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TRABALHO FARMACÊUTICO: 
PARA CUIDAR BEM DAS PESSOAS!

Realizamos nos dias 
06 a 09 de agosto 
de 2015 na cidade 

de Cuiabá/MT o 7º Simpó-
sio Nacional de Assistência 
Farmacêutica, juntamente 
ao 8º Congresso da Fede-
ração Nacional dos Farma-
cêuticos (Fenafar) e ao 5º 
Encontro de Farmacêuticos 
no Controle Social da Saú-
de. O tema “Trabalho Far-
macêutico: para cuidar bem 
das pessoas!” foi escolhido, 
pois não é possível construir 
uma sociedade mais justa, 
promover inclusão econô-
mica, social e cidadã – o que 
implica dar melhores condi-
ções de vida para as pessoas, 
mas também, discutir com a 
sociedade os problemas da 
nação – sem ter o trabalho 
como motor central do de-
senvolvimento e as pessoas 
como o elemento dinâmico 
que precisam ser ao mesmo 
tempo beneficiárias e prota-
gonistas das políticas.

Já são 7 edições do Sim-
pósio: 1º Simpósio (2006 - 
Guarulhos/SP), 2º Simpósio 

(2009 - Salvador/BA, 3º Sim-
pósio (2010 - Belo Horizonte/
MG), 4º Simpósio (2011 - Re-
cife/PE), 5º Simpósio (2015 - 
Florianópolis/SC), 6º Simpó-
sio (2013 -  Manaus/AM) e 
7º Simpósio (2015 - Cuiabá/
MT), espaço consolidado de 
debates políticos e científicos 
da categoria farmacêutica.

A Fenafar e a Escola Nacio-
nal dos Farmacêuticos conso-
lidam, com a realização destes 
eventos, um caminhar de 40 
anos da nossa Federação. São 
40 anos de luta pela afirmação 
da identidade do farmacêuti-
co como profissional de saúde 
indispensável para promover 
as ações que envolvem o me-
dicamento – desde a sua pro-
dução até a orientação correta 
para o usuário sobre o seu uso 
racional. Essa luta sempre es-
teve vinculada à concepção da 
Saúde como direito de todos 
para a construção de um país 
menos desigual, mais sobera-
no e desenvolvido.

Destacamos aqui a avalia-
ção da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, 

em 15 oficinas realizadas 
em todo o país, e os 19 En-
contros Estaduais de Farma-
cêuticos preparatórios para 
a 15º Conferência Nacio-
nal de Saúde, onde mais de 
3.000 atores (farmacêuticos 
e outros representantes do 
controle social) discutiram 
as especificidades regionais 
e elencaram propostas para 
o fortalecimento e consoli-
dação da assistência farma-
cêutica e do Sistema Único 
de Saúde público, gratuito 
e de qualidade.  Importan-
te ressaltar que estes even-
tos realizados pela Escola e 
Fenafar, sempre tiveram o 
apoio do Departamento de 
Assistência Farmacêutica 
do Ministério da Saúde.

A produção apresentada 
nesses anais expressam as 
diversas áreas de atuação do 
farmacêutico, seja nos ser-
viços ou na academia, e tem 
por objetivo divulgar as ex-
periências realizadas nas di-
versas regiões do nosso país.

S I LVA N A  N A I R  L E I T E
Presidente da Escola Nacional dos 

Farmacêuticos

R O N A L D  F E R R E I R A  D O S  S A N T O S
Presidente da Fenafar
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O 
7º Simpósio Nacional 
de Assistência Farma-
cêutica foi realizado 

nos dias 06 a 09 de agosto de 
2015 na cidade de Cuiabá/MT, 
juntamente ao 8º Congres-
so da Federação Nacional dos 
Farmacêuticos (Fenafar) e ao 
5º Encontro de Farmacêuticos 
no Controle Social da Saúde. O 
Simpósio contou com uma ses-
são de exposição de trabalhos 

científicos, sendo premiados 
os melhores trabalhos com um 
certificado de menção honro-
sa. O tema do Simpósio, Traba-
lho farmacêutico para cuidar 
bem das pessoas, esteve retrata-
do nos trabalhos apresentados.

Foram expostos 40 trabalhos, 
representantes das diversas re-
giões do país, incluindo traba-
lhos acadêmicos e relato e/ou 
sistematização de experiências, 

que retratam as mais diversas 
atuações do profissional farma-
cêutico: na unidade básica de 
saúde, no hospital, na academia, 
na pesquisa, entre outros.

Os trabalhos foram avaliados 
por docentes de curso de Farmá-
cia das diversas regiões do país, 
em apresentação oral do traba-
lho pelo autor principal.

Foram premiados os seguin-
tes trabalhos: 

APRESENTAÇÃO

Melissa Cristina Brandolis e Flávia Patussi
Câmara técnica de Assistência Farmacêutica: 
Conquistando novos espaços

Monica Cristina Nunes da Trindade, Mareni Rocha 
Farias e Francisca Maria de Almeida

Análise e categorização dos problemas priorizados na 
construção do Plano Operativo no Curso de Gestão da 
Assistência Farmacêutica-EaD

Masurquede Azevedo Coimbra, Áurea Farias, Denise 
Castagnaro, Natássia Terribele e Alessandra Pruinelli

Evolução da Logística de Distribuição de Medicamentos 
do Componente Especializado no Rio Grande do Sul

Denise Bueno, Alcindo Ferla e Ian Meneghel 
Danilevicz

Avaliação do Programa Mais Médicos e sua relação 
com o Programa Farmácia Popular

Marselle Nobre de Carvalho e Silvana Nair Leite
O farmacêutico na composição da força de trabalho da 
Atenção Básica do SUS

O Simpósio Nacional de As-
sistência Farmacêutica con-
solida-se enquanto espaço de 
discussão política da categoria 
e de apresentação da produção 
desenvolvidas pelos farmacêu-
ticos na academia e nos servi-

ços de saúde, contribuindo, as-
sim, para o fortalecimento da 
assistência farmacêutica e do 
Sistema Único de Saúde. A pu-
blicação dos anais possibilita a 
disseminação do conhecimento 
e das práticas apresentadas.

Apresentamos, na sequência, 
o resumo dos trabalhos apresen-
tados no 7º Simpósio Nacional 
de Assistência Farmacêutica.

F E R N A N D A  M A N Z I N I
Comissão Científica do 7º Simpósio 
Nacional de Assistência Farmacêutica

TÍTULO DO TRABALHONOME DOS AUTORES
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ANDRÉIA AKEMI CHIAPINOTTO IMAI
CONSTRUÇÃO DE UM PLANO OPERATIVO E A IMPORTÂNCIA DA 
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO NO CONTROLE E 
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE 
ITAPORÃ/MS 

ANTONIO JOAQUIM BONFIM, CAIO CÉSAR SESTILE, PAULO VITOR DA COSTA PEREIRA, MAURO PORCU,SANDRA REGINA BIN 
SILVA E ELISABETH APARECIDA AUDI
ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E A PRESENÇA 
DE SINTOMAS DEPRESSIVOS: UM ESTUDO OBSERVACIONAL 

BRYAN WENDER DEBIASI, AMANDA CAROLINE LIMA CUNHA, DANIELI DA ROCHA, ESTELA KAROLINE DIAS CABOCLO, LAIANE 
FREITAS DE MOURA E RAFAELA GRASSI ZAMPIERON
FARMALEGRIA: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA DO CUIDADO 
FARMACÊUTICO EM SINOP/MT 

CAROLINA YUKY OBUTI, REGIANE Z. C.LEITZKE, MARIA A. R. RISSATO, RAFAELA Z. GRASSI, THAYNÁ C. TRENTO E TONY OLIVEIRA
ANÁLISE DE RECEITUÁRIOS EM UMA FARMÁCIA REGIONAL DO 
MUNICÍPIO DE SINOP-MT 

CEILA LUZ DE OLIVEIRA FREITAS, KAROLINE FERREIRA DE CARVALHO E EDSON NEGREIROS
AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO, ACESSO E USO RACIONAL DE 
MEDICAMENTOS EM UMA UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 
APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS 

DENISE BUENO, ALCINDO FERLA E IAN MENEGHEL DANILEVICZ 
AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E SUA RELAÇÃO COM 
O PROGRAMA FARMÁCIA POPULAR 

DENISE BUENO E MONIQUE MAIA TERNES
PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE DE 
TERAPIA 

EDILSON MARTINS RODRIGUES NETO, MIRIAM NUNES NOCRATO, KARLA BRUNA NOGUEIRA TORRES BARROS E ROMÊNIO 
NOGUEIRA BORGES
FARMÁCIA CLÍNICA: UMA EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À 
SAÚDE 

ELBER RAFAEL DA SILVA RODRIGUES, MARLENE DE ARRUDA, JANAINA LIMA DA COSTA PIMENTA, STHEPHANE KEITH 
CORREIA CONSTANTINO E RUBERLEI GODINHO DE OLIVEIRA
ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES DE RITALINA E LISDEXANFETAMINA 
NO TRANSTORNO DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE 
(TDAH) EM DROGARIAS DE CUIABÁ, MT, BRASIL 

ELIAS QUINTÃO DA SILVA, DAYLLEN DA SILVA ASSUNÇÃO, DIEILA GRACIELA LIMA FRANCO, LEILA VIEIRA DE CARVALHO, 
LILIANE TRIVELLATO GRASSI E JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA
A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES 
IDOSOS NA FARMÁCIA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS QUATROS 
MARCOS – MT 
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ELIAS QUINTÃO DA SILVA, ELVIMAR QUINTÃO DA SILVA, ANNA PAULA DE ASSUNÇÃO, JULIANA RIBEIRO DE OLIVEIRA E LILIANE TRIVELLATO 
GRASSI
O (DES) CONHECIMENTO DE USUÁRIAS DE ANTICONCEPCIONAIS EM 
RELAÇÃO À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA EM QUATRO FARMÁCIAS DE 
SÃO JOSÉ DOS QUATRO MARCOS – MT 

FAYLA MICHELE BOSSO DE MORAES E MARIA DE LOURDES OSHIRO
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA INTEGRADO ENTRE AS UNIDADES DE 
SAÚDE NO MUNICÍPIO DE PONTA PORÃ/MS 

FERNANDA BERTAZOLLI ALBIERI
UTILIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO COMO ESTRATÉGIA DE SOLUÇÃO PARA 
A FALTA E OU DESABASTECIMENTO DE MEDICAMENTOS NO CENTRO DE 
SAÚDE DAVID NASSER EM MACEIÓ, BRASIL 

FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA VARGAS, MÔNICA CRISTINA NUNES DA TRINDADE, KATIUCE ALVES DE CASTRO, SILVANA NAIR LEITE E 
MARENI ROCHA FARIAS
A INTERAÇÃO NO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM GESTÃO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DESENCADEADA DURANTE O 
DESENVOLVIMENTO DO PLANO OPERATIVO: PERSPECTIVAS DOS 
TUTORES 

GUILHERME DANIEL PUPO, MARINA RAIJCHE MATTOZO ROVER, FERNANDA MANZINI, SAMARA JAMILE MENDES, SILVANA NAIR LEITE E 
MARENI ROCHA FARIAS
CONSTRUÇÃO PARTICIPATIVA DE INDICADORES PARA A AVALIAÇÃO DA 
CAPACIDADE DE GESTÃO ESTADUAL DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF) 

JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES, ANA PAULA FLAUZINO OLIVEIRA, ANTONIO SILVA EVANGÉLIO, HERMÍNIA CÉLIA SORGATTO E 
MIRELI CARLA SANTOS SILVA
PROPOSTA DE GESTÃO PLANEJADA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO 
MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE/MS 

JANAINA MONTEIRO CANDELORO GONÇALVES, ANNA TÉIA VOLCE ORTOLAN, FREDERICO MARCONDES NETO E LINDOMAR EDUARDO BROL 
RODRIGUES
FALTA DE ADESÃO À LISTA DA REMUME PARA PRESCRIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DO OESTE - MATO 
GROSSO DO SUL 

JÓICE DE LIMA SOUZA, TICIANE KUMAGAI E SIDNEY EDSON MELLA
RISCO DO DESENVOLVIMENTO DE ÚLCERA GÁSTRICA COM A 
ADMINISTRAÇÃO DE ANTIINFLAMATÓRIOS NÃO-ESTEROIDAIS (AINES) 

JÓICE DE LIMA SOUZA E MARIA ELIZABETH AJALLA
PROPOSTA PARA MELHORIA DA PRECÁRIA ESTRUTURA PARA 
ARMAZENAMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAARAPÓ - MS 
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JOSÉ HENRIQUE DE SOUZA E RAFAELA GRASSI ZAMPIERON
CARACTERIZAÇÃO DO PERFIL DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO EM 
FARMÁCIAS E DROGARIAS DE SINOP - MATO GROSSO 

JULIANA CLÁUDIA CONTE, FLÁVIA PATUSSI E MELISSA BRANDOLIS
IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA OPERACIONAL E FUNCIONAL 
ADEQUADO PARA OS TRABALHOS DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E 
TERAPÊUTICA (CFT) NO MUNICÍPIO DE DOURADOS/MS 

KELLI CARNEIRO DE FREITAS NAKATA E LIGIA MARIA VIEIRA DA SILVA
AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 
BÁSICA NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MATO GROSSO) 

MARIA ERIVANDA CASTELO MEIRELES, CLAUDIA CRISTINA N. FARIAS AIRES, FERNANDA BERTAZOLLI ALBIERI, CRISTIANE TEIXEIRA 
FERREIRA FERNANDES, PAULO ANDERSON SILVA GOMES E AMANDA MARIA PAIXÃO SOARES
ANÁLISE DA PERDA DE MEDICAMENTOS NOS MUNICÍPIOS 
HABILITADOS NO EIXO ESTRUTURA DO QUALIFAR-SUS QUE 
UTILIZAM O SISTEMA HÓRUS NO ESTADO DE ALAGOAS 

