção dos usuários da Farmácia de Minas de Igaratinga sobre a
disponibilidade de medicamentos e sobre a satisfação com os serviços prestados
nessa unidade.

4.2 Unidades de análise e de observação

Para caracterizar a unidade de análise deste estudo (Farmácia Municipal do SUS)
foram pesquisados, primeiramente, os relatórios do PIRF elaborados a partir de
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2008, ano da implantação da Rede Farmácia de Minas. No período de 2008 a 2012
foram identificados 12 municípios que já possuíam uma unidade da Rede Farmácia
de Minas em funcionamento. Entre eles, três já haviam participado, anteriormente,
do PIRF: Igaratinga (cinco participações: 1996 (2), 1997, 2008, 2011), Congonhas
do Norte (duas participações: 1997 e 2010) e Cordisburgo (duas participações:
2007, 2010).

Entre as Farmácias do SUS destes três municípios, escolheu-se para unidade de
análise, a Farmácia Municipal de Igaratinga. Esta escolha justificou-se pelo fato do
município já ter participado do PIRF o maior número de vezes, com a sua última
participação no ano mais recente (2011). O número maior de Relatórios do PIRF
permitiu conhecer melhor a Farmácia Municipal do SUS antes e depois da adesão
do município ao Programa Rede Farmácia de Minas.

As unidades de observação desta pesquisa foram os usuários da Farmácia de Minas
de Igaratinga, com idade acima de 18 anos e que aceitaram participar,
voluntariamente, da pesquisa por inquérito (Survey) e a farmacêutica responsável
pela Farmácia de Minas de Igaratinga que contribuiu para esta pesquisa por meio de
entrevista não estruturada.

4.3 Coleta de dados

Quanto aos instrumentos de coleta de dados Yin (2005) ressalta que a qualidade da
pesquisa está diretamente vinculada à escolha desses instrumentos. O autor cita
seis fontes de informações que podem ser utilizadas para coletar dados em um
estudo de caso: documentação, registros em arquivos, entrevistas, observação
direta, observação participante e artefatos físicos.

Para esse estudo, os dados foram coletados por meio de uma pesquisa documental,
pelo método de Survey e por meio de entrevista não estruturada com a farmacêutica
responsável pela Farmácia de Minas de Igaratinga.
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4.3.1 Pesquisa documental

Neste estudo, a parte qualitativa foi realizada por meio de uma pesquisa
documental. Os documentos utilizados foram os cinco Relatórios elaborados pelos
alunos que participaram do PIRF no município de Igaratinga, Minas Gerais, nos anos
de 1996 (dois Relatórios), 1997, 2008 e 2011. Esses Relatórios são documentos
originais e estão arquivados na Faculdade de Farmácia da UFMG, sob a
responsabilidade do Coordenador do PIRF. Neles estão registradas informações
sobre a Farmácia Municipal de Igaratinga e sobre o trabalho executado pelos alunos
durante o período do Internato.

A elaboração dos Relatórios do PIRF obedece a NBR 10719 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas que fixa as condições exigíveis para a elaboração e a
apresentação de relatórios técnico-científicos. Esta exigência está definida em um
dos objetivos do PIRF que contempla também a informação sobre o seu posterior
encaminhamento aos municípios e Estado:

[...] preparar relatório técnico-científico (NBR 10719 da ABNT),
ilustrado, em três vias, sobre as atividades desenvolvidas no
Município. Um exemplar é enviado, pela coordenação do Internato
Rural para o Município e um para a Secretaria de Estado da Saúde
de Minas Gerais (PEREIRA, 2004 p.443).

É importante registrar que estes relatórios são, posteriormente, analisados e
avaliados pelo coordenador do PIRF pois o Internato Rural “está regulamentado
como uma atividade acadêmica optativa geradora de quatro créditos contabilizados
para integração curricular” (PEREIRA, 2004 p. 441). Desta forma, o PIRF é uma
disciplina com 210 horas, divididas em 50 horas de aulas teóricas e 160 de
atividades práticas que constam basicamente de: levantamento situacional da
Assistência Farmacêutica municipal, organização do armazenamento e da
dispensação e capacitação do pessoal da Farmácia para as atividades básicas da
assistência (SATURNINO, 2008).
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Para a pesquisa documental os dados dos Relatórios de fevereiro/1996, julho/1996,
julho/1997 e janeiro/2008 foram tratados conjuntamente, pois se referem ao período
anterior à implantação de uma unidade da Rede Farmácia de Minas no município de
Igaratinga. O Relatório de 2011 contempla informações sobre a Farmácia Municipal
de Igaratinga após a adesão do Município ao Programa Rede Farmácia de Minas.

Os registros mais representativos sobre a Farmácia Municipal de Igaratinga,
presentes nesses Relatórios, foram agrupados em categorias que correspondem às
seguintes atividades do Ciclo da Assistência Farmacêutica: seleção, programação,
aquisição, armazenamento, distribuição e utilização de medicamentos. Esta última
entendida como prescrição, dispensação e uso.

A análise dessas categorias, no âmbito do SUS municipal, permite avaliar a situação
da Farmácia Municipal de Igaratinga antes e depois da adesão do município ao
Programa Rede Farmácia de Minas.
Quando um pesquisador utiliza documentos objetivando extrair dele
informações, ele o faz investigando, examinando, usando técnicas
apropriadas para seu manuseio e análise; segue etapas e
procedimentos; organiza informações a serem categorizadas e
posteriormente analisadas; por fim, elabora sínteses, ou seja, na
realidade, as ações dos investigadores – cujos objetos são
documentos – estão impregnadas de aspectos metodológicos,
técnicos e analíticos (SÁ-SILVA et al., 2009, p.4).

4.3.2 Pesquisa por inquérito (Survey)

A pesquisa quantitativa deste estudo foi realizada na cidade de Igaratinga – MG, por
meio do método Survey. Localizada na mesorregião oeste de Minas Gerais e na
microrregião de Divinópolis, Igaratinga limita-se com os municípios de Pará de
Minas, Conceição do Pará, São Gonçalo do Pará, Carmo do Cajurú e Itaúna. Com
uma população de 9.264 habitantes e IDH 0,739 médio PNUD/2000, o município
obteve um valor de 5,77 para o Índice de Desempenho do SUS, IDSUS (2011)
enquanto a média brasileira para este índice, no mesmo ano, foi de 5,47.
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A produção de tijolos é a principal atividade econômica do município. A implantação
de duas cerâmicas no distrito de Antunes, por volta de 1963, marcou o início dessa
atividade que contempla também a fabricação de muros pré-fabricados, telhas e
lajes (MIRANDA; NOGUEIRA, 2008).

A aplicação desta pesquisa na cidade de Igaratinga foi aprovada pelo Colegiado do
Mestrado Profissional de Administração da Fundação Pedro Leopoldo, no dia
22/11/2012, com base nos requisitos da Resolução CNS 196/96. Para viabilizá-la a
pesquisadora contou com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde do município.

A população objeto da Survey foi composta por 5.476 usuários cadastrados no
Sistema de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica (SIGAF) da Farmácia de
Minas de Igaratinga.

Para o cálculo da amostra utilizou-se a seguinte fórmula (LEVINE et al., 2000):

o

o

Onde:
no

= número de indivíduos da amostra

Zα/2 = valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado
p

= proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria de interesse
do estudo

q

= proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria de
interesse do estudo

E

= margem de erro máximo de estimativa.

Para o dimensionamento da amostra utilizou-se a fórmula abaixo, adotando o critério
7% de erro e 95% de confiança.
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Se “p” e “q” não forem conhecidos exige-se que se substituam os valores
populacionais p e q, por valores amostrais pˆ e qˆ. Mas se estes também forem
desconhecidos, substituímos pˆ e qˆ por 0,5, obtendo a seguinte estimativa (LEVINE
et al., 2000):

o

Os valores de confiança mais utilizados e os valores de Z correspondentes são:
Confiança = 95% => Z = 1,96
Confiança = 99% => Z = 2,575

Neste caso, usou-se um intervalo de confiança de 95% com o Z igual a 1,96.
no = 1,962 x 0,25
0,072

Deve-se ainda utilizar o fator de correção para o tamanho da amostra, quando esta
não é considerada infinita. Segundo Aaker et al. (2004), considera-se população
infinita, aquelas com N (tamanho da população) superior a 100.000. A população
objeto deste estudo é composta 5.476 usuários. Considerando que é população
finita, o tamanho da amostra (no) deve ser corrigido conforme a fórmula:
n =

n0
1 + no/N

onde, n0 é o tamanho preliminar da amostra, e n é o tamanho mínimo da amostra.
n =

196
1 + 196/5476

= 190
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Com um número mínimo de 190 usuários e prevendo uma perda em torno de 5%
optou-se por trabalhar com uma população de 200 respondentes.

A amostra foi selecionada, aleatoriamente, e foi composta pelos usuários da
Farmácia de Minas de Igaratinga, com idade mínima de 18 anos e que aceitaram
participar voluntariamente da pesquisa por meio de assinatura de Termo de
consentimento informado (APÊNDICE A).

A pesquisa foi realizada nas residências dos usuários no período de 04/12/2012 a
14/01/2013. Foram aplicados dois questionários por meio de entrevista ou
autoadministração supervisionada. Os usuários responderam aos questionários
sozinhos, mas um entrevistador permaneceu à disposição para esclarecer eventuais
dúvidas. Para os usuários com limitações de leitura ou escrita foi permitido que o
entrevistador lesse para os mesmos as perguntas e as opções de respostas.

O primeiro questionário caracterizou o usuário de acordo com a idade, sexo,
escolaridade e renda mensal familiar e, em seguida, foram respondidas questões
sobre a frequência à Farmácia de Minas e sobre a disponibilidade de medicamentos
dessa Farmácia (APÊNDICE B). O segundo questionário aplicado foi o Questionário
de Satisfação com os Serviços da Farmácia (QSSF) (ANEXO A), validado por Correr
et al. (2009).

Embora 200 usuários tenham respondido aos questionários, a amostra foi composta
por 198 respondentes, porque dois usuários foram excluídos por apresentaram
respostas diferentes do padrão estabelecido, impossibilitando a digitação das
mesmas. Os usuários que deixaram respostas em branco não foram excluídos da
amostra.

4.4 Estratégias de análise dos dados

Para o exame dos relatórios, utilizou-se o método de análise de conteúdo. Indicado
para a análise de dados qualitativos, Bardin (2009) esclarece que a análise de
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conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das comunicações que visa obter,
por procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas)
destas mensagens.

A análise e tratamento dos dados dos Relatórios utilizados na pesquisa foram
realizados conforme as etapas básicas sugeridas por Bardin (2009). A pré-análise
consistiu na leitura e organização do material obtido. A descrição analítica foi
realizada por meio da categorização do conteúdo em consonância com os princípios
identificados no referencial teórico. Após a categorização, realizou-se a interpretação
inferencial que consistiu na confrontação dos dados dos Relatórios com os obtidos
na teoria.

Na análise da Survey foram utilizadas ferramentas da estatística descritiva e
inferencial por meio do software SPSS (Statistical Package for Social Sciences SPSS®) for Windows, versão 18.0.

Além da pesquisa documental e da Survey , a pesquisadora realizou duas visitas à
cidade de Igaratinga. Estando lá, teve oportunidade de conhecer a Farmácia de
Minas do Município e a Farmacêutica responsável por esta unidade. A farmacêutica
colaborou com a pesquisa esclarecendo por meio de entrevista não estruturada
alguns dados e dúvidas da pesquisadora.

Na análise do estudo de caso e de seus resultados, procurou-se usar as
informações do referencial teórico, os dados da pesquisa documental, da Survey e
da entrevista com a farmacêutica da Rede Farmácia de Minas.
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5. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados alcançados nesta pesquisa, estando
subdividido em duas seções. A primeira seção apresenta os resultados da pesquisa
qualitativa (pesquisa documental). Os resultados da pesquisa quantitativa (Survey)
estão registrados na segunda seção.

5.1 Pesquisa qualitativa

Os resultados da pesquisa qualitativa realizada nos Relatórios do PIRF são
apresentados e analisados de acordo com o período de elaboração desses
Relatórios estando subdivididos em dois tópicos. O primeiro contempla os relatórios
elaborados nos anos de 1996, 1997 e 2008 e correspondem ao período anterior à
adesão do município ao Programa Rede Farmácia de Minas. O segundo tópico
refere-se aos resultados da pesquisa documental realizada no Relatório de 2011,
após a adesão do município a este Programa.

