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Resumo 

A assistência farmacêutica deve ser entendida com um conjunto de ações voltadas à 

promoção, proteção e recuperação da saúde, na perspectiva da obtenção de resultados 

concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. As ações de assistência 

farmacêutica passaram a ter maior importância para os serviços de saúde, após a 

verificação que os gastos com medicamentos eram bastante elevados. Portanto, o 

objetivo desta pesquisa foi avaliar a evolução da assistência farmacêutica no Brasil em 

relação aos aspectos legais e ao contexto histórico. Para o alcance do propósito deste 

trabalho, o método utilizado foi principalmente através de pesquisas qualitativas na rede 

mundial de computadores.  

Palavras chave: Assistência farmacêutica; Sistema único de saúde; Farmacêutico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Abstract 

Pharmaceutical assistance should be understood with a set of actions aimed at 

promoting, protecting and recovering health, with a view to obtaining concrete results 

and improving the quality of life of the population. Pharmaceutical assistance actions 

became more important for health services, after checking that drug costs were quite 

high. Therefore, the objective of this research was to evaluate the evolution of 

pharmaceutical care in Brazil in relation to legal aspects and the historical context. To 

achieve the purpose of this work, the method used was mainly through qualitative 

research in the world wide computer network. 

 

 

Keywords: Pharmaceutical care; Health Unic System; Pharmaceutical. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Toda atividade profissional exercida por farmacêuticos, no Brasil, está sob a 

jurisdição do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que regulamenta e disciplina o seu 

exercício, com base na Lei nº 3.820, assinada, no dia 11 de novembro de 1960. Os 

conselhos são formados com o objetivo de zelar pelos princípios da ética e da disciplina 

da classe dos que exercem qualquer atividade farmacêutica no Brasil. (CONSELHO 

FEDERAL DE FARMÁCIA, 2015).  

A publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais de 2002 - DCN (resolução 

CNE/CES 02/2002) foi um importante marco histórico para a profissão ao determinar 

que a formação do farmacêutico deve ter como foco a preparação para atuar no Sistema 

Único de Saúde - SUS, articulado ao contexto social, participando e contribuindo para o 

desenvolvimento da sociedade.  

Em 2013 foi aprovada a Resolução CFF nº 578, que regulamenta as atribuições 

técnico-gerenciais do farmacêutico na gestão da assistência farmacêutica no âmbito do 

Sistema Único de Saúde onde fica evidente que o farmacêutico, na gestão da 

assistência farmacêutica, assume um papel de liderança técnico-científica na área, 

sendo corresponsável, ainda, pela qualificação das equipes, dos serviços de saúde e 

do controle social da saúde. (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2015). 

Alguns dos desafios enfrentados pelo farmacêutico no SUS são ampliar o acesso e 

garantir o uso racional de medicamentos, integrar a assistência farmacêutica às demais 

políticas de saúde, otimizar os recursos financeiros existentes e tornar a gestão 

eficiente. (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2015). 

Uma vez que a assistência farmacêutica está incluída no campo de atuação do SUS 

como parte da assistência terapêutica integral, o planejamento da assistência 

farmacêutica deve ser elaborado em consonância com a política de saúde, visando a 

redução de riscos e o estabelecimento de condições que assegurem acesso universal 

e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde 

(BRASIL, 1990). 

Neste sentido, para que se obtenha uma gestão de sucesso no planejamento da 

assistência farmacêutica, é fundamental que exista, formalmente, uma Coordenação na 

estrutura organizacional da secretaria de saúde e que essa coordenação tenha uma 

inserção hierárquica bem próxima do gestor maior das secretarias, respeitando-se e 
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adaptando-se às particularidades de cada instituição (CONSELHO FEDERAL DE 

FARMACIA, 2015). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde - OMS, as formas como os sistemas de 

saúde são financiadas determina se as pessoas podem obter atenção à saúde e se 

enfrentam dificuldades financeiras como resultado da obtenção deste cuidado e, assim, 

o desenho e a implementação de um adequado sistema de financiamento são 

essenciais na busca de cobertura universal (CARRIN e col., 2007; CARRIN e col., 2008; 

EVANS e col., 2010). 

Um dos temas mais discutidos nos últimos anos em saúde coletiva é o financiamento 

dos sistemas de saúde. O financiamento consiste em um processo de arrecadação de 

recursos monetários destinados à execução de um gasto, à realização de um 

investimento ou à obtenção de um objetivo específico (BRASIL, 2009a) 

Este financiamento impacta diretamente o serviço de assistência farmacêutica, uma 

vez que, caso haja sub-financiamento do sistema, também se espera que haja 

problemas quanto à oferta de medicamentos, não só em relação à disponibilidade de 

produtos, mas também quanto à racionalidade do uso e gestão dos serviços 

farmacêuticos. Esses problemas têm sido confirmados por alguns estudos realizados 

nos últimos anos (OPAS, 2005; BANCO MUNDIAL, 2007; VIEIRA, 2008). 

É inegável observar consideráveis avanços nos marcos legais que embasam e 

orientam a gestão farmacêutica no SUS, oriunda da publicação da Política Nacional de 

Medicamentos - PNM em 1998 (Brasil, 2001) e Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica - PNAF em 2004 (Brasil, 2004), as quais estabelecem, em certa medida, 

a visão e a missão para esta área no Brasil. A PNM define assistência farmacêutica 

como um "grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar 

as ações de saúde demandadas por uma comunidade. Envolve o abastecimento de 

medicamentos em todas e em cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e 

controle de qualidade, a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o 

acompanhamento e a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação 

sobre medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do paciente 

e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos" (BRASIL, 2001).  
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2. OBJETIVOS  

 

2.1. Objetivo geral 

• Analisar e discutir o papel do farmacêutico no Sistema Único de 

Saúde.  

 

2.2. Objetivos específicos 

• Descrever a estruturação dos blocos de financiamento da Atenção 

Farmacêutica; 

• Avaliar o impacto financeiro da presença do farmacêutico no SUS; 

• Descrever sobre a legislação pertinente à assistência farmacêutica no 

SUS.  

 

3. METODOLOGIA  

 

Trata-se de uma revisão bibliográfica, utilizando-se material científico 

publicado em artigos, livros, revistas e sites especializados. Foram utilizadas as 

palavras-chave para busca dos artigos: assistência farmacêutica no Sistema 

único de saúde, saúde pública, sistema único de saúde, farmacêutico e sua 

evolução, farmácia clínica, atuação do farmacêutico. Foram utilizados artigos 

publicados entre 2000 e 2019. 