MARIA ERIVANDA CASTELO MEIRELES, CLAUDIA CRISTINA N. FARIAS AIRES, FERNANDA BERTAZOLLI ALBIERI, CRISTIANE TEIXEIRA 
FERREIRA FERNANDES, PAULO ANDERSON SILVA GOMES E AMANDA MARIA PAIXÃO SOARES
ANÁLISE DO PERFIL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS QUE 
UTILIZAM O SISTEMA HÓRUS PARA DISPENSAÇÃO DO ELENCO DE 
MEDICAMENTOS DE DEMANDA JUDICIAL 

MARIA HELENA BRAGA E RENÊ GONÇALVES DE MATOS
ANÁLISES CLÍNICAS: 100 ANOS DE QUALIDADE 

MARIA HELENA BRAGA, TEREZINHA NOEMIDES PIRES ALVES E PATRÍCIA APARECIDA BAUMGRATZ DE PAULA
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE MINAS GERAIS: UMA 
VISÃO PRELIMINAR 

MARSELLE NOBRE DE CARVALHO E SILVANA NAIR LEITE
EVOLUÇÃO DO MERCADO DE TRABALHO FARMACÊUTICO NO BRASIL, 
2003 – 2013 

MARSELLE NOBRE DE CARVALHO E SILVANA NAIR LEITE
O FARMACÊUTICO NA COMPOSIÇÃO DA FORÇA DE TRABALHO DA 
ATENÇÃO BÁSICA DO SUS 

MASURQUEDE AZEVEDO COIMBRA, ÁUREA FARIAS, DENISE CASTAGNARO, NATÁSSIA TERRIBELE E ALESSANDRA 
PRUINELLI
EVOLUÇÃO DA LOGÍSTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO 
COMPONENTE ESPECIALIZADO NO RIO GRANDE DO SUL 

MASURQUEDE AZEVEDO COIMBRA, ÁUREA FARIAS, DENISE CASTAGNARO, NATÁSSIA TERRIBELE E ALESSANDRA 
PRUINELLI
MUDANÇA NA ROTINA DO DESCARTE DE MEDICAMENTOS DA 
DIVISÃO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO RS 
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MELISSA CRISTINA BENTO BRANDOLIS E RACIB PANAGE HARB 
REESTRUTURAÇÃO FÍSICA E DE RECURSOS HUMANOS NA CAF DE 
DOURADOS-MS VISANDO A OTIMIZAÇÃO E MELHORIA DA AF 

MELISSA CRISTINA BRANDOLIS E FLÁVIA PATUSSI
CÂMARA TÉCNICA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: CONQUISTANDO 
NOVOS ESPAÇOS 

MONICA CRISTINA NUNES DA TRINDADE, MARENI ROCHA FARIAS E FRANCISCA MARIA DE ALMEIDA
ANÁLISE E CATEGORIZAÇÃO DOS PROBLEMAS PRIORIZADOS NA 
CONSTRUÇÃO DO PLANO OPERATIVO NO CURSO DE GESTÃO DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA-EAD 

PRISCILA VAUTIER E MARGARETH FERREIRA CUNHA
IMPLANTAÇÃO DO SERVIÇO DE CUIDADO FARMACÊUTICO EM UMA 
INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

REGIANE DE CASTRO ZARELLI LEITZKE, MARIA DE ALMEIDA ROCHA RISSATO, RAFAELA GRASSI ZAMPIERON, FERNANDO VINICIUS 
SCHWARZ MARTINS E PAULO HENRIQUE BOURSCHEID
AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS NA FARMÁCIA HOSPITALAR 
EM UM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERENCIA NO NORTE DO MATO 
GROSSO 

ROBERTO CANQUERINI E MASURQUEDE COIMBRA
INSERÇÃO DE FARMACÊUTICOS EM REDES DE COOPERAÇÃO E APOIO À 
JUDICIALIZAÇÃO DE SAÚDE NO RIO GRANDE DO SUL 

SAMARA JAMILE MENDES, FERNANDA MANZINI, MARINA RAIJCHE MATTOZO ROVER, SILVANA NAIR LEITE E MARENI ROCHA FARIAS
AVALIAÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: AS DIFERENTES 
REALIDADES NO DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA EM SANTA CATARINA 

SAMARA JAMILE MENDES, MARINA RAIJCHE MATTOZO ROVER, FERNANDA MANZINI, SILVANA NAIR LEITE E MARENI ROCHA FARIAS
COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA (CEAF): 
PERSPECTIVA DOS FARMACÊUTICOS SOBRE O MONITORAMENTO 
CLÍNICO 

VIVIANE MAURA RUBERT, SIMARA ARTICO, JULIANA AMANTEA, EDER SAUCEDO, WELINGTON LEÃO E DAMIANA VIANNA FLÔRES
FARMACOVIGILÂNCIA E TECNOVIGILÂNCIA NO HOSPITAL DE 
AERONÁUTICA DE CANOAS 

VIVIANE MAURA RUBERT, SIMARA ARTICO, JULIANA AMANTEA, EDER SAUCEDO, WELINGTON LEÃO E DAMIANA VIANNA FLÔRES
RELATO DE CASO SOBRE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS VIA SONDA 
DE ALIMENTAÇÃO NASOENTÉRICA E RECONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA 
DURANTE A ADMISSÃO E ALTA HOSPITALAR
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Nome dos autores
Andréia Akemi Chiapinotto Imai

Título do trabalho
CONSTRUÇÃO DE UM PLANO OPERATIVO E A IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DO 
SISTEMA INFORMATIZADO NO CONTROLE E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO 
HOSPITAL MUNICIPAL DE ITAPORÃ/MS

Modalidade
Relato e/ou sistematização de experiência

Palavras chave
Sistema de Informatização, Farmácia Hospitalar, Plano Operativo.

Resumo
Objetivo: Organizar os serviços farmacêuticos e aprimorar o sistema de logística para evitar o 
aumento de gastos com a saúde. Desenvolvimento: O trabalho foi desenvolvido no Hospital Mu-
nicipal de Itaporã/MS, uma cidade de interior com 22.568 mil habitantes aproximadamente. Para 
elaboração do Plano Operativo realizou-se uma oficina com a presença de seis atores, onde fo-
ram elencados problemas relacionados com a Farmácia Hospitalar. Após priorizou-se o problema 
maior pontuado e identificado, e logo identificou-se descritores, causas e consequências, dando 
então início ao Diagrama de Ishikawa (Espinha de peixe). Chegou-se então a definição dos ob-
jetivos e posteriormente a viabilidade e factibilidade da execução das ações para o alcance dos 
objetivos. Resultados: O Plano Operativo mostra um processo de mudanças entre a situação do 
local e a situação desejada, contribuindo na organização dos serviços farmacêuticos, e auxiliando 
na resolução dos problemas. Das ações propostas durante a apresentação do plano algumas pro-
vidências foram tomadas por parte do secretário de saúde, que foi a implantação de um programa 
de logística para o controle de estoque e dispensação da farmácia interna do hospital, algumas 
reuniões, e está sobre analise do secretário a implantação do sistema Hórus, que deverá ser im-
plantado até o final do ano. Conclusão: Pode-se concluir que fazer um plano operativo nos mostra 
uma visão futura que contribui para organização e qualificação dos serviços farmacêuticos, sendo 
uma ferramenta de fundamental importância para apontar problemas, soluções e ações e conta 
com diferentes atores na detecção de problemas e explicação, e todos contribuem para alcançar os 
objetivos propostos para melhoria dos serviços de saúde.

Bibliografia
TONI, J. O que é o Planejamento Estratégico Situacional? Revista Espaço Acadêmico, n. 32, jan. 2004. 
Acesso em 10 jun. 2015.

E-mail para contato
akemi_imai@hotmail.com
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Nome dos autores
Antônio Joaquim Bonfim, Caio César Sestile, Paulo Vitor da Costa Pereira, Mauro Porcu, Sandra Regi-
na Bin Silva e Elisabeth Aparecida Audi

Título do trabalho
ASSOCIAÇÃO ENTRE DIABETES MELLITUS TIPO 2 E A PRESENÇA DE SINTOMAS 
DEPRESSIVOS: UM ESTUDO OBSERVACIONAL 

Modalidade
Acadêmico

Palavras chave
Diabetes Mellitus tipo 2, Depressão, Estudo Observacional.

Resumo
Avaliamos a associação entre o diabetes mellitus tipo 2 com a presença de sintomas depressivos e 
alterações metabólicas em um estudo observacional no Hospital Universitário de Maringá. Foram 
selecionados 74 pacientes divididos em 4 grupos: 1- diabéticos em uso de antidepressivos; 2-dia-
béticos sem uso de antidepressivos; 3-não diabéticos em uso de antidepressivos e 4-não diabéticos 
e sem uso de antidepressivos. 
Os sintomas depressivos foram mensurados pelo Inventário de Depressão de Beck1 e as alterações 
metabólicas quantificadas por dosagens bioquímicas e medidas antropométricas. O protocolo foi 
aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Estadual de Maringá (parecer nº 372.973/2013). 
Do total de pacientes, 57 são do sexo feminino (77%). A presença de diabetes e sintomas depres-
sivos para o sexo feminino indicaram associação significativa no teste X2(p= 0,0237). Para o sexo 
masculino, esta associação não foi significante (p próximo de 1). A razão de chances (RC) para o 
sexo feminino ajustada pela idade, usando o método de Mantel-Haenszel, foi 4,00 com IC de 95% 
igual a [1.15;13.67]. Assim, as demais análises foram feitas apenas com o grupo feminino. A ida-
de média foi de 52,2±14,9 anos. O índice de massa corpórea (IMC) de: (grupo 1, n=11) 30±6,3 kg/
m2; (grupo 2, n=23) 33,0±7,7 kg/m2; (grupo 3, n=22) 25,2±4,2 kg/m2; (grupo 4, n=18) 25,2±4,6 kg/
m2, apenas a diferença do IMC entre os grupos 2 e 3 e dos grupos 2 e 4 foram estatisticamente 
significantes ao nível 5% no teste de Tukey.  A média da pontuação no Inventário de Beck foi de 
27,5±9,6 para o grupo 1, 17,7±9,8 para o grupo 2, 18,7±8,9 para o grupo 3 e 5,1±4,7 para o grupo 4, o 
teste de Tukey mostrou que a pontuação média dos grupos 2 e 3 foram semelhantes, porém todas 
as demais comparações foram estatisticamente significantes (p<5%). A relação entre os níveis de 
hemoglobina glicada, colesterol total, HDL, IMC e circunferência abdominal foi avaliada através 
da análise de variância multivariada a um fator (p= 0,0012). O teste T2 de Hotelling mostrou que 
apenas as comparações que envolvem diabéticos e não diabéticos foram estatisticamente signifi-
cativas a 5%. Concluímos que a presença de diabetes pode estar relacionada com a presença de 
sintomas depressivos e aumento do IMC no sexo feminino, observando diferença entre aquelas 
que não usam antidepressivos, porém, havendo diferenças significativas quanto às variáveis tes-
tadas quando comparado os grupos de pacientes diabéticas com as não diabéticas.
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FARMALEGRIA: UMA EXPERIÊNCIA EXITOSA DO CUIDADO FARMACÊUTICO EM 
SINOP/MT

Modalidade
Relato e/ou sistematização de experiência

Palavras chave
FarmAlegria, Orfanato, SUS, Brinquedoteca.

Resumo
O Grupo FarmAlegria foi criado (2014) por acadêmicos do curso de Farmácia e professores da UFMT, 
cadastrado como projeto de extensão (ações afirmativas). Tem como objetivo principal levar a huma-
nização a grupos vulneráveis. Àquelas pessoas, em especial, que vivem em condições de carência de 
atenção e afeto, sendo passíveis de adoecerem, como as crianças do Centro Social Menino Jesus (orfa-
nato). A metodologia é a interação que leva ao em estar, alegria e melhor desenvolvimento1 na década 
de 60, com o médico “Patch Adams”, que propôs e executou as modificações nas relações existentes nos 
hospitais através da “Serventia do amor para todas as pessoas”, constatando que a condição psicológica 
ajuda na recuperação da saúde. Considerando como resultados, acredita-se que para os acadêmicos esta 
experiência pautada na sensibilização, por meio do contato com grupos vulneráveis, pode auxiliar na 
formação de profissionais mais humanos, capazes de promover o cuidado farmacêutico. Cuidado este 
realizando trabalho de forma positiva no “orfanato”, semanalmente, com as atividades lúdicas, entre as 
mais tradicionais, como corda, bola, histórias, amarelinha, pintura de rosto, arte com balão e brinquedos 
de materiais reciclados, bem como músicas populares. Esta ação tem propiciado maior aproximação e in-
teração, e ainda, melhor comportamento e adaptação das crianças, pois eram mais distantes e nervosas, 
mas com o FarmAlegria percebeu-se maior participação nas brincadeiras e redução de sinais de agressi-
vidade, conforme relato da coordenação do centro. Além desta ação, tem-se participado de “MultiAções” 
realizados em bairros menos favorecidos na cidade interagindo com as crianças com as brincadeiras 
lúdicas, atendendo em média 200 crianças em cada ação em diferentes bairros: Vila Mariana, Jardim 
São Paulo, Camping Club, além de participar como parceiro em outros projetos da UFMT. Outras ações 
previstas para este ano é a atuação no Encontro Estadual das APAEs, visita mensal ao Lar dos Vicen-
tinos, visita mensal na ala da pediatria do Hospital que atende pelo SUS, doação de sangue, campanha 
natal da alegria, dia das crianças solidário. Como consideração até o presente momento, pode-se perceber 
que a execução do trabalho tem fortalecido psicologicamente população atendida e os envolvidos. Assim 
torna-se nítido que o trabalho está prosperando e atingindo os resultados desejados, bem como gerando 
impacto positivo na visão acadêmica e na comunidade.
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Título do trabalho
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Modalidade
Acadêmico

Palavras chave
Indicadores de Prescrição, Erros de Prescrição, Acesso a Medicamentos, Assistência Farmacêutica.