5.1.1 Farmácia municipal de Igaratinga antes da adesão do município ao
programa Rede Farmácia de Minas

Os registros mais representativos dos Relatórios de 1996,1997 e 2008 foram
agrupados em categorias que correspondem às atividades do Ciclo da Assistência
Farmacêutica. A Seleção de medicamentos foi a primeira atividade do Ciclo a ser
avaliada por meio desses Relatórios.

O Relatório de fevereiro de 1996 informou que essa atividade não era realizada no
município.
Não é feita uma seleção de medicamentos de acordo com as
necessidades locais de prevenção e cura das doenças prevalentes,
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não sendo também avaliada a eficácia e a relação risco/benefício dos
medicamentos distribuídos à população (FERREIRA; LIMA;
PIMENTA, 1996, p. 1).
Neste município não há uma lista básica de medicamentos
essenciais (FERREIRA; LIMA; PIMENTA, 1996, p. 1).

Este mesmo registro se repetiu no Relatório de 2008 quando os alunos relataram
que não existia uma Relação Municipal de Medicamentos Essenciais na Farmácia
Municipal de Igaratinga.

Não havia Relação Municipal de Medicamentos Essenciais. Havia na
Farmácia Municipal, além dos que faziam parte da lista de
medicamentos básicos destinados à atenção primária à saúde,
alguns outros que a Secretaria Municipal de Saúde considerava
necessários à população do Município (OLIVEIRA; CAMPOS NETO,
2008, p. 4).

Na sequência, avaliou-se a Programação de medicamentos. A inexistência desta
atividade, relatada no Relatório de fevereiro de 1996, gerou desperdício de alguns
medicamentos e a indisponibilidade de outros.
Inexiste uma programação, o que conduz ao desperdício de alguns
medicamentos,
enquanto
faltam medicamentos
essenciais
(FERREIRA; LIMA; PIMENTA, 1996 p.1).

No Relatório de 2008 os alunos registraram que “o planejamento das quantidades de
medicamentos a serem adquiridos era feito por uma das atendentes da Farmácia
Municipal.” (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008 p.4).

Diante da inexistência de um sistema de informação para subsidiar a Programação
de medicamentos na Farmácia Municipal, os alunos sugeriram, nesse Relatório, a
adoção de fichas para controle de estoque que permitiam identificar todos os dados
relacionados ao produto, assim como a sua movimentação no estoque da Farmácia.
Com esta iniciativa implantada no período do Internato Rural os alunos registraram
os seguintes comentários:

A continuidade desse trabalho, que se iniciou durante o período do
Internato Rural, dependerá dos esforços dos funcionários em
continuar fazendo o controle correto de estoque e de consumo
mensal, para que a programação da compra deixe de ser somente
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uma idéia no papel e realmente faça parte da rotina da Farmácia
Municipal (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008 p.7).
Constatamos perdas significativas de medicamentos, o que
posteriormente ao Internato Rural poderão ser evitadas ou
diminuídas com as fichas de controle de estoque implantadas
(OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008 p.10)

A Aquisição de medicamentos foi uma das atividades do Ciclo da Assistência
Farmacêutica mais registrada nos Relatório de 1996 e 1997. Conforme relatos, o
fornecimento de medicamentos para a Farmácia Municipal de Igaratinga dependia
da disponibilidade dos mesmos na Secretaria de Estado de Saúde - Regional
Divinópolis. A falta de planejamento das compras pela Regional Divinópolis foi
apontada como o principal motivo da indisponibilidade de medicamentos na
Farmácia Municipal de Igaratinga. Para suprir esta carência o município adquiria
medicamentos que não eram distribuídos pela CEME (HORTA; VIANA, 1996).

Muitos pacientes chegam com a prescrição e não encontram o
medicamento, devido à demora da Regional em repassá-los à
policlínica (FERREIRA; LIMA; PIMENTA, 1996 p.2).
A Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais, regional
Divinópolis não envia em quantidades suficientes medicamentos que
são pedidos nas listas de aquisição e que tem grande procura, bem
como envia em excesso alguns que são pouco prescritos pelos
médicos. É comum também o envio de medicamentos com data de
validade próxima ao vencimento com uma quantidade muito superior
àquela necessária aos estoques da farmácia (MACEDO; SANTOS,
1997 p. 6).

No Relatório de 2008 enfatiza-se “a necessidade de um programa de seleção e
aquisição racional para que não faltem medicamentos extremamente necessários e
não ocorra perda de outros pouco utilizados.” (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008 p.
9). Os autores desse Relatório complementam:

A maioria dos medicamentos provinha do Governo Federal ao PSF e
o restante era adquirido por convênios entre o Município e o Governo
Estadual. A compra direta de distribuidoras privadas era realizada
anualmente por licitação (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008, p. 4).
Havia ainda na Farmácia Municipal inúmeros medicamentos doados
pela população e pelos médicos do Município, que recebem
amostras grátis e repassam a Farmácia Municipal (OLIVEIRA;
CAMPOS NETO, 2008, p. 4).
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Quanto ao armazenamento dos medicamentos, observou-se por meio dos Relatórios
de 1996 e 1997, que as diretrizes gerais relacionadas a essa atividade não eram
cumpridas:
Com relação ao armazenamento de medicamentos, a policlínica
apresenta problemas que comprometem sua qualidade: contato dos
medicamentos com a parede, devido ao inadequado posicionamento
das prateleiras; caixas empilhadas em um pequeno tablado, sem
nenhum critério e a luz que incide sobre os medicamentos no período
da tarde. Existem problemas referentes à organização, como a
distribuição dos medicamentos nas prateleiras simultaneamente por
ordem alfabética e comercial e não respeitando a data de validade.
Os medicamentos controlados encontram-se dispostos em uma
prateleira, sendo que a legislação vigente obriga o trancamento
destes medicamentos em armários de metal (FERREIRA; LIMA;
PIMENTA, 1996, p. 1).
Ao chegarmos ao município encontramos a farmácia em uma sala de
3,91 x 2,90m onde estavam os medicamentos para atender,
diariamente, à população e, também, todo o estoque. O estoque
estava todo empilhado em cima de um pequeno tablado devido à
carência de espaço. Isto dificultava o trabalho, causando a entrega
de medicamentos vencidos à população e os para atendimento não
seguiam a regra: “primeiro a chegar, primeiro a sair” (HORTA;
VIANA, 1996, p. 4).
Foi observado que o local destinado ao armazenamento de
medicamentos também serve para guardar documentos e outros
materiais relativos à policlínica além de não possuir arejamento
adequado, visto que esta permanece muito tempo fechada
(MACEDO; SANTOS, 1997, p. 6).

O Relatório de 2008 informa que “o espaço físico da Farmácia Municipal era
insuficiente”. Os medicamentos eram armazenados em uma sala junto com a
dispensação e havia também dois almoxarifados que além de medicamentos,
armazenavam também produtos de saúde, reagentes e materiais gráficos. Alguns
problemas relacionados à limpeza, ventilação e umidade do ambiente foram
registrados (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008, p. 5).

A Utilização de medicamentos foi a última atividade analisada do Ciclo da
Assistência Farmacêutica. Com poucas informações sobre a Prescrição, os registros
trataram da prescrição de medicamentos que não eram fornecidos pela CEME e da
ilegibilidade das receitas.
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Foi observado que alguns médicos de Igaratinga ignoram
medicamentos existentes na farmácia da Policlínica e prescrevem
outros de igual eficácia não fornecidos pela CEME (MACEDO;
SANTOS, 1997, p. 21).

Quanto à ilegibilidade das receitas, o Relatório de Julho 1996 fez referência a este
fato citando uma pesquisa que os alunos fizeram com 20 usuários dos serviços de
saúde do SUS de Igaratinga. Os pacientes informaram que houve prescrição de
medicamentos em todas as consultas realizadas, mas quando indagados sobre a
capacidade de leitura da receita 90% dos pacientes responderam que eram
incapazes de ler a receita.

A ilegibilidade das receitas também foi registrada no relatório de 2008.”Os
medicamentos eram prescritos geralmente pelo nome genérico. Nem sempre as
prescrições eram legíveis” (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008, p. 5).

Quanto à Dispensação, registraram-se no Relatório de fevereiro de 1996 as
seguintes informações:

[...] inexiste dispensação farmacêutica, que pode ser definida como
um processo de orientação ao paciente quanto ao uso correto de
medicamentos com base em parâmetros farmacocinéticos e
farmacodinâmicos. [...] o funcionário apenas repassa o medicamento
de acordo com a prescrição médica sem prestar informações quanto
a sua utilização (FERREIRA; LIMA; PIMENTA, 1996, p. 2).

Os Relatórios de julho de 1996 e 1997 ratificam os dados acima e complementam:

Atualmente os medicamentos são entregues por qualquer funcionário
da policlínica tornando praticamente impossível a organização e
dificultando o funcionamento da farmácia. Por isto, às vezes, o
paciente deixa de ser atendido apesar da existência do medicamento
nas prateleiras (HORTA; VIANA, 1996, p. 4).
[...] não existe Farmacêutico responsável pela Farmácia. O
funcionário [...] cuida da farmácia e realiza entrega de medicamentos
aos pacientes (MACEDO; SANTOS, 1997, p. 6).

Este último comentário foi citado também no Relatório de 2008, pois, sem a
presença do farmacêutico, não existia Dispensação de medicamentos:
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A entrega dos medicamentos era realizada pelas atendentes das
farmácias, na maioria das vezes, mediante apresentação da receita
médica [...] (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008, p. 6).
[...] As atendentes nem sempre orientavam os pacientes quanto ao
modo de usar os medicamentos, conforme estivesse sido prescrito
na receita (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008, p. 6).

Observa-se, no mesmo Relatório, um aumento significativo do número de fármacos
disponíveis na Farmácia Municipal de Igaratinga, quando comparado ao ano de
1997. Em julho de 1997, o estoque registrado no Relatório era composto por apenas
39 fármacos em 48 apresentações. Este pequeno número de medicamentos
motivou, na época, o seguinte comentário das alunas:

O atendimento ao público pela farmácia não é satisfatório uma vez
que as classes farmacológicas são mínimas. Com os medicamentos
existentes dificilmente conseguem atender uma receita na sua
totalidade (MACEDO; SANTOS, 1997, p. 6).
[...] a variedade de medicamentos dentro das classes farmacológicas
é pequena, o que gera muita insatisfação aos pacientes (MACEDO;
SANTOS, 1997, p. 21).

No Relatório de 2008 foram registrados 93 fármacos em 113 apresentações.
Programas governamentais de Assistência Farmacêutica como o Saúde da Mulher,
Hiperdia e Saúde Mental contribuíram para aumentar e diversificar o número de
medicamentos disponibilizados nas farmácias municipais do SUS. “Os pacientes em
uso constante de medicamentos (hipertensos, diabéticos, saúde mental, saúde da
mulher) eram cadastrados e mensalmente dirigiam-se à Farmácia Municipal para
buscar o seu medicamento.” (OLIVEIRA; CAMPOS NETO, 2008, p. 4).

Os resultados apresentados neste tópico podem ser contextualizados e analisados.
Para isso, observa-se, inicialmente, que os Relatórios de 1996 e 1997 retratam um
período de desarticulação da Assistência Farmacêutica no município. Esta situação
também foi observada a nível nacional, pois o encerramento das atividades da
CEME em 1997 aconteceu num cenário de desorganização dos serviços
farmacêuticos no país com o agravamento de problemas relacionados ao acesso, à
qualidade e ao uso irracional de medicamentos (BRASIL, 2006). O reflexo dessa
desorganização pode ser facilmente percebido nos Relatórios desses anos.
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O Relatório de 2008 foi elaborado 10 anos após a publicação da Política Nacional de
Medicamentos, quatro anos após a publicação da Política Nacional de Assistência
Farmacêutica e no mesmo ano da implementação do Plano Estadual de
Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica (Rede Farmácia de Minas).

Embora o período seja longo entre o primeiro e o último Relatório, observou-se que
muitos dos problemas da Farmácia Municipal de Igaratinga, relatados em 1996 e
1997, se repetiram no Relatório de 2008, demonstrando assim, a cronicidade dos
mesmos.