Após leitura crítica, alguns artigos foram selecionados e partes destes foram 

utilizados para confecção deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

4. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1. A evolução da Assistência Farmacêutica no Brasil  

 

A Política pública de Assistência Farmacêutica teve início em 1971, com a criação 

da Central de Medicamentos (CEME), com objetivo de fiscalização da produção de 

medicamentos e a distribuição destes para a população de baixo poder aquisitivo. A 

partir desses objetivos, a CEME definiu as políticas para o setor farmacêutico, além de 

centralizar a aquisição de medicamentos pelo governo.  Através do Decreto nº 2.283 de 

24 de julho, a CEME foi desativada em 1997, comprovada por sua ineficiência como 

escassez de medicamentos, excesso de outros e entre outros problemas (GOMES, 

2011) 

Com a desativação da CEME, a Portaria GM/MS nº 3.916 de 30 de outubro de 1998 

definiu a Política Nacional de Medicamentos (PNM). Essa política tem como principal 

propósito “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a 

promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados essenciais”. 

A PNM tem como diretrizes principais o estabelecimento da relação de medicamentos 

essenciais, a reorientação da assistência farmacêutica, sendo também uma de suas 

prioridades, o estímulo à produção de medicamentos e a sua regulamentação sanitária 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1998) 

A partir das diretrizes definidas na PNM, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) foi elaborada e o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária foi definido, através 

da Lei nº 9.782 de 26 de janeiro de 1999. A ANVISA é responsável pela regulamentação, 

controle e fiscalização de produtos e serviços que podem ocasionar riscos à saúde. 

Portanto, os medicamentos fazem parte da competência da ANVISA. Do mesmo modo, 

influenciada pela PNM, a Lei nº 9.787 de 10 de fevereiro de 1999, denominada “Lei de 

Genéricos”, regulamentou os medicamentos genéricos, com o propósito de maior 

acesso da população brasileira aos medicamentos por meio de menores preços, mas 

com a qualidade e segurança necessárias, podendo ser intercambiável com 

medicamentos de referência (BRASIL, 1999) 

Posteriormente em 2004, é instituído o Programa Farmácia Popular do Brasil através 

do Decreto nº 5.090 de 20 de maio. Este programa visa ao aumento do acesso da 

população aos medicamentos, mediante convênios realizados com Estados, Distrito 

Federal e Municípios, além de hospitais filantrópicos e rede privada de drogarias e 

farmácias. O rol de medicamentos a ser disponibilizado é definido pelo Ministério da 
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Saúde, considerando-se as evidências epidemiológicas e prevalências de doenças e 

agravos, sem prejuízo do abastecimento da rede pública nacional do Sistema Único de 

Saúde (BRASIL, 2004) 

Já em 2007,  a Portaria GM/MS n. 204, de 29 de janeiro de 2007 - Regulamenta o 

financiamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os serviços de 

saúde, na forma de blocos de financiamento, com o respectivo monitoramento e 

controle. Estabelece a forma de transferência dos recursos financeiros federais. É 

prevista ainda no Bloco de Gestão, a possibilidade de financiamento para a estruturação 

dos serviços, podendo inclusive ser utilizado na Assistência Farmacêutica (CONSELHO 

FEDERAL DE FARMÁCIA, 2015) 

Em 2012, a Portaria MS nº 1.214/2012 Institui o Programa Nacional de Qualificação 

da Assistência Farmacêutica no SUS – Qualifar, do qual engloba desde investimentos 

na estruturação dos serviços farmacêuticos até ações de cuidado ao usuário. A proposta 

é contribuir para o aprimoramento, implementação e integração das atividades da 

assistência farmacêutica nas ações e serviços de saúde, visando uma atenção contínua, 

integral, segura, responsável e humanizada. Em 2013 a Portaria MS nº 980/2013 revoga 

a Portaria 1215/2013, oferecendo novo regulamento para a transferência de recursos 

para o Programa Qualifar-SUS (BRASIL, Ministério da saúde) 

E através da Portaria nº 271, de 27 de fevereiro de 2013 visando a Base Nacional 

de Dados de Ações e Serviços da Assistência Farmacêutica, no âmbito do SUS. 

Referindo-se ao registro das entradas, saídas e dispensações dos medicamentos dos 

Componentes Básico, Estratégico e Especializado da Assistência Farmacêutica 

(constantes na RENAME vigente) e do Programa Farmácia Popular do Brasil 

(CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2007/GM/GM-204.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2012/prt1214_13_06_2012.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0980_27_05_2013.html
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4.2. Divisão dos blocos de financiamento da Assistência Farmacêutica  

4.2.1. Componente Básico da Assistência Farmacêutica (CBAF): 

Destina-se à aquisição de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica 

no âmbito da atenção básica em saúde e àquelas relacionadas a agravos e programas 

de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados da atenção básica, sendo 

composto de: 

a) Parte financeira fixa: valor per capita transferido ao Distrito Federal, estados 

e/ou municípios, conforme pactuação nas Comissões Intergestores Bipartite 

(CIB). Os estados e municípios devem compor o financiamento da parte fixa, 

como contrapartida. 

b) Parte financeira variável: consiste em valores per capita destinados à aquisição 

de medicamentos e insumos de Assistência Farmacêutica dos Programas de 

Hipertensão e Diabetes, Asma e Rinite, Saúde Mental, Saúde da Mulher, 

Alimentação e Nutrição e Combate ao Tabagismo. 

Os medicamentos que fazem parte da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica 

são financiados pelo Ministério da Saúde, Estados e Municípios. De acordo com 

a Portaria n° 1.555, de 30 de julho de 2013, a partida federal é de R$ 5,10/habitante/ano, 

e as contrapartidas estadual e municipal devem ser de no mínimo R$ 2,36/habitante/ano 

cada, sendo que esses recursos devem ser aplicados no custeio dos medicamentos 

destinados aos agravos prevalentes e prioritários da Atenção Básica, presentes 

na Rename vigente (BRASIL, 2013). 