Resumo
A prescrição é, essencialmente, um instrumento de comunicação entre médico, farmacêutico, enfer-
meiro, cuidador e paciente, ela deve ser clara, legível e de fácil compreensão. Prescrições incorretas 
ou com ausência de itens podem levar a erros de medicação e danos ao paciente. Com o intuito de 
promover o uso racional de medicamentos a OMS criou os indicadores de prescrição para verificar a 
qualidade as receitas, a qualidade do uso de medicamentos e promover o uso racional de medicamen-
tos. A Assistência Farmacêutica constitui como parte indispensável dos serviços de atenção à saúde 
do cidadão. Objetivo: O trabalho tem por objetivo analisar prescrições médicas, verificando os itens 
necessários de acordo com a legislação vigente para o SUS; analisar os indicadores de prescrição pre-
vistos pela OMS, bem como, demanda atendida ou não atendida. Materiais e Métodos: O delinea-
mento utilizado foi seccional de corte transversal, realizado no período de maio a dezembro de 2014 
no município de Sinop-MT, através da análise de prescrições médicas dos indivíduos que buscaram 
acesso aos medicamentos na farmácia regional, diariamente, no período das 7:00 as 11:00 da manhã, 
conforme o calendário da Secretaria de Saúde do Município, expressando os dados em quadros e tabe-
las. Resultados: Foram analisadas 1860 prescrições, com média de 2,56 medicamentos por prescrição, 
88,4% das prescrições foram feitas pela denominação genérica, 20% continham prescrito antibióticos, 
2,74% apresentavam prescrito injetáveis; 19,6% apresentavam algum erro de prescrição e a demanda 
atendida foi de 57,15%, sendo a maioria (60,91%) do sexo feminino. Conclusão: O estudo pode revelar 
que há uma deficiência de informações nas prescrições medicas, assim como no uso dos indicadores 
de prescrição e acesso aos medicamentos. Os profissionais prescritores e dispensadores devem estar a 
par da sua importância e responsabilidade quando se refere à Legislação. Demonstrando a necessida-
de de capacitação, orientação e cumprimento da legislação pelos prescritores. O estudo possibilitou o 
conhecimento da situação das prescrições, e da demanda na Farmácia Regional, como consequência, 
pode-se propor estratégias educativas junto aos profissionais prescritores para melhora nos níveis de 
prescrição pela nomenclatura genérica, observância da REMUME.
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AVALIAÇÃO DA SELEÇÃO, ACESSO E USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EM UMA 
UNIDADE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE APARECIDA DE GOIÂNIA, GOIÁS

Modalidade
Acadêmico

Palavras chave
Acesso, Medicamentos, Indicadores.

Resumo
Objetivo: Analisar aspectos da seleção, acesso e uso racional de medicamentos do município de 
Aparecida de Goiânia, Goiás. Metodologia: Foi feita a coleta de dados em receitas arquivadas em 
uma unidade de saúde do município no período de outubro de 2014 e aplicados indicadores de 
acesso e uso racional de medicamentos propostos pela Organização Mundial de Saúde – OMS. 
A seleção de medicamentos foi feita através da comparação dos medicamentos selecionados na 
Relação Municipal de Medicamentos – REMUME do município com a Relação Nacional de Medi-
camentos – RENAME 2013. Resultados: 72,5% dos medicamentos prescritos foram dispensados; 
o número médio de medicamentos por prescrição foi de 2,18; 81% medicamentos foram prescri-
tos utilizando a denominação genérica (Denominação Comum Brasileira - DCB ou Denomina-
ção Comum Internacional - DCI); 78,7% dos medicamentos prescritos constavam na RENAME e 
82,9% de medicamentos prescritos que constam na REMUME. Dos medicamentos padronizados 
na REMUME, 28 princípios ativos não constavam na RENAME 2013. Conclusão: Com relação 
aos indicadores de acesso e uso racional de medicamentos, observou-se que, embora seus valores 
estejam proporcionais aos apresentados em outros estudos, há necessidade de uma avaliação das 
causas. Quanto à seleção, há necessidade do estabelecimento de critérios claros de padronização e 
despadronização do município e mais condizentes com a lista nacional.
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AVALIAÇÃO DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS E SUA RELAÇÃO COM O PROGRAMA 
FARMÁCIA POPULAR

Modalidade
Acadêmico
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Não informado

Resumo
Este trabalho faz parte do relatório que apresenta o resultado da primeira etapa da pesquisa “O Programa 
Mais Médicos e a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB): analisando efeitos nas políticas e práticas 
no sistema de saúde brasileiro”, que trabalhou com a elaboração de indicadores para monitoramento do 
Programa com base em dados disponíveis a partir dos sistemas de informação de uso no Sistema Único 
de Saúde (SUS). A proposição de indicadores, nesse caso, busca monitorar os efeitos do Programa, consti-
tuído definitivamente pela Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013. Como observação dos indicadores de 
prescrição médica foram avaliados os atendimentos de usuários no Programa Farmácia Popular a partir 
de um banco de dados do sistema de informações do Programa, com 52.680 registros de atendimentos 
a usuários que obtiveram medicamentos para Diabetes e Hipertensão. Como objetivo deste estudo foi 
comparado os dados de dispensação de medicamentos por município do Programa Farmácia Popular 
relacionando o Programa Mais Médicos. Os dados analisados sinalizam que a Assistência Farmacêutica 
é melhor reconhecida nos ambientes onde existe o Programa Mais Médicos. Seja no acesso as Farmácias 
Populares, seja nos hábitos de prescrição. A aproximação dos usuários ao Programa Farmácia Popular é 
um indicador positivo para o Programa Mais Médicos, demonstrando políticas públicas sintonizadas que 
favorecem a qualidade de vida do usuário hipertenso e/ou diabético.  O contato mais próximo do médico 
do Programa com o usuário, o reconhecimento das diferentes profissões, o conhecimento do Uso Racio-
nal de Medicamentos, o não favorecimento prescritório do marketing da indústria farmacêutica podem 
justificar este indicador favorável ao Programa Mais Médicos. Observa-se que as prescrições geradas 
pelo Programa seguem os Protocolos internacionais de prescrição de medicamentos.

Bibliografia
ARAÚJO E, MAEDA A. How to recruit and retain health workers in rural and remote areas in developing countries. In: Bank 
W, organizador. Relatório. Washington (DC): World Bank; 2013 [acesso 2014 Set 20]. Disponível em: https://openknowledge.
worldbank.org/bitstream/handle/10986/16104/78506.pdf?sequence=1. 
BRASIL. Lei Federal 21.871, de 22 de outubro de 2013. Acessado em 07 de julho de 2015.  BRASIL. Ministério da Saúde. 
Portaria GM/MS nº 1.377, de 13 de junho de 2011. Acessado em 07 de julho de 2015.  BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria 

Interministerial nº 1.369, de 8 de julho de 2013. Acessado em 07 de julho de 2015. BRASIL.

E-mail para contato
denise.bueno@ufrgs.br



19 

ANAIS DO 7º SIMPÓSIO NACIONAL 
DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA

 Nome dos autores
Denise Bueno e Monique Maia Ternes

Título do trabalho
PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA UNIDADE DE TERAPIA
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Acadêmico

Palavras chave
Farmácia Hospitalar, Estudos de Utilização de Medicamentos, Assistência Farmacêutica, Pediatria.

Resumo
Objetivo: Analisar a utilização de medicamentos de pacientes internados na UTI pediátrica (UTIP) 
de um hospital universitário de Porto Alegre. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, pontual, 
retrospectivo e observacional, no qual foram avaliados 30 pacientes menores de 18 anos, que estive-
ram internados pelo menos 24 horas na UTI pediátrica do hospital em estudo. Os dados do segundo 
dia de internação dos pacientes foram coletados a partir de sistema informatizado que dá acesso aos 
prontuários eletrônicos e às prescrições dos pacientes. Os medicamentos prescritos foram classifi-
cados quanto ao seu uso em crianças como aprovados, off-label e não licenciados, e suas potenciais 
interações medicamentosas foram analisadas. Resultados: Os pacientes eram, predominantemente, 
do sexo masculino, sendo a faixa etária de lactentes a mais prevalente. Afecções do sistema respira-
tório foram as principais causas de internação dos pacientes na UTIP. Foram analisados 413 itens de 
prescrição, com uma média de 13,8 medicamentos prescritos por paciente. Observou-se que 35,8% 
dos medicamentos foram prescritos de forma off-label e não licenciada concomitantemente, 33,0% 
off-label, 26,4% aprovados e 4,8% não licenciados; 100% dos pacientes receberam pelo menos uma 
prescrição de medicamento off-label e não licenciado. Potenciais interações medicamentosas foram 
observadas em 83,3% dos pacientes analisados, com média de 11,1 por paciente, sendo 59,2% de seve-
ridade grave, 39,0% moderadas e 1,8% contraindicadas. Conclusão: Os resultados confirmam a alta 
prevalência dos usos off-label e não licenciado de medicamentos em UTIP, revelando a necessidade 
de que mais estudos sejam realizados nesta área.
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Título do trabalho
FARMÁCIA CLÍNICA: UMA EXPERIÊNCIA NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

Modalidade
Acadêmico

Palavras chave
Serviços Comunitários de Farmácia, Atenção Farmacêutica, Saúde Pública.

Resumo
Introdução: Farmácia Clínica pode ser definida como ações realizadas pelo farmacêutico voltadas 
para melhoria da saúde do paciente, tendo ele como foco principal e não mais o medicamento. A 
importância desse serviço se dá principalmente na redução de custos para o paciente e o sistema 
de saúde, assim como benefícios na qualidade de vida. Objetivos: Descrever as atividades realiza-
das pelo serviço de Farmácia Clínica na Unidade de Atenção Primária à Saúde Roberto da Silva 
Bruno. Metodologia: Trata-se de um relato de experiência das atividades realizada pelos farma-
cêuticos, no período de setembro a dezembro de 2014, para tanto se utilizou como fonte de dados 
as fichas de acompanhamento clínico, diário de prestação de serviço farmacêuticos e boletins de 
procedimentos ambulatoriais realizados pelos farmacêuticos. Resultados: Em quatro meses de im-
plantação do serviço foram realizadas 8 palestras com temas relacionadas à educação em saúde, 
34 visitas farmacêuticas domiciliares a pacientes acamados, 65 pacientes foram contemplados por 
prestação de serviços farmacêuticos e desses 14 se encontram em acompanhamento farmacote-
rapêutico, a partir do acompanhamento foram realizadas 24 intervenções farmacêuticas. Além 
disso, foi introduzida no serviço a prática da consulta farmacêutica com terapias complementares 
em distúrbios de saúde menores (fitoterapia e homeopatia). Conclusão: Pelo exposto acredita-se 
que o Serviço de Farmácia Clínica se mostrou muito benéfico para a comunidade atendida nessa 
unidade de saúde, pois houveram intervenções farmacêuticas que melhoraram a qualidade de 
vida dos pacientes e reduziram custos para o sistema de saúde e para o próprio paciente, que pode 
ainda contar com um serviço de terapias complementares.
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Título do trabalho
ANÁLISE DAS PRESCRIÇÕES DE RITALINA E LISDEXANFETAMINA NO TRANSTORNO 
DE DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH) EM DROGARIAS DE CUIABÁ, 
MT, BRASIL

Modalidade
Acadêmico

Palavras chave
Prescrição, Drogaria, Metilfenidato, Anfetaminas.