A inexistência do profissional farmacêutico no quadro de funcionários da Farmácia
Municipal de Igaratinga foi um dos principais problemas detectados nos Relatórios
analisados. A sua ausência inviabilizou a atividade de Dispensação Farmacêutica
compreendida 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, 2001, p. 34).
Citando novamente Perini (2003) “a dispensação é o último elo entre a complexa
cadeia de eventos envolvendo o medicamento e o paciente”. É o momento em que o
profissional interage diretamente com o usuário para ouvir, esclarecer dúvidas,
informar, analisar a prescrição, com o objetivo de evitar problemas que possam
comprometer a terapêutica (DUPIN, 1999). Daí a sua importância para o sistema de
saúde.

A ausência deste profissional comprometeu também, nesse período, a execução das
outras atividades do Ciclo da Assistência Farmacêutica.

Outros problemas detectados foram: a inexistência de uma Comissão de Farmácia e
Terapêutica e, consequentemente, a inexistência de uma Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais, a fragilização da atividade de programação, o espaço
físico limitado, as condições inadequadas de armazenamento, a falta e a perda de
medicamentos.
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A soma desses problemas apontou para um cenário de precariedade da Farmácia
Municipal e da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS municipal de Igaratinga.

O resultado desta análise se assemelha ao encontrado por Nascimento JR. (2000)
citado no referencial teórico deste trabalho, quando o autor relaciona os principais
problemas ligados ao funcionamento dos pontos de dispensação de medicamentos
na rede SUS.

A constatação da precariedade das farmácias e dispensários do SUS foi também um
dos motivos elencados pela Superintendência de Assistência Farmacêutica da
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais, para justificar o Plano Estadual de
Estruturação da Rede de Assistência Farmacêutica - Rede Farmácia de Minas
(MINAS GERAIS, 2008).

5.1.2 Farmácia municipal de Igaratinga após a adesão do município ao
programa Rede Farmácia de Minas

O Relatório de janeiro de 2011 informou que a Farmácia Municipal de Igaratinga
integrava a Rede Farmácia de Minas desde julho de 2010, e por isso, o
estabelecimento apresentava infraestrutura padronizada, oferecendo aos pacientes
um atendimento humanizado (FARIA; TONACO, 2011).

Quanto à seleção de medicamentos, o município não contava com uma Comissão
de Farmácia e Terapêutica. O motivo justificado nesse Relatório foi, principalmente,
a falta de interesse e participação dos médicos. Entretanto, a Farmácia dispunha de
uma Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) elaborada pela
Farmacêutica com base observacional dos medicamentos mais prescritos e na
consulta à opinião dos médicos. “Os médicos e demais profissionais da saúde
também eram avisados oficialmente, quando algum medicamento era incluído na
REMUME e, posteriormente, recebido pela Farmácia Municipal.” (FARIA; TONACO,
2011 p.10).
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As atividades de Programação e Aquisição foram mencionadas no mesmo Relatório
da seguinte forma:
A Programação era realizada pela elaboração de uma planilha de
medicamentos baseada no consumo do ano anterior. Os
medicamentos básicos eram pedidos trimestralmente, conforme a
demanda do Município. Eram realizadas licitações anuais para a
compra dos medicamentos que estavam em falta na SES e dos
medicamentos que não constavam da lista da Farmácia Básica,
sendo que as compras podiam ser realizadas mensalmente (FARIA;
TONACO, 2011, p. 10).
[...] O controle de estoque era informatizado, utilizando-se o SIGAF
(FARIA; TONACO, 2011, p.12).

Quando a quantidade de medicamentos adquirida fosse superior à demanda, a
farmacêutica encaminhava ofício à SES – MG, disponibilizando esses lotes de
medicamentos para outras cidades. Com este procedimento minimizavam-se as
perdas de medicamentos por vencimento e os gastos com o descarte dos mesmos
(FARIA; TONACO, 2011).

A respeito do Armazenamento, as alunas fizeram o seguinte relato:

[...] Como notamos a ausência do Armazenamento Central,
indagamos a Farmacêutica por sua localização. Ela então nos
informou que o Projeto é falho por não prever um espaço para a
acomodação do estoque e que, portanto, esse era acomodado em
uma sala adaptada no prédio da Prefeitura (FARIA; TONACO, 2011,
p. 8).

Desta forma, observou-se que o armazenamento dos medicamentos era feito em
dois locais: no prédio da prefeitura e na Farmácia de Minas de Igaratinga.

O armazenamento central ficava em uma sala adaptada para tal
atribuição, no primeiro andar da Prefeitura Municipal. O espaço físico
era inadequado para se manter um estoque organizado, visto que o
local tinha como outra atribuição servir de depósito para os materiais
de outros setores da Prefeitura, principalmente, para os da Secretaria
de Educação (FARIA; TONACO, 2011, p. 10).
[...] Não havia monitoramento algum da temperatura e o sistema de
ventilação era composto apenas de um ventilador, posicionado em
uma das paredes do recinto, porém esse não era mantido em
funcionamento (FARIA; TONACO, 2011, p. 10).
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A área de armazenamento contava com quatro janelas de vidro
transparente, que possibilitavam a incidência de luz solar sobre os
medicamentos. [...] Quando visitamos o local, percebemos que os
basculantes estavam abertos, a fim de possibilitar circulação do ar,
porém, esses não asseguravam uma temperatura ambiente
adequada aos medicamentos e não possuíam tela de proteção
contra insetos (FARIA; TONACO, 2011, p. 11).
Os medicamentos sob controle especial estavam estocados no
mesmo local que os demais, portanto não estavam de acordo coma
portaria 344 SVS/MS/98, que prevê que essa classe de
medicamentos seja armazenada separadamente, utilizando um
armário de aço com chave (FARIA; TONACO, 2011, p. 11).
[...] Muitas caixas de medicamentos estavam em contato direto com
o piso[...].[...] Os medicamentos não estavam organizados por ordem
alfabética do nome genérico e nem estavam dispostos segundo a
regra PVPS.(FARIA; TONACO, 2011, p. 11).

Informações complementares do Relatório esclareceram que esse local estava
sendo usado temporariamente para estocar os medicamentos porque a Prefeitura
tinha o projeto de construir um local para o armazenamento num espaço adjacente e
posterior à Farmácia Municipal, eliminando as inadequações observadas na sala
improvisada e a falha inicial do Projeto Farmácia de Minas (FARIA; TONACO, 2011).
[...] Tudo isso facilitaria a reposição de medicamentos
dispensação; o controle do estoque, da temperatura e
luminosidade e a limpeza do local de armazenamento. O início
obra dependia da aprovação do projeto pela SES e da liberação
verba municipal (FARIA; TONACO, 2011 p.11).

na
da
da
de

Quanto ao armazenamento dos medicamentos na Farmácia de Minas constatou-se
que o mesmo era feito de forma adequada:
Os medicamentos estavam sistematicamente organizados por ordem
alfabética, armazenados em recipientes de plástico, dispostos sobre
duas estantes de aço, cada qual com seis prateleiras, em sala
distinta, climatizada por um aparelho de ar condicionado [...]. Nessa
sala, havia um armário de aço com chave, onde eram armazenados,
por ordem alfabética e seguindo a regra PVPS, os medicamentos
sob controle especial [...]. Havia ainda no recinto uma geladeira
destinada exclusivamente ao acondicionamento dos medicamentos
termolábeis, no caso somente insulinas [...]. O controle da
temperatura tanto no ambiente quanto na geladeira era realizado
diariamente por um dos funcionários, sendo uma vez pela manhã e
outra na parte da tarde (FARIA; TONACO, 2011, p. 13).
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De acordo com Faria e Tonaco (2011, p. 12) “a dispensação e a entrega de
medicamentos em Igaratinga ocorria somente em dois locais: na Farmácia de Minas
e na UBS de Antunes”. Verificou-se que a Distribuição de medicamentos para a
Unidade Básica de Saúde (UBS) do Distrito de Antunes acontecia da seguinte
forma:
A distribuição para a UBS se processava por meio de requisição
mensal, onde constavam o nome e as especificações (dosagem e
forma farmacêutica) dos medicamentos e a quantidade requerida,
expressa em unidades mínimas (número de comprimidos, cápsulas,
frascos, etc), assim como eram expressas no SIGAF. Em caso de
aumento de demanda de algum medicamento no decorrer do mês,
requisições eventuais eram realizadas para assegurar reposição do
estoque (FARIA; TONACO, 2011, p. 12).
Após selecionar os medicamentos requeridos e dar saída deles no
estoque, eles eram encaminhados à UBS em carros da Prefeitura,
com uma cópia da requisição eventualmente acrescida de devidas
observações, como quando não era possível encaminhar a
quantidade requisitada (FARIA; TONACO, 2011, p. 13).

Com relação à Utilização de medicamentos, o Relatório contemplou aspectos
relacionados à prescrição e à dispensação. Sobre a prescrição registrou-se que
muitas receitas não traziam o nome genérico dos medicamentos, mas sim, os nomes
comerciais, o que dificultava o trabalho dos atendentes. A ilegibilidade das receitas
também foi citada nesta frase: “boa parte das prescrições apresentava-se ilegível,
desde o nome do paciente até a posologia, e esta também não era adequadamente
detalhada” (FARIA; TONACO, 2011 p.17). Além da ilegibilidade, verificou-se também
que algumas receitas e notificações também eram preenchidas incorretamente.
Diante destas situações orientava-se o paciente a procurar novamente o médico
para que esse pudesse sanar o equívoco (FARIA; TONACO, 2011).
A respeito da Dispensação, foi registrado que “o ambiente de dispensação da
Farmácia Municipal era apropriado e muito agradável” (FARIA; TONACO, 2011, p.
13). Em seguida, as autoras complementam esta informação com os seguintes
dizeres:
A área de espera era climatizada por ar condicionado, contava com
televisão, cadeiras estofadas, purificador de água com refrigeração e
banheiro adaptado para cadeirantes (FARIA; TONACO, 2011, p. 13).
Na Farmácia Municipal, o atendimento e a reposição de
medicamentos na dispensação eram realizados por dois auxiliares de
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farmácia, [...] Eles já haviam passado por treinamento e recebido as
informações necessárias para efetuarem essas atividades e se
adaptarem à rotina da dispensação dos medicamentos. A
Farmacêutica [...] além de supervisioná-los, os ajudava em tais
atribuições (FARIA; TONACO, 2011, p. 14).
Na área da dispensação, vários eram os livros à disposição da
Farmacêutica e dos atendentes [...] (FARIA; TONACO, 2011, p. 15).
Eram dispensados, além dos medicamentos básicos, os
medicamentos excepcionais e os de alto custo, todos entregues pela
SES. [...] Além destes três tipos de medicamentos, havia ainda os
medicamentos do programa de assistência social, no qual a
aquisição era feita com verbas do município (FARIA; TONACO,
2011, p. 15).
[...] área de atendimento dispunha dos vários itens que
proporcionavam um atendimento com dignidade aos pacientes
(FARIA; TONACO, 2011, p. 21).

A dispensação de medicamentos acontecia mediante a apresentação da prescrição
médica proveniente do SUS ou de consultas particulares e documento de
identidade. A quantidade de medicamento fornecida era compatível com o período
de tratamento estipulado na receita, sendo que para os medicamentos de uso
contínuo a quantidade era suficiente para 30 dias de tratamento (FARIA; TONACO,
2011).
[...] quando alguém necessitava de alguma orientação, esse se
dirigia à sala da farmacêutica e lá recebia todas as informações
cabíveis (FARIA; TONACO, 2011, p. 15).
A Farmacêutica [...] apresentava um bom relacionamento com os
pacientes e com os funcionários, tanto na Farmácia Municipal quanto
na UBS de Antunes. Ela mostrou-se uma profissional competente e
empenhada em contribuir para a qualidade dos serviços de saúde do
Município (FARIA; TONACO, 2011, p. 28).

Na discussão do Relatório, as alunas avaliaram a Assistência Farmacêutica do
Município apontando os seus pontos positivos e negativos.
À primeira vista, consideramos que a Assistência Farmacêutica do
Município bem estruturada, uma vez que o primeiro local por nós
visitado foi a Farmácia Municipal, setor que havia sido contemplado
pelo projeto “Farmácia de Minas”. Notamos que a implantação desse
projeto foi muito promissor à comunidade de Igaratinga, pois esse
proporcionou um ambiente adequado e agradável à realização de um
atendimento com dignidade aos seus pacientes, no âmbito da
Atenção Farmacêutica. Entretanto, em sequência, nos deparamos
com falhas no Armazenamento Central dos medicamentos e na

80

segunda unidade de dispensação de medicamentos, a UBS de
Antunes (FARIA; TONACO, 2011, p. 28).

