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RESUMO 

 

O presente estudo analisou a Assistência Farmacêutica propondo como referencial teórico o 

conceito de integralidade em saúde como atributo das práticas profissionais e organização dos 

serviços com a finalidade de ressignificar as atividades desenvolvidas nesta área. O objetivo 

deste estudo foi analisar os serviços da Assistência Farmacêutica do Município de Presidente 

Kennedy/ES a partir da reflexão sobre a integralidade por meio do uso de itinerários 

terapêuticos como ferramenta avaliativa em saúde. Constituiu em um estudo analítico de 

caráter qualitativo na modalidade estudo de caso em que foi traçado o itinerário terapêutico 

dos usuários participantes da pesquisa para conhecer e analisar a organização dos serviços e 

as práticas profissionais desenvolvidas na Farmácia Pública Ambulatorial Municipal. Os 

dados foram coletados por meio de entrevistas semiestruturadas com os usuários 

selecionados. As entrevistas foram analisadas por meio da análise de conteúdo temática 

utilizando as seguintes categorias de análise: temporalidade; espacialidade; acessibilidade; 

resolubilidade; dificuldades; facilitadores; percepção da qualidade; acolhimento; 

vínculo/responsabilização e práticas farmacêuticas de cuidado. A apreciação dos itinerários 

terapêuticos construídos neste estudo possibilitou compreender que os caminhos trilhados 

pelos participantes da pesquisa na busca pelo cuidado em saúde foram diversos e as 

dificuldades encontradas também foram muitas. Os resultados evidenciaram que práticas de 

acolhimento e vínculo e responsabilização não foram observadas nos trabalhadores da 

Farmácia Pública Ambulatorial Municipal e também ficou evidente a falta de integralidade na 

organização das ações e serviços de saúde no município. A necessidade de buscar solução dos 

problemas de saúde em outras cidades; a demora na realização de consultas e procedimentos 

de diagnóstico; a burocracia dos processos de aquisição de medicamentos e a preferência pelo 

Programa Farmácia Popular do Brasil são alguns exemplos que dão pistas para a baixa 

resolubilidade dos serviços. O estudo demonstrou também a utilização de uma metodologia 

centrada no usuário para analisar a Assistência Farmacêutica. Os achados encontrados 

poderão auxiliar na construção de políticas mais efetivas e resolutivas e na reorganização dos 

serviços e práticas na Assistência Farmacêutica em consonância com os princípios da 

integralidade e equidade em saúde. 

 

Palavras-chaves: Assistência Farmacêutica, Itinerários Terapêuticos, Integralidade.   

 



 

 

ABTRACT 

 

The present study intended to examine the Pharmaceutical Services as a theoretical 

framework proposing the concept of completeness in health as an attribute of professional 

practice and service organization for the purpose of reframing activities in this area. The aim 

of this study was to analyze the services of Pharmaceutical Services in the President Kennedy 

City / ES as from the reflection about integrity through the use of Therapeutic Itineraries as an 

evaluative tool in health. It constituted in an analytical qualitative study in the form of a case 

study that was traced the therapeutic itinerary of users participating in the research, in order to 

understand and analyze the organization of services and professional practices developed in 

the Public Outpatient Pharmacy in this city.These information were collected through semi-

structured interviews with selected users. The interviews were analyzed based on thematic 

content analyzing the following categories of analysis: temporality; spatiality; accessibility; 

solvability; difficulties; facilitators; perception of quality; host; bond / liability and 

pharmaceutical care practices. Assessing the therapeutic itineraries constructed in this study 

allowed us to understand that the paths taken by the research participants in the quest for 

health care were diverse and difficulties were also so many. The results showed that the host 

and bonding practices and for the responsability were not observed in the Public Outpatient 

Pharmacyworkersand was also evident the lack of integration in the organization of health 

activities and services in the municipality. The need of seeking for solutions to health 

problems in another cities; delays in consultations and diagnostic procedures; bureaucracy of 

procurement of medicines and the preference for Brazil popular pharmacy program are some 

examples that give clues to the low effectiveness services. The study also demonstrated the 

use of a user-centered methodology to analyze pharmaceutical services. Thus, the findings of 

this research may assist in building more effective and resolving policy and reorganization of 

services and professional practices involved in pharmaceutical care in accordance with the 

principles of comprehensiveness and equity in health. 

 

Keywords: Pharmaceutical Services, Therapeutic Itineraries, Integrality in Health. 
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I INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 
 

Esta dissertação se desenha com a finalidade de analisar a Assistência Farmacêutica do 

município de Presidente Kennedy/ES, tomando como principal referencial o conceito de 

integralidade. Nesse sentido, buscou-se apreender a trajetórias assistenciais dos usuários da 

Farmácia Pública Ambulatorial Municipal por meio do uso de Itinerários Terapêuticos, na 

tentativa de conhecer como as práticas profissionais e os serviços estão sendo desenvolvidos 

nesta assistência.  

Vale ressaltar que nesta pesquisa assumem-se os itinerários terapêuticos como uma 

prática avaliativa em saúde, por compreender que estes se apresentam como uma ferramenta 

capaz de revelar, através da experiência e da percepção dos usuários, como os serviços estão 

organizados e a capacidade destes de responderem a suas demandas (PINHEIRO; SILVA 

JUNIOR, 2008). 

É importante lembrar que, a maioria das intervenções em saúde envolve o uso de 

medicamentos e que este uso pode ser determinante para a obtenção de menor ou maior 

resultado e, portanto, é imperativo que a Assistência Farmacêutica seja vista numa perspectiva 

de integralidade. 

Entretanto, nesta pesquisa defende-se que não é suficiente considerar que há oferta de 

atenção integral à saúde quando a Assistência Farmacêutica é reduzida à logística de 

medicamentos (adquirir, armazenar e distribuir). É preciso agregar valor às ações e aos 

serviços de saúde, por meio do desenvolvimento de uma Assistência Farmacêutica 

ressignificada pela reflexão da integralidade em saúde. A integralidade aqui é entendida, 

tomando como base os autores (MATTOS, 2001; PINHEIRO, 2008, SILVA JUNIOR; 

MASCARENHAS, 2004) como um conceito polissêmico, para além da ótica tradicional, que 

faz parte das práticas profissionais e da organização dos serviços, tomando como ferramentas 

os espaços de diálogos entre os diversos atores, a escuta, o acolhimento e o 

vínculo/responsabilização. 

As motivações de meu interesse em realizar um estudo sobre a Assistência 

Farmacêutica se deve ao fato de eu ser farmacêutica, graduada pela Universidade Federal 

Fluminense e atuar como Farmacêutica Responsável Técnica de uma farmácia privada 

localizada no município de Presidente Kennedy. Esta farmácia participa, em caráter 

complementar, do processo de aquisição e dispensação de medicamentos para atender a rede 

municipal de saúde. 
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Tal experiência possibilitou a observação do comportamento e o convívio com os 

usuários, que demonstraram, muitas vezes, que o cuidado e as necessidades em saúde não são 

supridas com o fornecimento de medicamentos para um determinado regime terapêutico. 

Frequentemente, esses usuários me descreviam algumas situações que me levaram a entender 

que a demanda para os serviços farmacêuticos são trazidas por outros motivos, que não se 

referem somente à aquisição de medicamentos. Desde a época de graduanda, procuro 

entender por que o serviço de farmácia, que é tão intimo dos usuários, geralmente é um 

serviço enrijecido com uma lógica voltada para o abastecimento e diminuição de custos. 

Com minha inserção no Mestrado em Saúde Coletiva no ISC-UFF em 2011 tive a 

oportunidade de conhecer novos conceitos que podem reorientar as práticas e a organização 

dos serviços farmacêuticos. Nesse período, a participação constante como estudante nas 

discussões realizadas no Grupo de Estudos de Gerência e Ensino em Saúde (GEGES), 

auxiliou-me de forma substantiva na construção do objeto desta pesquisa - a análise da 

Assistência Farmacêutica por meio do uso dos itinerários terapêuticos como ferramenta 

avaliativa em saúde.  

Motivada pelas minhas próprias indagações e com o aporte teórico referenciado, 

algumas perguntas surgem no âmbito desta pesquisa: Os serviços ofertados na Assistência 

Farmacêutica do Município de Presidente Kennedy/ES contribuem para o cuidado 

integral da saúde de seus usuários? 

 A partir desta pergunta geral surgem outros questionamentos ao qual esta pesquisa 

procurará responder como: 

 A Assistência Farmacêutica no município de Presidente Kennedy é acessível?  

De que maneira é garantida esta assistência?  

Existe acolhimento? O acolhimento na Assistência Farmacêutica se preocupa em 

escutar as necessidades dos usuários? 

 São estabelecidos vínculos nesta assistência? Vínculos que permitam 

compreender melhor os usuários e dar continuidade as terapias? 

 Os profissionais se responsabilizam pelos os usuários e os seus respectivos 

tratamento terapêutico? 

Diante desses questionamentos, a pesquisa buscou apreender através dos itinerários 

terapêuticos de usuários da Farmácia Pública Ambulatorial Municipal (FPAM) como os 

serviços e as práticas profissionais se organizam nesse município, na tentativa de localizar os 

problemas que interferem na garantia do cuidado integral em saúde frente as mais variadas 

demandas. Sendo assim, o foco está voltado a entender em que medida os usuários, em 
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especial os usuários da farmácia, tiveram suas necessidades atendidas em seus percursos no 

interior da rede de saúde do município. 

Vale ressaltar que, o cuidado integral a que se refere este trabalho, não é apenas um 

nível de atenção do sistema de saúde ou um procedimento técnico simplificado, mas uma ação 

integral que tem significados e sentidos voltados para compreensão de saúde como direito de 

ser. Entretanto, mais do que o diagnóstico, os sujeitos desejam se sentir cuidados e acolhidos 

em suas demandas e necessidades (PINHEIRO, 2008). 

Como já exposto anteriormente, o itinerário terapêutico nesta pesquisa é acatado como 

uma prática avaliativa centrada no usuário, já que esse instrumento permite olhar a instituição 

através daqueles que buscam e vivenciam o cuidado em saúde, carregando uma série de 

expectativas e sofrimentos, nem sempre revelados e resolvidos nos atendimentos em saúde 

(PINHEIRO; SILVA JUNIOR, 2008). Portanto, a intenção, então, é tornar visível o percurso 

de alguns usuários no SUS, colocando em evidência as possíveis semelhanças, diferenças, 

dificuldades, facilidades, detalhes e outros achados contados a partir de suas próprias 

experiências.   

A relevância dessa pesquisa justifica-se pela temática que no contexto atual vem 

merecendo destaque devido às características tecnicistas que continuam orientando os 

serviços ofertados pelas políticas de saúde nos municípios, que pouco têm contribuído para a 

saúde da população e não atendem aos princípios que nortearam a criação do SUS. Como 

exposto por Silva Junior e Mascarenhas (2004) a reorganização do modelo tecnoassistencial 

do Sistema Único de Saúde com base nos princípios da universalidade, integralidade, 

equidade, resolubilidade, intersetorialidade, humanização do atendimento e participação 

social, ainda constitui um desafio para todos os atores sociais que militam no campo da Saúde 

Coletiva. 

Além disso, tendo em vista a escassez de estudos que analisem a Assistência 

Farmacêutica por meio de pesquisas qualitativas centradas nos usuários, este estudo ganha 

importância no campo do Planejamento, Formação e Avaliação em Saúde, cuja potência dos 

resultados pode subsidiar novos delineamentos das práticas na produção do cuidado em saúde 

nos serviços farmacêuticos.  

Esta dissertação subdivide-se em quatro capítulos. No primeiro, são expostos os 

principais fundamentos teórico-conceituais para análise do objeto de estudo, recorrendo à 

contribuição oferecida por diversos autores
1
. Sendo assim, foram abordados os seguintes 

                                                 
1
 Mattos (2001); Pinheiro (2008); Silva Junior e Mascarenhas (2004); Bellatoet al (2008); Merhy (2000); Fekete 

(1995); Bonetet al (2009); Alves e Souza (1999); Almeida (2009); Gomes (2012); Lopes (2009). 
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tópicos: 1- Aspectos da Assistência Farmacêutica na Saúde Pública; 2- Assistência 

Farmacêutica no Sentido da Integralidade em Saúde; 3- Os Itinerários Terapêuticos como 

Prática Avaliativa em Saúde. 

No segundo capítulo, é apresentada a trajetória metodológica utilizada para alcançar os 

objetivos traçados neste estudo. Vale ressaltar que optou-se por desenvolver uma pesquisa 

social em saúde em que se utilizou o método qualitativo, por se considerar ser esse o caminho 

mais apropriado para apreender como os usuários vivenciam e analisam os cuidados recebidos 

ao longo de suas trajetórias de busca de diagnóstico, tratamento e terapêutica ao longo do 

SUS e como os serviços e as práticas farmacêuticas se inserem nesse contexto. 

Minayo (2010) conceitua como Pesquisa Social em Saúde todas as investigações que 

tratam do fenômeno saúde/doença, da sua representação pelos vários atores que atuam no 

campo: as instituições políticas e de serviços e os profissionais e usuários. 

Para o trabalho investigativo, visando à narrativa dessas experiências utilizou-se a 

técnica de entrevista semiestruturada para coleta de dados, com ênfase na trajetória de busca 

por cuidados nos serviços de saúde e nas práticas farmacêuticas aí inseridas. 

Em seguida, no terceiro capítulo, realiza-se a análise de todo material coletado 

buscando construir as trajetórias assistenciais dos usuários da FPAM. Construída em duas 

partes definidas a partir dos pressupostos teórico-conceituais deste estudo, subdividindo-se na 

compreensão do itinerário dos usuários a partir da dimensão da organização dos serviços, 

considerando-se os aspectos de temporalidade, espacialidade, acessibilidade, resolubilidade, 

dificuldades, facilitadores e percepção da qualidade como categorias que permitem a 

observação da disposição dos serviços de saúde; e da dimensão dos saberes e práticas 

profissionais, destacando-se o acolhimento e vínculo/responsabilização como conceitos 

fundamentadores da apreciação do processo de trabalho envolvido nessas dimensões. 

Por último é feito uma reflexão final sobre os principais achados da pesquisa a partir 

realidade vivida pelos os usuários ao longo do percurso pelos serviços de saúde. Sobretudo, 

com enfoque, nos serviços envolvidos com a Assistência Farmacêutica. 
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II OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o serviço da Assistência Farmacêutica do Presidente Kennedy/ES a partir da 

reflexão sobre integralidade. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Compreender e descrever os itinerários terapêuticos apreendidos por usuários na busca 

por cuidado no SUS, tomando como ponto de partida o serviço oferecido pela 

Farmácia Pública Ambulatorial Municipal. 