Resumo
Objetivo: Analisar as prescrições de metilfenidato de sódio (Ritalina® e Concerta®) e dimesila-
to de lisdexanfetamina (Venvanse®). Metodologia: Foram analisadas, aleatoriamente, todas as 
prescrições, contendo metilfenidato de sódio e dimesilato de lisdexanfetamina dispensadas em 
cinco drogarias nos meses de janeiro, fevereiro e março do ano de 2015, retidas na Vigilância 
Sanitária Municipal (VISA) do município de Cuiabá, Mato Grosso, Brasil. Para isso, foi elaborado 
um formulário para registro da presença ou ausência dos itens obrigatórios em cada receituário, 
sexo, quantidade, dosagem, especialidade do prescritor, bem como avaliar quais os principais erros 
de prescrições destes medicamentos. Resultados: Foram analisadas 371 receitas de controle espe-
cial, A3, das quais, 64,7%, corresponderam a pacientes do sexo masculino e 35,3% feminino. Em 
relação à concentração, mais da metade das prescrições (51%) foram de 10 mg, seguido de 30 mg 
(12,6%), 20 mg (11,3%) e outras com frequência menor de 6% (18, 36, 30, 54, 50 e 70 mg). A pres-
crição de Ritalina (70,3%), foi prevalente quando comparado com Venvanse (14,95%), Concerta 
(14,5%), Metilfenidato (0,26%). Em relação à quantidade, prescrição contendo 30 comprimidos e/
ou cápsulas apresentaram 36,7%, seguida em menor proporção com 60 (28,3%), 90 (23,5%), 120 
(6,2%) e 180 (5,4%). Quando analisada a especialidade médica, os psiquiatras corresponderam a 
(35,3%), seguido de neurologistas (29,6%), clínicos gerais (28,3%) e pediatras (1,9%). Na avaliação 
dos itens obrigatórios, 100% dos receituários apresentaram preenchimento adequado de acordo 
com a legislação vigente. Conclusão: O uso crescente, e muitas vezes indiscriminado, de Ritalina 
e derivados de anfetamínicos provocam dependência e reações adversas medicamentosas. Esta 
problemática requer acompanhamento da VISA e de profissionais para diagnóstico correto e uso 
racional para o tratamento do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
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A IMPORTÂNCIA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA AOS PACIENTES IDOSOS NA 
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Resumo
Introdução: Envelhecer é um processo fisiológico e gradativo e pode variar de acordo com o estilo de vida 
da pessoa. As mudanças ocorrem em todos os sistemas, alterações cardiovasculares, metabólicas, respi-
ratórias, pele, sistema digestivo, ósseo, neurológico, geniturinário e muscular (ANDRADE et al., 2004). 
A atenção farmacêutica (AF) visa promover uso racional de medicamentos, adesão ao tratamento me-
dicamentoso, prevenção, detecção e resolução de problemas relacionados a medicamentos, visando à 
melhoria na qualidade de vida do paciente, entre eles os idosos (ALVES et al., 2010). Objetivos: Investigar 
se existe AF aos pacientes idosos cadastrados na farmácia municipal, averiguando as dificuldades en-
contradas pelos idosos desde a compra até a administração dos medicamentos. Metodologia: A análise se 
embasou no método quali-quantitativo, com caráter descritivo. Fez-se o uso de questionário aos pacien-
tes idosos cadastrados na Farmácia Municipal, entre Janeiro de 2013 a Fevereiro de 2013. Questionou-se 
sobre a maneira correta para fazer uso do medicamento, se tem alguma dificuldade na hora de adquirir 
o medicamento, se faz uso contínuo do medicamento, qual, se falta esse medicamento na farmácia do 
município, se toma outro tipo de medicamento sem receita médica e algum medicamento controlado. 
Foram entrevistados 20% dos pacientes, sendo 30 idosos. Resultados: Nota-se que 60% dos entrevistados 
não foram informados da maneira correta sobre o uso do medicamento e 40% são. Dos entrevistados, 
100% não tem dificuldade na aquisição do medicamento. Sobre o uso contínuo do medicamento 43,3% 
fazem uso de Atenolol 50mg, 30% Captopril 25mg e 26,6% Metildopa 250mg, esses medicamentos não 
faltam na farmácia municipal. Além dos medicamentos de uso contínuo, os idosos também usam medi-
camentos sem receita médica (100%). Sobre o uso de medicamento controlados 70% fazem uso e 30 % 
não. Conclusão: Os resultados obtidos nos permitiram constatar a importância de estratégias que visem 
à implantação do serviço de AF nas farmácias, pois esta poderá ajudar na carência de informação, a res-
peito dos medicamentos tão comuns a população, em especial a terceira idade.
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Resumo
Introdução: Atualmente, os anticoncepcionais fazem parte da vida social de muitas mulheres. Utilizado 
para a contracepção, contribui também no planejamento familiar, porém nem todas as usuárias tem o co-
nhecimento/orientação sobre o uso correto e possíveis reações adversas desse medicamento (SPANHOL 
& PANIS, 2009). A Assistência Farmacêutica (AF) é a provisão responsável do tratamento farmacológico 
com o intuito de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de vida do paciente 
(PEREIRA & FREITAS, 2008). Objetivos: Verificar se a AF oferecida está sendo aplicada de forma eficaz 
para as clientes - usuárias de anticoncepcionais orais (AO) e injetáveis (AI) - de 4 farmácias. Metodologia: 
Foi realizada entre Dezembro de 2011 à Fevereiro de 2012 em 3 farmácias privadas e na farmácia muni-
cipal, foi questionado sobre: aquisição com ou sem prescrição médica (PM); tipo de medicamento; se teve 
orientação; se houve esquecimento de tomar e como agiu, troca de medicamento e motivos. A análise de 
dados se embasou em métodos quali-quantitativos, com caráter descritivo. Foram entrevistadas 170 mu-
lheres. Resultados:  Nota-se que 56% das entrevistadas adquiriram o AO/AI com PM e 44% sem a PM. 
Onde, 72% fizeram a compra/aquisição, 18% o companheiro e 10% outra pessoa. Do tipo, 93% utilizam o 
AO, 6% AI e 1% outro tipo. Sobre a orientação do uso, 87% tiveram/pediram e 13% não tiveram/pediram. 
Sobre o esquecimento de tomar a pílula, 75% disseram que pode tomar assim que lembrar e 25% não. 
76% já esqueceram de tomar uma vez ou mais e 24% nunca esqueceram. Onde, 60% tomaram assim que 
lembraram, 24% não responderam, 14% continuou o uso, 1% parou de tomar e 1% não tomou e preve-
niu-se. Já, 62% trocaram de medicamento alguma vez e 38% nunca trocaram. Nos motivos da troca, 29% 
devido ao surgimento de efeitos indesejados, 15% vantagens/melhorias, 12% sugestão médica e 5% pelo 
custo. Na troca, 44% pararam o uso e começaram após a próxima menstruação, 12% pararam e iniciaram 
no próximo ciclo e 6% pararam e iniciaram com o novo medicamento antes da próxima menstruação. 
Conclusão: Os resultados apontam para possíveis falhas na AF prestada nas farmácias pesquisadas, pois 
as usuárias tiveram dúvidas ao responder o questionário quanto ao uso correto dos anticoncepcionais. 
Com isso, o profissional farmacêutico prestando uma melhor AF, esclarecendo as dúvidas, empregando 
palestras de conscientização, poderia contribuir para o conhecimento das usuárias.
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Resumo
Os Sistemas de Informação são importantes para as organizações públicas, pois auxiliam o gestor 
na tomada de decisão. Para a gestão da Assistência Farmacêutica, os Sistemas de Informação em 
Saúde contribuem para o uso racional de medicamentos, a ampliação do acesso e a promoção da 
qualidade dos serviços. Objetivos: Este trabalho teve como objetivo construir o Plano Operativo 
sobre a implantação de um sistema de informação em rede que integre as unidades de saúde no 
município de Ponta Porã/MS, constituindo um estudo de caso, com caráter descritivo exploratório. 
Métodos: A investigação consistiu em uma pesquisa qualitativa, baseada em entrevista coletiva, 
observação participante e grupo focal. A oficina do Plano Operativo contou com a participação de 
funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, relacionados com a Assistência Farmacêutica. Os 
dados coletados foram analisados pela técnica de análise de conteúdo. Resultados: Os resultados 
indicaram que no município a prioridade foi a implantação de um Sistema de Informação em 
Saúde, destacando três descritores: uma rede informatizada de comunicação entre as unidades de 
saúde, usuários com mais de uma prescrição e prontuário único em rede. Cada descritor foi anali-
sado verificando as conseqüências e determinantes, resultando principalmente na necessidade de 
sensibilizar o gestor municipal de saúde para viabilizar recursos financeiros, humanos e materiais 
e equipamentos para a implantação do sistema de informação. Conclusões: Conclui-se, portanto, 
que é preciso uma nova organização da rede de saúde do município, através da implantação de um 
Sistema de Informação, integrando as unidades de saúde, auxiliando o gestor municipal de saúde 
na tomada de decisão, assim como reorganizar a gestão da Assistência Farmacêutica, promovendo 
o uso racional de medicamentos e reduzindo gastos com a saúde no município.
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Resumo
Introdução: O Sistema Único de Saúde (SUS) está baseado no direito ao acesso da população a todos 
os níveis de assistência à saúde. A falta de medicamento gera insatisfação dos usuários, prescrito-
res e de todos os envolvidos no processo de atenção à saúde. Objetivo: Organizar o controle de es-
toque de medicamentos na farmácia do Centro de Saúde David Nasser. Métodos - O planejamento 
estratégico situacional foi escolhido como metodologia para o desenvolvimento deste trabalho. 
Através do preenchimento de um instrumento avaliativo sobre o setor de farmácia, cinco atores 
foram orientados a elencarem os problemas relativos ao serviço deste setor de acordo com sua 
prioridade. Posteriormente os problemas foram classificados com pontuação de 0 a 4 seguindo 
perguntas direcionadas para esta classificação em relação à magnitude, transcendência, vulnera-
bilidade, urgência e factibilidade. Resultados: Dentre as questões identificadas pelos participantes, 
a falta ou desabastecimento de medicamentos na unidade foi o mais relevante e abrangente pro-
blema. A partir da revisão dos processos operacionais de gerenciamento foram efetuadas propos-
tas de intervenções para adequar a disponibilização dos medicamentos, garantindo o direito de 
acesso dos usuários a estes. Conclusões: Espera-se que um gerenciamento de estoque adequado na 
farmácia do centro de saúde melhore a satisfação dos prescritores, quanto ao êxito nos tratamen-
tos farmacoterapêuticos propostos, assim como, dos usuários em relação garantia do atendimento 
integral das prescrições propostas e pactuados pelo SUS.
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Resumo
A Educação à distância (EAD) tem sido importante na formação de profissionais que atuam no 
Sistema Único de Saúde, pela possibilidade de formação de redes colaborativas de aprendizagem 
e troca de experiências. O tutor tem importante contribuição neste aspecto, por incentivar a in-
teração, que favorece o compartilhamento e construção do conhecimento. Foi neste sentido que 
o Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica - Especialização a distância atuou. Um dos papéis 
exercidos pelo tutor foi incentivar a interação nos fóruns do Ambiente Virtual de Aprendizagem, 
outras ferramentas comunicacionais e encontros presenciais, ou no trabalho. Um dos temas abor-
dados no curso foi Planejamento Estratégico Situacional e Gestão da Assistência Farmacêutica, 
cuja aplicação prática para aprendizagem envolvia o desenvolvimento do Plano Operativo (PO), 
uma atividade que previa a capacidade de condução, liderança e pro atividade na intervenção de 
problemas concretos na realidade que o especializando atuava, não de modo centralizado, mas 
interativo. Este estudo objetivou analisar a perspectiva dos tutores sobre a interação que per-
meou o desenvolvimento do PO. A metodologia utilizada foi qualitativa e a técnica para análise de 
dados foi o discurso do sujeito coletivo. Os discursos revelaram que houve um nível de interação 
desejável no sentido todos-todos. Os conhecimentos teóricos sobre planejamento e gestão foram 
significados mediante a realidade com compartilhamento dos saberes e experiências.
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Resumo
Introdução: O CEAF, em vigor a partir de 2009, visa a garantia da integralidade do tratamento medica-
mentoso em nível ambulatorial.  Dada sua recente implementação, é preciso analisar se os estados pos-
suem condições de executar as ações, atingir os resultados e sustentá-los. Neste contexto, a avaliação 
é uma alternativa ao detectar dificuldades e produzir recomendações (DRAIBE, 2004). Considerando 
também que para uma avaliação contextualizada e legítima é necessária a participação dos interessa-
dos em todas as etapas. Objetivo: Construção de indicadores para a avaliação da capacidade de gestão 
do CEAF no âmbito estadual. Metodologia: Realizou-se estudos exploratórios juntamente com os ato-
res envolvidos (farmacêuticos, usuários, médicos e gestores) para o desenvolvimento de uma primeira 
proposta de indicadores. Estes foram validados por meio de uma oficina de consenso realizada em 
maio de 2015, com uma etapa prévia realizada a distância. Participaram da oficina gestores do CEAF 
e representantes de seis estados brasileiros, pesquisadores da área, farmacêuticos envolvidos com o 
CEAF e um representante do Ministério da Saúde, totalizando 31 participantes. Foi utilizada a técnica 
do Comitê Tradicional para validação dos indicadores, medidas e parâmetros, os quais compõem a 
matriz avaliativa. Resultados: Os estudos possibilitaram a elaboração da matriz de forma contextuali-
zada com 24 indicadores, para aplicação nos estados brasileiros, e proporcionou ricas discussões sobre 
o CEAF e sobre a gestão da assistência farmacêutica. Para Contandriopoulos e colaboradores (1997), 
a avaliação favorece os processos de aprendizagem e permite um olhar crítico e reflexivo sobre a or-
dem estabelecida. Além disso, a participação dos envolvidos possibilitou melhorar a imparcialidade do 
processo, a extensão das informações coletadas e a adaptação às demandas dos participantes. Desta 
forma, maiores serão as chances de que este instrumento possa contribuir para a qualificação da to-
mada de decisão pelos gestores. Conclusão: A oficina permitiu ampliar o poder do instrumento, além 
de trocas de experiências e reflexões sobre a prática dos serviços. Por fim, o elevado número de partici-
pantes indica o interesse com a qualificação deste importante mecanismo de acesso a medicamentos.
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Resumo
Este trabalho objetivou elaborar uma proposta de implementação de atenção farmacêutica junto 
às unidade de saúde vinculadas aos Sistema Único de Saúde (SUS) e avaliar a qualidade da Assis-
tência Farmacêutica (AF) do município de São Gabriel do Oeste-MS, com a utilização de aspectos 
operacionais, a partir de indicadores nas Unidades Básicas de Saúde, bem como na Farmácia Cen-
tral e propor um trabalho de gestão planejada neste processo. Para tanto foi utilizado o estudo 
de caso, descritivo, retrospectivo, observacional, realizado por meio de levantamento de dados 
secundários e indicadores da AF de estrutura, que avalia recursos materiais e humanos; e de 
processo, o qual envolve o controle de estoque de medicamentos e de resultado, que inclui modifi-
cações no estado de saúde da população, propostos pela Organização Mundial de Saúde. O estudo 
foi autorizado pelo responsável legal. A proposta para a Secretaria Municipal de Saúde do muni-
cípio estudado é que Serviço de AF seja coordenado pela Farmácia Central e apoio diagnóstico da 
mesma que deverá atuar no planejamento, na seleção, programação, aquisição, armazenamento, 
controle, regulamentação e acompanhamento da distribuição dos medicamentos. Ainda, a Far-
mácia Central juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde deverá trabalhar na elaboração e 
implantação do plano municipal de AF e desenvolvimento de instrumentais de controle e avalia-
ção, elaboração de rotinas da Farmácia Central e da rede de dispensação. Concluiu-se que apenas a 
Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) possuía farmacêutico responsável e que o municí-
pio não dispõe de programa de capacitação de recursos humanos. A avaliação da AF do município 
estudado indica que há disponibilidade de medicamentos, entretanto necessita de investimentos 
em recursos humanos e físicos para torná-la mais eficiente, assim, existe a necessidade de implan-
tação de uma gestão planejada.
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Resumo
O presente trabalho tem por objetivo um relato de experiência através do estudo descritivo de 
avaliação da Assistência Farmacêutica (AF) no município de São Gabriel do Oeste- MS, realizado 
por meio de oficinas junto à Secretaria Municipal de Saúde - SMS, através do Relatório de Gestão 
2014 e da Farmácia Central -  FC do município estudado.  O estudo foi autorizado pela Secretaria 
Municipal de Saúde e a coleta de dados foi obtida pela autora do trabalho, in loco, nas oficinas re-
alizadas, e teve como objetivo principal à conscientização dos prescritores quanto à importância 
da adesão à lista da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais – REMUME no momento da 
prescrição do medicamento ao usuário. A REMUME do município possui 158 medicamentos, dos 
quais 30 não fazem parte da RENAME. Houve implantação da Comissão de Farmácia e Terapêu-
tica (CFT) que reduziu consideravelmente o número de processos judiciais, pois a mesma elabora 
pareceres e justificativas, informando os medicamentos constantes na rede municipal ou ainda 
no âmbito estadual, do componente especializado da AF para normatização dos medicamentos 
fornecidos diminuindo os gastos em saúde através da criação de protocolos para dispensação des-
tes medicamentos culminando, consequentemente, em diminuição de ações judiciais. De forma 
geral, o trabalho desenvolvido foi bem aceito pela gestão e pela equipe que trabalha na Farmácia 
Básica. A dificuldade encontrada foi quanto à disponibilidade de profissionais, principalmente da 
área médica, para participação na CFT, ficando o trabalho a cargo dos farmacêuticos envolvidos. 
A CFT tem como desafio reduzir a lista de medicamentos ofertados, onde deverão ser observados 
os critérios de farmacoterapia e, baseado no uso racional, priorizar os medicamentos considerados 
básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde da população. Ainda, a 
comissão deve fixar critérios para aquisição e criar protocolos de tratamento para medicamentos 
que não constem na REMUME. Concluiu-se que os profissionais de saúde, principalmente os mé-
dicos REMUME, prescrevendo medicamentos não contemplados, aumentando o dispêndio em 
saúde, pois de alguma forma é necessário atender o usuário.
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Resumo
Objetivo: Avaliar o risco do desenvolvimento de úlcera gástrica com a administração de Antiinfla-
matórios Não-Esteroidais (AINES) através de um levantamento bibliográfico. Método:A pesquisa foi 
realizada através de levantamento bibliográfico, consultando apenas fontes de caráter científico, 
priorizando-se aquelas constantes nos últimos 20 anos até os dias de hoje, tais como periódicos 
científicos, livros e outras fontes literárias, incluindo fontes nacionais e internacionais, as bases 
de dados utilizadas foram Lilacs, Pubmed, Bireme, Scielo entre outras, tendo como descritores 
AINES, úlcera gástrica e inibidores seletivos de Cox-2. Resultados: revisão de literatura pôde-se 
observar que um dos principais efeitos adversos apresentados pelos Antiinflamatórios Não-Es-
teroidais (AINES) são as alterações gastrointestinais. Alguns estudos indicam que pacientes que 
utilizam AINES regularmente apresentam um risco de morte por complicações gastrointestinais 
de 4 vezes maior do que pacientes que não fazem uso destes medicamentos (ALVAREZ, 2002, p. 
159). Os idosos são apontados como a população de maior risco de desenvolvimento de efeitos 
colaterais e interações medicamentosas, devido o aumento do número de doenças com a idade e 
pela necessidade da associação de medicamentos da mesma classe (LOYOLA FILHO et al., 2005, p. 
546). Conclusão: Nos últimos anos, tem havido o desenvolvimento de estudos sobre os fatores de 
risco relacionados ao uso de AINES, oferecendo bons resultados na prevenção e tratamento dos 
efeitos adversos relacionados a esta classe terapêutica. A caracterização dos grupos de risco para 
o desenvolvimento de alteração do TGI torna-se um importante elemento para impedir o apareci-
mento desta condição. 
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MS