Em seguida, na conclusão, relataram a oportunidade que tiveram de acompanhar os
processos envolvidos na gestão da Farmácia de Minas desde a aquisição até o
descarte de medicamentos:
Identificamos, também, as dificuldades inerentes ao processo e,
portanto, reconhecemos a importância da presença de um
profissional Farmacêutico competente, ético e dedicado,
principalmente em se tratando da etapa de dispensação, na qual o
paciente requer fiel Atenção Farmacêutica, para que tenha êxito em
seu tratamento (FARIA; TONACO, 2011, p. 32).

Os resultados deste Relatório permitem concluir que a inexistência de um espaço
adequado para o armazenamento do estoque de medicamentos foi o principal
problema do novo modelo implantado. Esse fato comprometeu significativamente a
qualidade desta atividade, porque, embora as condições de armazenamento, na
Farmácia de Minas, estivessem de acordo com as diretrizes estabelecidas, o mesmo
não era observado no local destinado a receber o seu estoque, no prédio da
prefeitura. Além disso, a distância entre esse local e a Farmácia acarretou
problemas logísticos de recepção e distribuição de medicamentos até então
inexistentes no setor.

Entre os pontos positivos da Farmácia de Minas de Igaratinga destacam-se: a sua
infraestrutura, o aprimoramento da atividade de programação, a presença de um
farmacêutico na unidade e principalmente os serviços oferecidos por este
profissional.

A melhoria da infraestrutura foi evidente. A possibilidade dos usuários aguardarem o
atendimento em área climatizada, com cadeiras estofadas, com acesso a banheiro,
e a outros itens de conforto propiciou um ambiente agradável para a prestação dos
serviços farmacêuticos.

A informatização da Farmácia de Minas por meio da implantação do SIGAF permitiu,
entre outras ações, o gerenciamento do estoque e consequentemente o
aperfeiçoamento da atividade de programação de medicamentos.
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A presença do farmacêutico na Farmácia de Minas de Igaratinga foi o principal ponto
positivo deste novo modelo. Com presença obrigatória em todas as unidades da
Rede, o governo estadual disponibiliza para as prefeituras recursos financeiros para
a complementação do salário dos farmacêuticos, como estimulo à sua permanência
nos municípios, principalmente naqueles de pequeno porte. Ao ser contratado, o
farmacêutico se responsabiliza pelo acompanhamento da execução da obra de
construção da Farmácia de Minas e pelas funções técnico-gerencias e de atenção
ao paciente propostos no Plano de Estruturação da Rede de Assistência
Farmacêutica (MINAS GERAIS, 2008).

A dispensação de medicamentos, viabilizada por meio da presença do farmacêutico,
foi a atividade do Ciclo da Assistência Farmacêutica mais favorecida com a
implantação da Farmácia de Minas no município. A existência de uma sala para o
farmacêutico criou condições para que o mesmo pudesse orientar, com privacidade,
os usuários dessa Farmácia. “[...] quando alguém necessitava de alguma orientação,
esse se dirigia à sala da farmacêutica e lá recebia todas as informações cabíveis.”
(FARIA; TONACO, 2011). A importância da sua função técnico-gerencial em todas
as atividades do Ciclo da Assistência Farmacêutica foi reconhecida no Relatório,
demonstrando mais uma vez a importância da sua inserção na Farmácia Municipal
do SUS.

Quanto à perda de medicamentos, não foi possível avaliá-la, pois embora uma
tabela anexa ao Relatório informasse a perda de alguns medicamentos por
expiração do prazo de validade, deterioração e descaracterização das embalagens,
a falta de contextualização dos dados impediu a sua correta interpretação.

Da mesma forma, não foi avaliada a falta de medicamentos essenciais nessa
Farmácia, pois o Relatório não citou dados que permitissem identificá-la. Entretanto,
a indisponibilidade de medicamentos na SES - MG foi citada quando as alunas
informaram que a Prefeitura adquiria, via licitação, os medicamentos que estavam
em falta na SES - MG. Da mesma forma, registrou-se nesse relatório que,
eventualmente, não era entregue a quantidade de medicamentos requisitada pela
Unidade Básica de Saúde de Antunes, o que sugere também a indisponibilidade de
alguns medicamentos na Farmácia de Minas de Igaratinga.
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Concluindo, o resultado da análise desse Relatório apontou como ponto negativo a
ausência de um local, na Farmácia de Minas de Igaratinga, para receber o estoque
de medicamentos enviados trimestralmente pela SES – MG.

Por outro lado, foram identificados pontos positivos relacionados principalmente à
estrutura e à presença do farmacêutico na Farmácia de Minas de Igaratinga, fatos
que contribuíram para o aprimoramento da política pública de Assistência
Farmacêutica no âmbito do SUS municipal.

Em visita à Farmácia de Minas de Igaratinga, a autora desse estudo constatou que a
obra de construção do armazenamento central, conforme previsto no projeto do
município, ainda não havia sido iniciada. Desta forma, o estoque de medicamentos
da Farmácia de Minas de Igaratinga continuava acomodado numa sala da Prefeitura
Municipal. De acordo com informações da farmacêutica, os projetos de novas
unidades já estão contemplando este espaço, corrigindo assim o problema
identificado nessa Rede.

5.2 Pesquisa quantitativa

Nesta seção os resultados da survey estão subdivididos em três tópicos. O primeiro
contempla os resultados da caracterização da amostra e da percepção dos usuários
sobre a disponibilidade de medicamentos na Farmácia de Minas de Igaratinga. O
segundo apresenta os resultados do questionário validado por Correr et al. (2009)
que avalia a satisfação dos usuários com os serviços da farmácia. O último item
apresenta os resultados da relação entre a disponibilidade de medicamentos e a
satisfação com os serviços da Farmácia de Minas de Igaratinga.
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5.2.1 Caracterização da amostra e percepção sobre a disponibilidade de
medicamentos na Farmácia de Minas de Igaratinga

A aplicação deste questionário teve como objetivo principal avaliar a disponibilidade
de medicamentos nessa Farmácia. Além disso, permitiu a caracterização do usuário
da Farmácia de Minas quanto à idade, sexo, escolaridade e renda mensal familiar.
Tabela 1
Idade média dos respondentes
FREQUÊNCIA

MÍNIMO

MÁXIMO

MÉDIA

DESVIO PADRÃO

195

18

77

48,40

14,69

Fonte: Dados da pesquisa

A idade dos usuários foi o primeiro dado analisado. Segundo a TAB. 1 a idade dos
respondentes variou entre 18 e 77 anos. A média foi de 48,4 anos (DP = 14,69).

GÊNERO

Tabela 2
Gênero dos respondentes
PERCENTUAL
FREQUÊNCIA
(%)

PERCENTUAL
VÁLIDO (%)

PERCENTUAL
ACUMULADO (%)

Feminino

163

82,3

82,3

82,3

Masculino

35

17,7

17,7

100,0

Total

198

100,0

100,00

Fonte: Dados da pesquisa

Quanto ao gênero, a TAB. 2 informa que os respondentes foram predominantemente
do sexo feminino (82,3%). Situação semelhante foi encontrada na maioria dos
estudos realizados em serviços de saúde, nos quais se evidenciou a predominância
das mulheres nesses serviços (GOUVEIA et al., 2005; CORRER et al., 2009;
BENAZZI et al., 2010; PEREIRA et al., 2012). Para Coyle (1999, p. 114) apud
Santos et al. (2007, p. 7) “as mulheres estão mais aptas a criticar os serviços,
constituindo-se em boas informantes para as pesquisas”.

Quanto ao grau de escolaridade a TAB. 3 informa que a maioria dos 193
respondentes que declararam a sua escolaridade tem ensino fundamental
incompleto (53,4%). Resultado semelhante também foi observado no estudo de
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satisfação dos usuários com a assistência de saúde no estado de Pernambuco, e no
estudo que avaliou o perfil de utilização de medicamentos em municípios da Rede
Farmácia de Minas. Nesses estudos, 70,6% e 64,3% dos usuários, respectivamente,
declararam ter ensino fundamental incompleto (GOUVEIA et al., 2005; PEREIRA et
al., 2012).

ESCOLARIDADE

Tabela 3
Grau de escolaridade dos respondentes
PERCENTUAL
PERCENTUAL
FREQUÊNCIA
(%)
VÁLIDO (%)

Analfabeto

PERCENTUAL
ACUMULADO (%)

8

4,0

4,1

4,1

Ensino Fundamental incompleto

103

52,0

53,4

57,5

Ensino Fundamental completo

23

11,6

11,9

69,4

Ensino Médio incompleto

5

2,5

2,6

72,0

Ensino Médio completo

35

17,7

18,1

90,2

Ensino Superior incompleto

3

1,5

1,6

91,7

Ensino Superior completo

16

8,1

8,3

100,0

Total
Não informada

193
5

97,5
2,5

100,0

Total

198

100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Ao somar a porcentagem dos usuários dessa pesquisa que declararam ter o ensino
fundamental incompleto (53,4%) com os que declararam ter o ensino fundamental
completo (11,9%) obtém-se o total de 65,3%. Esse valor se aproxima de 67,9%
encontrado por Correr et al. (2009) na pesquisa que validou o Pharmacy Services
Questionnaire.
Benazzi et al. (2010) ratificam esses dados, já confirmados também por outros
estudos, que apontam a predominância de pacientes de baixa escolaridade no grupo
de usuários do SUS.

Com relação à renda mensal familiar, observa-se pelos dados da TAB. 4 que quase
a metade da população da amostra (49,5%) declarou uma renda de até 3 salários
mínimos e 42,9% declararam uma renda de até 1 salário mínimo. Pela classificação
do IBGE, as classes sociais predominantes nessa amostra são “D” e “E”
respectivamente. Cabe registrar que apenas 1 respondente declarou que sua renda
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familiar era de 5 a 15 salários mínimos e nenhum usuário informou receber mais de
15 salários mínimos como renda mensal familiar.

RENDA FAMILIAR

Tabela 4
Nível de renda familiar dos respondentes
PERCENTUAL
PERCENTUAL
FREQUÊNCIA
(%)
VÁLIDO (%)

PERCENTUAL
ACUMULADO (%)

até 1 salário mínimo

84

42,4

42,9

42,9

de 01 a 03 salários mínimos

97

49,0

49,5

92,3

de 03 a 05 salários mínimos

14

7,1

7,1

99,5

05 a 15 salários mínimos

1

0,5

0,5

100,0

acima de 15 salários mínimos

-

-

-

196

99,0

100,0

2

1,0

198

100,0

Total
Não informada
Total
Fonte: Dados da pesquisa

Da mesma forma que a baixa escolaridade é mais prevalente no grupo de usuários
do SUS, Moimaz et al. (2010) verificaram, em um estudo sobre a satisfação e
percepção do usuário do SUS sobre o serviço público de saúde, uma maior
prevalência de distribuição da amostra entre classes sociais mais baixas.

Tabela 5
Frequência à Farmácia de Minas
VARIÁVEIS

FREQUÊNCIA

Uma vez por semana
Mais de uma vez por semana
De 15 em 15 dias
Uma vez por mês
Mais espaçadamente
Total

PERCENTUAL
(%)

PERCENTUAL
VÁLIDO (%)

PERCENTUAL
ACUMULADO (%)

4

2,0

2,0

2,0

1
13
129
51
198

0,5
6,6
65,2
25,8
100,0

0,5
6,6
65,2
25,8
100,0

2,5
9,1
74,2
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Ao consultar o usuário sobre a sua frequência à Farmácia de Minas de Igaratinga, a
TAB. 5 informa que a maioria dos respondentes (65,2%) frequenta a Farmácia uma
vez por mês. A resposta “mais espaçadamente” foi a segunda frequência mais
relatada com 25,8% das respostas.
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Tabela 6
Percepção da disponibilidade de medicamentos na Farmácia de Minas
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
DISPONIBILIDADE DO MEDICAMENTO FREQUÊNCIA
(%)
VÁLIDO (%)
ACUMULADO (%)
Sim, totalmente
79
39,9
40,1
40,1
Sim, parcialmente
Não
Total
Não informada

96
22
197
1

48,5
11,1
99,5
0,5

Total

198

100,0

48,7
11,2
100,0

88,8
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Conforme a TAB. 6, quanto à percepção dos usuários sobre a disponibilidade de
medicamentos na Farmácia de Minas de Igaratinga, 40,1% afirmaram ter recebido
todos os medicamentos da receita da última vez em que eles estiveram nessa
Farmácia, 48,7% responderam que receberam parcialmente os medicamentos e
11,2% não receberam os medicamentos. É importante ressaltar que a pergunta
destacava a expressão “Da última vez”. Os entrevistadores foram orientados a
enfatizar esta condição para os respondentes para que os mesmos se lembrassem
desse momento específico. A soma das respostas (sim parcialmente 48,7%) e (não
11,2%) totalizou 59,9%, representando mais da metade das respostas dos usuários.