 Analisar a organização dos serviços de saúde a partirdos aspectos de temporalidade, 

espacialidade, acessibilidade, resolubilidade, dificuldades, facilitadores e percepção da 

qualidade; 

 Analisar os saberes e práticas profissionais ofertados pela Assistência Farmacêutica a 

partir dos conceitos de acolhimento e vínculo/responsabilização; 

 Demonstrar a utilização dos Itinerários Terapêuticos como uma metodologia centrada 

no usuário para analisar a Assistência Farmacêutica;  
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III FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Neste capítulo buscou-se desenvolver todo o arcabouço teórico para a análise do 

objeto de estudo. Expõem-se os autores e os conceitos utilizados como referência para a 

discussão dos resultados encontrados na pesquisa.  

Inicia-se a fundamentação mostrando alguns estudos sobre a Assistência Farmacêutica 

e seus os aspectos regulatórios no país, o Programa Farmácia Popular do Brasil e a 

estruturação da Assistência Farmacêutica no Estado do Espírito Santo.  

Em seguida, é apresentado o pilar central desta pesquisa que é a integralidade em 

saúde. Realiza-se o esforço de articular esse referencial a partir de duas dimensões relativas à 

integralidade do cuidado: uma inerente à organização dos serviços; e outra relativas às 

práticas e saberes profissionais. Para análise do processo de trabalho envolvido nessas 

dimensões lança-se mão dos conceitos de acolhimento e vínculo/responsabilização, 

desenvolvidos por Silva Junior e Mascarenhas (2004).  

A argumentação é finalizada com a discussão da necessidade de se inserir novas 

metodologias para avaliação da saúde. Metodologias que sejam menos normativas e que 

estejam centradas nos usuários. Para isto, defende-se o uso do itinerário terapêutico, como 

uma tecnologia avaliativa em saúde, que permite o conhecimento das trajetórias assistenciais 

vivenciadas pelos usuários a partir dos suas próprias narrativas. 

 

3.1 Assistência Farmacêutica na Saúde Pública 

 

O Brasil vem experimentando, desde a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), 

mudanças importantes no seu sistema público de saúde. Princípios importantes vêm norteando 

a política de saúde do país, tais como universalidade de acesso, integralidade da atenção e 

equidade. Nesse contexto, a ampliação do acesso da população ao sistema de saúde público, 

principalmente, através da Atenção Básica em Saúde, exigiu ao longo dos anos mudanças na 

organização da Assistência Farmacêutica dentro do SUS (OLIVEIRA et al., 2010). 

Foi nesse cenário que a Política Nacional de Medicamentos (1998), a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (2004), o Pacto pela Saúde (2006)e as Diretrizes para 

Estruturação de Farmácias no âmbito do SUS (2009) foram desenvolvidos. Esses 

instrumentos regulatórios evidenciam a necessidade de se adequar a Assistência Farmacêutica 

em consonância com os princípios do SUS para sejam obtidos melhores resultados no acesso, 

na racionalização dos recursos e no uso de medicamentos.  
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Mayorgaet al. (2004) ao analisarem a situação da Assistência Farmacêutica no Brasil 

concluíram que os municípios e estados enfrentam problemas relacionados ao 

desenvolvimento e qualidade dos serviços farmacêuticos, debilidade na infraestrutura e 

operacionalidade, além da dificuldade no atendimento da demanda populacional por 

medicamentos (MAYORGA et al, 2004). 

De acordo com o estudo do Diagnóstico da Assistência Farmacêutica realizado em 

2007 no Estado do Espírito Santo, foram identificadas algumas deficiências na infraestrutura 

dos Centros de Abastecimento Farmacêuticos e farmácias públicas municipais e estaduais, 

comprometendo a qualidade na conservação dos medicamentos, assim como o devido 

controle de estoque, dos prazos de validade e a rastreabilidade. Por outro lado, foi verificada a 

existência de um elevado nível de cobertura em medicamentos e elevado índice de satisfação 

dos usuários (ESPÍRITO SANTO, 2007). 

Araújo e outros autores (2008) em sua pesquisa sobre o perfil da Assistência 

Farmacêutica na atenção primária do SUS enfatizam que, nos dias de hoje, ainda permanece 

o vínculo do serviço farmacêutico com o modelo curativo, centrado na consulta médica e no 

pronto-atendimento, de tal forma que a farmácia apenas atende a essas demandas, tornando-

se quase impraticável a atividade de orientação farmacêutica (ARAUJO et al., 2008). 

Os estudos descritos acima demonstram que muitos avanços ocorreram em relação à 

Assistência Farmacêutica no sistema público de saúde brasileiro. Porém, alguns problemas 

ainda permanecem; como falta de infraestrutura, de planejamento e organização dos serviços, 

de trabalhadores qualificados, da articulação da assistência farmacêutica com outros setores 

de saúde, entre outros. Isto confirma que essa é uma área que ainda precisa de maiores 

estudos que possibilitem conhecer a realidade, principalmente no âmbito municipal, a fim de 

orientar os gestores nas tomadas de decisões e no direcionamento que a assistência 

farmacêutica deve seguir como parte do cuidado à saúde individual e coletiva. 

 

3.1.1 Aspectos Regulatórios da Assistência Farmacêutica 

 

No Brasil, as políticas nacionais dos diversos setores da saúde são ditadas pelo 

Ministério da Saúde (MS). A estruturação dos serviços, inclusive os serviços farmacêuticos, 

está baseada nas orientações dos instrumentos normativos do MS. Desta forma, segue-se 

abaixo um copilado dos principais instrumentos regulatórios da Assistência Farmacêutica no 

Brasil. 
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QUADRO 1 - Principais Instrumentos Regulatórios da Assistência Farmacêutica no 

Brasil. 

 

INSTRUMENTO DATA DA PUBLICAÇÃO DISPOSIÇÃO 

 

 

 

Lei nº8080 

 

 

 

19 de Setembro de 1990 

Dispõe sobre as condições 

para promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a 

organização e o 

funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras 

providências. 

 

Portaria nº3.916/GM/MS 

 

29 de Outubro de 1998 

Aprova a Política Nacional 

de Medicamentos. 

 

 

 

 

Portaria nº176/GM/MS 

 

 

 

 

8 de Março de 1999 

Estabelece que o Incentivo à 

Assistência Farmacêutica 

Básica será financiado pelos 

três gestores, e que a 

transferência de recursos está 

condicionada a contrapartida 

dos estados, Distrito Federal 

e municípios 

 

Resolução nº338/CNS/MS 

 

06 de Maio de 2004 

Aprova a Política Nacional 

de Assistência Farmacêutica 

 

 

Decreto nº5.090 

 

 

20 de Maio de 2004 

Regulamenta a Lei nº 10.858, 

de 13 de abril de 2004, e 

institui o Programa Farmácia 

Popular do Brasil, e dá outras 

providências 

 

 

Portaria nº2084/GM/MS 

 

 

26 de Outubro de 2005 

Estabelece os mecanismos e 

as responsabilidades para o 

financiamento da Assistência 

Farmacêutica na Atenção 

Básica e dá outras 
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providências 

 

 

Portaria nº399/GM/MS 

 

 

22 de Fevereiro de 2006 

Divulga o Pacto pela Saúde 

2006 – Consolidação do SUS 

e aprova as Diretrizes 

Operacionais do referido 

Pacto 

 

Portaria nº491/GM/MS 

 

9 de Março de 2006 

Dispõe sobre a expansão do 

Programa Farmácia Popular 

do Brasil 

 

 

 

Portaria nº204/GM/MS 

 

 

 

29 de Janeiro de 2007 

Regulamenta o 

financiamento e a 

transferência dos recursos 

federais para as ações e os 

serviços de saúde, na forma 

de blocos de financiamento, 

com o respectivo 

monitoramento e controle 

 

 

Portaria nº2.583/GM/MS 

 

 

10 de Outubro de 2007 

Define o elenco de 

medicamentos e insumos 

disponibilizados pelo SUS, 

nos termos da Lei nº 11.347, 

de 2006, aos usuários 

portadores de diabetes 

mellitus 

 

 

Portaria nº533/GM/MS 

 

 

28 de Março de 2012 

Estabelece o elenco de 

medicamentos e insumos da 

Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais 

(RENAME) no SUS 

 

Portaria nº971/GM/MS 

 

15 de Maio de 2012 

Dispõe sobre o Programa 

Farmácia Popular do Brasil 

 

 

 

 

Dispõe sobre as regras de 

financiamento e execução do 
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Portaria nº 1.554/GM/MS 30 de Julho de 2013 Componente Especializado 

da Assistência Farmacêutica 

no âmbito do SUS 

 

 

Portaria nº 1.555/GM/MS 

 

 

30 de Julho de 2013 

Dispõe sobre as normas de 

financiamento e de execução 

do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica no 

âmbito do SUS 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Além disso, os padrões de referência ou normas de qualidade e as boas práticas dos 

serviços farmacêuticos também são definidos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) e Conselho Federal de Farmácia (CFF) e estão publicadas conforme o quadro 

abaixo. 

 

 

 

QUADRO 2 – Resoluções da ANVISA e do CFF que regulam a prática farmacêutica. 

 

INSTRUMENTOS DATA DA PUBLICAÇÃO DISPOSIÇÃO 

 

Resolução nº308/CFF 

 

2 de Maio de 1997 

Dispõe sobre a Assistência 

Farmacêutica em farmácia e 

drogarias 

 

 

Lei nº9.787 

 

 

10 de Fevereiro de 1999 

Estabelece o medicamento 

genérico, dispõe sobre a 

utilização de nomes genéricos 

em produtos farmacêuticos e dá 

outras providências 

 

Resolução nº357/CFF 

 

20 de Abril de 2001 

Aprova o regulamento técnico 

das boas práticas de farmácia 

 

Resolução nº417/CFF 

 

29 de Setembro de 2004 

Aprova o código de ética da 

profissão farmacêutica 

  Dispõe sobre as Boas Práticas 
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Resolução da Diretoria 

Colegiada – RDC 

nº44/ANVISA 

 

 

 

17 de Agosto de 2009 

Farmacêuticas para o controle 

sanitário do funcionamento, da 

dispensação e da 

comercialização de produtos e 

da prestação de serviços 

farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e dá outras 

providências 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

3.1.2 Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS 

 

Em 1987 na tentativa de melhorar o acesso da população aos medicamentos, foi 

instituída uma Farmácia Básica, proposta pelo Governo Federal, para racionalizar a 

disponibilidade de medicamentos essenciais na Atenção Básica de Saúde. Nesse período, as 

atividades de AF ainda eram realizadas pela CEME (Central de Medicamentos). A referida 

farmácia previa módulos padrão de medicamentos, de modo a atender as necessidades de uma 

população de 3mil habitantes. Constituída por 48 medicamentos, todos constantes na Relação 

Nacional de Medicamentos (RENAME) vigente à época, destinava-se a atender as doenças 

prevalentes mais comuns em especial no nível ambulatorial (COSENDEY, 2000). 

No entanto, pelo fato de ter sido concebido como um módulo padronizado que não 

correspondia ao perfil da demanda das populações atendidas, pois desconsiderava as 

diversidades regionais, e também devido a problemas recorrentes resultantes da centralização 

do processo de programação e aquisição, como a descontinuidade no fornecimento e o envio 

de medicamentos com validade próxima da expiração, o programa foi extinto em 1988.  

Com a regulamentação do SUS e a desativação da CEME, para suprir as necessidades 

de medicamentos básicos, no ano de 1997, o Ministério da Saúde cria o Programa de 

Farmácia Básica (PFB). O mesmo foi desenvolvido com base em parâmetros semelhantes ao 

da Farmácia Básica da CEME, destinado a atender 3mil habitantes em municípios com até 

21.000 habitantes em todo país (OLIVEIRA et al., 2010). 

A interrupção no fornecimento de medicamentos do Programa Farmácia Básica, a 

publicação da Política Nacional de Medicamentos (1998) e os diversos debates ocorridos na 

época, levaram ao Governo Federal à elaboração de uma nova proposta para área. A primeira 
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regulamentação específica para traçar diretrizes para área de Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica ocorreu em março de 1999, a Portaria GM/MS nº176, que estabeleceu um 

financiamento específico denominado de Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica 

(IAFB), bem como critérios e requisitos para qualificação dos municípios e estados para 

acessá-los com responsabilidades pactuadas entre as três instâncias gestoras do SUS 

(BRASIL, 1999). 

A criação do IAFB foi um avanço, pois abrangia a totalidade dos municípios e o 

financiamento passou a ser tripartite, com a definição de valores per capita por ano a serem 

alocados pelas três esferas de governo. Os medicamentos passaram a ser adquiridos e 

distribuídos pelos gestores estaduais e municipais. Esse foi o passo inicial no sentido de 

efetivar a descentralização da AF na Atenção Básica no SUS. 

Mudanças políticas ocorridas na esfera federal, em 2003, levaram à alteração na 

estrutura do MS, sendo criada a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos, à 

qual foi vinculado o Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos 

(DAF), que passou a agregar as ações relacionadas à Assistência Farmacêutica no seu âmbito 

de gestão (CONASS, 2011). 

Nos anos 2000, um amplo debate sobre a Assistência Farmacêutica foi realizado com a 

sociedade na I Conferência Nacional de Medicamentos e, com base nas propostas nelas 

demandas, o Conselho Nacional de Saúde (CNS) aprovou e publicou a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF) através da Resolução nº338/2004. De acordo com esta 

política a Assistência Farmacêutica é: 

 

Um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 

individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o 

acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve pesquisa, o desenvolvimento e a 

produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação, 

aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e serviços, 

acompanhamento e avaliação da utilização, na perspectiva da obtenção de resultados 

concretos e da melhoria da qualidade de vida da população (BRASIL, 2004). 