Também podem ser comprados com esses recursos, os medicamentos fitoterápicos 

estabelecidos na Rename, matrizes homeopáticas e tinturas-mães conforme 

Farmacopeia Homeopática Brasileira. Um percentual de até 15% da soma das 

contrapartidas estaduais e municipais pode ser aplicado também em ações de 

estruturação das Farmácias do SUS, e qualificação dos serviços farmacêuticos 

destinados à Assistência Farmacêutica Básica, além da responsabilidade pela aquisição 

e distribuição das Insulinas Humanas NPH e Regular (frascos de 10 ml) e dos 

Contraceptivos orais e injetáveis, além do DIU e Diafragma (BRASIL, 2013). 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt1555_30_07_2013.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relacao_nacional_medicamentos_rename_2017.pdf
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4.3. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF): 

É o componente destinado à garantia do acesso equitativo a medicamentos e 

insumos, para prevenção, diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de 

perfil endêmico, com importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que 

acometem populações vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de 

saúde do SUS (BRASIL, Ministério da Saúde). 

Os custeios são de ações de assistência farmacêutica nos seguintes programas 

de saúde estratégicos: controle de endemias, tais como a tuberculose, hanseníase, 

malária, leishmaniose, doença de Chagas e outras doenças endêmicas de 

abrangência nacional ou regional; anti-retrovirais dos Programas de DST/Aids, 

Sangue e Hemoderivados e Imunobiológicos (BRASIL, Ministério da Saúde). 
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4.3.1. Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF): 

Inicialmente descrito através da Portaria GM/MS nº 2.981, de 26 de novembro de 

2009, do qual foi revogada pela Portaria Nº1.554 de julho de 2013 que dispõe sobre 

as regras de financiamento e execução do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica no âmbito do Sistema Único de Saúde, consolidando como uma 

importante estratégia para a garantia do acesso a medicamentos no SUS. Sua 

principal característica é a garantia da integralidade do tratamento medicamentoso 

para todas as doenças contempladas no CEA (BRASIL, Ministério da Saúde). 

No sentido estrito do tratamento medicamentoso no âmbito da Assistência 

Farmacêutica, o Componente Especializado se relaciona diretamente com 

o Componente Básico, visto que o tratamento de muitas doenças contempladas no 

CEAF deve ser iniciado na atenção básica. Esse raciocínio, além de contribuir para a 

garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, facilita a divisão das 

responsabilidades entre os entes federados (BRASIL, Ministério da Saúde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2981_26_11_2009_rep.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2009/prt2981_26_11_2009_rep.html
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4.4. Análise da gestão na assistência farmacêutica 

O Conselho Nacional de Saúde (CNS), em 2004 aprovou através da Resolução n. 

338, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), que a define 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, 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 da qualidade de 

vida da população. (BRASIL, 2004)” 

A Assistência Farmacêutica representa hoje um dos setores de maior impacto 

financeiro no âmbito das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e a tendência de 

demanda por medicamentos é crescente. A ausência de um gerenciamento efetivo pode 

acarretar grandes desperdícios, sendo considerado recurso crucial (MSH, 1997). 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) constituem a principal porta de entrada do 

sistema de assistência à saúde estatal em nosso país. Nelas, de maneira geral, as 

farmácias ocupam espaços relativamente pequenos, cerca de 20 metros quadrados, os 

quais são estruturados como um local de armazenamento dos medicamentos até que 

sejam dispensados. O atendimento é quase sempre externo, em local de circulação da 

unidade de saúde e os medicamentos são dispensados através de uma "janela" ou 

balcão envidraçado (ARAUJO, 2005). 

Para dar suporte ao correto gerenciamento da Assistência Farmacêutica, criou-se o 

sistema Hórus (Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica), que tem 

por objetivo contribuir para a qualificação da gestão da assistência farmacêutica nas 

três esferas de gestão da saúde, promovendo melhoria do atendimento nos serviços 

e da qualidade de vida dos usuários. Este sistema é ofertado pelo Departamento de 

Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde (DAF/MS) e 

foi concebido em 2009 para atender às singularidades da gestão da assistência 

farmacêutica no SUS, por meio dos seus componentes: básico, estratégico e 

especializado, além do Componente Indígena da Assistência Farmacêutica (BRASIL, 

Ministério da saúde). 

Através do Hórus, alguns dos benefícios obtidos são identificação em tempo real 

dos estoques nos estabelecimentos de saúde que gerenciam medicamentos e 

insumos, rastreabilidade dos produtos distribuídos e dispensados, controle e 
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monitoramento dos recursos financeiros investidos na aquisição e distribuição dos 

medicamentos, além de contribuição com a formação da Base Nacional de dados de 

ações e serviços da Assistência Farmacêutica no SUS (Portaria GM/MS nº 271/2013), 

que auxilia o monitoramento e avaliação da assistência farmacêutica no país (BRASIL, 

Ministério da saúde). 

Quanto à aquisição dos medicamentos, uma das principais atividades da Gestão 

da Assistência Farmacêutica, deve estar estreitamente vinculada às ofertas de 

serviços e à cobertura assistencial dos programas de saúde. Para uma boa aquisição 

de medicamentos deve atentar-se ao ciclo da Assistência Farmacêutica, onde 

resultado de uma atividade é o ponto de partida para outra e a ausência ou a execução 

de forma inadequada de uma delas, acaba impedindo o correto funcionamento de todo 

o ciclo. As etapas do ciclo da Assistência Farmacêutica são (CONSELHO FEDERAL 

DE FARMÁCIA, 2015).  

• Seleção: é um processo de escolha de medicamentos, baseado em 

critérios epidemiológicos, técnicos e econômicos, estabelecidos por uma 

Comissão de Farmácia e Terapêutica (CFT), visando assegurar 

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. É a partir da 

seleção que são desenvolvidas as demais atividades;  

• Programação: consiste em estimar quantidades a serem adquiridas para 

atendimento a determinada demanda dos serviços, por determinado 

período de tempo. A programação deve ser feita com base em uma Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e Relação Municipal de 

Medicamentos Essenciais (REMUME), estabelecida e consensuada na 

etapa de seleção. Nessa lista, os medicamentos devem encontrar-se 

listados por nome genérico, forma farmacêutica e apresentação, e 

elencados, preferencialmente, pelo nível de complexidade no qual serão 

utilizados. A programação inadequada reflete diretamente sobre o 

abastecimento e o acesso ao medicamento; 

• Aquisição: consiste num conjunto de procedimentos pelos quais se efetiva 

o processo de compra dos medicamentos, de acordo com uma 

programação estabelecida, com o objetivo de suprir necessidades de 

medicamentos em quantidade, qualidade e menor custo-efetividade e 

manter a regularidade do sistema de abastecimento. A programação da 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2013/prt0271_27_02_2013.html
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aquisição deve responder: O que comprar? Para quem? Modo de comprar? 