Tabela 7
Motivo da indisponibilidade de medicamentos na Farmácia de Minas
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
MOTIVO DA INDISPONIBILIDADE FREQUÊNCIA
(%)
VÁLIDO (%)
ACUMULADO (%)
Estavam em falta
Não faziam parte da Relação
Municipal de Medicamentos
Não sei
Outro motivo
Total

101

85,6

87,1

87,1

10

8,5

8,6

95,7

3
2
116

2,5
1,7
98,3

2,6
1,7
100,0

98,3
100,0

Não informada
Total

2
118

1,7
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

A TAB. 7 informa que falta do medicamento na Farmácia de Minas foi o motivo
informado por 87,1% dos usuários que receberam parcialmente ou não receberam
os medicamentos, da última vez em que eles estiveram nessa Farmácia. O segundo
motivo, com apenas 8,6% das respostas refere-se ao fato do medicamento não fazer
parte da Relação Municipal de Medicamentos. Embora uma das opções de resposta
fosse “receita em desacordo com a legislação”, nenhum dos usuários marcou esta

87

opção. A resposta “outro motivo” foi registrada por dois usuários. O primeiro
informou que não tinha a procuração da neta para receber, em seu nome, os
medicamentos da receita. O segundo informou que não tinha “mg” (concentração)
do

comprimido

especificado

na

receita.

A

ausência

desta

informação,

provavelmente, inviabilizou a dispensação do medicamento, conforme relato
semelhante registrado no Relatório de 2011.

A disponibilidade de medicamentos representa uma das dimensões específicas do
acesso aos medicamentos nos serviços de saúde, podendo ser compreendida como
a presença de produtos definidos de acordo com as necessidades de saúde da
população, de forma contínua e com volume adequado à demanda (GUERRA JR.;
ACURCIO, 2003).

De acordo com Pereira (2005), a dificuldade de garantir o abastecimento regular de
medicamentos essenciais no serviço público tem sido um dos pontos críticos das
ações de saúde.

Em Minas Gerais, um estudo sobre disponibilidade de medicamentos essenciais em
duas regiões com índice de desenvolvimento humano menor que 0,699, concluiu
que

existem

baixa

disponibilidade

e

descontinuidade

na

oferta

desses

medicamentos no setor público. Os autores do estudo, cujos dados foram coletados
no momento da visita ao município (maio de 2001) e ao longo dos doze meses
imediatamente anteriores à pesquisa de campo, avaliaram que essa situação
penaliza os indivíduos de menor renda e que geralmente dependem do setor público
para receber gratuitamente os seus medicamentos (GUERRA JR. et al., 2004).

Outra pesquisa, realizada em municípios da Rede Farmácia de Minas, descreveu o
perfil de utilização de medicamentos de indivíduos com hipertensão e/ou diabetes.
Nessa pesquisa, constatou-se que o maior problema para a obtenção dos
medicamentos que não estavam disponíveis era a falta dos mesmos nas Farmácias
do SUS (PEREIRA et al., 2012). O estudo aponta também que os gastos mensais
com medicamentos utilizados pelos participantes da pesquisa foram elevados.
Embora os autores informem sobre a necessidade de analisar o que levou os
entrevistados a realizarem esses gastos, duas possibilidades são apresentadas:
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prescrição de medicamentos não pertencentes à RENAME e desabastecimento dos
estoques das farmácias (PEREIRA et al., 2012).

A busca por fontes alternativas como as redes privadas, instituições filantrópicas ou
similares torna-se recorrente quando há indisponibilidade de medicamentos no SUS
(GUERRA JR.; ACURCIO, 2003).
Moimaz et al. (2010, p. 1431) no estudo “Satisfação e percepção do usuário do SUS
sobre o serviço público de saúde” também apresentaram dados sobre a
indisponibilidade de medicamentos no SUS . Os autores listaram as falas mais
representativas da categoria “medicamentos”, em resposta à pergunta do que
poderia ser feito para melhorar os serviços de saúde nos municípios pesquisados
pelo grupo:

[...] mais remédio [...]
[...] falta remédio, antes tinha, agora quase não tem!
[...] mais remédios que as pessoas usam, pois não tem todos [...]
[...] não faltar remédios [...] MOIMAZ et al. (2010, p. 1431).

A constatação de que nem sempre o usuário tem acesso aos medicamentos
prescritos para o seu tratamento tem sido observada no serviço público de saúde e
pode ser explicada por deficiências técnicas e gerenciais da Assistência
Farmacêutica (MINAS GERAIS, 2008).
Tabela 8
Avaliação da disponibilidade de medicamentos na Farmácia de Minas
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE
FREQUÊNCIA
(%)
VÁLIDO (%)
ACUMULADO (%)
Melhorou
132
66,7
66,7
66,7
Ficou igual ao que era antes
43
21,7
21,7
88,4
Piorou
10
5,1
5,1
93,4
Não sei avaliar
13
6,6
6,6
100,0
Total
198
100,0
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Com relação à avaliação dos usuários sobre a disponibilidade de medicamentos da
Farmácia de Minas, observa-se pela TAB. 8, que 66,7% dos respondentes
informaram que a disponibilidade de medicamentos melhorou. A porcentagem de
pessoas que disseram que a disponibilidade ficou igual ao que era antes foi de
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21,7%. As respostas dos usuários que disseram que piorou ou que não sabiam
avaliar foram muito semelhantes, em torno de 5,1% e 6,6% respectivamente.

É importante observar que embora mais da metade dos usuários tenham informado
que receberam parcialmente os medicamentos ou não os receberam (48,7% +
11,2% = 59,9%), a porcentagem de respondentes que informou que a
disponibilidade de medicamentos no SUS melhorou, com a Farmácia de Minas em
funcionamento, foi maioria, alcançando o valor de 66,7%.

Embora esse resultado pareça incoerente, uma das hipóteses para explicar este fato
pode estar relacionada com um problema pontual de desabastecimento que refletiu
na baixa disponibilidade dos medicamentos na Farmácia de Minas de Igaratinga, no
período pesquisado, não comprometendo assim a avaliação do usuário quanto à
disponibilidade dos medicamentos após a implantação da Farmácia de Minas no
município.

Esta possibilidade foi considerada em função da informação fornecida pela
Farmacêutica responsável pela Farmácia de Minas de Igaratinga de que

essa

unidade não havia recebido o último pedido de medicamentos programado na
Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais. Além disso, o município também
não havia adquirido, nesse período, os medicamentos de sua programação.

É importante registrar que o município de Igaratinga possui pactuação do
componente básico da Assistência Farmacêutica totalmente centralizada no Estado,
o que torna a SES - MG a principal fornecedora de medicamentos para esta
unidade. O atraso no envio dos medicamentos ou mesmo a falta de medicamentos
nesta Secretaria afeta a disponibilidade de medicamentos nas unidades da Rede
Farmácia de Minas, comprometendo de maneira significativa a qualidade de vida
dos seus usuários.

A outra hipótese para justificar a alta porcentagem de usuários que informaram que
a disponibilidade de medicamentos no SUS melhorou com a Farmácia de Minas em
funcionamento pode estar relacionada com a baixa disponibilidade de medicamentos
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nessa Farmácia, no período anterior à implantação de uma unidade da Rede
Farmácia de Minas no município.

As duas hipóteses apresentadas não são excludentes. Sendo assim, pode-se inferir
também que uma terceira hipótese poderia ser formulada a partir da combinação
das duas hipóteses acima discutidas.

5.2.2 Satisfação com os serviços da Farmácia de Minas de Igaratinga

O objetivo deste questionário foi avaliar a satisfação dos usuários com os serviços
prestados pela Farmácia de Minas de Igaratinga. Foi solicitado que o usuário lesse
cada pergunta com atenção antes de respondê-la e se lembrasse das últimas vezes
em que ele esteve na Farmácia de Minas de Igaratinga. Cada item do questionário
iniciava com a proposição “como você classificaria” seguida do restante da pergunta.
A pontuação desse questionário foi calculada pela escala Likert de cinco pontos
conforme instrumento original, sendo: 1 = ruim, 2 = regular, 3 = bom, 4 = muito bom
e 5 = excelente. Para cada domínio ou para o instrumento todo, o escore foi
calculado pela soma das respostas do usuário dividido pelo número de questões
correspondentes. Assim, quanto mais próximo de 5, maior a satisfação com o
serviço e quanto mais próximo de 1, maior a insatisfação (CORRER et al., 2009).

A TAB. 9 informa todas as perguntas do questionário, o número de respondentes
para cada pergunta, a média e desvio–padrão das respostas e a proporção de
respostas “excelente” para cada item.

Em termos médios, a classificação da satisfação dos usuários com os serviços da
Farmácia de Minas de Igaratinga foi próxima de Muito Bom com resultado 3,91 (DP
= 0,83). A média geral de ocorrência de resposta excelente foi de 34,50%.

Entre as perguntas deixadas em branco apenas duas (P2 e P8) tiveram mais de
duas

ocorrências

entre

os

respondentes.

Essas

perguntas

tratavam

da
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disponibilidade do farmacêutico em responder as perguntas e do interesse do
farmacêutico pela saúde do usuário.

Tabela 9
Satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Farmácia de Minas de Igaratinga
RESPOSTA
DESVIO
PERGUNTA
FREQUÊNCIA MÉDIA
EXCELENTE
PADRÃO
(%)
P1 - A aparência profissional da farmácia?

197

4,26

0,82

48,73

P2 - A disponibilidade do farmacêutico em responder
suas perguntas?

194

4,04

0,89

35,05

P3 - A relação profissional do farmacêutico com você?

198

4,03

0,90

36,36

P4 - A habilidade do farmacêutico em avisá-lo sobre
problemas que você poderia ter com seus
medicamentos?

196

3,75

1,06

30,61

P5 - A prontidão no atendimento da sua receita?

196

4,05

0,95

39,30

P6 - O profissionalismo dos funcionários da farmácia?

197

4,16

0,90

43,70

P7 - A explicação do farmacêutico sobre a ação dos
seus medicamentos?

198

3,85

1,02

32,32

P8 - O interesse do farmacêutico pela sua saúde?

195

3,70

1,09

28,70

198

3,73

1,10

29,80

198

3,77

1,06

30,80

197

3,71

1,10

28,40

198

3,82

1,05

31,82

196

4,01

0,96

38,30

197

4,01

0,88

33,50

197

3,82

1,05

32,00

198

4,20

0,93

47,00

196

3,98

0,96

35,70

197

3,81

1,06

30,50

198

3,72

1,11

28,79

196

3,77

1,06

28,57

3,91

0,83

34,50

P9 - A ajuda do farmacêutico no uso dos seus
medicamentos?
P10 - O empenho do farmacêutico em resolver os
problemas que você tem com seus medicamentos?
P11 - A responsabilidade que o farmacêutico assume
com o seu tratamento?
P12 - As orientações do farmacêutico sobre como
tomar os seus medicamentos?
P13 - Os serviços da sua farmácia em geral?
P14 - As respostas do farmacêutico às suas
perguntas?
P15 - O empenho do farmacêutico em manter ou
melhorar a sua saúde?
P16 - A cortesia e respeito demonstrados pelos
funcionários da farmácia?
P17 - A privacidade nas conversas com o seu
farmacêutico?
P18 - O empenho do farmacêutico para assegurar que
os seus medicamentos façam o efeito esperado?
P19 - A explicação do farmacêutico sobre os possíveis
efeitos adversos dos medicamentos?
P20 - O tempo que o farmacêutico oferece para passar
com você?
Satisfação média
Fonte: Dados da pesquisa
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As maiores ocorrências de resposta “excelente” foram nos itens: P1(48,73%), P16
(47,00%), P6 (43,70%) e P5 (39,30%) que tratam respectivamente das seguintes
perguntas: a aparência profissional da farmácia; a cortesia e o respeito
demonstrados pelos funcionários da farmácia; o profissionalismo dos funcionários da
farmácia e a prontidão no atendimento da receita. De maneira oposta, as menores
ocorrências foram nos itens: P11 (28,40%) P20 (28,57%); P8 (28,70%) e P19
(28,79%) que se referem aos serviços cognitivos prestados pelo farmacêutico, mais
ligados à atenção farmacêutica. Respectivamente estes itens remetem às seguintes
perguntas: o interesse do farmacêutico pela sua saúde, a responsabilidade que o
farmacêutico assume com o seu tratamento, o tempo que o farmacêutico oferece
para passar com você e a explicação do farmacêutico sobre os possíveis efeitos
adversos dos medicamentos.