 

 

De acordo com a PNAF, a Assistência Farmacêutica no SUS deve ser entendida como 

política pública de ampla abrangência, visando à integralidade das ações e que deve ser 

norteadora para a formulação de políticas setoriais, que tem como eixos estratégicos a 

manutenção e a qualificação dos serviços de Assistência Farmacêutica na rede pública de 

saúde, a qualificação de recursos humanos, bem como a descentralização de ações. 
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Em Outubro de 2005 foi publicada a Portaria GM/MS nº 2.084 que definiu 

mecanismos e responsabilidades para financiamento e estabeleceu que o elenco de 

medicamentos para a Atenção Básica seria constituído por dois componentes: 

 Componente Estratégico – conjunto de medicamentos e produtos, cuja 

responsabilidade pelo financiamento e/ou aquisição era do MS, contemplando os 

seguintes grupos: hipertensão e diabetes, inclusive insulina; asma e rinite; Saúde da 

Mulher; Alimentação e Nutrição e Combate ao Tabagismo. 

 Componente Descentralizado – financiado pelo Incentivo à Assistência Farmacêutica 

Básica, com recursos do MS, Estados, Municípios e Distrito Federal (DF). A 

responsabilidade pela aquisição dos medicamentos era dos estados, municípios e do 

DF, de acordo com as pactuações nas Comissões de IntergestoresBipartite. Os elencos 

teriam por base os medicamentos definidos no Elenco Mínimo Obrigatório e por 

outros destinados à Atenção Básica, devendo os mesmos constar, obrigatoriamente, da 

RENAME
2
 (BRASIL, 2005). 

 

Já no início de 2006, foi instituído por meio da Portaria GM/MS nº 399 os Pactos pela 

Vida, em Defesa do SUS e de Gestão. No Pacto de Gestão, ficou definido que o 

financiamento referente à Assistência Farmacêutica é de responsabilidade dos três gestores do 

SUS e deverá ser pactuado na Comissão Intergestores Tripartite, devendo agregar a aquisição 

de medicamentos e insumos e a organização das ações de Assistência Farmacêutica 

necessárias, de acordo com a organização dos serviços de saúde.  

A Portaria GM/MS nº204, em 2007, regulamentou a transferência de recursos 

financeiros federais na forma de blocos de financiamento, entre os quais o Bloco de 

Financiamento da Assistência Farmacêutica, sendo este constituído por três componentes 

(CONASS, 2011): 

I- Componente Básico da Assistência Farmacêutica; 

II- Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; 

III-  Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; 

 

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica destina-se à aquisição de 

medicamentos e insumos no âmbito da Atenção Básica em saúde e àqueles relacionados a 

                                                 
2
 RENAME – Relação Nacional de Medicamentos Essenciais. 
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agravos e programas de saúde específicos, inseridos na rede de cuidados deste nível de 

atenção. 

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica destina-se ao custeio dos 

medicamentos utilizados para o tratamento de um grupo de agravos específicos, agudos ou 

crônicos, contemplados em programas do ministério com protocolos e normas estabelecidas, 

entre elas a tuberculose; hanseníase; malária; leishmaniose; doença de Chagas; e outras 

doenças endêmicas de abrangência nacional ou regional; antirretrovirais dos Programas de 

DST/Aids; hemoderivados; e dos imunobiológicos. São financiados e adquiridos pelo 

Ministério da Saúde e distribuídos aos estados ou municípios, de acordo com previsão de 

consumo. A distribuição é de responsabilidade dos estados e municípios. 

O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica aprimora e substitui o 

Componente de Medicamentos de Dispensação Excepcional, e tem como principal 

característica a busca da garantia da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível 

ambulatorial, de agravos cujas abordagens terapêuticas estão estabelecidas em Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), publicados pelo Ministério da Saúde. Estes PCDT 

estabelecem quais são os medicamentos disponibilizados para o tratamento das patologias 

contempladas e qual a instância gestora responsável pelo seu financiamento. 

Em 2009, o Departamento de Assistência Farmacêutica do MS lança as Diretrizes para 

Estruturação de Farmácias no Âmbito do SUS sob a forma de norma e manual técnico. Este 

manual considera fundamental que as Unidades de Saúde disponham de farmácias com 

infraestrutura física, recursos humanos e materiais que permitam a integração dos serviços e o 

desenvolvimento das ações de Assistência Farmacêutica de forma integral e eficiente, 

permitindo a garantia da qualidade dos medicamentos, o atendimento humanizado e a efetiva 

implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à 

saúde. O referido documento é destinado aos gestores do sistema de saúde, farmacêuticos e 

demais profissionais, a fim de suprir a lacuna deixada nos documentos e normas técnicas 

produzidas até então pelo sistema de saúde brasileiro no que diz respeito à constituição e 

estruturação das farmácias do SUS (BRASIL, 2009). 

No que se refere especificamente ao Componente Básico, em 30 de julho de 2013, o 

MS lançou a Portaria nº 1.555. Essa Portaria dispõe sobre as normas de financiamento e de 

execução do Componente Básico da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. Segundo 

esta Portaria, este componente destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-

se aqueles relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção 

Básica à Saúde cujo financiamento é de responsabilidade da União, dos Estados e do Distrito 
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Federal e dos Municípios conforme os valores descritos na portaria. A execução das ações e 

serviços de saúde no âmbito desse componente é descentralizada, sendo responsabilidade dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Essas esferas também são responsáveis pela 

seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos de validade, 

distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos presentes no Componente Básico e 

pactuados nas respectivas Comissões IntergestorasBipartite. 

Em relação ao Componente Especializado, o MS lançou também em 30 de julho de 

2013, a Portaria nº 1.554. Essa Portaria dispõe sobre as regras de financiamento e execução do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica no âmbito do SUS. Os medicamentos 

que fazem parte das linhas de cuidado para as doenças contempladas neste componente estão 

divididos em três grupos que foram definidos de acordo com a complexidade do tratamento 

da doença, a garantia da integralidade do tratamento da doença no âmbito da linha de cuidado 

e a manutenção do equilíbrio financeiro entre as esferas do SUS. A responsabilidade pela 

programação, armazenamento e distribuição dos medicamentos dos Grupo 1A e 1B é das 

Secretarias de Saúde Estaduais e do Distrito Federal, sendo a responsabilidade pela aquisição 

dos medicamentos do Grupo 1A do Ministério da Saúde e do Grupo 1B das Secretarias de 

Saúde dos Estados. A responsabilidade pela programação, aquisição, armazenamento e 

distribuição dos medicamentos do Grupo 2 é de responsabilidade das Secretarias de Saúde 

Estaduais e do Distrito Federal. A programação, aquisição, armazenamento e distribuição dos 

medicamentos do Grupo 3 são de responsabilidade das Secretarias de Saúde Estaduais e 

Municipais estabelecida em ato normativo específico que regulamenta o Componente Básico 

da Assistência Farmacêutica.  

O financiamento para aquisição dos medicamentos do Componente Especializado está 

diretamente relacionado ao Grupo em que eles estão alocados. Os medicamentos do Grupo 3 

são financiados conforme regras do Componente Básico. Os pertencentes ao Grupo 2 são 

financiados integralmente pelos Estados e os do Grupo 1 são financiados pelo MS, sendo que, 

o Grupo 1A, na forma de aquisição centralizada, e para o Grupo 1B, na forma de transferência 

de recursos financeiros. 

 

3.1.3 O Programa Farmácia Popular do Brasil 

 

Ao longo dos últimos anos, outras políticas e programas relacionados à Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica foram sendo incorporados. Entre os quais se encontra o 

Programa de Farmácia Popular do Brasil (PFPB). Este programa é uma iniciativa do Governo 
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Federal que tem como objetivo ampliar o acesso aos medicamentos. Foi instituído pela Lei nº 

10.858/2004, regulamentado pelo Decreto nº 5.090/2004, visando assegurar medicamentos 

essenciais para o tratamento dos agravos com maior incidência na população, mediante a 

redução de seu custo para os pacientes. 

Inicialmente este programa previa exclusivamente a instalação de farmácias próprias, 

em parceria com estados e municípios, para a dispensação destes medicamentos. As unidades 

próprias são operacionalizadas pela Fundação Oswaldo Cruz, que coordena sua estruturação e 

executa a compra dos medicamentos, o abastecimento e a capacitação dos profissionais. Em 

2006, o programa foi expandido em parceria com farmácias e drogarias privadas, conhecido 

como “Aqui tem Farmácia Popular”, estabelecido pela Portaria GM/MS nº491. Trata-se de 

um sistema de copagamento, em que o governo federal paga um valor fixo pelos 

medicamentos dispensados e o cidadão paga a diferença, sendo que este valor varia de acordo 

com a marca do produto e o preço praticado pela farmácia.  

O Programa possui três modelos de unidades, sendo o modelo 1 aquele cujas unidades 

estão sob gestão da Fiocruz; o modelo 2, cujas unidades são estabelecidas através de parcerias 

da Fiocruz com estados, municípios, órgão, instituições e entidades sem fins lucrativos; e o 

modelo 3, estabelecido através de farmácias privadas credenciadas a disponibilizar 

medicamentos através do Programa, sob gestão direta do MS, sem participação da Fiocruz 

(SANTOS-PINTO et al.,2011). 

Na prática, as unidades de modelo 1 e modelo 2 são iguais, não havendo diferença 

para a população. O que as distingue é a gestão, já que as unidades de modelo 1 são geridas 

pela Fiocruz, sem parcerias, diferente das unidades de modelo 2, que se baseiam na gestão 

conjunta da Fiocruz com os parceiros. O modelo 3 do Programa, que diz respeito a sua 

expansão, é gerido diretamente pelo Ministério da Saúde e possui algumas particularidades 

que o distinguem dos demais, tais como uma lista de medicamentos mais restrita e focada em 

determinadas condições patológicas; preços de medicamentos que podem variar entre 

diferentes marcas de um mesmo medicamento ou entre os estabelecimentos participantes do 

Programa; e um cálculo diferenciado para o valor do subsídio, baseado em um valor de 

referência estabelecido para cada medicamento (SANTOS-PINTO et al.,2011). 

Em fevereiro de 2011, foi lançada a campanha “Saúde Não Tem Preço” (SNTP), com 

o objetivo de viabilizar a gratuidade dos medicamentos para hipertensão e diabetes 

disponíveis no PFPB. A partir de 4 de junho, o MS também passou a disponibilizar 

gratuitamente também através do PFPB, três medicamentos para o tratamento de asma. 
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 Atualmente, o PFPB é regulamentado pela Portaria nº 971, de 17 de maio de 2012, e 

abrange medicamentos para hipertensão, diabetes, anticoncepcionais, dislipidemia, asma, 

rinite, Parkinson, osteoporose, glaucoma e fraldas geriátricas. Sendo que os medicamentos 

para hipertensão, diabetes e asma são gratuitos para o paciente. O Anexo I da referida Portaria 

descreve o elenco de medicamentos do “Aqui Tem Farmácia Popular” para o tratamento de 

hipertensão arterial e diabetes mellitus. No Anexo II está o elenco de medicamentos e 

correlatos e no Anexo III e IV constam o elenco de medicamentos e correlatos da rede 

própria.  

Verifica-se desta maneira que o modelo do PFPB está centralizando novamente a 

compra de medicamentos na União, já que os medicamentos dispensados no programa são 

pagos unicamente pelo MS, apesar desses medicamentos comporem o elenco do componente 

básico. Do ponto de vista do pacto federativo, é possível observar que este modelo vai de 

encontro com a lógica do sistema público descentralizado, visto que a provisão de 

medicamentos essenciais deveria está sob a responsabilidade dos estados e municípios, e não 

dá União como está sendo feito com o PFPB. 

 

3.1.4 Assistência Farmacêutica no Estado do Espírito Santo 

 

O governo estadual, em 2007, por meio do Decreto nº 1.956-R, institui o Fórum 

Intersetorial Permanente de Assistência Farmacêutica e aprovou a Política Farmacêutica do 

Estado do Espírito Santo, com o propósito maior de garantir à população capixaba o acesso 

equânime a medicamentos essenciais e excepcionais com qualidade, em todos os níveis de 

atenção à saúde, cuidando de promover o seu uso racional e a humanização do atendimento 

prestado aos seus usuários.  

Dentre os objetivos específicos da referida política estadual está o de fomentar a 

organização e estruturação de todas as atividades do Ciclo da Assistência Farmacêutica no 

âmbito municipal e estadual. Promover a equidade e integralidade no acesso aos 

medicamentos essenciais e excepcionais, de maneira articulada e integrada entre as três 

esferas de governo como uma de suas diretrizes. Assim como, fomentar a implantação de um 

sistema de monitoramento e avaliação permanente da Assistência Farmacêutica no âmbito 

municipal e estadual como um de seus eixos estratégicos da política. 

A Secretaria de Estado de Saúde (SESA) do ES oficializou também em 2007, por 

meio da Portaria SESA/GAB Nº 056-R de 24 de Agosto de 2007, o Projeto Farmácia Cidadã. 

O Projeto Farmácia Cidadã surgiu da necessidade de ampliar o acesso aos medicamentos e de 
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aprimorar a qualidade dos serviços ofertados aos usuários de medicamentos de alto custo do 

estado, pois as condições das farmácias antigas eram deficientes.“Esse projeto vem trazer ao 

estado um conceito moderno em farmácia pública com maior disponibilidade de 

medicamentos, estrutura física adequada, ambiente climatizado, atendimento farmacêutico 

especializado, informatização e desburocratização, além da disponibilização de serviços pela 

internet e comunicação via torpedo. Com isso, pretendemos proporcionar melhoria da 

humanização, agilidade, com ênfase na qualidade no atendimento prestado aos usuários dos 

medicamentos, além de ampliar o acesso aos tratamentos” (ES, 2012). 

A implantação deste projeto se deu inicialmente nas farmácias estaduais, que na época 

dispensavam os medicamentos excepcionais, e depois foi expandido as farmácias municipais, 

A SESA passou a incentivar os municípios a estruturarem suas Farmácias Cidadãs Municipais 

para qualificar a assistência farmacêutica na atenção Básica à saúde. Para a sua implantação o 

município deverá apresentar um projeto arquitetônico para a construção da Farmácia, 

contendo áreas específicas para a dispensação, atendimento farmacêutico e estocagem de 

medicamentos, além de conter infraestrutura adequada às suas funções. O repasse de recursos 

se dará mediante apresentação e aprovação do projeto arquitetônico. 

Até o momento, de acordo com o disponibilizado pelo site do programa, cerca de 24 

municípios já aderiram ao programa. O município de Presidente Kennedy, onde foi realizada 

a pesquisa, não apareceu nesta listagem. 

 

 

A partir desta contextualização é possível entender que a Assistência Farmacêutica se 

insere como um componente do modelo assistencial do SUS envolvendo uma complexa 

organização dos serviços e diferentes práticas profissionais. 