Modalidade
Relato e/ou sistematização de experiência

Palavras chave
Assistência Farmacêutica, Armazenamento de Medicamentos, Caarapó.

Resumo
Objetivos: Implantar a Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) no sentido de promover um 
adequado armazenamento de medicamentos e insumos da secretaria de saúde do município de Ca-
arapó – MS. Método: Estudo qualitativo, em forma de estudo de caso propondo a elaboração de um 
projeto que pretende reestruturar os serviços farmacêuticos, através da implantação da central de 
abastecimento farmacêutico (CAF) no município de Caarapó, no estado de Mato Grosso do Sul. Foi 
realizada uma análise dos problemas relacionados às atividades de armazenamento de medicamentos 
e insumos da secretaria, buscando identificar o foco da falta de estrutura da Assistência Farmacêutica 
municipal. Resultados: Através da reunião com os representantes da secretaria municipal de saúde, 
o problema priorizado foi à precária estrutura para armazenamento de medicamentos e insumos da 
secretaria municipal de saúde, considerado relevante e reflete a realidade da assistência farmacêutica 
municipal, tendo em vista que este problema acaba causando prejuízos nos serviços farmacêuticos 
prestados no município. Conclusão: A iniciativa de tentar resolver o problema identificado acabou 
sensibilizando o gestor municipal para a necessidade de melhoria na estrutura de armazenamento 
de medicamentos, priorizando e colocando em prática a resolução deste problema já que o mesmo 
entendeu os riscos gerados com esse problema e a necessidade de sua resolução para a reorganização 
da assistência farmacêutica básica do município.
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Acadêmico
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Resumo
A demanda por serviços especializados e com maior nível tecnológico em assistência à saúde vem 
mobilizando uma revolução no atendimento aos usuários, tanto na área privado, quanto no siste-
ma único de saúde (SUS), devido à necessidade de humanização nas relações interpessoais entre o 
profissional e o paciente. Objetivos: Avaliar a atenção farmacêutica na prática desenvolvida por far-
macêuticos responsáveis técnicos ou não de farmácias e drogarias de Sinop - Mato Grosso. Métodos: 
Caracteriza-se por um estudo descritivo transversal realizado entre agosto e dezembro de 2014, com 
base em uma adaptação de um questionário já utilizado como ferramenta de trabalho em Farina, 2005. 
Avaliou-se 25 farmácias e 29 farmacêuticos em relação à estrutura e recursos do estabelecimento, da-
dos pessoais, formação, capacitação e atuação profissional. Resultados: Das farmácias pesquisadas, 18 
eram independentes e 7 de rede, sendo a maioria 16, localizadas em bairros; em relação a estrutura e 
recursos do estabelecimento, 19 disseram ter um local apropriado para o desenvolvimento da atenção 
farmacêutico, sendo a sala de injetáveis a mais citada, todas as farmácias fazem uso do DEF (dicionário 
de especialidades farmacêuticas) como recurso didático. Apenas uma farmácia na cidade permanece 
aberta pelo período de 24 horas, sendo que o gerenciamento das mesmas e o atendimento aos usuários 
são as atividades que mais demandam tempo pelos farmacêuticos. Portanto, o perfil profissional do 
farmacêutico em Sinop consiste principalmente de mulheres, formadas entre 1 e 3 anos na função de 
empregada, com carga horária de 44 horas semanais, formadas em universidades privadas, recebendo 
o piso salarial do estado de Mato Grosso para a categoria. Conclusão: Estabeleceu-se que a prática da 
atenção farmacêutica como descrita na literatura não é aplicada na rotina da maioria dos farmacêuti-
cos do município.
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TRABALHOS DA COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA (CFT) NO MUNICÍPIO DE 
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Modalidade
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Palavras chave
Comissão de Farmácia e Terapêutica, Adequação, Sistematização.

Resumo
O projeto foi desenvolvido na Comissão de Farmácia e Terapêutica já implantada no município de 
Dourados-MS, região com aproximadamente 200.000 habitantes situada no sul de Mato Grosso do 
Sul. Foi utilizado o estudo de caso para construção do Planejamento Estratégico Situacional, como fer-
ramenta para a elaboração do Plano Operativo, identificando e buscando soluções relacionadas à falta 
de sistematização adequada e funcional para os trabalhos da CFT, utilizando-se dos momentos explica-
tivo, normativo, estratégico e tático-operacional. Realizou-se uma oficina para discussão e priorização 
dos problemas envolvendo a CFT, e logo após a montagem em conjunto de um diagrama identificando 
os descritores, causas e consequências do problema priorizado, além da imagem objetivo. Em um se-
gundo momento, foi elaborado as estratégias e ações para o desenvolvimento do projeto em conjunto 
com a CFT e com a Secretaria de Saúde, através da análise de viabilidade e factibilidade do projeto, 
além da construção de indicadores para avaliação e monitoramento das ações pactuadas. Sendo a Co-
missão de Farmácia e Terapêutica uma comissão de caráter consultivo e deliberativo de fundamental 
importância para a manutenção de listas essenciais, além da promoção do uso racional de medica-
mentos dentro do município, foram desenvolvidos protocolos de uso de algumas medicações, como 
por exemplo antibióticos e enoxaparinas injetáveis para gestantes de alto risco. Foram implantados 
também formulários de exclusão/inclusão de medicamentos das listas essenciais para distribuição aos 
prescritores de toda a rede pública municipal e a utilização de pareceres técnicos baseados em evidên-
cias clínicas elaborados pela própria CFT para retirada ou inclusão de medicamentos da REMUME (re-
lação municipal de medicamentos essenciais).  A sistematização adequada dos trabalhos da CFT trouxe 
maior racionalidade no uso das medicações ofertadas, além de maior agilidade na tomada de decisões 
referente aos medicamentos e segurança aos prescritores da rede. Através da busca de conhecimento 
para melhoria da gestão, pudemos mudar a realidade atual e crescer profissionalmente, conquistando 
cada vez mais espaço dentro da Assistência Farmacêutica e consequentemente, o reconhecimento de 
nossos gestores.
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AVALIAÇÃO DA ACESSIBILIDADE À ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA NO 
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MATO GROSSO)

Modalidade
Acadêmico

Palavras chave
Acessibilidade, Assistência Farmacêutica, Medicamentos Essenciais.

Resumo
O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro trouxe consigo a ampliação do acesso da população aos 
serviços de saúde garantindo acesso integral, inclusive assistência farmacêutica. A partir de então 
a Política Nacional de Medicamentos (PNM, 1998) e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica 
(PNAF, 2004) têm sido consideradas como referências conceitual e operacional para o alcance desses 
objetivos. Os estudos avaliando a implantação da referida política são ainda escassos e localizados tra-
zendo uma diversidade de situações. Em alguns municípios estudados, o acesso aos medicamentos 
tem sido descrito como deficiente e o uso racional de medicamentos uma realidade distante.  Já em 
outros estudos, têm sido relatadas experiências exitosas no campo da assistência farmacêutica. Desta 
forma, existe uma necessidade de ampliação do escopo dos estudos avaliativos sobre o acesso aos me-
dicamentos e a implantação da Política de Assistência Farmacêutica visando preencher essas lacunas. 
Tendo em vista a inexistência de avaliação a esse respeito no Estado do Mato Grosso e em particular no 
município de Várzea Grande colocou-se, pois a seguinte pergunta de investigação: a assistência farma-
cêutica no município de Várzea Grande está estruturada de forma a facilitar ou dificultar o acesso aos 
medicamentos essenciais? Assim este trabalho avaliou a acessibilidade a medicamentos essenciais no 
SUS no município de Várzea Grande-MT. Foi realizada a validação de uma matriz de critérios e dimen-
sões para avaliação da acessibilidade através de consenso de experts, então tal instrumento foi testado 
no município de Várzea Grande. A produção de dados usou da estratégia de entrevistas semiestru-
turadas, análise documental e observação. Os achados permitiram a classificação geral do município 
quanto à acessibilidade a medicamentos essenciais como intermediário. Porém se considerado isola-
damente a dimensão acessibilidade organizacional e geográfica a classificação foi, respectivamente, 
incipiente e avançada.
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Título do trabalho
ANÁLISE DA PERDA DE MEDICAMENTOS NOS MUNICÍPIOS HABILITADOS NO EIXO 
ESTRUTURA DO QUALIFAR-SUS QUE UTILIZAM O SISTEMA HÓRUS NO ESTADO DE 
ALAGOAS