Quanto? Quando? Como comprar? 

• Armazenamento: é o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos 

que tem por finalidade assegurar as condições adequadas de recepção, 

armazenamento, conservação e de um controle de estoque eficaz, bem 

como garantir a disponibilidade dos medicamentos em todos os locais de 

atendimento ao usuário;  

• Distribuição: consiste no suprimento de medicamentos às unidades de 

saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno. A distribuição de 

medicamentos deve garantir rapidez e segurança na entrega, eficiência no 

controle e informação; 

• Prescrição: instrumento no qual se apoia a dispensação. Conforme a PNM, 

a ‘prescrição de medicamentos’ é o “ato de definir o medicamento a ser 

consumido pelo paciente, com a respectiva dosagem e duração do 

tratamento. Em geral, esse ato é expresso mediante a elaboração de uma 

receita médica”. A ‘receita’ é, portanto, o documento formal e escrito que 

estabelece o que deve ser dispensado ao paciente e como o paciente deve 

usá-lo;  

• Dispensação: é o ato profissional farmacêutico, que consiste em 

proporcionar um ou mais medicamentos, em resposta à apresentação de 

uma receita elaborada por um profissional autorizado. Neste ato o 

farmacêutico exerce a Atenção Farmacêutica, sendo a interação direta do 

farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a 

obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria 

da qualidade de vida.  

 

Toda esta estrutura tem como gestor o Farmacêutico, que deve zelar pela correta 

aplicação de recursos, além de orientar a população quanto ao Uso Racional de 

Medicamentos e garantir que não haja desperdício do dinheiro público. Este papel 

fundamental pode ser validado pela economia resultante de sua correta aplicação. 
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4.5. Análise da redução de custos aliada a assistência farmacêutica 

Pouco se fala sobre este assunto, mas até 24,2% das internações hospitalares de 

urgência ou emergência são provocadas por problemas relacionados a medicamentos 

(PRMs) e cerca de 70% podem ser evitadas (PATEL; ZED, 2002).  

Considerando esses dados, somente em 2013, o país poderia ter economizado até 

R$ 2,5 bilhões com hospitalizações de urgência e emergência. Segundo dados do 

Departamento de Informática do SUS (Datasus), em 2017 foram registradas 3,2 

milhões de internações de urgência e emergência associadas a problemas com 

medicamentos no país, que custaram R$3,6 bilhões aos cofres públicos (considerando 

o custo médio de R$1,13 mil por internação pelo SUS). O montante que poderia ser 

economizado corresponde a 70% desse valor (SPIGUEL, 2017). 

A redução de custos para o sistema de saúde, por meio do trabalho do 

farmacêutico, foi constatada em estudo realizado no município de Blumenau (SC), em 

2005. Ao aumentar o número de farmacêuticos de 2 para 11, a prefeitura ampliou o 

gasto com salário de R$33 mil para R$181,8 mil, mas economizou R$1,6 milhão de 

reais nas despesas com medicamentos (dados anuais) (SPIGUEL, 2017). 

Os gastos com medicamentos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 

mediante ação judicial cresceu mais de 1.000% em sete anos, passando de R$103 

milhões em 2008 para R$1,1 bilhão em 2015. É o que aponta estudo feito pelo Instituto 

de Estudos Econômicos (Inesc). Segundo o relatório da pesquisa, essa despesa 

correspondia a 1% do orçamento destinado a medicamentos pelo Ministério da Saúde 

em 2008. Em 2016, o gasto correspondeu a quase 8% (SPIGUEL, 2017). 

Chamado de judicialização da Saúde, esse fenômeno pode ser minimizado com 

intervenção farmacêutica. A partir da inserção de um farmacêutico nos quadros da 

Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, por meio de um termo de cooperação 

técnica do órgão com o Conselho Regional de Farmácia daquele estado, o CRF-RS, 

os defensores públicos conseguiram resolver 80% das demandas pela via 

administrativa, reduzindo em 20% o número de processos judiciais. (SPIGUEL, 2017). 

No Brasil, há farmacêuticos que buscam alternativas para desenvolver a Atenção 

Farmacêutica isoladamente, entretanto, pode-se observar que, na maioria dos casos, 

esse novo processo está associado às universidades e a seus docentes. De maneira 

geral, podemos considerar que a atividade de Atenção Farmacêutica ainda é incipiente 

no Brasil, tanto no setor público quanto no privado. Para a implementação efetiva da 

Atenção Farmacêutica no setor público, deve-se conscientizar os gestores de que esta 

atividade reduz custos para o sistema saúde e melhora a qualidade de vida.  
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4.6. Análise da assistência farmacêutica: atuação clínica do farmacêutico.   

4.6.1. Dispensação  

A partir da Política Nacional de Medicamentos, elaborada em 1998, instituiu-se o 

acesso ao serviço de dispensação ao usuário, orientando para a promoção do uso 

racional dos medicamentos, e conceituando a dispensação 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. Nesse ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre 

o uso adequado do medicamento. São elementos importantes da orientação, a ênfase 

no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação com outros 

medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de 

conservação dos produtos. (BRASIL, 1998, p. 26).  

O farmacêutico tem função importante na Assistência Farmacêutica, na medida 

em que é o único profissional da equipe de saúde que tem sua formação técnico-

científica fundamentada na articulação de conhecimentos das áreas biológicas e 

exatas. Em relação à atividade do farmacêutico neste teatro de operações, a 

Organização Mundial de Saúde (OMS) reconheceu que esse é o profissional com 

melhor capacitação para conduzir as ações destinadas à melhoria do acesso e 

promoção do uso racional dos medicamentos, sendo ele indispensável para organizar 

os serviços de apoio necessários para o desenvolvimento pleno da assistência 

farmacêutica, sendo assim deve-se destacar que o processo de dispensação não 

configura apenas a ocasião em que determinada prescrição é aviada, mas, sim, um 

conjunto de ações assim definidas: 

a) Obter prescrição: adquirir, alcançar, interpretar, entender, executar, 

analisar; 

b) Fornecer: abastecer, proporcionar o necessário;  

c) Entregar: passar às mãos ou à posse de alguém; 

d) Avaliar: aferir, medir, julgar;  

e) Informar: dar informe ou parecer sobre comunicar, dar notícias; 

f) Orientar: dirigir, guiar, caminhar junto, reconhecer e examinar a situação; 

g) Educar – promover a troca de saberes entre os sujeitos. 
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4.6.2. Atenção farmacêutica  

O termo Atenção Farmacêutica foi adotado e oficializado, no Brasil, a partir de 

discussões lideradas pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), OMS, 

Ministério da Saúde e Universidades. Nesse encontro foi definido o conceito de 

Atenção Farmacêutica como:  

[...] 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 e 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. 17-18). 