O item P1 (A aparência profissional da farmácia) obteve a maior média de satisfação
(4,26) e a maior ocorrência de respostas “excelente” (48,70%). Observa-se na TAB.
10 que nenhum usuário atribuiu a pontuação (1) (ruim) para essa pergunta e
somente três usuários classificaram como regular.

Esse resultado aponta para uma avaliação muito positiva dos usuários quanto à
estrutura da Farmácia de Minas de Igaratinga. A explicação para este resultado
pode estar relacionada com o fato das unidades da Rede apresentam projeto
arquitetônico padronizado que contempla, entre outros aspectos, ambiente
climatizado, área para atendimento com cadeiras para os usuários, instalações
sanitárias adequadas à legislação vigente e equipamentos diversos como:
purificador

eletrônico

de

água,

aparelho

TV

de

LCD,

aparelho

DVD,

microcomputadores e balança digital.

Essa estrutura traduz um conceito arrojado de farmácia pública e favorece uma
concepção humanizada de prestação de serviços, nem sempre presente no sistema
público de saúde e até mesmo em farmácias privadas.
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APARÊNCIA
Ruim
Regular
Bom
Muito bom
Excelente
Total
Não respondeu
Total

Tabela 10
Aparência profissional da Farmácia de Minas
PERCENTUAL
PERCENTUAL
FREQUÊNCIA
(%)
VÁLIDO (%)
3
1,5
1,5
38
19,2
19,3
60
30,3
30,5
96
48,5
48,7
197
99,5
100,0
1
0,5
198
100,0

PERCENTUAL
ACUMULADO (%)
1,5
20,8
51,3
100,0

Fonte: Dados da pesquisa

Este resultado não foi demonstrado por Correr et al. (2009) quando os autores
validaram o Pharmacy Services Questionnaire. Nessa pesquisa os dados foram
coletados em quatro farmácias e uma unidade de saúde de Curitiba – PR - Brasil. As
maiores ocorrências de respostas “excelente” foram para as perguntas P2, P6, P12
e P16. Para o item P1(A aparência profissional da farmácia) a média de satisfação
encontrada nesse estudo foi de 3,87 e a porcentagem de resposta “excelente” foi de
35%. Esta comparação reforça a percepção de que a estrutura da Farmácia de
Minas apresenta um diferencial que a torna mais bem avaliada pelos seus usuários.

Coincidentemente, na pesquisa de Correr et al. (2009), os itens P6 e P16 que
tratam do profissionalismo dos funcionários da farmácia e da cortesia e respeito
demonstrados pelos funcionários também estão presentes na relação dos quatro
itens com maior porcentagem de respostas “excelente” dessa pesquisa.

Consoante o modelo validado por Correr et al. (2009) as perguntas desse
questionário foram também agrupadas em dois domínios denominados “exposição
agradável” (primeiro domínio) e “manejo da terapia” (segundo domínio). O primeiro
domínio agrupou 8 questões referentes aos aspectos gerais do atendimento da
farmácia, incluindo a aparência e qualidade de atendimento da equipe, a
disponibilidade do farmacêutico e sua relação com o paciente, a qualidade de suas
respostas e a cortesia e respeito de toda equipe da farmácia (CORRER et al., 2009)

O segundo domínio agrupou 12 questões que contemplam os aspectos de serviços
cognitivos prestados pelo farmacêutico, mais fortemente relacionados à atenção
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farmacêutica. Entre eles, o interesse, empenho e responsabilidade assumidos pelo
farmacêutico na resolução de problemas do tratamento e melhoria/manutenção da
saúde do paciente, a qualidade das orientações dadas pelo farmacêutico, a
privacidade do atendimento e a disponibilidade de tempo para passar com o usuário
(CORRER et al., 2009).

A TAB. 11 permite visualizar as questões que pertencem a cada domínio, o
resultado da média de satisfação das respostas, a média geral de satisfação por
domínio e a porcentagem de respostas “excelente”.
No domínio “Exposição agradável” as maiores médias de satisfação e de respostas
“excelente” foram para a perguntas P1 (4,26 DP= 0,82 e 48,70%), P16 (4,20 DP=
0,93 e 47,00%), P6 (4,16 DP= 0,90 43,70%) e P5 ( 4,05 DP= 0,95 e39,50%) que
tratam respectivamente da aparência profissional da farmácia; da cortesia e o
respeito demonstrados pelos funcionários da farmácia; do profissionalismo dos
funcionários da farmácia e da prontidão no atendimento da receita. Resultado
semelhante foi encontrado na análise da TAB. 9 que agrupou as vinte perguntas do
questionário de satisfação dos usuários com os serviços da Farmácia de Minas de
Igaratinga.
No domínio “Manejo da terapia” a maior média de satisfação e de ocorrência da
resposta “excelente” (3,98 DP= 0,96 e 35,7%) foi no item P17 que trata da
privacidade nas conversas com o farmacêutico. Observa-se, na TAB. 14, que a
soma de respostas muito bom e excelente totalizou 70,4% representando a maioria
das respostas dos respondentes.
A maior pontuação para essa pergunta, dentro do domínio “Manejo da terapia” pode
ser explicada pelo projeto arquitetônico da Farmácia de Minas que contemplou, na
sua planta padrão, uma sala específica para o farmacêutico. Até então inexistente
nas farmácias públicas, este espaço proporcionou aos usuários a possibilidade de
um atendimento individualizado. Desta forma, a percepção de privacidade só foi
possível porque na concepção do Projeto Farmácia de Minas, foi priorizado um
espaço adequado para a prestação de serviços farmacêuticos, conforme se percebe
na TAB. 12.
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Tabela 11
Satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Farmácia de Minas, separados em
domínios
DESVIO EXCELENTE
PERGUNTA
FREQUÊNCIA MÉDIA
PADRÃO
(%)
EXPOSIÇÃO AGRADÁVEL
P1 - A aparência profissional da farmácia?

197

4,26

0,82

48,70

P2 - A disponibilidade do farmacêutico em responder
suas perguntas?

194

4,04

0,89

35,10

P3 - A relação profissional do farmacêutico com você?

198

4,03

0,90

36,40

P5 - A prontidão no atendimento da sua receita?

196

4,05

0,95

39,30

P6 - O profissionalismo dos funcionários da farmácia?

197

4,16

0,90

43,70

P13 - Os serviços da sua farmácia em geral?

196

4,01

0,96

38,30

197

4,01

0,88

33,50

198

4,20

0,93

47,00

4,09

0,72

40,25

196

3,75

1,06

30,60

198

3,85

1,02

32,30

195

3,70

1,09

28,70

198

3,73

1,10

29,80

198

3,77

1,06

30,80

197

3,71

1,10

28,40

198

3,82

1,05

31,80

197

3,82

1,05

32,00

196

3,98

0,96

35,70

197

3,81

1,06

30,50

198

3,72

1,11

28,80

196

3,77

1,06

28,60

3,79

0,95

30,67

P14 - As respostas do farmacêutico às suas
perguntas?
P16 - A cortesia e respeito demonstrados pelos
funcionários da farmácia?
Satisfação média
MANEJO DA TERAPIA
P4 - A habilidade do farmacêutico em avisá-lo sobre
problemas que você poderia ter com seus
medicamentos?
P7 - A explicação do farmacêutico sobre a ação dos
seus medicamentos?
P8 - O interesse do farmacêutico pela sua saúde?
P9 - A ajuda do farmacêutico no uso dos seus
medicamentos?
P10 - O empenho do farmacêutico em resolver os
problemas que você tem com seus medicamentos?
P11 - A responsabilidade que o farmacêutico assume
com o seu tratamento?
P12 - As orientações do farmacêutico sobre como
tomar os seus medicamentos?
P15 - O empenho do farmacêutico em manter ou
melhorar a sua saúde?
P17 - A privacidade nas conversas com o seu
farmacêutico?
P18 - O empenho do farmacêutico para assegurar que
os seus medicamentos façam o efeito esperado?
P19 - A explicação do farmacêutico sobre os possíveis
efeitos adversos dos medicamentos?
P20 - O tempo que o farmacêutico oferece para
passar com você?
Satisfação média
Fonte: Dados da pesquisa
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Tabela 12
Privacidade nas conversas com o farmacêutico da Farmácia de Minas
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PERCENTUAL
PRIVACIDADE
FREQUÊNCIA
(%)
VÁLIDO (%)
ACUMULADO (%)
Ruim
3
1,5
1,5
1,5
Regular
9
4,5
4,6
6,1
Bom
46
23,2
23,5
29,6
Muito bom
68
34,3
34,7
64,3
Excelente
70
35,4
35,7
100,0
Total
196
99,0
100,0
Não respondeu
2
1,0
Total
198
100,0
Fonte: Dados da pesquisa

Com média de satisfação 3,85 DP= 1,02 e 32,30% de respostas “excelente”, o item
P 7, que trata da explicação do farmacêutico sobre a ação dos medicamentos, foi o
segundo item melhor avaliado no domínio manejo da terapia. O terceiro foi o item
P12 que avalia as orientações do farmacêutico sobre como tomar os medicamentos.

Para aumentar a consistência dos dados e tornar a análise mais fidedigna Correr et
al. (2009) recomendam considerar a média das respostas do instrumento e de seus
domínios. Deste modo, em termos médios, a classificação dos usuários sobre a
satisfação com os serviços da Farmácia de Minas de Igaratinga foi próxima de
“Muito bom” (3,91). Esta percepção aumenta para “Muito bom” (4,09) quando se
considera o domínio “exposição agradável” e permanece em “Bom” com uma média
um pouco menor do que a média geral (3,79) quando se considera o domínio
“manejo da terapia”.
A pontuação menor para o domínio “manejo da terapia” já era esperada, pois,
reflete uma realidade já conhecida em que as ações do farmacêutico relacionadas
com a atenção farmacêutica ainda são incipientes na sua prática profissional, tanto
no âmbito da farmácia privada, quanto no âmbito da farmácia pública. Resultados
semelhantes, com piores escores de satisfação para o domínio “manejo da terapia”
também foram encontrados por Larson et al. (2002), Iglésias et al. (2005) e Correr et
al. (2009). Ratificando esse dado observa-se que, entre os quatro itens com maiores
escores de satisfação: P1 (4,26 DP = 0,822), P16 (4,20 DP = 0,929), P6 (4,16 DP =
0,898) e P5(4,05 DP = 0,954), nenhum deles faz parte do domínio “manejo da
terapia”.
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Esse fato pode ser explicado, em parte, por Pereira et al. (2005) quando afirmam:
“sabemos que a Atenção Farmacêutica, para acontecer, como foi pensada
originalmente, exige profundas mudanças filosóficas, no comportamento e, também,
na estrutura da farmácia, o que leva tempo, dedicação e persistência”.

Observa-se que a estrutura da Farmácia de Minas já está adequada a essa nova
prática profissional, mas as outras mudanças ainda não foram concretizadas. Na
prática, ainda prevalece o modelo centrado na tecnologia da gestão do
medicamento, com as atividades do ciclo da Assistência Farmacêutica absorvendo
grande parte do tempo do farmacêutico. Esse fato compromete o trabalho de
orientação ao usuário e repercute na satisfação dos mesmos. Soma-se a isso o fato
do farmacêutico, na maioria das vezes, não ter uma formação mais específica na
graduação que contemple essa nova prática profissional.