Modalidade
Relato e/ou sistematização de experiência

Resumo
O QUALIFAR-SUS tem por finalidade contribuir para o processo de aprimoramento, implementação e 
integração das atividades da Assistência Farmacêutica, visando uma atenção responsável e humaniza-
da. A Portaria GM/MS n° 1215/12 estabeleceu a transferência de recurso ao Eixo Estrutura destinado à 
aquisição de mobiliários e equipamentos necessários para estruturação das Centrais de Abastecimento 
Farmacêutico, das Farmácias no âmbito da Atenção Básica e manutenção dos serviços farmacêuticos, 
de acordo com a Portaria GM/MS n°1214/12. O HÓRUS – Sistema Nacional de Gestão da Assistência 
Farmacêutica proporciona o gerenciamento dos medicamentos, o remanejamento entre estabeleci-
mentos de saúde, a atualização de estoques em tempo real, a programação de aquisição a partir do es-
toque disponível, do acompanhamento da validade e da rastreabilidade dos lotes dos medicamentos. O 
objetivo deste trabalho é avaliar o registro das saídas de medicamentos através do HÓRUS, contribuir 
para minimização de perdas e/ou desperdícios de medicamentos e apresentar orientações para os mu-
nicípios contemplados no QUALIFAR- SUS. Através dos dados coletados da ferramenta BI – Business 
Inteligence, avaliamos que os valores resultantes de perda por quebra e/ou desvio de qualidade ou dos 
desperdícios por validade vencida apresentaram aumento no registro baseado nos valores financeiros 
envolvidos e que gradativamente apresentaram uma ascendência, possivelmente devido a utilização 
do HÓRUS pelos municípios contemplados pelo QUALIFAR-SUS que realizaram suas movimentações 
durante o período 2012-2014. Os resultados sugerem que para controlar o estoque de medicamentos, é 
imprescindível que existam procedimentos de verificação das solicitações e recebimentos dos itens que 
foram adquiridos pelos municípios além da conferência e auditoria periódica de todo o ciclo logístico. 
O Sistema de distribuição para as Unidades de Saúde deverá ser realizado a partir do acompanha-
mento mensal do consumo, evitando assim desperdícios e envio excessivo de medicamentos e ainda 
para evitar as perdas por quebra/desvio de qualidade e/ou validade vencida, alguns pontos podem ser 
evidenciados como realizar inventários periódicos, priorizando medicamentos com estoques sujeitos 
a sazonalidade, de preços elevados e de baixo giro e excetuar os medicamentos cuja rotação é tão dinâ-
mica que garanta o seu consumo muito antes da validade.
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ANÁLISE DO PERFIL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS QUE UTILIZAM 
O SISTEMA HÓRUS PARA DISPENSAÇÃO DO ELENCO DE MEDICAMENTOS DE 
DEMANDA JUDICIAL
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Resumo
O HÓRUS - Sistema Nacional de Gestão da Assistência Farmacêutica foi configurado para reunir as 
informações dos três componentes da Assistência Farmacêutica, possibilitando o registro do fluxo de 
medicamentos e insumos em toda a rede de saúde. Dados do MS dão conta de que parte importante do 
orçamento destinado à Assistência Farmacêutica vem sendo gasto para atender as demandas judiciais, 
e que este valor aumenta anualmente, aproximando-se do próprio orçamento estatal para aquisição de 
medicamentos. Contudo, nem sempre estas ações judiciais são referentes a medicamentos de qualidade 
e custo adequados as necessidades dos pacientes e/ou encaminhadas à esfera pública de competência 
(NEVES, 2009). Este trabalho visa analisar o perfil dos municípios que utilizam o HÓRUS em  Alagoas 
para registrar a dispensação dos medicamentos de demanda judicial e comparar o perfil desses medi-
camentos com o elenco da RENAME vigente. Analisando os medicamentos judicializados dispensados 
pelos municípios no ano de 2014, observa-se o significativo número de medicamentos oncológicos que 
representam um grande aporte de recursos financeiros do SUS, além de análogos de insulina, por serem 
apresentados no mercado farmacêutico como inovação terapêutica no controle da glicemia. Dos 102 mu-
nicípios alagoanos, 83 realizaram dispensação pelo HÓRUS, destes 64 realizaram dispensação somente 
de medicamentos contemplados na RENAME e 19 deles registraram a dispensação de medicamentos ju-
dicializados. Após analise dos valores dispensados e das 282 apresentações desses medicamentos, nota-
-se um grande aporte financeiro para este elenco restrito e, em detrimento aos mais de 800 medicamen-
tos/apresentações disponibilizados para várias patologias através da RENAME. Os dados coletados do BI 
(Business Inteligence), revelam a necessidade de aumento no número de registros no sistema HÓRUS e 
oficialização de uma parceria do SUS com e Poder Judiciário para análise técnica das ações judiciais antes 
de tornarem-se definitivas. Além disso, faz-se necessário o fortalecimento das Câmaras Técnicas Locais 
e compartilhamento de discussões com a CONITEC/MS sobre a possibilidade de incorporação de novas 
tecnologias farmacoterapêuticas e ampliação do elenco de medicamentos/apresentações da RENAME, 
promovendo a minimização das ações judiciais em Alagoas.
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Resumo
A garantia laboratorial corresponde ao conjunto de atividades planejadas, com vistas a garantir que o 
seu produto ou serviço atenda aos requisitos da qualidade. Engloba atividades relacionadas com todas 
as fases desenvolvidas no laboratório de análises clínicas que asseguram que o produto final seja ade-
quado às necessidades do cliente. O presente estudo objetivou acompanhar o gerenciamento da área 
da saúde, tendo como referência o Laboratório Central Professor Maurílio Baldi (LCMB/HU/UFJF). 
Seguiu os preceitos da pesquisa-ação, envolvendo o planejamento e a discussão do processo de gestão. 
As unidades de estudo empreenderam três etapas: a primeira compreendeu uma revisão da literatura, 
envolvendo os assuntos pertinentes ao tema e aos objetivos do estudo, assim como aqueles tópicos que 
integram de forma complementar a estrutura do trabalho, qual seja: planejamento estratégico, gestão 
dos serviços em saúde e em laboratórios clínicos; a segunda etapa abordou um estudo do cenário - 
foco do estudo -correlacionando a evolução das atividades tanto no campo das tecnologias quanto dos 
serviços de saúde. Esta etapa se fundamenta em documentos e na a produção histórica e na memória 
de alguns atores arguidos em entrevistas não formais, partícipes desta história. Concluímos que a 
evolução das análises clínicas incorporou conhecimento e tecnologia que apontam para a necessidade 
de investimento em treinamento e divulgação de boas práticas nos processos operacionais. Para exe-
cutar essas novas atividades, o perfil do profissional deverá ser bastante diferente do atual. O sentido 
de equipe (de saúde) deverá estar mais presente, voltado para uma visão de mundo mais ampla, uma 
maior adaptação ao uso de novas tecnologias e a preocupação constante com a capacitação e a atuali-
zação, em virtude do surgimento diário de novos conhecimentos.
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Resumo
As atividades da Central de Medicamentos (CEME, 1971-1997), propiciaram estratégias que levaram 
o estado de Minas Gerais (MG) a implantar o Projeto Farmácia Essencial (PFE) como uma política de 
medicamentos para o nível primário de saúde. O PFE, com início em maio de 1997, dispunha de uma 
relação de 36 medicamentos, sendo 29 princípios ativos, que atendiam às patologias mais frequentes 
do estado, destinando-se, inicialmente, a municípios com população de até 20.000 habitantes. Com a 
promulgação da Constituição Federal (CF/88) e posterior edição da Lei 8080/90, a extinção da CEME, 
o advento da Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF, 2004) e publicação do Pacto da 
Saúde (BRASIL, 2006), importantes mudanças no cenário da Assistência Farmacêutica (AF) vem sen-
do observados. Paralelo a estes avanços, o estado de MG instituí em 2008, por meio do Plano Diretor 
de Regionalização, o Programa Farmácia de Minas, cuja gestão é exercida pela Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais (SES/MG), constituindo uma proposta de Assistência Farmacêutica no Sistema 
Único de Saúde (SUS), voltada para a dispensação gratuita de medicamentos, realizada por meio de 
profissionais qualificados e da promoção do uso racional dos medicamentos O presente estudo objeti-
vou descrever e analisar a AF em MG no cenário contemporâneo (2003-2014). Para tal, foi realizado 
um estudo, com desenho transversal, em uma amostragem de municípios do Estado que participaram 
de diferentes estudos e estratégias de capacitação ao longo do período estudado. Foram analisadas 
várias fontes documentais e bases de dado de acesso público, além de entrevistas disponibilizadas 
nos documentos analisados. Foram identificadas poucas medidas de preparação da AF nos municípios 
estudados. Ainda que avanços fossem observados, dentre eles a melhoria nas condições de armaze-
namento e conservação dos medicamentos e correlação com as especificações da Relação Nacional 
de Medicamentos Essenciais (Rename), a presença de estoque de produtos de controle especial em 
estoque e irregularidades no abastecimento de medicamentos sugerem a importância da inclusão do 
farmacêutico nestas unidades. Há, ainda, a necessidade de maior comprometimento de todas as esfe-
ras de gestão para que as atividades de Assistência Farmacêutica, no nível local, garantam o acesso a 
medicamentos e aos serviços farmacêuticos com qualidade, com vistas à promoção do uso racional.
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Farmacêutico, Recursos Humanos em Saúde, Mercado de Trabalho.