Além do conceito de Atenção Farmacêutica, foram definidos nesse mesmo 

encontro os macros componentes da prática profissional para o exercício da Atenção 

Farmacêutica, tais como: educação em saúde (promoção do uso racional de 

medicamentos), orientação farmacêutica, dispensação de medicamentos, 

atendimento farmacêutico, acompanhamento/seguimento farmacoterapêutico e 

registro sistemático das atividades (IVAMA et al., 2002). 
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4.6.3. Atenção farmacêutica na adesão da terapia medicamentosa 

Em um estudo realizado num serviço de Atenção Farmacêutica nos Estados 

Unidos (entre junho de 2003 a abril de 2004), com 157 pacientes diabéticos, foi 

demonstrado que, durante o acompanhamento farmacoterapêutico, houve aumento 

significativo no número de pacientes com hemoglobina glicada controlada (19% no 

início do estudo, para 50% no final) e no número de pacientes que alcançaram o valor 

satisfatório de LDL-colesterol (30% no início para 56% ao final do estudo). Além 

desses parâmetros, houve aumento no número de pacientes que realizaram exames 

dos olhos e pés e que iniciaram a utilização de aspirina (KIEL; MCCORD, 2005).  

Resultados similares foram demonstrados por Clifford e colaboradores (2005) 

durante o acompanhamento farmacoterapêutico (de 12 meses) de 198 pacientes, 

atendidos no programa de Atenção Farmacêutica para o controle da doença vascular 

em pacientes com diabetes mellitus tipo 2. Por outro lado, o estudo conduzido por 

Odegard e colaboradores (2005) não demonstrou diferença significativa nos valores 

de hemoglobina glicada e adesão ao tratamento, comparando os pacientes atendidos 

em um programa de Atenção Farmacêutica versus o atendimento convencional em 

saúde. 

Outro estudo, realizado em um hospital do norte da Califórnia, avaliou as 

prescrições de 5.473 pacientes com HIV/AIDS, nas quais os autores demonstraram a 

presença de erros de medicação, assim distribuídos: prescrições dispensadas de 

forma incorreta representaram 9,8/1000 e contraindicações 9,51/1000. Após a 

implantação de um programa de Atenção Farmacêutica e de um sistema informatizado 

de análise de prescrições, os erros praticamente desapareceram, otimizando o tempo 

para que os farmacêuticos pudessem implementar programas de adesão ao 

tratamento e investigação de Problemas Relacionados aos Medicamentos 

(DELORENZE et al., 2005). 

O Centro de Pesquisas em Assistência Farmacêutica e Farmácia Clínica da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da Universidade de São 

Paulo (CPAFF-USP), foi criado em 2004 com a finalidade de realizar trabalhos 

científicos para evidenciar a importância dos farmacêuticos clínicos no contexto do 

Sistema Único de Saúde (SUS). Em um estudo foram acompanhados 64 pacientes 

diabéticos, divididos em dois grupos (intervenção e controle). Ao final do 

acompanhamento, observou- se que a presença do farmacêutico foi decisiva para a 

redução significativa da glicemia de jejum e da hemoglobina glicosilada nos pacientes 

do grupo intervenção (BORGES et al., 2010). 
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Para que a Assistência Farmacêutica seja de qualidade, além de recursos 

disponíveis e planejamento adequado, deve-se seguir corretamente as ações de 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição, prescrição, 

dispensação e utilização dos medicamentos, estrutura está definida anteriormente. 

Dessa Forma, pode-se evidenciar que a Atenção Farmacêutica está presente na etapa 

final da Assistência Farmacêutica, ou seja, no momento da dispensação e utilização 

dos medicamentos. Na análise conjuntural da Assistência Farmacêutica, pode-se 

distinguir duas áreas imbricadas, porém distintas, tais como: a) tecnologia de gestão, 

que tem como objetivo central garantir o abastecimento e o acesso aos medicamentos 

e, b) tecnologia do uso do medicamento, cujo objetivo final é o uso correto e efetivo 

dos medicamentos. A execução da última depende da primeira, uma vez que a 

disponibilidade do medicamento é fruto da gestão (ARAÚJO et al., 2006). 

Nos países em desenvolvimento, como o Brasil, busca-se uma Assistência 

Farmacêutica, plena e de qualidade, garantindo principalmente, acesso da população 

aos medicamentos da atenção primária, pois, com o fortalecimento da Assistência 

Farmacêutica será possível aprofundar as discussões para a implantação de uma 

Atenção Farmacêutica, sólida em nosso país. Desse modo, o desenvolvimento da 

Atenção Farmacêutica pode ser uma forma de os farmacêuticos recuperarem seu 

papel junto à farmácia comunitária (ANGONESI, 2005). 
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4.6.4. Adesão a farmacoterapia e causas de uma não adesão a farmacoterapia  

A presença de múltiplas condições crônicas aumenta a carga da doença e 

influência, negativamente, o estado de saúde além de somar os efeitos de cada 

condição isolada (WILLIAMS; MANIAS; WALKER, 2008). As estimativas de adesão 

ao tratamento em doenças crônicas variam de 17% a 80% e a não adesão pode levar 

ao aumento de morbidade, mortalidade e custos em saúde. As consequências da não 

adesão podem ser graves para a saúde dos pacientes, pois podem ocorrer 

complicações ou progressão da doença, necessitando, muitas vezes de atendimentos 

de emergência em hospitais (ROEBUCK et al., 2011).  

A adesão deficiente reduz a eficácia das intervenções em saúde, estimando-se 

que apenas 50% dos pacientes com doenças crônicas aderem ao tratamento 

(O’CARROL et al., 2011; ROEBUCK et al., 2011). 

Existem muitas causas para a não adesão, podendo ser divididas em intencional 

e não intencional. O abandono não intencional ocorre quando o paciente quer seguir 

o tratamento acordado, mas é impedido por barreiras que estão além do seu controle. 

Como exemplos, podem ser citadas a compreensão das instruções, as dificuldades na 

administração do medicamento, a incapacidade de pagar pelo tratamento, ou 

simplesmente, esquecer-se de tomá-lo. O abandono intencional ocorre quando a 

pessoa decide não seguir as recomendações relacionadas ao tratamento (NICE, 

2009). 