É importante compreendermos que, no Brasil, o termo Assistência Farmacêutica 

envolve atividades de caráter abrangente, multiprofissional e intersetorial, que situam como 

seu objeto de trabalho a organização das ações e serviços relacionados ao medicamento em 

diversas dimensões, com ênfase à relação com o paciente e a comunidade na visão da 

promoção da saúde (MARIN et al.,2003) 

Vale ressaltar que, através dos instrumentos regulamentadores, foram definidas as 

responsabilidades de cada nível de governo com o objetivo de regular e viabilizar a 

implantação da AF no âmbito do SUS em consonância com o processo descentralização da 

gestão. Assim, entre outras responsabilidades que são compartilhadas pelas três esferas de 

governo, cabe ao gestor federal organizar, regulamentar e desenvolver ações de 



31 

 

implementação da Política Nacional de Saúde, envolvendo a PNM e a PNAF; ao gestor 

estadual cabe prestar suporte técnico e gerencial aos municípios. Enquanto ao gestor 

municipal coube o papel de executor das ações de Assistência Farmacêutica, ficando sob sua 

competência a dispensação dos medicamentos da Atenção Básica e essenciais aos usuários do 

SUS. Além da responsabilidade de promover o uso racional de medicamentos junto à 

população, aos prescritores e aos dispensadores.  

Deste modo, a Assistência Farmacêutica pode ser compreendida como uma atividade 

essencial para o atendimento das necessidades dos usuários dos serviços de saúde e a sua 

organização constitui-se em uma série de atividades interligadas e dependentes, como 

produção, seleção, programação, armazenagem, distribuição e dispensação. Reconhecendo-se 

ainda, que apesar das esferas de governo serem corresponsáveis na garantia do 

desenvolvimento e aprimoramento das atividades da AF, é no âmbito municipal onde se 

concretizam essas atividades, bem como o atendimento aos usuários da rede básica de saúde. 

 

 

3.2 Assistência Farmacêutica no Sentido da Integralidade em Saúde 

  

No contexto do SUS, a integralidade em saúde, desde os anos 80, vem sendo colocada 

como questão nas políticas governamentais, em programas de intervenção e em todo discurso 

do movimento sanitário. Primeiro, foi pensada em termos de uma articulação entre pilares 

institucionais prestadores de serviços, como a integração entre os setores público e privado na 

produção dos cuidados de assistência médica, ou entre os subsetores de saúde pública e de 

medicina previdenciária, no interior do próprio setor público de serviços. Depois, foi pensada 

como um problema de gerência dos serviços. De qualquer modo, a integralidade em saúde 

esteve sempre explicitada como intenção e necessidade da ação pública, isto é, as 

intervenções que consolidariam o SUS. E, neste plano, a ação pode ser pensada em duas 

esferas; a ação norteadora de “projetos técnico-sociais”; e a ação que os realiza em serviços, 

produzindo diretamente cuidados, desenhando as organizações compatíveis com o modelo 

assistencial de saúde antevisto como projeto técnico e, ao mesmo tempo, social (BRASIL, 

2003).  

Mattos (2001) sugeriu organizar o princípio da integralidade em três conjuntos de 

sentidos
3
. O primeiro conjunto se refere aos atributos das práticas dos profissionais de saúde; 

                                                 
3
A figura do Anexo 1 mostra uma adaptação feita por Mascarenhas (2003) para representar os três conjuntos de 

sentidos de Mattos (2001). 
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nele a integralidade é exercida através da compreensão do conjunto de necessidades de ações 

e serviços de saúde que um paciente requer ao buscar a atenção profissional.  A integralidade 

não é vista apenas como um atributo da boa prática de biomedicina, mas um atributo que 

deveria permear a prática de todos os profissionais de saúde. 

O segundo refere-se a atributos da organização de serviços, na qual critica a 

dissociação entre práticas de saúde pública e as assistenciais. Os serviços de saúde são 

organizados exclusivamente para dar conta de doenças tornaram-se inaceitáveis, e deveriam 

estar aptos a realizar uma apreensão ampliada das necessidades da população atendida. 

E o terceiro aplica-se às respostas governamentais aos problemas de saúde. Neste 

sentido, a integralidade é representada pela recusa dos formuladores de políticas públicas em 

reduzir objetos descontextualizados os sujeitos sobre os quais as políticas irão incidir. 

Para avaliação da integralidade, materializada no cotidiano em práticas de gestão, de 

cuidado e de controle da sociedade, Silva Junior e Mascarenhas (2004) propuseram a 

operacionalização dos sentidos de integralidade como atributo das práticas profissionais de 

saúde e da organização de serviços através dos conceitos de acolhimento, 

vínculo/responsabilização e qualidade da atenção, como representado na figura abaixo. 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Articulação dos conceitos 
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Fonte: SILVA JUNIOR; MASCARENHAS (2004). 

 

 

Para esses autores, acolhimento é um dos dispositivos disparadores de reflexões e de 

mudanças a respeito da forma como se organizam os serviços de saúde. Pensam no 

acolhimento em três dimensões: como postura, como técnica e como princípio de reorientação 

de serviços. 

 Como postura, o acolhimento pressupõe a atitude, por parte dos profissionais e da 

equipe de saúde, de receber, escutar e tratar humanizadamente os usuários e suas demandas. É 

estabelecida, assim, uma relação de mútuo interesse, confiança e apoio entre os profissionais e 

os usuários. A postura receptiva solidariza-se com o sofrimento ou problema trazido pelo 

usuário, abrindo perspectivas de diálogo e de escuta às suas demandas. A postura de 

acolhimento e escuta também é pensada na relação dos profissionais de equipe de saúde entre 

si e entre níveis de hierarquia da gestão do serviço. Relações democráticas, que estimulam a 

participação, autonomia e decisão coletiva, produzem sujeitos de novas práticas sanitárias. 

 

Os trabalhadores de saúde incorporam a escuta e a conversa com o usuário como 

importantes instrumentos de trabalho, e não como tempo e conversas desperdiçados. 

Merhyet al. (2000) distinguem “ato de escuta de ato de bondade; o ato de escuta é um 

momento de construção de transferência”. Assim, o acolhimento requer que o 
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trabalhador utilize seu saber para a construção de respostas às necessidades dos 

usuários (SILVA JUNIIOR; MASCARENHAS, 2004, p.250 ). 

 

O acolhimento, como reformulador do processo de trabalho ou da diretriz de serviço, 

pontua problemas e oferece soluções e respostas. Identificam-se as demandas dos usuários e, 

com isso, rearticula-se o serviço (MALTA; MERHY, 2002). Portanto, o acolhimento, como 

técnica, instrumentaliza a geração de procedimentos e ações organizadas. Tais ações facilitam 

o atendimento na escuta, na análise, na discriminação do risco e na oferta acordada de 

soluções ou alternativas aos problemas demandados (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 

2004). 

Como organização dos serviços, o acolhimento detém uma proposta, um projeto 

institucional que deve nortear todo o trabalho realizado pelo conjunto dos agentes e a política 

de gerenciamento dos trabalhadores e da equipe. A proposta para o serviço orienta desde o 

padrão da composição de trabalho na equipe, o perfil dos agentes buscados no processo de 

seleção, de capacitação, os conteúdos programáticos e metodológicos dos treinamentos, até os 

conteúdos e as características operacionais da supervisão e da avaliação de pessoal. 

Silva Junior e Mascarenhas (2004) incorporam a ideia de acessibilidade organizacional 

para complementar o conceito de acolhimento. A definição de acesso, segundo o Dicionário 

Houaiss da Língua Portuguesa: “ato de ingressar, entrada, ingresso; possibilidade de chegar 

a, aproximação, chegada; possibilidade de alcançar algo” (HOUAISS, 2001). No campo da 

saúde, acesso pode ser definido por aquelas dimensões que descrevem a entrada potencial ou 

real de um dado grupo populacional em um sistema de prestação de cuidados de saúde 

(MASCARENHAS, 2003). 

 Giovanella e Fleury (1996) apontam que acesso é categoria central de análise das 

inter-relações usuários/serviços de saúde. Apresentam-no como um conceito geral que 

sumariza o conjunto de dimensões específicas que descrevem a adequação entre usuários e o 

sistema de cuidados em saúde. No tocante às dimensões específicas, a “acessibilidade” é 

entendida como a relação entre localização de oferta e dos usuários, levando em conta os 

recursos para transporte, o tempo de viagem, a distância e os custos. 

 Para Fekete (1995) acessibilidade pode ser definida como o grau de ajuste entre as 

características dos recursos de saúde e às da população, no processo de busca e obtenção da 

assistência à saúde. Este enfoque de grau de ajuste permite identificar os fatores que facilitam 

ou obstaculizam a busca e obtenção desta assistência. 

 A acessibilidade é entendida como o conjunto de circunstâncias, de diversa natureza, 

que viabiliza a entrada de cada usuário ou paciente na rede de serviços, em seus diferentes 
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níveis de complexidade e modalidade de atendimento. Representa as dificuldades ou 

facilidades em obter tratamento desejado, estando, portanto, intrinsecamente ligada às 

características de oferta e disponibilidade de recursos. É a possibilidade de obter serviços 

necessários em quantidade suficiente, sem obstáculos físicos ou financeiros, como citado por 

Silva Junior e Mascarenhas (2004). 

A noção de vínculo trazida por Merhy (2000) aponta a necessidade de 

estabelecimentos de relações próximas e claras entre usuários e profissionais, como condição 

fundamental para o trabalho em saúde. O efeito desejado dessa interação é a sensibilização e 

mobilização da equipe de saúde em torno das demandas e sofrimentos individuais e coletivos 

vividos pela população. Portanto, 

 

é o profissional de saúde ter relações claras e próximas com o usuário, integrando-se 

com a comunidade em seu território, no serviços, no consultório, nos grupos e se 

tornar referência para o paciente, individual ou coletivo, que possa servir à construção 

de autonomia do usuário (MERHY, 2000, p.138). 

  

Mascarenhas (2003) destaca que a relação profissional-paciente pode se caracterizar 

como um instrumento facilitador para a compreensão dos problemas apresentados, além de 

um meio potencialmente eficaz para atingir objetivos como cura, prevenção e promoção de 

saúde. Para que ocorra o fortalecimento dessa relação, ela deve, a princípio, constituir-se num 

processo de terapêutica, ou seja, por si só, já ser considerado instrumento de terapia.  

Para que ocorram situações favoráveis ao vínculo, é preciso que tanto os pacientes 

como os profissionais saibam que têm uma relação mútua (STARFIELD, 1998). Para que se 

estabeleça um vínculo firme e estável entre ambas as partes, e para que este se torne um 

valioso instrumento de trabalho, os trabalhadores de saúde devem gostar da sua profissão e 

interessar-se pela pessoa do paciente (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004). 

Para os autores Silva Junior e Mascarenhas (2004), vínculo também implica em 

responsabilização, que é o profissional assumir a responsabilidade pela vida e morte do 

paciente, dentro de uma dada possibilidade de intervenção, nem burocratizada nem impessoal. 

 Deste modo, neste trabalho, assume-se a ideia de que o conceito de 

vínculo/responsabilização engloba não só a noção de afetividade, mas a instituição de relações 

terapêuticas e a responsabilidade do profissional ou da equipe em articular ações e 

encaminhamentos aos outros recursos disponíveis para a resolução dos problemas de saúde da 

população.  

  Para Starfield, o foco da qualidade da atenção pode estar voltado tanto para analisar 

os impactos provocados pelas ações dos profissionais na saúde da população, quanto na 
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perspectiva da população, onde se analisam o acesso aos serviços, a disponibilidade de 

atenção e a capacidade de resolver ou contribuir para a solução de um amplo espectro de 

problemas, numa perspectiva integral da saúde. 

A qualidade da atenção à saúde pressupõe a referência de um modelo idealizado que 

leva em conta um conjunto articulado de ações, com efetividade comprovada em 

determinadas situações de saúde e doença, desenvolvida dentro de uma relação humanizada 

entre equipe e os usuários, sendo percebida satisfatoriamente por estes últimos em termos de 

suas expectativas (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004). 

A partir dos conceitos referenciados, que operacionalizam a integralidade defendida 

nesta pesquisa, vale lembrar que, segundo Pinheiro (2008) o cuidado em saúde é uma 

dimensão da integralidade em saúde que deve permear as práticas de saúde, não podendo se 

restringir apenas às competências e tarefas técnicas, pois o acolhimento, os vínculos de 

intersubjetividade e a escuta dos sujeitos compõem os elementos inerentes à sua constituição. 

O cuidado é uma relação intersubjetiva que se desenvolve em um tempo contínuo, e que, além 

do saber profissional e das tecnologias necessárias, abre espaço para negociação e a inclusão 

do saber, dos desejos e das necessidades do outro. O cuidado em saúde é uma ação integral 

fruto do entre-relações de pessoas, ou seja, ação integral como efeitos e repercussões de 

interações positivas entre usuários, profissionais e instituições, que são traduzidas em 

atitudes, tais como: tratamento digno e respeitoso, com qualidade, acolhimento e vínculo. 

(PINHEIRO, 2008). 

 Deste modo, a partir dos conceitos de acolhimento, vínculo/responsabilização e 

qualidade de atenção, é possível inferir sobre a Integralidade na perspectiva de atributos da 

prática e da organização dos serviços (MASCARENHAS, 2003). 

 

 

3.3 Itinerários Terapêuticos como Tecnologia Avaliativa em Saúde 

  

 A avaliação é um componente fundamental das práticas em diversos campos do 

espaço social. Tendo em vista a polissemia conceitual e metodológica da avaliação em saúde, 

Vieira da Silva (2005) apresenta a necessidade de ampliação do conceito apresentado por 

Contrandriopouloset al (1997), de que “a avaliação pode ser considerada como julgamento 

sobre uma intervenção”, defendendo esta como um julgamento sobre as práticas sociais, o que 

envolveria diferentes saberes e métodos.  A autora entende que a avaliação toma como objeto 

desde as práticas do cotidiano até aquelas relacionadas com o trabalho, o que envolve as 
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intervenções sociais planejadas, e, nesse sentido aponta a necessidade de substituir o termo 

“intervenção” por “práticas sociais”. 

 Nota-se que o acompanhamento das diversas experiências de atenção à saúde em 

curso no país vem-se dando principalmente por meio da avaliação normativa, com priorização 

de aspectos como: cobertura, produção de serviços e indicadores de impacto epidemiológico. 