Resumo
No Brasil, o mercado de trabalho pode ser organizado em três grupamentos: o formal, o informal e o 
autônomo. As análises do mercado de trabalhado geralmente utilizam fontes de dados administrati-
vos e ou estatísticos. Objetivos: Descrever a evolução do mercado de trabalho formal do profissional 
farmacêutico no Brasil. Estudo descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa, sobre o trabalho 
farmacêutico no mercado formal no Brasil, no período de 2003 a 2013, a partir dos postos de traba-
lho ocupados pelos farmacêuticos. Foram coletados dados da Relação Anual de Informações Sociais 
(RAIS), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O mercado de trabalho de emprego formal para o 
profissional farmacêutico cresceu 96% entre 2003 e 2013, passando de 54.990 para 107.785 postos de 
trabalho ocupados. Além disso, se observa que esse mercado de trabalho é predominantemente ocu-
pado por pessoas do sexo feminino (±70%), entre 30 e 49 anos de idade (>50%), no setor privado (±80%) 
e com remuneração média de 2 a 4 SM (>50%). Até 2007, a remuneração média situava em torno de 4 
a 7 SM. Embora o setor público represente algo em torno de 20% dos postos de trabalho, a esfera mu-
nicipal contribui expressivamente para a composição desse setor na geração de emprego formal para 
o farmacêutico, que cresceu de 5.175 (2003) para 13.204 (2013). A remuneração média varia de acordo 
com o setor. Em 2013, a remuneração média no setor privado lucrativo se situou entre 2 a 4 SM (51%), 
4 a 7 SM (34%) e 7 a 15 SM (4%), enquanto que no setor público variou da seguinte maneira: esfera fe-
deral entre 7 e 15 SM (67%), estadual entre 4 a 7 SM (41%) e 7 a 15 SM (31%) e municipal entre 2 a 4 SM 
(40%), 4 a 7 SM (38%) e 7 a 15 SM (13%). O crescimento do emprego formal do profissional farmacêutico 
no Brasil é evidente no período de 2003 a 2013. Assim como é igualmente evidente que se trata de uma 
profissão feminina e jovem. A remuneração média do farmacêutico caiu para 2 a 4 salários mínimos 
a partir de 2007, enquanto que cresceu o número de postos de trabalho no setor que mais absorve a 
mão de obra farmacêutica do país – o privado lucrativo. No setor público, a esfera municipal se destaca 
pelo número de postos de trabalho ocupados pelo farmacêutico, o que possivelmente se deve pelo in-
cremento da assistência farmacêutica na atenção básica e a participação do farmacêutico na equipe do 
Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).
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Resumo
Objetivo: Conhecer a composição da força de trabalho de nível superior das ocupações cadastradas em 
estabelecimentos do tipo Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde (CS/UBS), visando à contribuição 
para o debate sobre a participação do farmacêutico na atenção básica em saúde. Metodologia: Estudo 
descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa, sobre as ocupações de nível superior cadastradas 
em Centro de Saúde/Unidade Básica de Saúde, de dezembro de 2008 a dezembro de 2013. Em dezem-
bro de 2014 foram coletados dados secundários do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 
(CNES), obtidos por meio do portal do Departamento de Informática do SUS (DATASUS). Os dados 
foram tabulados com o auxílio do software Microsoft Excel® 2010 e analisados a partir de números 
absolutos, taxa de crescimento e densidade populacional. Resultados: Entre 2008 e 2013, a população 
brasileira passou de 189.612.814 para 201.062.789 habitantes e as UBS passaram de 30.157 para 34.009 
unidades. Entre 2008 e 2013, os farmacêuticos passaram de 2.771 para 4.860 postos ocupados nos CS/
UBS, o que significa o crescimento de 1,4% para 2,1% do total da força de trabalho de nível superior. 
Embora tenha baixa participação na composição global da força de trabalho, a profissão farmacêutica 
cresceu a taxa semelhante a uma profissão de grande notoriedade na atenção básica: a fisioterapia. 
Quanto a densidade populacional no país, em linhas gerais, a atenção básica dispõe de 02 (dois) far-
macêuticos para cada mil habitantes, enquanto que existem aproximadamente 05 (cinco) psicólogos 
e fisioterapeutas e 03 (três) assistentes sociais e nutricionistas por mil habitantes. Conclusão: Embo-
ra médicos, enfermeiros e cirugiões-dentistas sejam as ocupações de nível superior hegemônicas na 
atenção básica do SUS, é certo que houve ampliação da participação de outras categorias profissionais. 
Entre 2008 e 2013, a profissão farmacêutica apresentou crescimento em números absolutos e relati-
vos na composição da força de trabalho da atenção básica, o que possivelmente se deve a restruturação 
da assistência farmacêutica a partir da publicação da Resolução CNS 338/2004, que institui a Política 
Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) e à implantação de equipes do Núcleo de Apoio à Saúde 
da Família (NASF) em todo o país.
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Resumo
Introdução: Uma distribuição eficaz constitui etapa fundamental no ciclo da Assistência Farmacêutica 
(AF). Para administrar as atividades da Coordenação da Política da Assistência Farmacêutica (CPAF), 
em 2004 a Secretaria Estadual da Saúde do Rio Grande do Sul (SES-RS) lançou o Sistema Administra-
ção de Medicamentos – AME. Sistema on-line com informações dos tratamentos especializados e, que 
permite consultar diversos órgãos vinculados a SES-RS. A implementação para a Distribuição iniciou 
em 2011 com a atualização dos estoques virtuais nas localidades e a geração de relatórios mais conci-
sos para orientar os quantitativos a serem enviados. Desenvolvimento: A distribuição, realizada pelo 
setor de Logística da Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF), segue um roteiro mensal, emitindo 
em média 360 guias, documentos que consta das informações de quantitativos e lotes a ser distribuído 
para atender todo o estado. Em 2011 os pedidos chegavam por malote e o cálculo era manual. Além da 
dependência por parte do emissor, não havia o controle da real necessidade do quantitativo solicitado. 
Cada pedido levava em média 6 horas para ser emitido no sistema considerando a necessidade de uma 
regional de porte médio, com um relatório de aproximadamente 20 páginas. Tal demora acarretava 
em atrasos na separação, conferência e, consequentemente, causava transtornos nas entregas. As ne-
cessidades de melhorias foram sendo verificadas pelos farmacêuticos da DAF que, em conjunto com a 
CPAF e a PROCERGS (empresa de processamento de dados do RS), elaboraram modificações para rela-
tórios mais exatos. Resultados: Assim, surgiram relatórios separados por subalmoxarifados. Em 2013 
as quantidades a serem enviadas já eram calculadas no sistema considerando o número de unidades 
por apresentação e, em 2014, criou-se um filtro gerando relatório somente com os medicamentos que 
existem em estoque no almoxarifado através de duas leituras diárias que o AME faz das entradas das 
notas fiscais. Além disso, uma vez que todos os estoques locais estão atualizados, a DAF possui liber-
dade para gerar o pedido on-line no momento em que lhe for conveniente para o encaminhamento 
do roteiro e também gerar guias complementares quando necessário. Conclusão: Com essas melhorias 
o mesmo pedido passou a ter suas guias emitidas em menos de 2 horas, ou seja, a economia de tempo 
foi em torno de 70%. Este tempo passou a ser dedicado ao andamento de outras atividades, resultando 
em maior eficiência do setor.
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Resumo
Introdução: O descarte de medicamentos vencidos, atualmente é um grande problema para os gesto-
res públicos das áreas de saúde, meio ambiente e fazenda. Devido à falta de uma política de logística 
reversa para medicamentos, onde todos envolvidos na cadeia comercial do medicamento deveriam 
ser responsabilizados de uma forma compartilhada para o custeio do descarte dos medicamentos. Na 
Divisão de Assistência Farmacêutica (DAF) do Rio Grande do Sul (RS), existia um passivo muito grande 
de medicamentos vencidos. Desenvolvimento: A partir de maio de 2015, foi proposta outra maneira 
de realizar o descarte dos medicamentos vencidos na DAF. De forma mais simples e, direta simples-
mente começou-se a fazer a separação das embalagens secundárias e terciárias dos medicamentos 
que vão para o descarte, em uma empresa legal e ambientalmente licenciada para a finalidade de 
transporte e destinação de resíduos perigosos (como são classificados os medicamentos vencidos). Com 
a remoção das embalagens secundária e terciária dos medicamentos e um acondicionamento simples 
em sacos plásticos resistentes e lacrados com identificação e numeração pela DAF, os medicamentos 
são destinados à empresa licenciada apenas dentro da sua embalagem primária, permitindo assim 
uma redução do volume e do peso dos medicamentos descartados. Ainda foi realizada uma separa-
ção adequada das caixas de papelão, consideradas embalagens terciárias, que serão empregadas no 
acondicionamento de outros medicamentos distribuídos no RS, pela logística de roteiros proposta para 
distribuição de medicamentos. Assim, encampando conceitos dos 5Rs de reutilização de determina-
dos matérias. Resultados: Apenas para o medicamento oseltamivir, comercialmente conhecido como 
TamifluR, utilizado para a gripe do tipo H1N1, foi verificado no seu descarte, que parte de embalagens 
secundária e terciária empregam em papel o correspondente em 75% de seu peso, ficando o medica-
mento e embalagem primária com apenas 25% de seu peso. Apenas com a separação das embalagens 
do oseltamivir foi possível obter 1.500 caixas de papelão para transporte de medicamentos. Conclusão: 
Essas modificações poderão permitir uma redução do quantitativo de peso de resíduo na ordem de 
mais de 60% em termos de peso de medicamentos vencidos, economizando aos cofres públicos valores 
anuais da ordem de até 20.000,00R$ ao ano apenas na destinação do medicamento. E com a reutiliza-
ção das caixas de papelão uma economia na ordem de mais R$12.000,00 ao ano.
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Resumo
Objetivo: Adequar a CAF para alcançar a reestruturação física e de recursos humanos para otimiza-
ção e melhoria da AF, aumentando o acesso ao medicamento de qualidade, com diminuição de gastos 
e uso racional de medicamentos. Método: Utilizado estudo de caso para construção do planejamento 
estratégico situacional como ferramenta para a elaboração do Plano Operativo, com a finalidade de 
identificar e resolver problemas relacionados à CAF. Desenvolvimento: O projeto foi desenvolvido 
em Dourados-MS uma das macrorregiões. que abrange  população de 800.000 habitantes. Numa pri-
meira etapa realizou-se uma oficina para discussão e priorização de problemas. Após foi montado um 
diagrama elencando descritores, causas e consequências, iniciou-se a elaboração dos objetivos especí-
ficos com suas ações, estudos de viabilidade e factibilidade e indicadores para realização do processo 
onde utilizando parceria da SEMS com realocação de profissionais e os 15% destinados a aquisição de 
equipamentos conforme a Portaria 1555, o projeto começou a ser executado através da procura por 
um local adequado, treinamento de profissionais, adesão de atas, para compra de ares condicionados, 
pellets, divisórias, geladeiras e computadores. Resultados: A CAF é de fundamental importância para 
o correto Ciclo da AF , primordial para garantir a qualidade dos medicamentos, atualmente  a CAF 
mudou de endereço saindo de um local pequeno, que mantinha os medicamentos em alta temperatura 
e em contato direto com o chão, contava com 02 computadores velhos e internet dsl para uma local 
maior com estrutura correta ; os medicamentos passaram a ser armazenados em pellets, contando 
com 6 ares condicionados de 60.000BTU, 02 geladeiras, 06 computadores trabalhado em rede de fibra 
ótica, e passou a contar no seu quadro com 2 farmacêuticos e mais 1 atendente de farmácia. Conclusão: 
A reestruturação da CAF demonstrou em pouco tempo o ganho na qualidade de trabalho, a melhora 
excepcional da logística e a economia e garantia de qualidade dos medicamentos. Somos capazes e a 
busca por novas ferramentas de gestão são necessárias para o nosso crescimento pessoal e novas con-
quistas profissionais.
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Resumo
Objetivo: Construir e instituir uma Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica dentro da CFT com 
intuito de trabalhar em parceria com o judiciário. Métodos: Busca ativa dos processos já existentes. 
Desenvolvimento: O projeto foi desenvolvido em Dourados-MS que representa uma das macrorregi-
ões, abrangendo uma população de 800.000 habitantes. Após análises observou-se enorme quantidade 
de ordens judiciais de medicamentos que fazem parte da Remume, do programa farmácia popular e 
da portaria de 1554. Também se observou a judicialização de diversos medicamentos que apresentam 
outros da mesma classe farmacológica dentro da Remume. Após todas as análises a CFT instituiu esta 
Câmara Técnica com a participação de quatro farmacêuticos, sendo que todas as respostas técnicas de-
verão ser baseadas em dados científicos e portarias do SUS, tendo sempre como olhar central o usuário 
demonstrando todas as ferramentas e caminhos para facilitar o seu acesso ao tratamento medicamen-
toso. Resultados: Após cerca de um ano do seu início a Câmara Técnica de Assistência Farmacêutica já 
se tornou conhecida e respeitada dentro do setor do judiciário, e estreitou a relação com a defensoria 
pública. Entre os meses de janeiro e junho de 2015 observou-se que dos 289 medicamentos solicitados 
e respondidos apenas 52 se transformaram em ordem judicial o que demonstra que 66% dos pareceres 
foram acatados pelo judiciário. Observou-se também que 70 medicamentos faziam parte da Remume, 
52 apresentavam outra opção dentro da mesma classe farmacológica ,44 fazem parte da Portaria 1554, 
15 apresentavam nomes comerciais. Conclusão: A judicialização de medicamentos cresceu de maneira 
agravante nos últimos anos, impondo debates e reflexões entre a sociedade visando encontrar um 
caminho que possa, de fato, ser a forma democrática pela qual o cidadão terá acesso aos medicamen-
tos. Para se entender o que pode ser objeto de uma ação judicial é preciso conhecer a saúde, com suas 
organizações. Os farmacêuticos têm a função de assumir seu papel dentro desta área auxiliando os 
profissionais do judiciário com nosso conhecimento técnico e realizando uma escuta qualificada dos 
usuários para proporcionar sua inserção adequada dentro da rede do SUS.
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Resumo
Introdução: A 1ª edição do Curso de Gestão da Assistência Farmacêutica, especialização na modalida-
de a distância (EaD), foi um projeto em parceria entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o 
Ministério da Saúde. O projeto objetivou qualificar a Assistência Farmacêutica no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Considerando o contexto da gestão, os estudantes do Curso realizaram o Plano 
Operativo (PO), uma atividade prática de gestão, que propõe o planejamento de uma intervenção no 
serviço de atuação do farmacêutico, a partir da identificação e priorização dos problemas, utilizando a 
metodologia do planejamento estratégico situacional (PES) (MATUS, 1993). Objetivo: Analisar e cate-
gorizar os problemas priorizados durante a construção do PO. Metodologia: Foram analisados os PO 
dos 1445 estudantes que concluíram o Curso e categorizados os problemas priorizados. Resultados: 
Após a categorização, foram identificados quatro grupos de categorias nas seguintes proporções: 31% 
dos problemas priorizados se enquadravam na categoria “infraestrutura”, 25% “acesso a medicamen-
tos”, 24% “serviços farmacêuticos” e 19% “recursos humanos”. Conclusão: A análise e categorização 
dos problemas priorizados demostraram que apesar da crescente preocupação com o acesso aos me-
dicamentos e da incorporação dos serviços farmacêuticos na rede de atenção à saúde, a categoria que 
obteve maior percentual foi “infraestrutura”. Sabendo da abrangência nacional do Curso, este resulta-
do evidencia que apesar do grande avanço nas diversas áreas de atuação do farmacêutico no serviço 
público de saúde, grande parte desses profissionais ainda convive com problemas de infraestrutura 
nas farmácias em que atuam. Assim conclui-se que é preciso avançar em vários aspectos para alcançar 
a qualificação da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS.
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Resumo
O cuidado farmacêutico, o qual inclui um método clínico sistematizado e documentado, visa promover 
a utilização adequada dos medicamentos e otimização dos resultados de saúde, sendo as decisões e res-
ponsabilidades compartilhadas com o paciente e com a equipe de saúde (BRASIL, 2015). Este trabalho 
tem como objetivo relatar a experiência da implantação de um serviço de cuidado farmacêutico em 
uma instituição privada de ensino superior. O Núcleo de Atendimento Farmacêutico (NAF), iniciou 
suas atividades no ano de 2012. No NAF não há dispensação de medicamentos, são realizados acom-
panhamentos farmacoterapêuticos (baseado no método Dáder), notificações de suspeitas de reações 
adversas e desvio de qualidade de medicamentos e orientações sobre o uso correto de medicamentos. 
O atendimento farmacêutico é realizado semanalmente, em cinco turnos de 4 horas, em uma sala com 
infraestrutura adequada e em domicilio dos pacientes. Os alunos são voluntários e a supervisão é feita 
por um docente farmacêutico. Os primeiros pacientes foram selecionados por busca ativa dentre os 
pacientes das outras clínicas (odontologia, fisioterapia, psicologia, enfermagem e optometria), incluin-
do pacientes diabéticos e hipertensos. Os investimentos foram mínimos. Mobiliário e computador fo-
ram remanejados de outras áreas da instituição sendo necessária a aquisição de esfigmomanômetro e 
aparelho de glicemia capilar. Foram desenvolvidos os documentos da qualidade. Hoje, dois anos e meio 
após o início das atividades, observam-se resultados positivos, tendo como beneficiários o paciente e a 
sociedade. O reconhecimento da atuação clínica do farmacêutico pela equipe de saúde e pelos usuários 
de medicamentos é constatado pelo aumento na indicação de pacientes pelos demais profissionais da 
equipe, pelo aceite das intervenções farmacêuticas propostas e pelo aumento da demanda espontânea. 
Desafios existem. Sensibilização e motivação de discentes e docentes do curso de Farmácia para maior 
interação do NAF com o serviço público são necessárias. Pode-se concluir que a implantação de um 
consultório farmacêutico em uma instituição de ensino é possível e vem de encontro com as necessi-
dades de uma formação voltada ao cuidado do paciente.
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Modalidade
Acadêmico

Palavras chave
Assistência Farmacêutica, Farmácia Hospitalar, Avaliação de Serviço, Farmacêutico.