A habilidade de pacientes seguirem o tratamento de maneira correta 

frequentemente se vê comprometida por mais de uma barreira, geralmente 

relacionada a diferentes aspectos do problema, incluindo fatores econômicos e 

sociais, sistema de saúde, características da doença, fatores vinculados ao regime 

terapêutico, além de fatores condicionados pelo próprio paciente (SABATÉ, 2003). 
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4.6.5. Seguimento Farmacoterapêutico  

O seguimento farmacoterapêutico é um serviço farmacêutico inovador, que coloca 

o farmacêutico e, indiretamente, o gestor da assistência farmacêutica em contato mais 

próximo com o processo de cuidado e com os resultados do uso dos medicamentos. 

Por meio desse seguimento é possível identificar problemas relacionados à 

farmacoterapia, custosos do ponto de vista humano, social e financeiro, que, em um 

modelo tradicional de assistência farmacêutica, estariam ocultos (SANTOS, 2016). 

Os métodos de Seguimento Farmacoterapêutico (SFT) mais citados e conhecidos 

na literatura internacional e no Brasil são o SOAP, o PWDT, o TOM e o Dáder, dos 

quais: 

Método Dáder de Seguimento Farmacoterapêutico desenvolvido pelo Grupo de 

Investigación en Atención Farmacéutica da Universidad de Granada (Espanha), para 

ser utilizado em farmácias comunitárias, sendo aplicável a qualquer usuário. Também 

segue as diretrizes propostas no PWDT, procurando tornar mais factível a coleta de 

dados do usuário, bem como possibilitar espaço de tempo para análise dos dados e 

aprendizagem. Os passos a serem realizados para sua execução são os que seguem 

(MACHUCA; FERNÁNDEZ-LLIMÓS; FAUS, 2003):  

■ Oferta do serviço: Oferta do serviço ao usuário, agendando encontro e 

esclarecendo quais atividades o farmacêutico realiza. Caso seja de interesse do 

usuário, solicita-se que, no dia aprazado, ele traga todos os medicamentos que possui 

em casa e documentos referentes à sua saúde, tais como resultados de exames 

laboratoriais, diagnósticos médicos e outras informações.  

■ Primeira entrevista: Realiza-se coleta de informações sobre a história 

farmacoterapêutica do usuário, incluindo dados sobre preocupações e problemas de 

saúde, perguntas específicas sobre a utilização de cada medicamento e revisão de 

sistemas. Finaliza-se o encontro orientando o usuário quanto ao uso correto de alguns 

medicamentos, identificando aqueles que estão mal conservados ou que somente 

devem ser utilizados mediante prescrição médica, como, por exemplo, os 

antimicrobianos.  

■ Análise situacional: Busca-se identificar a relação entre problemas de saúde e 

uso de medicamentos citados pelo usuário. Pode ser dividida em fase de estudo e 

fase de avaliação. Na fase de estudo, o farmacêutico deve obter todas as informações 

necessárias para avaliação posterior da utilização de medicamentos e a relação 

destes com os problemas de saúde, além das características do usuário. Requer 

habilidades de busca e análise de informações técnicas. A fase de avaliação visa a 
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identificação das suspeitas de problemas relacionados com medicamentos que o 

usuário pode estar experimentando. Essa identificação fundamentase nos achados da 

fase de estudo.  

■ Fase de intervenção: Tem por objetivos elaborar plano de atuação em acordo 

com o usuário e implantar as intervenções necessárias para resolver ou prevenir 

problemas relacionados com medicamentos. Esse plano é apresentado ao usuário em 

um segundo encontro.  

■ Resultado da intervenção: Objetiva determinar se o resultado desejado foi 

atingido. Funciona como a monitorização da intervenção proposta.  

■ Nova análise situacional: É realizada quando verificam-se mudanças de estado 

de saúde do usuário e utilização de medicamentos, após a intervenção. 

Sendo PWDT (Pharmacist’s Workup of Drug Therapy) ou Estudo Farmacêutico da 

Terapia Farmacológica: Avaliação Sistemática da Farmacoterapia desenvolvido por 

Strand e colaboradores, da Universidade de Minnesota (EUA), para utilização em 

farmácias comunitárias, sendo aplicável a qualquer usuário (CIPOLLE; STRAND; 

MORLEY, 1998; HURLEY, 2004).  

Possui como objetivos:  

a) avaliação das necessidades do usuário referentes a medicamentos e à 

implementação de ações, segundo os recursos disponíveis, para suprir aquelas 

necessidades;  

b) realização de seguimento para determinar os resultados terapêuticos obtidos. 

Para que essas atividades sejam realizadas, é necessário manter uma relação 

terapêutica otimizada entre farmacêutico e usuário, bem como considerar o caráter 

interativo do processo de cuidado do usuário. Seus principais componentes são:  

■ Análise de dados: É constituída por coleta de dados e caracterização de 

adequação, efetividade e segurança da farmacoterapia em uso. Procura caracterizar 

se esta é conveniente para as necessidades do usuário, com relação a fármacos, e 

identificar problemas relacionados com medicamentos que interfiram ou possam 

interferir nos objetivos terapêuticos.  

■ Plano de atenção: Levando em consideração os dados obtidos na análise, o 

farmacêutico deve resolver os problemas relacionados com medicamentos, 

estabelecendo objetivos terapêuticos e prevenindo outros possíveis problemas. Os 

objetivos terapêuticos devem ser claros, passíveis de aferição e atingíveis pelo 
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usuário. Quando apropriado, o plano pode conter também informações sobre 

terapêutica não farmacológica.  

■ Monitorização e avaliação: Quando da monitorização do plano de atenção, o 

farmacêutico deve verificar em que nível estão os resultados farmacoterapêuticos 

obtidos, reavaliando as necessidades do usuário frente a estes e se novas situações 

não estão em voga, como novos PRM ou novos problemas de saúde, tratados ou não. 

Os métodos PWDT e Dáder pretendem facilitar a aprendizagem da realização do 

seguimento farmacoterapêutico de usuários. Esse enfoque resulta em uma 

documentação mais estruturada para o atendimento do usuário, embora isso aumenta 

o tempo dos encontros. (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 1998; HERNÁNDEZ; 

CASTRO; DÁDER, 2007).  