Entretanto, esta forma de avaliação não é capaz de perceber as diferenças qualitativas dessas 

experiências, avaliar como as práticas em saúde se desenvolvem ou como os serviços se 

organizam para dar respostas às diversas necessidades de saúde da população. Para isso, 

diversos autores defendem a complementação do processo de monitoramento com pesquisas 

avaliativas no sentido de tornar evidentes aspectos da qualidade da atenção prestada, no 

tocante aos processos de trabalho das equipes, às relações com os usuários e à integralidade 

em saúde (SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2006). 

 Nos últimos anos começa a se observar a necessidade de reconhecer a centralidade do 

usuário no que se refere aos cuidados com a sua saúde e seu adoecer, de uma perspectiva mais 

abrangente e social da doença, que valoriza o papel do usuário enquanto sujeito desejante, o 

que pode promover uma maior efetividade e qualidade da escolha terapêutica (PINHEIRO; 

SILVA JUNIOR, 2009). 

 Bonetet al. (2009) falam sobre o usuário não ser uma entidade passiva ou um objeto a 

que se destinam as políticas, colocando-o como um sujeito ativo, que imprime uma lógica 

própria de utilização e fluxo de serviços de saúde, desenhando assim sua trajetória de busca 

de cuidados em saúde. Portanto, inserir o usuário no cenário da avaliação dos sistemas de 

serviços de saúde seria assumi-lo enquanto sujeito ativo na gestão do cuidado de sua saúde, 

confirmando a potencialidade deste enquanto um dos atores dessas práticas. 

 E nesse contexto, o LAPPIS (Laboratório de Pesquisas de Práticas de Integralidade em 

Saúde – IMS/UERJ), em parceria com diversas instituições, vem propondo práticas de 

avaliação em saúde na perspectiva do usuário, levando em conta a necessidade de avaliar as 

práticas a partir dos sujeitos implicados no cuidado em saúde, a fim de pensar uma análise 

sobre os itinerários terapêuticos, tendo em conta que “esses processos não se circunscreve 

apenas aos indivíduos que agem, mas às redes de relações sociais que são construídas nessa 

atuação, as quais configuram o imaginário sobre o tratamento demandado” (PINHEIRO; 

SILVA JUNIOR, 2008). 

 Esta possibilidade foi materializada em estudos recentes que tiveram suas análises 

baseadas em itinerários terapêuticos (BELLATO et al, 2008; TAVARES; BONET, 2008; 

GERHARDDT et al, 2008; SILVEIRA et al, 2008; NASCIMENTO SILVA et al, 2008; 
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ALMEIDA, 2009). Esses estudos tiveram a capacidade de explorar as redes sociais formadas 

na e pela busca de cuidados em diversos contextos, revelando os desencontros entre as ações 

planejadas e executadas por serviços de saúde e as demandas dos usuários. Expuseram 

também o cotidiano destes usuários e a teia de significações produzida por este cotidiano na 

interação com os Serviços de Saúde, permitindo tornar visíveis diversos fenômenos 

socioculturais que devem ser considerados na ação política de julgamento e tomada de 

decisão, no que concerne à construção de uma rede mais porosa às demandas e percepções da 

população. 

 De acordo com Alves e Souza (1999), a literatura socioantropológica sobre itinerário 

terapêutico tem como objetivo interpretar os processos pelos quais indivíduos ou grupos 

sociais escolhem, avaliam e aderem (ou não) a determinadas formas de tratamento. Essa 

problemática fundamenta-se na evidência de que os indivíduos encontram diferentes maneiras 

de resolver os seus problemas de saúde. Para esses autores, o itinerário terapêutico é tratado 

como uma ação humana, sendo um termo que designa um conjunto de planos, estratégias, e 

projetos voltados para um projeto preconcebido, qual seja: o tratamento da aflição, nele 

incluindo-se interesses, emoções e atitudes circunstanciais. Segundo esses autores, quase 

todos os estudos sobre itinerários terapêuticos fundamentam-se em discursos essencialmente 

explicativos que não levam em devida conta o contexto intencional, circunstancial e dialógico 

em que os indivíduos desenvolvem suas ações. Defendem que interpretar é buscar 

significações. É compreender as formas expressivas que se referem diretamente às 

experiências e vivências de outras pessoas. Na análise dos itinerários terapêuticos leva-se em 

conta o contexto socioeconômico e cultural onde o usuário está inserido, as opções existentes 

de terapêutica, as escolhas feitas em interação com as redes sociais de apoio e os serviços 

oferecidos. Ao interpretarmos os itinerários terapêuticos, consideramos também modelos 

explicativos de fenômenos fornecidos pelos vários atores em relação, num determinado 

contexto (ALVES; SOUZA, 1999). 

 Para Almeida (2009) outro dado que ganha relevância nas análises de itinerários 

terapêuticos é a influência que exercida pelas redes sociais no processo de busca por agências 

de terapêuticas. Nesse sentido, quando um indivíduo é atingido por determinada aflição, um 

grupo de pessoas, parentes e amigos se mobiliza para definir a situação e buscar uma solução 

para o respectivo problema, sendo que essas respostas dependerão da forma como essas redes 

sociais estão estruturadas, principalmente no que diz respeito às conexões entre seus membros 

(ALMEIDA, 2009). 



39 

 

  Como um estudo eminentemente cultural, pode-se observar expressiva produção na 

antropologia médica americana, sendo os estudos aplicados principalmente sobre condições 

crônicas, destacando-se os transtornos mentais, a hipertensão arterial e diabetes, a hanseníase 

e as doenças respiratórias crônicas. No Brasil, os primeiros estudos são da década de 80, 

destacando-se Montero (1985), Rabelo (1993) e Alves (1993), com enfoque na experiência de 

adoecimento e busca por cuidado dentro do subsistema de saúde popular, e na religião como 

instância de cura. (BELLATO et al., 2008) 

 Logo, entende-se que o Itinerário Terapêutico é uma ferramenta que provem da 

sociologia e antropologia que visa compreender o processo de escolha dos indivíduos dentro 

de um campo de possibilidades socioculturais, assim como as redes sociais de apoio que são 

estabelecidas nesse processo de busca por cuidados e tratamentos. Porém,outro fator que 

influencia a escolha desses trajetos terapêuticos, está relacionado ao modo como os serviços 

de saúde à disposição da população estão conformados, e que pode facilitar ou dificultar a 

acessibilidade dos usuários à suas ações e práticas, com consequências em suas decisões na 

busca por cuidado. 

 Desta forma, trazendo essa discussão para a área da avaliação em saúde, tendo como 

eixo a integralidade e baseando-se nessa abordagem socioantropológica, alguns autores 

utilizam o itinerário terapêutico, a partir de outros arranjos teóricos. Consideram-no como 

uma ferramenta de avaliação em saúde. 

 Nessa perspectiva, Bellatoet al. (2008) definem o itinerário terapêutico como: 

prática de empreendimento de busca por cuidado em saúde de usuários na experiência 

de seu adoecimento e que essa busca realiza-se nos diversos sistemas de saúde 

(BELLATO  et al., 2008). 

 

 Essas autoras, ainda, apontam-no como uma tecnologia avaliativa em saúde, tendo em 

vista sua possibilidade de apreender discursos e práticas que se expressam em diferentes 

lógicas, através dos quais os princípios da integralidade e resolutividade na atenção podem ser 

questionados. E assim:  

 

Esses princípios evidenciam os tensionamentos resultantes das experiências de 

adoecimento e de buscas de cuidados em saúde por usuários e suas famílias e dos 

modos como os serviços de saúde podem dar-lhes respostas, mais ou menos 

resolutivas (BELLATO et al., 2008). 

 A apreensão dos Itinerários Terapêuticos permite traçar os caminhos percorridos pelo 

usuário e sua família, assim como a lógica desta trajetória na busca por cuidados. Essa 

ferramenta foi utilizada em pesquisas recentes, como nas experiências realizadas nos 

municípios de Piraí (NASCIMENTO SILVA, 2008), Volta Redonda (ALMEIDA, 2009), 
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Belo Horizonte (LOPES, 2009), Niterói (CAVALCANTE, 2011) e Juiz de Fora (GOMES, 

2012) cujas análises dos itinerários terapêuticos expuseram importantes informações sobre o 

processo de trabalho em equipes, o funcionamento da rede, o acesso às opções terapêuticas, os 

vínculos formados, o papel das redes sociais de apoio e a qualidade das respostas às 

demandas. Estes estudos demonstraram o potencial dos IT’s como uma tecnologia avaliativa 

em saúde que permite a inclusão da perspectiva do usuário e cuja análise da “imagem” dos 

percursos desses usuários, fornece informações privilegiadas sobre as práticas de saúde, as 

facilidades, dificuldades e limitações na busca em relação ao acesso e os resultados 

encontrados; o modo como os serviços de saúde deram respostas aos mesmos, ou seja, a 

resolutividade obtida; a peregrinação do usuário e sua família por diversas instituições, 

serviços e níveis de atenção, bem como os profissionais de saúde que o atenderam, 

mapeando-os em diferentes cidades; a forma de organizar e regular os cuidados de saúde no 

SUS; como cada serviço e profissional auxilia (ou não) nesta busca e produz (ou não) vínculo 

com o usuário e sua família; e os seus efeitos na vida destes usuários e suas famílias.  

 Vale ressaltar nesse momento que, apesar da amplitude do conceito de itinerários 

terapêuticos cujas análises levam em conta o contexto socioeconômico e cultural no qual o 

usuário está inserido, as opções existentes de terapêutica, as escolhas feitas em interação com 

as redes sociais de apoio, nesta pesquisa será feito um recorte nesse escopo. Dessa maneira, 

neste estudo, optou-se em trabalhar com uma das potencialidades dessa ferramenta ao 

considerá-lo como tecnologia avaliativa “centrada no usuário” que permite apreender o modo 

como os serviços de saúde produzem respostas mais ou menos resolutivas ou integrais às suas 

necessidades de saúde, tendo como referência os sentidos atribuídos pelas pessoas e famílias à 

atenção em saúde recebida em cada instituição. 

 Por isso, os itinerários dos usuários da FPAM de Presidente Kennedy são 

considerados como o caminho percorrido por eles no exercício de suas ações na busca de 

cuidados nos serviços de saúde e a análise desse percurso é um instrumento interessante para 

a compreensão da organização e as práticas profissionais envolvidas nestes serviços no 

sentido de produzir acolhimento e vínculo/responsabilização. 
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IV TRAJETÓRIA METODOLÓGICA 
 

4.1 Desenho do Estudo 

A presente pesquisa apresenta-se como um estudo analítico de abordagem qualitativa 

na qual foram buscadas ferramentas metodológicas que deem voz aos usuários, tendo como 

eixo norteador a integralidade em saúde. 

Pinheiro e Silva Junior (2009) defendem uma prática avaliativa centrada no usuário, 

reconhecendo este como “avaliador em potencial”, que tendo como objeto a integralidade do 

cuidado busca compreender na interação dos atores envolvidos a relação entre a demanda e 

oferta de cuidado em saúde e a participação do usuário na definição do projeto terapêutico 

voltado às suas necessidades na busca por uma resposta qualificada.  

Nesse sentido, a análise da Assistência Farmacêutica utilizando tal ponto de vista 

permite problematizar as práticas profissionais e a organização dos serviços envolvidos nesta 

assistência diferenciados dos pacotes avaliativos tradicionais utilizados nesta área. 

Compreender aspectos da realidade vivida pelos usuários durante a busca de soluções para 

problemas de saúde podem contribuir para formação de profissionais em saúde, na 

formulação de políticas e no gerenciamento dos serviços de saúde. 

Trata-se de uma pesquisa exploratória e de campo, cujos referenciais metodológicos 

decorrem dos princípios da pesquisa qualitativa. As Metodologias da Pesquisa Qualitativa 

são entendidas como aquelas capazes de incorporar a questão do SIGNIFICADO e da 

INTENCIONALIDADE como inerentes aos atos, às relações, e às estruturas sociais, sendo 

essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na sua transformação, como construções 

humanas significativas (MINAYO, 2010). 

Para Minayo (2010), o método qualitativo é: 

 

o que se aplica ao estudo da história, das relações, das  representações, das crenças, 

das percepções e das opiniões, produtos das interpretações que os humanos fazem a 

respeito de como vivem, constroem seus artefatos e a si mesmos, sentem e pensam 

(MINAYO, 2010, p.57). 

 

 Desta forma, a pesquisa qualitativa mostra-se como a estratégia metodológica 

apropriada para sustentar o presente estudo, já que a partir das práticas analisadas e do olhar 

dos sujeitos implicados no cuidado em saúde será possível abarcar aspectos subjetivos num 

contexto de realidade que não estariam contemplados em estudos quantitativos. Portanto, a 

finalidade dessa discussão não é negar a possibilidade de quantificar dados para apreensão de 
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fenômenos sociais, mas estes, que têm em seu centro o sujeito, não podem ser revelados 

apenas em números (ALMEIDA, 2009). 

Como o objeto deste estudo é a análise da Assistência Farmacêutica Pública por meio 

do uso dos itinerários terapêuticos como ferramenta avaliativa em saúde, a modalidade da 

abordagem compreensiva utilizada foi o Estudo de Caso.  

Segundo Yin (1989), a preferência por estudos de caso deve ser dada quando é 

possível fazer observação direta sobre os fenômenos. Nessa perspectiva, o autor menciona 

que: 

 

Os estudos de caso utilizam estratégia de investigação qualitativa de mapear, 

descrever e analisar o contexto, as relações e as percepções a respeito da situação, 

fenômeno ou episódio em questão. E é útil para gerar conhecimento sobre 

características significativas de eventos vivenciados, tais como intervenção e 

processos de mudança (YIN, 1989, p. 66). 

 

 Para Minayo (2010), os objetivos dos estudos de caso podem ser resumidos em: (a) 

compreender os esquemas de referência e as estruturas de relevância relacionadas a um evento 

ou fenômeno por parte de um grupo específico; (b) permitir o exame detalhado de processos 

organizacionais ou relacionais; (c) esclarecer os fatores que interferem em determinados 

processos; (d) apresentar modelos de análise replicáveis em situações semelhantes. 