A despeito dos esforços da SES-MG em promover a capacitação dos farmacêuticos
no sentido de viabilizar essa prática na Rede Farmácia de Minas, a realidade
evidencia que ainda existe um longo caminho a percorrer nesta direção. A mudança
filosófica e de comportamento envolvida nessa prática, está apenas iniciando e
representa um grande desafio para gestores e farmacêuticos.

Considerando que um dos resultados do Programa Rede Farmácia de Minas é o
reconhecimento de suas unidades como estabelecimentos de saúde torna-se
preocupante a constatação de que a menor média de satisfação do domínio “Manejo
da terapia” remete ao item P8 que avalia o interesse do farmacêutico pela saúde do
usuário.

Embora a Farmácia de Minas de Igaratinga e outras Farmácias da Rede estejam
engajadas em um projeto piloto de Acompanhamento Farmacoterapêutico de
pacientes diabéticos, esse trabalho encontra-se em estágio inicial e os reflexos
dessa intervenção não puderam ser avaliados nessa pesquisa.

Os dados das TAB. 13 e TAB. 14 permitem comparar as porcentagens de respostas
Ruim, Regular, Bom, Muito bom e Excelente para cada pergunta do domínio
“Exposição agradável” e “Manejo da terapia”. É interessante observar na TAB. 13 o
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alto percentual da soma de respostas Muito bom e Excelente para as perguntas do
domínio “Exposição agradável”. Para todas as perguntas desse domínio a soma
destas duas respostas variou entre 69,40% a 79,8 % do total.
Tabela 13
Percentual de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Farmácia de Minas,
separados em domínios
EXPOSIÇÃO AGRADÁVEL
PERGUNTA
P1 - A aparência profissional da
farmácia?
P2 - A disponibilidade do
farmacêutico em responder suas
perguntas?
P3 - A relação profissional do
farmacêutico com você?
P5 - A prontidão no atendimento
da sua receita?
P6 - O profissionalismo dos
funcionários da farmácia?
P13 - Os serviços da sua farmácia
em geral?
P14
As
respostas
do
farmacêutico às suas perguntas?
P16 - A cortesia e respeito
demonstrados pelos funcionários
da farmácia?

FREQUÊNCIA

RUIM

REGULAR

BOM

MUITO BOM EXCELENTE

197

-

1,5

19,3

30,5

48,7

194

-

6,2

18,6

40,2

35,0

198

0,5

3,5

25,3

34,3

36,4

196

1

5,6

19,9

34,2

39,3

197

1

2,5

19,8

33,0

43,7

196

1

4,6

25,0

31,1

38,3

197

0,5

4,0

23,4

38,6

33,5

198

1,5

3,5

15,2

32,8

47,0

Fonte: Dados da pesquisa

Na TAB. 14 observa-se que no domínio “Manejo da Terapia” a soma destas
respostas é menor, entretanto o menor valor observado (58,4%) ainda representa
mais da metade das respostas dos usuários.

Diante destes valores é importante pontuar que os resultados de estudos de
satisfação de usuários de serviços de saúde apontam para altas taxas de satisfação.
“Este fenômeno é conhecido na literatura como efeito de "elevação" das taxas de
satisfação e é reportado mesmo quando as expectativas sobre os serviços são
negativas” (ESPERIDIÃO; TRAD, 2005, p. 304). As autoras complementam que era
de se esperar que no Brasil, os usuários manifestassem mais insatisfação com os
serviços de saúde oferecidos em virtude da dificuldade de acesso a serviços de boa
qualidade.
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Tabela 14
Percentual de satisfação dos usuários com os serviços prestados pela Farmácia de Minas,
separados em domínios
MANEJO DA TERAPIA
PERGUNTA
P4
A
habilidade
do
farmacêutico em avisá-lo sobre
problemas que você poderia ter
com seus medicamentos?
P7
A
explicação
do
farmacêutico sobre a ação dos
seus medicamentos?
P8 - O interesse do farmacêutico
pela sua saúde?
P9 - A ajuda do farmacêutico no
uso dos seus medicamentos?
P10
O
empenho
do
farmacêutico em resolver os
problemas que você tem com
seus medicamentos?
P11 - A responsabilidade que o
farmacêutico assume com o seu
tratamento?
P12 - As orientações do
farmacêutico sobre como tomar
os seus medicamentos?
P15
O
empenho
do
farmacêutico em manter ou
melhorar a sua saúde?
P17 - A privacidade nas
conversas
com
o
seu
farmacêutico?
P18 - O empenho do
farmacêutico para assegurar que
os seus medicamentos façam o
efeito esperado?
P19 A explicação do
farmacêutico sobre os possíveis
efeitos
adversos
dos
medicamentos?
P20 - O tempo que o
farmacêutico
oferece
para
passar com você?
Fonte: Dados da pesquisa

FREQUÊNCIA

RUIM

REGULAR

BOM

MUITO BOM EXCELENTE

196

2,0

10,2

29,1

28,1

30,6

198

1,0

10,6

22,7

33,4

32,3

195

3,1

10,8

27,7

29,7

28,7

198

4

8,1

28,3

29,8

29,8

198

3,0

6,6

31,8

27,8

30,8

197

4,6

8,1

27,9

31,0

28,4

198

3,0

6,1

28,8

30,3

31,8

197

2,5

8,1

25,9

31,5

32

196

1,5

4,6

23,5

34,7

35,7

197

3,0

8,1

24,4

34,0

30,5

198

5,0

7,6

26,8

31,8

28,8

196

3,0

9,2

24,5

34,7

28,6

Uma possível influência na elevação das taxas de satisfação pode estar relacionada
com os resultados de um estudo que avaliou o atendimento nos serviços do Sistema
Único de Saúde e a satisfação do usuário. Os resultados indicaram que os usuários
entrevistados em áreas de atendimento (hospitais, serviços de emergência)
apresentaram uma tendência para respostas mais satisfatórias, em torno de 40% a
50% maior quando comparada com as respostas dos usuários que foram
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entrevistados nas suas comunidades. Os autores do estudo sugerem que os
usuários que não estavam em área de atendimento responderam de forma mais
autêntica ao questionário sem o temor real ou suposto de que respostas
desfavoráveis pudessem gerar algum tipo de represália (GUEDES; GARCIA, 2001).

Embora esta situação não se aplique a essa pesquisa, uma vez que as entrevistas
foram feitas nas residências dos usuários, distantes da unidade de análise desse
estudo, as elevadas taxas de “Muito bom” e “Excelente” podem sugerir um possível
efeito de elevação das taxas de satisfação.

5.2.3 Relação entre a disponibilidade de medicamentos e a satisfação com
os serviços da Farmácia de Minas de Igaratinga

Com objetivo de investigar a relação entre a disponibilidade do medicamento e a
satisfação do usuário, realizou-se o teste de dependência entre a variável “Da última
vez que você foi à Farmácia de Minas você recebeu os medicamentos da sua
receita?” com a variável “Com a Farmácia de Minas em funcionamento como é
avaliada a disponibilidade dos medicamentos no SUS?” e também com a variável
“Satisfação média com os serviços da farmácia”. A primeira variável “Da última vez
que você foi à Farmácia de Minas você recebeu os medicamentos da sua receita?”
foi medida pela questão de número 6 do questionário sobre disponibilidade de
medicamentos. A segunda variável “Com a Farmácia de Minas em funcionamento
como é avaliada a disponibilidade dos medicamentos no SUS?” foi medida pela
questão de número 8 do mesmo questionário. A terceira variável “Satisfação média
com os serviços da farmácia” foi obtida pela média dos escores das questões que
avaliam a satisfação com os serviços da farmácia.

Por meio do teste do Qui-quadrado foi obtido o seguinte resultado sobre a influência
da variável “Da última vez que você foi à Farmácia de Minas você recebeu os
medicamentos da sua receita?” sobre a variável “Com a Farmácia de Minas em
funcionamento como é avaliada a disponibilidade dos medicamentos no SUS?”:
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Tabela 15
Disponibilidade de Medicamentos versus Avaliação da Disponibilidade
AVALIAÇÃO DA DISPONIBILIDADE

DISPONIBILIDADE
DE MEDICAMENTOS

MELHOROU

Sim, totalmente
Sim, parcialmente
Não
Total

FICOU IGUAL AO

PIOROU

QUE ERA ANTES

58
65
8
131

15
22
6
43

NÃO SEI AVALIAR

0
6
4
10

TOTAL

6
3
4
13

79
96
22
197

Fonte: Dados da pesquisa

A TAB. 15 mostra que existe uma tendência dos usuários, que encontraram os
medicamentos, a avaliarem melhor a disponibilidade de medicamentos do Programa
Farmácia de Minas. Os que encontraram parcialmente ou não encontraram os
medicamentos tiveram a tendência de avaliar a disponibilidade de medicamentos do
programa Farmácia de Minas de forma mais negativa.

A TAB. 16 mostra o resultado do teste do Qui-quadrado, que demonstra a influência
da variável “Da última vez que você foi à Farmácia de Minas você recebeu os
medicamentos da sua receita?” sobre a variável “Com a Farmácia de Minas em
funcionamento como é avaliada a disponibilidade dos medicamentos no SUS?”
(Pearson (22,299); Sig (0,0001).

Tabela 16
Chi-Square Tests
VALUE
Pearson Chi-Square
Likelihood Ratio
Linear-by-Linear Association
N of Valid Cases

ASYMP. SIG.
(2-SIDED)

DF

22,299
22,819

6
6

,001
,001

7,986
197

1

,005

Fonte: Dados da pesquisa

Mais importante foi a relação obtida entre a variável “Da última vez que você foi à
Farmácia de Minas você recebeu os medicamentos da sua receita?” com a variável
“Satisfação média com os serviços da farmácia”. O teste t de Student mostra que a
disponibilidade influencia a satisfação com os serviços da farmácia, sendo que as
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pessoas atendidas na totalidade tendem a avaliar os serviços da farmácia de forma
mais positiva, do que as atendidas parcialmente ou não atendidas (FIG. 3 e FIG. 4).

Figura 4 - Influência da disponibilidade de medicamentos
sobre a satisfação média com os serviços da
Farmácia - Disponibilidade Sim, Totalmente
versus Disponibilidade Sim, Parcialmente
Fonte: Dados da pesquisa

Figura 5 - Influência da disponibilidade de medicamentos
sobre a satisfação média com os serviços da
Farmácia - Disponibilidade Sim, Totalmente
versus Não Disponibilidade
Fonte: Dados da pesquisa
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A constatação da influência da disponibilidade de medicamentos sobre a satisfação
média com os serviços da Farmácia de Minas de Igaratinga demonstra como esta
questão é importante no sistema de saúde e como ela influencia positivamente na
avaliação dos serviços prestados.

Este fato pode ser explicado, em parte, pela afirmação de Nascimento Jr (2000 p.
18) quando o autor informa que “a disponibilidade regular de medicamentos nos
estabelecimentos de saúde aumenta a credibilidade da população sobre os serviços
prestados, aumenta também a resolutividade, diminui o retorno e a procura por
serviços de saúde”. Todos esses fatores influenciam positivamente na avaliação da
satisfação dos usuários.

De maneira oposta, Gouveia et al. (2005), informam que a falta de medicamentos é
um dos aspectos mais negativos do atendimento nas unidades de saúde, estando
entre os fatores que geram menores percentuais de satisfação dos usuários

A percepção do usuário é muito importante para o dimensionamento do reflexo das
ações que vem sendo desenvolvidas no setor saúde. A avaliação do seu grau de
satisfação é um importante indicador a ser considerado no planejamento das ações,
servindo como vetor de direcionamento e planejamento do serviço (MOIMAZ et al.,
2010).
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6. CONCLUSÕES, LIMITAÇÕES E RECOMENDAÇÕES DE NOVOS ESTUDOS

A implementação da política pública de Assistência Farmacêutica e a garantia do
acesso aos medicamentos essenciais continuam exigindo esforços permanentes dos
gestores do SUS. A desarticulação da Assistência Farmacêutica, observada nos
anos anteriores à publicação da Política Nacional de Medicamentos, em 1998, pôde
ser notada, no âmbito municipal, pelos registros dos Relatórios do PIRF de 1996 e
1997. Entretanto, o Relatório de 2008, elaborado dez anos após a publicação da
Política Nacional de Medicamentos e quatro anos após a publicação da Política
Nacional de Assistência Farmacêutica, evidenciou problemas semelhantes àqueles
apresentados nos primeiros Relatórios, demonstrando a cronicidade dos mesmos e
a pouca efetividade destas políticas públicas que, nem sempre garantiram, na
“ponta” dos serviços, os resultados esperados.