O método SOAP (Subjetivo, Objetivo, Avaliação e Plano) não necessita de 

formulário específico, consequentemente, exigindo maior experiência do profissional 

na sua realização, pois não existem itens que sirvam de guia para os passos a serem 

realizados (HURLEY, 2004). Este método é amplamente empregado por profissionais da 

saúde, tendo como ponto positivo seu fácil entendimento por qualquer desses profissionais 

(HURLEY, 2004; ROVERS et al., 2003).   

■ Dados subjetivos: Nesta etapa do procedimento, devem ser registradas as 

informações obtidas do usuário ou cuidador ou, se for o caso, de históricos de 

prontuário, as quais não se constituem conhecimento objetivo. No caso da abordagem 

farmacêutica, deve-se buscar informações pertinentes a problemas com o uso de 

medicamentos e à relação destes com a enfermidade.  

■ Dados objetivos: Referem-se à obtenção de dados objetivos, como sinais vitais, 

resultados de exames de patologia clínica, achados de testes laboratoriais e de exame 

físico realizado pelo profissional habilitado para tal.  

■ Avaliação dos dados: Com base nos dados subjetivos e objetivos, o farmacêutico 

deve identificar as suspeitas de problemas relacionados com medicamentos. Após, 

deve verificar o que pode ser realizado para a resolução desses problemas e quais 

intervenções farmacêuticas podem ser adotadas.  

■ Plano: De posse da análise das informações e do planejamento das condutas a 

serem realizadas, em conformidade com o perfil do usuário, o farmacêutico deve 

apresentá-las a este último, buscando o estabelecimento de um acordo para a 

implementação do plano. Caso os problemas relacionados com medicamentos 

necessitem da avaliação do prescritor, o usuário deverá ser informado dessa 

necessidade. Também deve-se estabelecer, em conjunto, a forma de realizar a 
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monitorização dos resultados do plano a ser implementado, principalmente se houver 

novas modificações em prescrição de medicamento ou no quadro do usuário, 

instaurando-se, desta forma, o ciclo de atendimento. 

O método TOM é muito voltado para doenças específicas, necessitando de 

desenvolvimento de formulários para o tipo de atendimento que vai ser realizado 

(HURLEY, 2004; WHO, 1998), sendo TOM (Therapeutic Outcomes Monitoring) ou 

Monitorização de Resultados Terapêuticos, método desenvolvido por Charles Hepler, 

na Universidade da Florida (EUA), para dar apoio às atividades do farmacêutico na 

prática, em nível comunitário (WHO, 1998). Deriva-se do PWDT, levando em 

consideração os achados de Lawrence Weed (GRAINGER-ROUSSEAU et al.,1997).  

Compreende os passos a seguir:  

■ Coleta, interpretação e registro das informações relevantes sobre o usuário, 

identificando os problemas farmacêuticos potenciais. As informações dizem respeito 

ao uso de medicamentos, problemas de saúde, dados socioeconômicos e aspectos 

subjetivos e objetivos da expectativa do usuário frente sua própria doença.  

■ Identificação dos objetivos explícitos de cada prescrição, visando avaliar a 

evolução dos resultados terapêuticos frente ao uso dos medicamentos, como também 

orientar o usuário. Caso seja necessário, deve-se contatar o prescritor para esclarecer 

os objetivos.  

■ Avaliação da plausibilidade do plano terapêutico em relação aos objetivos da 

terapia, considerando as características do usuário, suas expectativas e seu poder 

aquisitivo. Ao se identificarem desvios importantes, estes devem ser levados ao 

conhecimento do prescritor.  

■ Desenvolvimento do plano de monitorização para o usuário, adaptado a 

protocolos padrões de tratamento, se possível para a doença específica e para o(s) 

medicamento(s) utilizado(s). 

■ Dispensação do medicamento, verificando o entendimento do usuário sobre a 

forma correta de utilização e instruindo-o para seu uso racional. 

■ Implantação de plano de monitorização, com agendamento de novo encontro.  

■ Avaliação da evolução do uso do medicamento em relação aos objetivos 

terapêuticos propostos, considerando, principalmente, a possibilidade de efeitos 

adversos e falha de tratamento.  

■ Resolução de problemas identificados ou, se for o caso, encaminhamento ou 

notificação destes para o prescritor.  
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■ Revisão ou atualização do plano de monitorização feita quando necessário. 

 

Há risco de não considerar o usuário de forma integral, mesmo que uma parte do 

formulário contemple esses dados. Por outro lado, facilita a análise quanto a uma 

enfermidade específica e serve de diretriz para as atividades focadas em uma doença. 

Outro fator positivo é a medida dos resultados terapêuticos e de qualidade de vida do 

usuário. 

A avaliação sistemática da farmacoterapia deve considerar a necessidade, 

efetividade e segurança de todos os medicamentos em uso pelo usuário e de sua 

adesão ao tratamento. Isto é, deve considerar todas as necessidades ligadas aos 

medicamentos, apresentadas pelo usuário. 
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4.6.6. Farmacovigilância na assistência farmacêutica  

De acordo com Marin e colaboradores (2003), uma das principais ferramentas de 

gerenciamento das ações de assistência farmacêutica são os sistemas de informação. 

Apesar da complexidade, os sistemas de informação permitem melhorias em todos os 

componentes do ciclo, proporcionando um bom padrão no suprimento de 

medicamentos. A tendência na utilização de sistemas de informação é cada vez maior, 

devido as suas vantagens e possibilidades, bem como ao acesso facilitado às 

tecnologias de informação e comunicação. 

No Brasil, existem diversos Centros e Serviços de Informação sobre Medicamentos 

que foram reunidos, em 2010, na Rede Brasileira de Centros e Serviços de Informação 

sobre Medicamentos – REBRACIM. De maneira geral, o centro de documentação dos 

CIM/SIM será útil para a avaliação dos casos suspeitos de reações adversas a 

medicamentos e para a avaliação da relação de causalidade. O CIM/SIM também 

funciona como observatório de solicitações que envolvem possíveis casos de RAM, 

consequentemente, poderá ser um colaborador na notificação de casos suspeitos.  

Alguns pontos importantes a serem observados com relação a assistência 

farmacêutica e a farmacovigilância são: 

• Farmacovigilância na seleção dos medicamentos: De forma que o 

monitoramento seja efetivo na fase de pós registros dos medicamentos 

registrados em órgãos competentes, pois podem apresentar uma 

comercialização proibida, devido benefícios desfavoráveis, por exemplo.  