  Para o trabalho investigativo e interação com os sujeitos da pesquisa, foi utilizada a 

técnica de entrevista semiestruturada. Segundo Minayo (2010) entrevista é acima de tudo uma 

conversa a dois, ou entre interlocutores, realizada por inciativa do entrevistador, destinada a 

construir informações pertinentes para um objeto de pesquisa, e abordagem pelo 

entrevistador, de temas igualmente pertinentes tendo em vista este objetivo. Ainda para essa 

autora, a entrevista semiestruturada se caracteriza por: 

 

combinar perguntas fechadas e abertas, em que o entrevistado tem a possibilidade de 

discorrer sobre o tema em questão sem se prender à indagação formulada [...] obedece 

a um roteiro que é apropriado fisicamente e utilizado pelo pesquisador. (MINAYO, 

2010, p. 261). 

 

A modalidade de entrevista semiestruturada se difere apenas em grau da não 

estruturada, porque na verdade nenhuma interação, para finalidade da pesquisa, se coloca de 

forma totalmente aberta ou totalmente fechada (Minayo, 2010). Nesta modalidade o 

pesquisador utiliza um roteiro físico como apoio na sequência das questões facilitando a 

abordagem e assegura o investigador que seus pressupostos serão cobertos na conversa. 
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Portanto, como instrumento de trabalho de campo na pesquisa qualitativa que visa a 

fazer mediação entre o marco teórico-metodológico e a realidade empírica foi utilizado o 

roteiro para entrevista semiestruturada.  

 

O roteiro para entrevista semiestruturada deve desdobrar os vários indicadores 

considerados essenciais e suficientes em tópicos que contemplem a abrangência das 

informações esperadas. Serve de orientação e guia para o andamento da interlocução, 

o roteiro deve ser construído de forma que permita flexibilidade nas conversas e a 

absorver novos temas e questões trazidas pelo interlocutor como sendo de sua 

estrutura de relevância (MINAYO, 2010). 

 

 

Construiu-se, assim, um roteiro
4
 que serviu como apoio à pesquisadora durante as 

entrevistas como orientador na introdução de perguntas ou aprofundamento de informação. 

Vale ressaltar que, desejou-se com as perguntas presentes neste roteiro obter informações 

sobre: a descoberta da doença; como se deu a busca por tratamento, quais as dificuldades 

encontradas nessa busca; quem e quais foram os facilitadores e dificultadores desse processo 

de busca; quais foram às dificuldades encontradas no acesso e na acessibilidade a este 

tratamento; como se deu a busca por medicamentos em relação a sua doença, principalmente, 

em relação à busca efetuada na Farmácia Ambulatorial Municipal; como foi efetuado o 

atendimento na Farmácia Pública Ambulatorial Municipal, principalmente, no que tange aos 

conceitos de acolhimento e vínculo/responsabilização; quais são as práticas profissionais 

observadas neste serviço; quais as relações estabelecidas entre os profissionais que atuam 

neste serviço e os usuários; como se dá o processo de comunicação entre este serviço e os 

outros setores de saúde; como se deu a resolução dos problemas encontrados pelos usuários 

no processo de busca por tratamento e medicamentos; e quais as possíveis mudanças que 

podem ser feitas neste serviço e nas práticas profissionais para que sejam garantidos os 

princípios de universalidade de acesso, integralidade da atenção e equidade.  

Para a análise do material qualitativo produzido neste estudo foi utilizada a técnica de 

Análise de Conteúdo, uma vez que essa técnica trabalha com mensagens e o seu objetivo é a 

manipulação das mensagens para evidenciar indicadores que permitam inferir sobre uma outra 

realidade que não a da mensagem. Essa é a função da análise de conteúdo. Portanto, a partir 

das mensagens dos usuários entrevistados analisadas por meio dessa técnica, a presente 

pesquisa possui como objetivo evidenciar indicadores que permitam inferir sobre a realidade 

da Assistência Farmacêutica Pública do município de Presidente Kennedy/ES. 

Para Bardin, a Análise de Conteúdo pode ser definida como: 

 

                                                 
4
 O roteiro utilizado pela pesquisadora nas entrevistas com as usuárias encontra-se no Apêndice 1. 
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Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter por 

procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens 

indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 

relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) dessas mensagens 

(BARDIN, 2011, p.48). 

 

Ou seja, análise de conteúdo diz respeito a técnicas de pesquisa que permitem tornar 

replicáveis e válidas inferências sobre dados de um determinado contexto, por meio de 

procedimentos especializados e científicos. Em comum, as definições ressaltam o processo de 

inferência (MINAYO, 2010). 

Neste estudo utilizou-se a modalidade Análise Temática por ser a mais simples e 

considerada apropriada para as investigações qualitativas em saúde. Fazer uma análise 

temática que consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem uma comunicação e 

cuja presença, ou frequência de aparição, podem significar alguma coisa para o objetivo 

analítico escolhido (BARDIN, 2011). Seguindo tal referência, a análise de conteúdo se organiza 

em torno de três polos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o 

tratamento dos resultados.  

Sendo assim, inicialmente fez-se um levantamento dos dados transcritos. 

Posteriormente, na segunda fase, foram realizadas várias leituras do material explorando os 

depoimentos mais significativos, com vistas a eleger as unidades temáticas. As unidades 

temáticas foram, por fim, reagrupadas em duas categorias empíricas que orientam o processo 

de análise e interpretação dos dados. 

 

 

4.2 Sujeitos do Estudo 

 

Foram sujeitos desta pesquisa os usuários da Farmácia Pública Ambulatorial 

Municipal (FPAM) de Presidente Kennedy/ES. 

Para localização dos sujeitos foi realizada uma fase exploratória na qual a 

pesquisadora buscou localizar na FPAM a existência de algum banco de dados de registro ou 

cadastro dos usuários da farmácia que possibilitasse a seleção dos sujeitos da pesquisa. 

Entretanto, foi verificado à inexistência de qualquer tipo de registro de usuários atendidos na 

FPAM. Os responsáveis pela farmácia justificaram a inexistência e a impossibilidade de 

qualquer tipo de registro, visto que o único pré-requisito para que o usuário adquira os 

medicamentos nessa farmácia é possuir a prescrição médica em mãos. 
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O único tipo de cadastro de usuários encontrado na FPAM foi referente aos pacientes 

que possuíam processo aberto no Estado naquele mês. Isto é, usuários cadastrados que fazem 

uso de medicamentos pertencentes ao Componente Estratégico ou Especializado cujo 

financiamento é pelo Estado ou Governo Federal. Sendo assim, foi disponibilizada à 

pesquisadora uma cópia da planilha contendo dados dos usuários (o número do processo, o 

nome do paciente, o medicamento e o consumo mensal) para os quais seriam dispensados 

medicamentos pelo Estado no mês de Outubro de 2013.  

Diante da insuficiência de dados na FPAM, em particular a ausência de cadastro de 

usuários, novas alternativas foram encontradas para ter acesso aos usuários que frequentavam 

continuamente, mês a mês, essa farmácia.  

Foi feito um levantamento das prescrições de setembro de 2013 que estavam 

arquivadas na farmácia privada credenciada ao Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB). 

Foram separadas as prescrições que continham medicamentos de hipertensão e diabetes e 

observado em quais continham medicamentos que eram cobertos e não cobertos pelo PFPB. 

Foi encontrado um total de 12 prescrições com essa característica. Deste modo, foi feito uma 

relação de usuários que adquiriam mensalmente medicamentos no programa, como também 

na FAPM, uma vez que alguns medicamentos prescritos eram dispensados pelo programa 

(como captopril, losartana, atenolol, hidroclotiazida, propranolol, glibenclamida e 

metformina) e outros eram dispensados pela FPAM (como isossorbida, furosemida e 

glimepirida).  

Sendo assim, como banco de dados para seleção dos usuários foi utilizado às 

prescrições de Setembro de 2013 arquivadas (um total de 12 prescrições) e a planilha dos 

usuários que retirariam medicamentos via Estado no mês de Outubro de 2013 (que continha 

um total de 94 usuários). Após esses levantamentos, foi feito o sorteio aleatório de dois 

usuários para cada banco de dados.  

Para complementar a pesquisa, a pesquisadora se dirigiu até a FPAM e convidou mais 

três usuários, que adquiriam medicamentos naquele momento na farmácia, para participarem 

da pesquisa. 

Em resumo, o universo dos sujeitos da pesquisa é composto por: 

a) Usuários da FPAM que possuíam processo aberto no Estado no mês de Outubro de 

2013; 

b) Usuários da FPAM que também adquiriam medicamentos pelo Programa Farmácia 

Popular do Brasil; 

c) Usuários da FPAM; 
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Importante destacar que, os três usuários selecionados a partir da fila na FPAM, foram 

eleitos para ampliar a amostragem dessa pesquisa. Sendo assim, foram escolhidos usuários 

que não se encaixavam nos grupos anteriores. Isto é, usuários que não adquirissem 

medicamentos pelo Estado e nem pelo PFPB. 

Desta forma, a definição do critério de escolha dos sujeitos da pesquisa teve como 

prioridade tornar o universo mais amplo possível, sem nenhum tipo de estratificação ou 

condição traçadora, de forma que permitisse apreender a complexidade e dinamicidade dos 

itinerários terapêuticos dos usuários da FPAM nos diversos contextos da Assistência 

Farmacêutica Pública daquele município. Portanto, o critério de escolha foi o uso frequente da 

FPAM frente às variadas demandas. 

No quadro 3, a seguir, apresenta-se a lista dos usuários entrevistados de acordo com  a 

faixa etária, o componente de financiamento do bloco da Assistência Farmacêutica, a doença 

prévia instalada e local onde retira os medicamentos. 

 

 QUADRO 3 – Usuárias entrevistadas na pesquisa. 

 

 

IDENTIFICAÇÃO 

FAIXA 

ETÁRIA 

 

COMPONENTE 

 

DOENÇA 

 

LOCAL 

 

USUÁRIA 1 

 

Adulta 

 

Estratégico 

 

Diabetes 

Tipo I 

 

FPAM e via 

Processo no Estado 

 

 

USUÁRIA 2 

 

Adulta 

 

Especializado 

 

Retocolite 

 

FPAM e via 

Processo no Estado 

 

 

 

USUÁRIA 3 

 

 

Idosa 

 

 

Básico 

 

Hipertensão 

e Diabetes 

Tipo II 

 

FPAM e no 

Programa Aqui 

Tem Farmácia 

Popular 

 

 

 

USUÁRIA 4 

 

 

Idosa 

 

 

Básico 

 

 

Hipertensão 

 

FPAM e no 

Programa Aqui 

Tem Farmácia 

Popular 

 

 

USUÁRIA 5 

 

Adulta 

 

Básico 

Sem 

doença 

 

FPAM 
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prévia 

instalada 

 

USUÁRIA 6 

 

Adulta 

 

Básico 

Sem 

doença 

prévia 

instalada 

 

FPAM 

 

USUÁRIA 7 

 

Adulta 

 

Básico 

Sem 

doença 

prévia 

instalada 

 

FPAM 

As Usuárias 1 e 2 foram selecionadas a partir da planilha fornecida pela FPAM  

referente aos usuários que adquiriam medicamentos pelo Estado no mês de Outubro de 2013. 

A escolha dessas usuárias se deu pelo fato delas frequentarem mensalmente a FPAM. Já as 

Usuárias 3 e 4 foram escolhidas para participar da pesquisa porque elas adquirem 

medicamentos para hipertensão e diabetes pelo Programa Farmácia Popular do Brasil e 

também adquirem medicamentos para essas doenças na FPAM. Portanto, elas são usuárias 

frequentes do programa PFPB e também da FPAM. Elas foram selecionadas a partir das 

prescrições arquivadas na farmácia privada credenciada ao programa. 

E, por último, as Usuárias 5, 6 e 7 foram escolhidas para participar desse estudo 

porque elas estavam na fila para adquirir medicamentos pela FPAM. As Usuárias 5 e 6 

estavam juntamente com a sua filhas, sendo um indicativo para a pesquisadora que se tratava 

de mães. Além disso, essas usuárias não fazem parte nenhum programa específico, não 

adquirem medicamentos pelo Estado e nem no Programa Farmácia Popular do Brasil. 

 Ressalta-se ainda que, coincidentemente todos os sujeitos selecionados para participar 

da pesquisa são do sexo feminino, por isso serão referidas daqui em diante como usuárias. 

Primeiramente, as usuárias foram convidadas a participar da pesquisa e, posteriormente foi 

agendada a entrevista, que foram efetuadas na casa das usuárias, no trabalho e na própria 

FPAM. Além disso, as entrevistas foram realizadas pela própria pesquisadora e seguiram o 

roteiro de entrevista que sugere temas, objetivos e perguntas do estudo. 

 

 

4.3 Cenário do Estudo 

 

O cenário da pesquisa foi o município de Presidente Kennedy, localizado no litoral do 

extremo sul do estado do Espírito Santo, com enfoque na Farmácia da Unidade Básica de 

Saúde da sede do município que presta atendimento e fornece medicamentos à população. 
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Essa escolha se deveu ao fato desta farmácia ser o único local de dispensação de 

medicamentos ambulatoriais financiados pelo SUS presente no município. 

A escolha do município de Presidente Kennedy se justifica, além do relato acima, por 

outros dois motivos. Primeiro, porque a pesquisadora é uma profissional de saúde que mora e 

atua neste município, o que a permitiu conhecer e viver o cotidiano dos usuários da rede 

municipal. O segundo se deve ao fato do município está localizado geograficamente em uma 

região litorânea, no extremo sul do estado do Espírito Santo. E por isto, ao longo dos últimos 

anos, o município tem sido privilegiado com recebimento muitos Royalties pela exploração de 

Petróleo. Entretanto, apesar de ser um município de pequeno porte, Presidente Kennedy, tem 

passado por uma situação paradoxal, porque está ocorrendo crescimento econômico, aumento 

de recursos, mas há ao mesmo tempo, crescimento populacional e aumento da demanda dos 

serviços públicos prestados. O que tem exigido melhor distribuição e qualificação desses 

serviços. 

Para a melhor compreensão do campo onde a pesquisa se realizará, apresentamos a 

seguir alguns dados acerca de algumas características geográficas, socioeconômicas, 

demográficas e de saúde dessa localidade. 

 

PRESIDENTE KENNEDY 

 Presidente Kennedy é um município litorâneo situado no extremo sul do estado do 

Espírito Santo onde faz divisa com o estado do Rio de Janeiro. De acordo com a Divisão 

Territorial do Brasil e Limites Territoriais do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), o município localiza-se na mesorregião Sul Espírito-Santense e na microrregião do 

Itapemirim. E de acordo com o plano de regionalização do estado do Espírito Santo, o 

município pertence à macrorregião de planejamento Sul e microrregião administrativa da 

gestão do polo de Cachoeiro do Itapemirim (IBGE, 2008). 