Resumo
A Farmácia Hospitalar ocupa importante posição no contexto assistencial do Sistema Único de Saú-
de, pois é responsável por diversas atividades relacionadas ao medicamento, instrumento terapêu-
tico com forte impacto na saúde e no custo hospitalar. Este trabalho teve como objetivo avaliar os 
serviços farmacêuticos prestados em um hospital de referência no norte do estado de Mato Grosso. 
O Delineamento foi seccional de corte transversal e os dados foram coletados por meio de formu-
lário encaminhado ao farmacêutico diretor técnico com questões objetivas e dissertativas. Este ins-
trumento foi elaborado pelos pesquisadores baseando-se no roteiro de fiscalização da Vigilância 
Sanitária para Hospitais no Estado de Mato Grosso e no roteiro de fiscalização do exercício profissio-
nal do Conselho Regional de Farmácia do estado do Paraná. O hospital pesquisado é de referência 
para média e alta complexidade para 15 municípios da região. Dispõe de 128 leitos, conta com pronto 
socorro, UTI e banco de sangue. A farmácia hospitalar atende vinte e quatro horas todos os dias da 
semana, localizada no centro do hospital. No quadro de funcionários constam sete farmacêuticos, 
dois técnicos de nível médio e 22 funcionários de nível auxiliar. Há comissão multiprofissional de 
padronização de medicamentos que realiza atividades semelhantes à CFT. O Hospital possui sof-
tware desenvolvido pelo setor de tecnologia da instituição; a prescrição é eletrônica, porém, os far-
macêuticos não têm acesso aos dados do prontuário. Há cerca de um ano os farmacêuticos avaliam 
todas as prescrições antes do preparo dos medicamentos, sendo realizadas intervenções quando 
necessárias, entretanto, não há registros desta atividade. Os medicamentos de uso oral e parenteral 
são fracionados ou diluídos por auxiliares sob a supervisão do farmacêutico. A estrutura física não 
atende a legislação vigente para manipulação de produtos estéreis. A farmácia não dispõe de um 
centro de informação de medicamentos, mas conta com a presença de farmacêuticos durante todo 
período de atendimento. Não realiza atividades de farmacovigilância e não são registrados os erros 
de medicação. Os dados desta pesquisa mostram que a farmácia desta instituição apresenta avanços 
na estruturação do ciclo da assistência farmacêutica, porém, necessita da implantação de atividades 
que contribuam para a segurança do paciente no uso de medicamentos.
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Resumo
Objetivos: Inserir farmacêuticos em redes de cooperação e apoio à redução da judicialização da saúde 
no RS, através de ações institucionais do CRFRS, e aumentar o número de farmacêuticos prestando 
assistência farmacêutica no SUS. Métodos: Avaliação dos resultados históricos envolvendo pedidos 
judiciais de medicamentos e a influência da presença do farmacêutico no processo de judicialização 
através da análise dos dados gerados pelos convênios e parcerias do CRFRS com órgãos e entidades 
ligados a administração pública. Resultados: O CRFRS firmou, em 2014, termo de cooperação com a 
Defensoria Pública do RS, cedendo um farmacêutico do seu quadro para a Comarca de Porto Alegre/
RS. Esta parceria resultou em redução de 15% nos processos judiciais relacionados a medicamentos 
em 2014 naquela Comarca. No período foram atendidos 701 pacientes. As especialidades médicas que 
mais demandaram pacientes foram: psiquiatria (21,4%), pneumologia (10,1%) e neurologia (8,6%). Os 
medicamentos mais demandados foram: brometo de tiotrópio (6,3%), velafaxina (4,6%) e rivaroxabana 
(3,6%). As prescrições médicas foram, em sua maioria, oriundas do SUS (76,8%), seguida por convênios 
(18,5%) e particulares (4,7%). A partir disso, o CRFRS criou o Grupo Técnico de Apoio aos Municípios 
para disponibilizar assessoria técnica gratuita a municípios que desejassem realizar um diagnóstico 
situacional, implementar assistência farmacêutica e reduzir seus custos com judicialização de saúde. 
Com o conhecimento adquirido o CRFRS realizou seminários sobre judicialização das políticas públi-
cas, reunindo prefeitos, secretários de saúde, procuradores e representantes municipais. Essas ações 
resultaram em um incremento de 52% no número de farmácias de prefeituras (FP) registradas no 
CRFRS (317 em 2011 para 481 em maio de 2015), o número de cidades gaúchas com FP registrada e 
regularizada aumentou 45% (285 para 412 municípios), e a soma de farmacêuticos registrados em FP 
cresceu 122%, passando de 205 para 455 profissionais no mesmo período. Conclusão: Nesse cenário 
de acúmulo de processos judiciais envolvendo medicamentos é imperativo que os gestores públicos 
planejem as ações considerando o fenômeno da judicialização. Além disso, através de consórcios in-
termunicipais, câmaras técnicas especializadas em saúde, respaldadas por farmacêuticos, podem ra-
cionalizar a escolha de medicamentos e auxiliar magistrados em suas decisões, reduzindo o impacto 
da judicialização nos cofres públicos.
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Resumo
Introdução: O projeto “Assistência Farmacêutica nos municípios catarinenses: avaliação e qualificação da 
capacidade de gestão” teve como objetivo gerar subsídios para a melhoria da gestão da Assistência Far-
macêutica (AF). Utilizou-se o modelo de gestão de Guimarães e colaboradores (2004), no qual gestão é en-
tendida como um processo técnico, político e social capaz de produzir resultados, e gestão da AF pautada 
nos princípios do SUS e com um campo de ação para além do foco técnico-logístico. Objetivo: Analisar os 
resultados de desempenho na avaliação da gestão da AF em seis municípios catarinenses. Metodologia: 
Foram analisados os resultados dos 44 indicadores da matriz avaliativa e de entrevistas com atores cha-
ve. A amostra dos avaliados foi dividida em 3 agrupamentos: A, B e C (VEBER et al., 2011). Resultados: No 
agrupamento A os resultados para a dimensão operacional tiveram uma boa pontuação, pois esses indi-
cadores são orientados pelas regulamentações federais e estaduais. Nos indicadores de sustentabilidade 
a pontuação foi alta em comparação aos parâmetros pela proximidade entre os profissionais e deles com 
a população, permitindo que a comunicação não seja totalmente inviabilizada pelas deficiências de ges-
tão apresentadas. No agrupamento B, o município 3 apresenta uma estrutura organizacional deficiente, 
com fluxos pouco definidos. O segundo município amostrado no mesmo grupo, apresenta estruturação 
bem definida, projetos em execução e resultados avançados em todas as dimensões. No agrupamento C 
os municípios apresentam organização e formalização das ações diferentes, mas na dimensão sustenta-
bilidade os dois municípios apresentam resultados mais próximos. Conclusão: O presente estudo revela 
que, dentro de um mesmo estado, municípios com características populacionais semelhantes podem ter 
níveis díspares de desenvolvimento da gestão da AF. Os resultados alertam para a real necessidade de in-
vestimentos na formação de profissionais para o desenvolvimento da gestão da AF de forma qualificada 
e condizentes com as premissas do SUS e em infraestrutura dos serviços, para o real reconhecimento da 
AF, enquanto aporte necessário para o processo de cuidado dos usuários, e inserida na rede de atenção à 
saúde do município.
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Resumo
Introdução: No Brasil, no marco da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, o CEAF é definido 
como uma estratégia de acesso a medicamentos, caracterizado pela busca da garantia da integralidade 
do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em Pro-
tocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) (BRASIL, 2013). Os PCDT visam tratamentos seguros, 
com condutas diagnósticas e terapêuticas definidas a partir de critérios técnicos e científicos. Dada a re-
cente implementação do CEAF, são poucos os estudos feitos sobre os seus resultados e a perspectiva dos 
profissionais envolvidos tão pouco é conhecida. Objetivo: Este estudo se propôs explorar a perspectiva 
dos farmacêuticos que trabalham com CEAF, buscando compreender suas percepções sobre o monitora-
mento clínico visando uso racional de medicamentos (URM). Metodologia: O estudo foi conduzido com 
base na metodologia qualitativa, em um estado do Sul do Brasil. Para a coleta de dados foram realizadas 
entrevistas semiestruturadas, que foram transcritas e analisadas, seguiu-se o roteiro proposto por Pope e 
col (2000). Resultados: A análise temática revelou a seguinte categoria: foco no produto e não no usuário. 
Nas falas é possível verificar que a compreensão dos farmacêuticos quanto à importância e necessidade 
do monitoramento. Porém, foram relatadas como barreiras para a realização a falta de capacitação e a 
falta de condições para a implementação desta atividade, Relatam ainda que são cobrados pelas ativida-
des administrativas e que a preocupação da gestão está focada no acesso do produto e não de cuidado do 
paciente. Desta forma, como o acesso está restrito a entrega do medicamento, reações adversas ou falta 
de efetividade podem não ser identificadas, o que pode levar a resultados negativos em saúde. Conclusão: 
Como em outros estudos sobre a assistência farmacêutica em nosso país, ainda prevalece uma visão mais 
procedimental sobre esta, o que privilegia sua condição de fornecedora de medicamentos constrangendo 
sua natureza estratégica para a promoção do URM. Dentre as profissões de saúde, a Farmácia é a única 
cujo acesso refere-se, quase que exclusivamente ao insumo (medicamento) e não ao serviço profissional, 
como o acesso à assistência médica e aos cuidados de enfermagem. Ou seja, há detrimento das questões 
clínicas, as quais são fundamentais para a garantia de tratamentos seguros e efetivos.
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Resumo
Introdução: Os avanços da tecnologia na área da saúde geram a necessidade de implantação de 
sistemas de monitoramento para identificação de problemas técnicos. Farmacovigilância, relativas 
à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros possíveis problemas 
relacionados a medicamentos. Tecnovigilância, é o sistema de vigilância de eventos adversos e quei-
xas técnicas de produtos para a saúde. Dentre as ações de vigilância, destaca-se a notificação da 
queixa técnica de materiais de uso hospitalar, que tem se constituído numa ferramenta importante 
na gestão de materiais. O objetivo dessa vigilância é detectar as não conformidades precocemente, 
prevenir ou minimizar agravos à saúde relacionados ao mau funcionamento ou defeitos de fabri-
cação desses produtos e estimular a cada ano as empresas a elevarem a qualidade dos mesmos. 
Objetivo: Identificar queixas técnicas aos materiais médico-hospitalares e medicamentos no HACO. 
Metodologia: Estudo descritivo de natureza retrospectiva. Os dados foram coletados a partir dos 
documentos de comunicação formal interna da instituição, no período de junho de 2013 a abril de 
2015. Resultados e Discussão: Atadura Crepom: “...verificou-se a presença de um inseto, organismo 
vivo não identificado em meio ao material.”Seringa: “Problemas na conexão da agulha.” Fenoterol-
5mg/ml gotas: “Falhas no gotejamento o que impede que a dose correta.” Dosador oral: “não deveria 
conectar-se nos acessos endovenosos e conecta perfeitamente”. Medicamentos: “As embalagens se-
melhantes, causam confusão na administração.” Observou-se um número pequeno de notificações 
formais emitido no HACO, 100% delas dizem respeito exclusivamente a queixas técnicas, área que 
afeta a Tecnovigilância. Quanto aos tipos de queixas técnicas, observou-se que a categoria mais co-
mum é a falta de qualidade do produto no momento do uso. Após a realização de investigações inter-
nas foi gerado relatórios de não conformidades e foram enviados para as empresas fornecedoras e 
para ANVISA via NOTIVISA. As condutas pós-notificação incluíram o envio de justificativa formal 
por parte das empresas fornecedoras e/ou a troca dos lotes dos produtos com defeitos. Conclusão: A 
avaliação de desempenho de produtos para saúde durante este período foi fundamental para sub-
sidiar melhorias no processo de aquisição e ajudar a prevenir possíveis agravos à saúde ou eventos 
adversos relacionados ao uso especialmente de materiais médico-hospitalares.
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Resumo
Introdução: Paciente proveniente do Serviço de Pronto Atendimento, G.G.S; sexo masculino, 85 
anos; 56Kg; com história de hipertensão,PA = 220/110mmHg, Sat de O2 96%; e demais sinais vitais 
estáveis. Doenças crônicas: Alzheimer e Parkinson/Demência. Recebe dieta por Sonda de Ali-
mentação Nasoenterica (SNE) à 75mL/h. Paciente foi transferido para a internação e a prescrição 
foi validada pelo farmacêutico. Desenvolvimento: O farmacêutico clínico avaliou a administração 
das formas farmacêuticas sólidas prescritas por SNE e após realizou a intervenção farmacêutica 
para substituição do medicamento atenolol comprimido (cp) 100mg uma vez ao dia, via SNE, pois 
o fármaco é parcialmente solúvel em água, não sendo recomendada a administração via SNE. No 
dia seguinte ocorreu a troca de atenolol cp para propranolol 40mg 1cp de 8/8h, uma vez que este 
pode ser administrado via SNE. Durante a reconciliação medicamentosa na admissão hospitalar 
realizada com a cuidadora da paciente se constatou uma inconformidade na administração contí-
nua em casa do atenolol cp, pois era realizado um processo de trituração inadequado e após uma 
solubilização parcial em água, dessa forma o medicamento não era administrado na sua totalida-
de, resultando em diminuição da dose administrada. Resultados: Nos dias subsequentes após a in-
ternação e uso correto dos medicamentos o paciente estava em bom estado geral, hidratado, com 
uma melhora no controle da PA (168x100mmHg) e o quadro se manteve estável. Durante a alta 
hospitalar o controle pressórico foi de 160x90mmHg e a cuidadora foi orientada quanto aos cui-
dados na administração dos medicamentos via SNE em uso domiciliar. Conclusão: Dessa forma, 
foi possível observar que o farmacêutico clínico atuando em conjunto com a equipe assistencial e 
realizando a reconciliação medicamentosa durante a admissão e na alta hospitalar contribui para 
a garantia do tratamento farmacológico e a segurança do paciente.
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