O Relatório do PIRF 2011 permitiu identificar vários pontos positivos da Farmácia
Municipal de Igaratinga, após a adesão do município ao Programa Rede Farmácia
de Minas. A presença de um farmacêutico na unidade e a ótima estrutura do setor
permitiram, entre outros aspectos, um atendimento mais humanizado no SUS.
Entretanto, relatos informaram também que o principal problema deste novo modelo
foi a ausência, no projeto original padronizado pela SES-MG, de um local específico
para receber os medicamentos encaminhados por esta Secretaria, trimestralmente,
para abastecer as unidades da Rede Farmácia de Minas.

Com o diferencial de contar obrigatoriamente com a presença de um farmacêutico, o
Programa Rede Farmácia de Minas conseguiu, finalmente, garantir a presença deste
profissional nas farmácias municipais do SUS. Embora esta presença já estivesse
prevista em outras políticas públicas de Assistência Farmacêutica, nem sempre, ela
era viabilizada. O incentivo financeiro do Estado de Minas Gerais para garantir a
permanência deste profissional em todos os municípios da Rede, principalmente
naqueles de pequeno porte, foi um avanço inquestionável desta política pública.

Desta forma, ao avaliar a satisfação atual dos usuários da Farmácia de Minas de
Igaratinga com os serviços prestados nesta Farmácia, o presente estudo
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demonstrou um resultado satisfatório com a média da satisfação próxima da escala
“muito bom”. O estudo demonstrou também que as pessoas que encontraram todos
os medicamentos apresentaram médias maiores de satisfação com os serviços
prestados.

Colaborou para esta avaliação o empenho pessoal da farmacêutica desta unidade,
que demonstrou ser uma pessoa competente, preocupada com a sua atualização
profissional e interessada em prestar um bom atendimento aos usuários.

Porém, os resultados que apontam para uma menor satisfação com o conjunto de
perguntas que caracterizam mais especificamente os serviços cognitivos prestados
pelo farmacêutico sinalizam a necessidade de maior investimento nesta área, com
mudanças que a favoreçam no sentido de torná-la mais efetiva. Para isso é
necessário um esforço conjunto do farmacêutico da unidade e dos gestores do SUS
no sentido de rever a organização dos serviços para permitir um maior envolvimento
do profissional com as atividades relacionadas ao cuidado do paciente.

O apoio dos gestores do SUS no sentido de favorecer a atualização permanente
destes profissionais, por meio de cursos e programas supervisionados de
acompanhamento farmacoterapêutico, é fundamental para que este programa
avance e consiga os resultados esperados nesta área de atuação do farmacêutico.

O esforço para esta mudança deverá ser constante, pois a literatura e a prática
demonstram que a mudança de paradigma, com o foco no usuário e não no
medicamento, ainda representa um grande desafio a ser vencido. Daí a importância
de valorizar os esforços dos gestores do SUS, no âmbito do Estado de Minas
Gerais, que desenharam esta política e que acreditaram na viabilidade desta
mudança.

Percebe-se, pelos resultados desse trabalho, que o Programa Rede Farmácia de
Minas já criou as condições estruturais necessárias à prática da atenção
farmacêutica nas suas unidades. A inserção da unidade de Igaratinga no projeto de
acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes diabéticos foi mais um passo
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nessa direção, demonstrando também o esforço dos gestores em avançar nesta
linha de atuação do farmacêutico.

Entretanto, se por algum motivo a combinação medicamento e informação não for
estabelecida, o sucesso do programa também fica comprometido. Considerando que
a disponibilidade de medicamentos é um importante componente do acesso e que a
sua ampliação, juntamente com o seu uso racional se configuram como principal
objetivo do programa Rede Farmácia de Minas, não deixa de ser preocupante um
dos resultados deste estudo que apontou que a maioria dos usuários desta
Farmácia encontrou parcialmente, ou não encontrou os medicamentos de sua
receita, da última vez em que os mesmos estiveram neste local. Mesmo
considerando a limitação de uma avaliação, baseada apenas em um momento
pontual (a última vez), o resultado aponta para uma fragilidade do serviço que pode
comprometer significativamente a qualidade de saúde dos seus usuários.

Considerando também que o medicamento é um insumo estratégico para as ações
de saúde, a sua indisponibilidade, gerada por interrupções do seu fornecimento,
representa, a despeito dos esforços dos três níveis de gestão do SUS, um grande
problema e, por conseguinte, um grande desafio a ser enfrentado.

Porém, a opção da pesquisadora deste trabalho pelo estudo de apenas uma
unidade de análise limitou a generalização dos dados encontrados nessa pesquisa,
restringindo os resultados ao próprio caso. Por isso, sugere-se a realização de
pesquisas futuras com a inclusão de um número maior de unidades da Rede
Farmácia de Minas para avaliar: a dificuldade ou facilidade do usuário para receber
os medicamentos do SUS, a disponibilidade de medicamentos essenciais e a
regularidade dessa disponibilidade nestas Farmácias. Isto permitira um diagnóstico
mais abrangente sobre o acesso dos usuários da Rede aos medicamentos
essenciais, no âmbito do SUS.

Sugere-se também a avaliação sistemática da satisfação dos usuários com os
serviços prestados nas unidades da Rede Farmácia de Minas. Os resultados destas
avaliações poderão contribuir para o planejamento dos serviços e aperfeiçoamento
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da política pública de Assistência Farmacêutica no âmbito do Estado de Minas
Gerais.
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APÊNDICE A
Termo de consentimento informado

Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração
Termo de consentimento informado
Pesquisa: ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: um estudo em município da Rede Farmácia de
Minas
Prezado (a)
Este é um convite para você participar voluntariamente da pesquisa científica do Mestrado
Profissional em Administração da Fundação Pedro Leopoldo-FPL. A pesquisa Co-Orientada pelo
Prof. Dr. Tarcísio Afonso tem por objetivo avaliar a satisfação dos usuários da unidade Farmácia de
Minas de Igaratinga com os serviços prestados.
Leia as informações abaixo antes de expressar seu consentimento para participar da pesquisa:
1) Esta pesquisa está programada para ocorrer em aproximadamente 20 (vinte minutos) e não
implica em qualquer risco para você;
2) Como a sua participação é voluntária você tem a liberdade de aceitar ou não responder às
questões e de recusar a participar no momento que você quiser;
3) Não haverá nenhum custo ou forma de ressarcimento decorrente da sua participação;
4) As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e os dados divulgados
não permitirão a sua identificação.
Em caso de qualquer dúvida você poderá esclarecer com a própria pesquisadora, a Mestranda Alba
Valéria Souto Melo Moraes, telefones (31) 32961881 ou (31) 99736178, albasouto@uol.com.br ou
com o Coorientador da pesquisa, Prof. Dr. Tarcísio Afonso pelos telefones (31) 99504015 (31)
33359188 professortarcisioafonso@gmail.com

Mestranda Alba Valéria Souto Melo Moraes
Termo de Consentimento Informado
Eu,...................................................................................................................
RG/CPF............................................... declaro estar informado(a) dos objetivos e procedimentos
dessa pesquisa e concordo em participar voluntariamente desse estudo. Foi-me garantido que posso
retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que isto me cause qualquer tipo de
constrangimento.
............................................................de............de.............

Assinatura do participante ou responsável..............................................................
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APÊNDICE B
Questionário de caracterização pessoal e percepção sobre a disponibilidade
de medicamentos na Farmácia de Minas de Igaratinga

Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração
Questionário de caracterização pessoal e percepção sobre a disponibilidade
de medicamentos na Farmácia de Minas de Igaratinga
1) Idade
2) Sexo

................
( ) Feminino

3) Escolaridade
( ) Analfabeto
( ) Ensino Fundamental
( ) Ensino médio
( ) Ensino superior

( ) Masculino

( ) completo
( ) completo
( ) completo

( ) incompleto
( ) incompleto
( ) incompleto

4) Renda mensal familiar
( ) até 1 salário mínimo
( ) de 01 a 03 salários mínimos
( ) de 03 a 05 salários mínimos
( ) de 05 a 15 salários mínimos
( ) mais de 15 salários mínimos
5) Com que frequência você vai à Farmácia de Minas?
( ) Uma vez por semana
( ) Mais de uma vez por semana
( ) De 15 em 15 dias
( ) Uma vez por mês
( ) Mais espaçadamente
6) Da última vez que você foi à Farmácia de Minas você recebeu os medicamentos da
sua receita?
( ) sim (totalmente)
( ) sim (parcialmente)
( ) não
7) Se sua resposta foi sim (parcialmente) ou não, por que os medicamentos não
estavam disponíveis na Farmácia de Minas?
( ) estavam em falta
( ) não faziam parte da Relação Municipal de Medicamentos
( ) receita em desacordo com a legislação
( ) não sei
( ) outro motivo (..............................................................................)
8) Com a Farmácia de Minas em funcionamento a disponibilidade dos medicamentos
no SUS
( ) melhorou
( ) ficou igual ao que era antes
( ) piorou
( ) não sei avaliar
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ANEXO A
Questionário de satisfação com os serviços da Farmácia de Minas de
Igaratinga.

Fundação Pedro Leopoldo
Mestrado Profissional em Administração
Questionário de Satisfação com os Serviços da Farmácia de Minas de
Igaratinga.
Nesta folha estão algumas perguntas sobre os serviços que você recebeu na
Farmácia de Minas de Igaratinga.
Antes de responder, leia cada pergunta com atenção e lembre-se das últimas vezes
em que você esteve nesta farmácia.
Na linha de cada pergunta, circule o número que melhor representa a sua opinião:
ruim, regular, bom, muito bom, excelente.
Não há respostas certas ou erradas. A sua resposta expressa a sua opinião.
Como você classificaria?

Ruim

Regular

Bom

Muito
Bom

Excelente

1

A aparência profissional da farmácia?

1

2

3

4

5

2

A disponibilidade do farmacêutico em 1
responder suas perguntas?

2

3

4

5

3

A relação profissional do farmacêutico 1
com você?

2

3

4

5

4

A habilidade do farmacêutico em avisá- 1
lo sobre problemas que você poderia ter
com seus medicamentos?

2

3

4

5

5

A prontidão no atendimento da sua 1
receita?

2

3

4

5

6

O profissionalismo dos funcionários da 1
farmácia?

2

3

4

5

7

A explicação do farmacêutico sobre a 1
ação dos seus medicamentos?

2

3

4

5

8

O interesse do farmacêutico pela sua 1
saúde?

2

3

4

5
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Regular

Bom

Muito
Bom

Excelente

A ajuda do farmacêutico no uso dos 1
seus medicamentos?
O empenho do farmacêutico em 1
resolver os problemas que você tem
com seus medicamentos?

2

3

4

5

2

3

4

5

11

A responsabilidade que o farmacêutico 1
assume com o seu tratamento?

2

3

4

5

12

As orientações do farmacêutico sobre 1
como tomar os seus medicamentos?

2

3

4

5

13

Os serviços da sua farmácia em geral?

1

2

3

4

5

14

As respostas do farmacêutico às suas 1
perguntas?

2

3

4

5

15

O empenho do farmacêutico em manter 1
ou melhorar a sua saúde?

2

3

4

5

16

A cortesia e respeito demonstrados 1
pelos funcionários da farmácia?

2

3

4

5

17

A privacidade nas conversas com o seu 1
farmacêutico?

2

3

4

5

18

O empenho do farmacêutico para 1
assegurar que os seus medicamentos
façam o efeito esperado?

2

3

4

5

19

A explicação do farmacêutico sobre os 1
possíveis
efeitos
adversos
dos
medicamentos?

2

3

4

5

20

O tempo que o farmacêutico oferece 1
para passar com você?

2

3

4

5

Como você classificaria?

9
10

Ruim

Fonte: CORRER et al. (2009)
Obrigada pela colaboração!

123

ANEXO B
Modelo de fachada da Farmácia de Minas para cidades contemporâneas

Nota: Projeto de fachada elaborado por Arq. Luis Moreira
Fonte: Minas Gerais (2008, p. 66)

ANEXO C
Modelo de fachada da Farmácia de Minas para cidades históricas

Nota: Projeto de fachada elaborado por Arq. Luis Moreira
Fonte: Minas Gerais (2008, p. 67)