Presidente Kennedy localiza-se a uma latitude 21º05’56” sul e a uma longitude 

41º02’48” oeste estando a uma altitude de 55 metros. Possui um único distrito-sede com uma 

área absoluta de 586,517 km
2
 e relativa de 1,27% e encontra-se a 156 quilômetros da cidade 

de Vitória, capital do estado do Espírito Santo. É limitado pelos municípiosde Itapemirim e 

Atílio Vivacqua (Norte), Marataízes (Nordeste), Oceano Atlântico e Marataízes (Leste), 

Oceano Atlântico (Sudeste), Mimoso do Sul (Sudoeste, Oeste e Noroeste) e São Francisco do 

Itabapoana, pertencente ao estado do Rio de Janeiro (Sul) (IJSN, 2009). 

A economia na região é basicamente a pecuária, o cultivo de mandioca, abacaxi, cana-

de-açúcar, leite e exploração do petróleo. O município esta localizado na bacia XXX é 
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atualmente é um dos que mais se beneficiam com royalties provenientes da indústria de 

petróleo que está se instalando no município e no estado. Antes do recebimento desses 

recursos, o município era um dos mais pobres do estado.  

O PIB (Produto Interno Bruto) do município para ano 2011 foi 387,137, maior PIB per 

capita do país, deixando o município no primeiro lugar no ranking estadual. (IJSN, 2013). O 

valor é quase cinco vezes maior do que o PIB per capita da capital, Vitória. Mas mesmo com 

a grande soma de riquezas, o município ainda possui cerca de 9,2% da população na extrema 

pobreza e a taxa de analfabetismo das pessoas de 10 anos ou mais é de 15,5%, de acordo com 

o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome.  

De acordo com o Censo 2010 feito pelo IBGE, Presidente Kennedy tem população 

estimada de 10.315 habitantes, no ano de 2010, sendo 5.253 do sexo masculino (50,93%) e 

5.062 do sexo feminino (49,07%). A maior parte da população reside na zona rural, cerca de 

6.874 (66,65%), e na área urbana cerca de 3.440 (33,35%). A faixa etária predominante da 

população encontra-se entre 10 e 19 anos. Possui uma densidade demográfica de 17,59 

habitantes por Km
2
, IDH de 0,657 e Índice de Gini 0,490 (IBGE, CENSO 2010). 

Segundo o DATASUS, o município situa-se na macrorregião sul, regional de saúde de 

Cachoeiro de Itapemirim e na microrregião de Itapemirim. A respeito do sistema de saúde, 

segundo o Relatório do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde 

(CNES/DATASUS), o município de Presidente Kennedy possui oito estabelecimentos de 

saúde em que todos são de natureza de administração direta (MS, SES e SMS) e totalmente 

públicos. O tipo de prestador é público municipal. O fluxo da clientela é o atendimento de 

demanda espontânea e o nível de hierarquia são sete estabelecimentos de Média M2 e M3 – 

estabelecimento de saúde ambulatorial que realiza procedimentos de média complexidade 

definidos pela NOAS como de 2ºnível de referência, M2 e/ou de 3ºnível de referência, M3; e 

um estabelecimento de Média M1 – estabelecimento de saúde ambulatorial que realiza 

procedimentos de média complexidade definidos pela NOAS como de 1ºnível de referência 

M1. O município possui um total de 173 profissionais de saúde, sendo que desses 4 são 

Farmacêuticos Bioquímicos efetivos e 3 farmacêuticos contratados. 

A rede de saúde existente na cidade ofertada pelo SUS é composta por 9 

estabelecimentos de saúde e 24 serviços especializados próprios classificados da seguinte 

forma apresentada abaixo. 

 

TIPOS DE ESTABELICIMENTOS DE SAÚDE 

o Unidade Básica de Saúde – 02 
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o Centros de Saúde – 05 

o Pronto Atendimento Especializado – 01 

o Unidade Móvel Terrestre – 01 

 

SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRÓPRIOS 

o Estratégia de Saúde da Família – 05 

o Serviço de Atenção ao Paciente com Tuberculose – 01 

o Serviço de Atenção Domiciliar – 02 

o Serviço de Atenção em Saúde Bucal – 01 

o Serviço de Controle de Tabagismo – 01 

o Serviço de Diagnóstico por Imagem – 02 

o Serviço de Diagnóstico por Métodos Graficosdinamicos – 01 

o Serviço de Fisioterapia – 06 

o Serviço de Práticas Integrativas e Complementares – 05 

o Serviço de Vigilância em Saúde – 02 

o Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico – 01 

 

Com relação ao Serviço de Farmácia, Presidente Kennedy possui duas unidades. Uma 

situada dentro do Pronto Atendimento Municipal (PAM) e a outra dentro da Unidade Básica 

de Saúde da sede do município. A primeira destina-se ao fornecimento de medicamentos para 

os pacientes internados neste Pronto Atendimento Municipal e a segunda, também chamada 

incorretamente de “Farmacinha Básica” pela população destina-se ao fornecimento de 

medicamentos para o tratamento ambulatorial.  

Vale ressaltar que a presente pesquisa se focalizará na Farmácia Pública Ambulatorial 

Municipal situada na Unidade Básica de Saúde da sede do município de Presidente Kennedy-

ES.Atualmente, trabalham na FPAM três farmacêuticas e três atendentes. Uma farmacêutica 

chefe, uma farmacêutica que responsável pelos medicamentos via processo no Estado e a 

outra fica responsável pela autorização e compra de medicamentos na rede privada. Os 

atendimentos aos pacientes no balcão da FPAM, geralmente, é realizado pelas atendentes. Em 

raras exceções as farmacêuticas ficam no balcão. 

 

 

4.4 Aspectos Éticos 
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Todos os instrumentos desenvolvidos nesta pesquisa foram construídos observando-se 

as questões éticas que envolvem seres humanos, em conformidade com a Resolução nº. 196 

de 10 de Outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde. Portanto, todos os direitos do 

envolvidos foram criteriosamente assegurados, o que permitiu a aprovação
5
 pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP-

CCM/HUAP) em 04 de Junho de 2013. Lembrando que, o presente estudo foi aprovado na 

antiga resolução, já que final de 2012foi publicada uma nova resolução que entrou em vigor 

em julho de 2013. A Resolução 466, de 12 de Dezembro de 2012, aprovou as novas diretrizes 

e normas regulamentadoras de pesquisas envolvendo os seres humanos. 

Vale ressaltar que os usuários entrevistados concordaram em conceder as informações 

requeridas e autorizaram a utilização destas informações no estudo realizado mediante a 

leitura e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE)
6
 que descrevia os 

objetivos e finalidades do presente estudo. Além disso, também foi informado aos 

entrevistados que a conversa seria gravada para posterior transcrição e análise. 

 

 

4.5 Análise do Material Empírico 

 

O material empírico foi organizado a partir da transcrição das entrevistas e o 

posicionamento dos sujeitos. Procurou-se observar ao longo das entrevistas aspectos 

importantes como os silêncios, as expressões utilizadas, as exclamações e interrogações. 

No primeiro momento de leitura, foi realizada a retirada de nome dos interlocutores, 

sendo adotados nomes fictícios para as usuárias e siglas para identificação dos profissionais 

de saúde. Buscou-se compreender as percepções, opiniões e ideias centrais expressas pelos 

sujeitos, formando categorias de significados. As ideias centrais foram organizadas a partir 

dos temas propostos no Roteiro de Entrevista, que contribuem na investigação da trajetória 

percorrida pelas usuárias. 

Foi realizada uma segunda leitura, agora em profundidade, com o objetivo de 

reconstruir os percursos individuais dos participantes da pesquisa. Foi feito uma leitura 

transversal de cada entrevista transcrita, fazendo recortes em unidades de sentido tendo em 

vista suas afinidades. O mapeamento foi realizado pela disposição em colunas, onde foi 

                                                 
5
 O parecer consubstanciado do Comitê de Ética que aprovou o projeto de pesquisa encontra-se anexo à 

dissertação (Anexo 2). 
6
 O TCLE encontra-se no Apêndice 3. 
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relacionado o conteúdo das falas de cada usuária conforme o sentido. Desta forma, foi 

possível apreender as diversas percepções relacionadas a cada uma das entrevistadas, 

agrupando-as em suas semelhanças, diferenças e detalhes importantes, que foram alocados 

nas categorias empíricas ou teóricas, no caso, as duas dimensões propostas para pensar a 

integralidade – da organização dos serviços; e dos conhecimentos e práticas dos profissionais 

de saúde. 

Elaborou-se, portanto, com base no conteúdo das falas das entrevistadas, uma figura 

gráfica representativa da trajetória assistencial de cada usuária, no sentido de facilitar a 

visualização dos serviços de saúde percorridos e a ordem cronológica desse caminho.

 Importante lembrar que para manter o anonimato e sigilo exigidos pela 

regulamentação ética, os nomes das usuárias foram alterados para Usuária 1, Usuária 2, 

Usuária 3, Usuária 4, Usuária 5, Usuária 6 e Usuária 7. 

Salienta-se também, conforme exposto por Almeida (2009), em função da 

familiaridade com o objeto, buscou-se afastar do impulso de interpretação espontânea e literal 

dos dados e procurou-se penetrar nos significados que as usuárias compartilham na vivência 

de busca por cuidados nos serviços de saúde. 

Nesse sentido, a análise final de todos os dados produzidos na pesquisa foi realizada, 

em busca de uma lógica interna dos sujeitos e das relações existentes entre eles, e caminhou-

se para a estruturação do próximo capítulo, que compreende os resultados e a discussão desta 

pesquisa. 
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V APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Neste capítulo, apresentam-se os resultados do estudo, iniciando pela construção de 

um contexto que possibilite a aproximação dos leitores com os sujeitos da pesquisa, sendo 

importante salientar que os relatos apresentados constituem um material compreensivo, que 

não pretende representar a realidade concreta das usuárias, mas apoiar a análise de alguns 

aspectos que integram o debate sobre as trajetórias traçadas por usuários da Farmácia Pública 

Ambulatorial Municipal para atender suas necessidades.  

 Na busca da compreensão dessa realidade, a partir do material coletado e os sentidos 

revelados pelas usuárias entrevistadas, foram propostas as seguintes categorias de análise: 1) a 

organização dos serviços de saúde no município de Presidente Kennedy/ES; 2) os saberes e 

práticas dos profissionais de saúde. Principalmente, os serviços e as práticas relacionadas à 

Assistência Farmacêutica do município. 

 

 

5.1 Sujeitos da Pesquisa e seus Itinerários Terapêuticos 

  

A partir dos dados do material empírico coletado nas entrevistas, será descrito os 

itinerários terapêuticos das usuárias da FPAM de Presidente Kennedy/ES juntamente com 

alguns detalhes vividos por elas ao longo do percurso de busca de diagnóstico, tratamento e 

terapêutica para as suas demandas em saúde. Destaca-se que esses itinerários terapêuticos 

foram representados graficamente nas figuras 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, incluídas no Apêndice III, 

para uma melhor visualização das descrições que se seguem abaixo. 

 

 

USUÁRIA 1 
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 Ela tem 24 anos, está cursando faculdade de engenharia e nasceu no município de 

Presidente Kennedy. Ela é solteira e mora com a mãe. A renda familiar é de quase dois 

salários mínimos relativos aos vencimentos da mãe, que trabalha como servidora da Prefeitura 

Municipal.  

Inicialmente, foi feita uma primeira entrevista com a usuária que demonstrou durante 

todo o relato que quem era a responsável pela sua trajetória de busca era a sua mãe, já que a 

usuária era muito pequena (1 ano e 8 meses) quando do início da doença. E até hoje, após 24 

anos de tratamento, a mãe continua sendo a principal responsável pela trajetória da usuária. 

Por este motivo, foi realizada uma segunda entrevista com a mãe da usuária para confirmar as 

informações dadas pela filha. 

 

Bem, eu descobrir. Eu não! Minha mãe que descobriu quando eu tinha 1ano e 8meses 

de idade né. Eu vivia muito no hospital [...] Eu num sei direito não porque foi minha 

mãe que fez. Esses negócios assim é tudo minha mãe que corre atrás! (USUÁRIA 1) 

  

A identificação da doença se deu pela família através do aparecimento dos sintomas 

com a posterior confirmação da situação por profissional médico. 

 

Ela tinha 1 ano e 8 meses aí ela começou assim, descobri que ela fazia muito xixi. Ela, 

geralmente quando ela bebia muita água, aí ela tomava o copo de água, no mesmo 

instante que ela acabava de tomar o copo de água já fazia xixi. Era seguido, eu tinha 

que estar com pano encharcando o xixi, era xixi mesmo toda hora. Aí ela começou 

ficando fraquinha, assim desanimada, geralmente nem cama ela aceitava mais né, já 

não ficava no chão e avó dela chegava lá em casa e falava pro pai: “Pai essa menina 

não está bem, ela está com algum problema”. Aí ele muito relaxado né, achava que 

não era nada. Aí foi um dia, mamãe falou assim: “Se você não der um jeito de levar 

ela no médico eu vou arrumar dinheiro e vou levar, porque não é normal”. Aí a gente 

levou no médico né. (MÃE DA USUÁRIA 1) 

 

A partir de então, a mãe iniciou a busca por diagnóstico da doença. Num primeiro 

momento, a mãe levou a filha no pediatra da rede pública do município que não conseguiu 

diagnosticar a doença, apenas achava que a criança estava com alergia.  Mas com a 

permanência dos sintomas, a mãe a levou em um pediatra da rede privada em um município 

vizinho, Cachoeiro de Itapemirim.  O pediatra da rede privada, suspeitando de qual seria a 

doença em questão, a encaminhou para um médico especialista, também da rede privada de 

Cachoeiro de Itapemirim. 

 Deste modo, a mãe levou a filha no especialista indicado que diagnosticou a doença 

como Diabetes Mellitus tipo 1. Isto é, casos em que o indivíduo apresenta destruição da célula 

beta causada por processo autoimune levando ao estágio de deficiência absoluta de insulina 

(BRASIL, 2006). A glicemia da usuária encontrava-se em 550 mg/dL. Diante do quadro que a 
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usuária se encontrava, o médico especialista a encaminhou para emergência de um hospital 

público em Cachoeiro de Itapemirim. Ela deu entrada neste hospital e ficou internada por 11 

dias.  

Durante o período de internação no hospital, a Usuária 1 iniciou o tratamento com 

insulina. Após o controle da doença a paciente foi liberada e permanece fazendo tratamento 

até os dias atuais. 