• Farmacovigilância na aquisição dos medicamentos:  Importante para identificar 

possíveis falsificações nos medicamentos e suas consequências para a saúde 

pública, sendo assim, a seleção de fornecedores qualificados torna-se 

imprescindível. 

• Farmacovigilância no armazenamento dos medicamentos: De forma que o 

armazenamento e a distribuição são atividades que visam, sobretudo, 

assegurar a qualidade dos medicamentos por meio de condições adequadas 

de estocagem, e de controle eficaz do estoque (MARIN et al., 2003). 

• Farmacovigilância no uso dos medicamentos:  De tal forma que evite 

insucessos nas farmacoterapias, evitando algumas falhas, como o usuário não 

compreender o que está prescrito, forma inadequada de utilização, ou em 

relação ao uso racional de medicamentos.  
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5. Programas estratégicos e a assistência farmacêutica  

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica (CESAF) destina-se à 

garantia do acesso equitativo a medicamentos e insumos, para prevenção, 

diagnóstico, tratamento e controle de doenças e agravos de perfil endêmico, com 

importância epidemiológica, impacto socioeconômico ou que acometem populações 

vulneráveis, contemplados em programas estratégicos de saúde do SUS. (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE). 

O CESAF disponibiliza medicamentos para pessoas acometidas por tuberculose, 

hanseníase, malária, leishmaniose, doença de chagas, cólera, esquistossomose, 

leishmaniose, filariose, meningite, oncocercose, peste, tracoma, micoses sistêmicas e 

outras doenças decorrentes e perpetuadoras da pobreza. São garantidos, ainda, 

medicamentos para influenza, doenças hematológicas, tabagismo e deficiências 

nutricionais, além de vacinas, soros e imunoglobulinas. (BRASIL, MINISTÉRIO DA 

SAÚDE). 

Os medicamentos e insumos são financiados e adquiridos pelo Ministério da 

Saúde (MS), sendo distribuídos aos estados e Distrito Federal. Cabem a esses o 

recebimento, armazenamento e a distribuição aos municípios. O Sistema Nacional de 

Gestão da Assistência Farmacêutica (HÓRUS) e outros sistemas próprios são 

utilizados na logística e gestão, contribuindo com as ações e serviços de Assistência 

Farmacêutica. Os medicamentos e insumos do CESAF estão relacionados nos anexos 

II e IV da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (Rename). 

A gestão no nível federal desse componente é realizada pela Coordenação Geral de 

Assistência Farmacêutica e Medicamentos Estratégicos (CGAFME). 

 

A Assistência Farmacêutica dos municípios, estados e Distrito Federal deve 

ser estruturada para gestão do componente estratégico, de acordo com as normativas 

do SUS e articulada aos programas de saúde, visando à ampliação do acesso e uso 

racional dos medicamentos e à qualificação dos serviços farmacêuticos. (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE). 

O Farmacêutico tem papel de suma importância no sucesso destes programas, 

entre suas ações estão:  

•  Atendimento humanizado, respeitando a diversidade, cidadania, direitos humanos e 

preceitos do SUS, visando à melhoria da qualidade de vida destes cidadãos; 

• Atuar na dispensação dos medicamentos;  
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• Orientar o paciente a respeito do agravo em relação ao tratamento, duração, uso dos 

medicamentos e esclarecer mitos;  

• Explicar ao paciente por que o tratamento supervisionado é necessário e quem vai 

realizar a supervisão (quando aplicável);  

• Identificar reações adversas e interações medicamentosas;  

• Realizar ações educativas na comunidade;  

• Interagir com os profissionais de saúde;  

• Programar as quantidades mensais de medicamentos para cada paciente cadastrado 

na UBS, de forma a assegurar o tratamento completo a todos;  

• Acolhimento e aconselhamento que proporcionem: Redução do nível de estresse; 

Reflexão que possibilite a percepção dos próprios riscos e adoção de práticas mais 

seguras; Adesão ao tratamento;  

O farmacêutico atua também na formação de grupos de ajuda aos infectados 

com a participação de toda a equipe multidisciplinar na dispensação; na identificação 

de reações adversas e na orientação quanto à administração dos medicamentos e aos 

tipos de interações medicamentosas e alimentares que podem acontecer. (BRASIL, 

MINISTÉRIO DA SAÚDE). 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Ao analisarmos a atual situação do farmacêutico no Sistema único de saúde, 

podemos considerar que ao decorrer dos anos ocorreram progressos favoráveis e 

marcos políticos importantes para a pratica da assistência farmacêutica, contudo, é 

necessário levarmos em consideração que ainda é necessário muito mais atenção 

para essa área, pois em teoria a visão que se observa é de completa realização 

pratica, mas quando observamos na realidade pratica, não é como ocorre.  

O campo da gestão farmacêutica no SUS é um mercado de trabalho que também 

merece atenção, cuidado e zelo, além de muita paciência e luta, para assim conseguir 

contribuir para a pratica de um modelo do farmacêutico sete estrelas que tanto se diz, 

onde uma de suas prioridades deve ser qualidade no atendimento aos pacientes e uso 

racional dos medicamentos, contribuindo ainda mais para uma economia justa.  

Sendo assim, ao final dessa análise bibliográfica é possível atribuir uma 

considerável e notória evolução no âmbito da assistência farmacêutica, onde o 

farmacêutico se torna peça chave, primordial de um ciclo importante, em relação ao 

bem-estar dos pacientes, uso racional de medicamentos e adesão 

farmacoterapêutica, e também em relação aos recursos financeiros do governo para 

a saúde coletiva/pública, priorizando a economia e contemplação de todos os produtos 

relevantes aos problemas de saúde do País.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

7. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

 

ANGONESI, D. Atenção Farmacêutica: fundamentação conceitual e crítica para um 

modelo brasileiro. Belo Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 2005. 

 

ARAÚJO, Aílson da Luz André de et al. Perfil da assistência farmacêutica na atenção 

primária do Sistema Único de Saúde: Ciência & Saúde Coletiva. Scielo, Minas 

Gerais, p.611-617, 2008. 

 

Araújo ALA, Ueta JM, Freitas O. Assistência farmacêutica como um modelo 

tecnológico em atenção primária à saúde. Rev Ciênc Farm Básica. 2005.Disponível 

em:<http://200.145.71.150/seer/index.php/Cien_Farm/article/view/404/388>. Acesso 

em: 29 de maio de 2018. 

 

ARAÚJO, A. L. A.; FREITAS, O. Concepção do profissional farmacêutico sobre a 
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8. ANEXOS 

8.1. Anexo 7. 

 