Em sua busca para conseguir o tratamento para a doença, no começo, a mãe da usuária 

comprava o medicamento (Insulina) em uma farmácia privada. Alguns anos depois, o 

medicamento (Insulina Regular e NPH) passou a ser dispensado pela rede pública do 

município, sem a necessidade de abertura de processo. Após os 20 anos de idade, a usuária 

começou a fazer uso da Insulina Glargina que é dispensada pela FPAM, sendo que, para 

conseguir essa insulina a usuária precisou abrir um processo no Estado.  

Para abertura do processo no Estado, uma série de documentos e exames é exigida. 

Toda a documentação é enviada para o Estado julgar o deferimento ou indeferimento. Após o 

deferimento, os medicamentos são dispensados ao usuário via FPAM.  Todo mês os 

farmacêuticos da FPAM buscam esses medicamentos na Farmácia Estadual Regional e 

dispensam para os usuários que possuem a solicitação deferida. 

No momento em que a pesquisa foi realizada a usuária ainda permanecia com processo 

aberto e pegava o medicamento mensalmente na FPAM enviada pelo Estado. 

 

 

USUÁRIA 2 

 

 A Usuária 2 é uma mulher de 40 anos, nascida na zona rural de Presidente Kennedy. 

Mora com o marido, com quem é casada há 16 anos, e com quem teve dois filhos. Ela é 

pedagoga e possui dois cargos de 25h cada, um no Estado e outro na Prefeitura Municipal. 

 Sua trajetória de busca por diagnóstico após o aparecimento dos sintomas.  

Inicialmente, a usuária acessou a rede pública municipal por meio de consultas ambulatoriais 

com médicos da rede. Os médicos do município acharam que o quadro da usuária era de 

verminose. A usuária fez o tratamento com os medicamentos prescritos. Ela melhorava logo 

após tomar os medicamentos, mas depois de um tempo os sintomas retornavam.  

 Em um dado momento, a usuária foi aconselhada por uma profissional de saúde (uma 

dentista que trabalha na secretaria municipal de saúde) a procurar um proctologista. A partir 

de então, a usuária procurou um proctologista na rede privada em Cachoeiro de Itapemirim, 
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município vizinho de Presidente Kennedy, que solicitou um colonoscopia e diagnosticou a 

doença como uma retocolite
7
. 

Em relação à terapêutica, a usuária começou comprando os medicamentos, até o 

momento em que ela descobriu que esses medicamentos eram dispensados gratuitamente pela 

rede pública mediante a abertura de processo no Estado. 

 

Depois que eu descobri que era retocolite, eu comecei primeiro comprando os 

remédios porque até então eu não sabia. E depois, como minha mãe trabalhava no 

AMA, ela ficou sabendo que o Estado dava esse remédio, foi onde eu fiz o cadastro, 

fiz toda a documentação para conseguir o medicamento pelo Estado. (USUÁRIA 2) 

 

A usuária relata que possui sensibilidade aos medicamentos similares
8
 enviados pelo 

Estado. E, quando isso acontece, ou seja, nos meses em que o Estado enviou este tipo de 

medicamentos, a usuária adquiriu os medicamentos via Judicialização. Ela entrou com um 

processo judicial solicitando que a Prefeitura Municipal comprasse os medicamentos para ela. 

A prefeitura comprou os medicamentos solicitados e os dispensou a usuária via FPAM. 

No momento da pesquisa, a usuária permanecia fazendo tratamento da doença e 

adquirindo os medicamentos ou pelo Estado e ou pela Prefeitura. 

 

 

USUÁRIA 3 

  

 A Usuária 3 é uma idosa de 67 anos, nascida na zona rural de Presidente Kennedy. É 

viúva e mora sozinha. Ela tem dois filhos homens, já casados e que não moram em Presidente 

Kennedy. Ela cursou o segundo grau completo. É aposentada e sua renda é de um salário 

mínimo. 

 Para a usuária o aparecimento da hipertensão e, posteriormente da diabetes, está 

associada à outra doença. Há cerca de 20 anos a Usuária 3 teve câncer de mama e tem 9 anos 

                                                 
7
Retocolite Ulcerativa é uma doença idiopática caracterizada por episódios recorrentes de inflamação que 

acomete predominantemente a camada da mucosa do cólon. As manifestações clínicas mais comuns são diarreia, 

sangramento retal, eliminação de muco nas fezes e dor abdominal. O diagnóstico é estabelecido pela avaliação 

da história clínica, exame de fezes, endoscópio e achados histopatológicos. O tratamento compreende 

aminossalicilatos orais e por via retal, corticoides e imunossupressores (BRASIL, 2013b). 
8
 Medicamento similar – aquele que contém o mesmo ou os mesmos princípios ativos apresenta a mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou 

diagnóstica, do medicamento de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, 

podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, 

embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca 

(Lei Nº 9.787, de 10 de Fevereiro de 1999). 
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que ela é hipertensa. Para a usuária foi por causa do câncer que sua saúde ficou debilitada e a 

partir daí surgiram às doenças seguintes.  

Foi quando eu tive o câncer de mama, eu tive o câncer de mama, antes de eu ter o 

câncer de mama, eu tinha muita saúde, eu trabalhava. Tem nove anos. Eu não era 

hipertensa não, porque eu não tomava remédio. Depois desse câncer que tudo 

complicou a minha vida. Está entendendo? Porque foi uma operação muito grande, eu 

tinha o seio grande, aí tirou fora, eu fiz raspagem sabe? E depois que a gente opera um 

negócio desse, a gente fala que a gente está curado, curado os vírus né, a doença. Mas 

a gente fica completamente debilitada da saúde. Eu fiquei sem força do lado esquerdo, 

sabe, eu não aguento segurar peso. Aí veio o problema de coração, eu não sabia, eu 

tinha o coração grande, e comecei a botar muito sangue pelo nariz, sou proibida pelo 

médico de pegar cinco quilos, está entendendo? Mas pela graça do Senhor, pela 

misericórdia do Senhor, eu estou levando a minha vida, eu faço o que eu posso, o que 

eu não posso eu não faço... (USUÁRIA 3). 

 

A busca por tratamento da hipertensão foi iniciada pela usuária no próprio município. 

A usuária foi no AMA (Agenda Municipal de Agendamento) e marcou consulta com o 

cardiologista da rede pública municipal. Desde então, ela faz acompanhamento com esse 

cardiologista com quem ela demonstrou ter uma relação de muito carinho e gratidão. 

Logo no começo do tratamento, a Usuária 3 teve que fazer cateterismo. O cateterismo 

foi realizado em um hospital da rede pública de Cachoeiro de Itapemirim, cidade que fica a 33 

km da sede de Presidente Kennedy. 

Sobre o aparecimento da diabetes, a Usuária relata que a doença apareceu depois da 

hipertensão, mas não sabe precisar quanto. O acompanhamento da diabetes também é feito 

com o médico cardiologista. 

Em sua busca por medicamentos para tratar as doenças crônicas instaladas, a usuária 

sempre inicia o seu percurso acessando a Farmácia Pública Ambulatorial. Como segunda 

opção, ela busca encontrar os medicamentos no Programa Aqui tem Farmácia Popular cujos 

medicamentos são subsidiados pelo Governo Federal. E quando ela não consegue através 

desses dois caminhos, ela compra os medicamentos numa farmácia privada do município.  

 

Os remédios é assim, ele me dá a receita, eu vou na farmácia básica. Aqueles que tem 

eu pego. O que tiver na receita eu pego. Ás vezes tem na receita e não tem na 

farmácia. (...) Aí, é igual eu estou falando para você, lá na farmacinha é assim, ás 

vezes tem um e não tem o outro. Eu tenho encontrado mais na farmácia popular, mais 

completo. A farmácia popular, ela está sendo mais atenciosa com a gente. Eu tenho 

encontrado mais. E quando num tem na farmácia popular eu compro. (USUÀRIA 3). 
 

 Em relação ao tratamento do câncer, a usuária relata que ela fez a cirurgia de para 

retirada da mama em outro hospital público de Cachoeiro de Itapemirim. Relata também que, 

anualmente, ela faz acompanhamento com um médico oncologista no Centro Regionalizado 
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Especializado (CRE), que também está localizado em Cachoeiro de Itapemirim. Para isto ela 

vai novamente ao AMA que faz o agendamento da consulta com o médico do CRE.  

 Importante destacar que, durante a entrevista foi possível perceber que a usuária queria 

muito ser escutada. Em vários momentos fez questão de ressaltar algumas situações vividas e 

profissionais de saúde que encontrou ao longo de sua trajetória. Também ficou emocionada 

quando falou sobre a mastectomia e quando disse que morava sozinha e que os filhos 

moravam longe. 

 

 

USUÁRIA 4 

 

A Usuária 4 também é uma idosa de 63 anos. Ela nasceu na zona rural do município 

de Cachoeiro de Itapemirim e aos três anos a família se mudou para a Presidente Kennedy. 

Hoje ela é divorciada e possui dois filhos homens. Um dos filhos ainda mora com ela. Ela 

cursou até o segundo ano do primário. A renda familiar é relativa à sua aposentadoria. 

 A usuária descobriu a doença através do aparecimento dos sintomas, o que fez com ela 

procurasse o médico que diagnosticou e prescreveu os medicamentos dando início ao 

tratamento. 

 

Indo no médico né, que eu descobri, fazendo os exames, assim que eu descobri. Eu 

sentia, sentia muita tonteira, assim, muita falta de ar, sentia muita tonteira também. Aí 

eu fui no doutor A., aí eu comecei a tomar esses remédios que ele passou. (USUÁRIA 

4). 

 

Ela relata que com o aparecimento de alguns sintomas, ela foi no AMA e agendou 

consulta com o Doutor A. Esse médico é o cardiologista da rede municipal que atende no 

Pronto Atendimento Municipal (PAM). Ela descreve que após a consulta ele passou alguns 

medicamentos e também exames. Após os exames, o médico a diagnosticou com hipertensão. 

Para conseguir o tratamento, ela relata que é necessário ter a prescrição médica. Com a 

receita ela, primeiramente, procura os medicamentos na FPAM. Em seguida, os 

medicamentos que ela não encontrou na FPAM, ela tenta conseguir pelo programa Aqui Tem 

Farmácia Popular. E caso, tenha algum medicamento que não seja coberto pelo programa, ela 

compra em uma farmácia privada. 

 

Eu consegui com a receita, sem a receita a gente não consegue. Mas estando com a 

receita na mão, não tem problema [...] Seu consulto, pego a receita, aí vou lá e pego o 

remédio. Lá na farmacinha. Aí quando não tem um lá, assim, vários remédios que não 
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tem lá eu pego na farmácia popular. Alguns, que não está dentro da farmácia popular 

eu compro, mas é muito difícil. (USUÁRIA 4). 

 

 

 

 

 

USUÁRIA 5  

 

A Usuária 5 é uma mulher adulta de 26 anos. Ela nasceu em Presidente Kennedy. É 

casada e tem uma filha de 5 anos. Cursou o ensino médio completo e trabalha como cuidadora 

numa instituição para crianças especiais. A renda familiar é relativa ao seu salário de 

cuidadora e também ao salário do marido que é frentista. 

Diferente das outras usuárias já descritas, essa usuária não possui nenhuma doença 

instalada. Sua procura por tratamento se refere às situações em que sua filha fica adoecida.  

Ela relata que quando precisa de atendimento médico, busca consultar com os médicos 

de Cachoeiro de Itapemirim, porque considera que os médicos de lá são mais qualificados que 

os da rede municipal.  

Vou ao médico em Cachoeiro porque os médicos lá são melhores do que daqui de 

Kennedy.  Às vezes eu pago do meu bolso, e às vezes a prefeitura paga. Eu pego uma 

autorização, deixo lá, eles marcam e eu vou. (USUÁRIA 5). 

 

Em relação aos atendimentos médicos para a filha, relata que escolheu pagar um plano 

de saúde para a filha, porque nas vezes em que levou a filha nos pediatras da rede municipal 

não obteve sucesso. Narra também que a filha possui uma aversão aos pediatras da rede e que 

sempre chorou muito quando consultou com esses médicos. 

Em relação à busca de medicamentos, ela conta que inicia sua busca indo na FPAM e 

que algumas vezes ela não encontra os medicamentos lá. Diz que tem que deixar a receita na 

farmácia para eles comprarem. Porém, nas situações em que a filha está precisando tomar os 

medicamentos com urgência, ela compra os medicamentos.  

 

Ah, porque geralmente quando já vem com a minha filha do médico ela esta 

precisando muito dos remédios, aí eu vou na farmacinha básica, tem que esperar pra 

comprar 3 ou 4 dias, eu não vou esperar pra comprar, eu pego e compro do meu 

bolso.(USUÁRIA 5) 

Entretanto, a Usuária 5 também expõe que realizou todo o pré-natal na rede básica do 

município. E disse a pesquisadora que foi o momento que ela considera que foi mais 
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bematendida no município, porque foi acompanhada por três médicos que conduziram com 

excelência seu pré-natal. 

 

 

 

 

USUÁRIA 6 

 

A Usuária 6 é uma mulher de 24 anos. Ela nasceu em Cachoeiro de Itapemirim e 

depois que casou veio morar em Presidente Kennedy. Tem 5 anos que ela mora no município. 

Ela é casada e mora com o marido com quem tem uma filha de 5 anos. Cursou até o primeiro 

ano do ensino médio. Ela trabalha como manicure e a renda familiar é relativa aos seus 

recebimentos como manicure, uma vez que o marido sofreu um acidente e aguarda a perícia 

no INSS para receber benefício. 

Assim como a Usuária 5, esta usuária não possui uma doença previamente instalada e 

também só busca atendimento na rede de serviços de saúde quando necessário.  

Ela narra que nas situações de emergência, por exemplo, quando sua filha está com 

muita febre, ela leva a filha no PAM. Em outras situações, ela mesma medica a filha. E no 

caso de atendimentos ambulatoriais, ela vai ao AMA e agenda a consulta com os médicos da 

rede municipal. Diz também que não acessa serviços de saúde da rede privada, uma vez que 

não possui condições para custear os serviços. Isto ficou claro quando ela relatou sobre o 

acidente do marido descrevendo que todos os atendimentos foram feitos pelo SUS. O marido 

trabalha como pedreiro, acabou fraturando o braço em um acidente com motocicleta, e por 

causa disso, não pode mais trabalhar.  

 

Eu vou lá em cima no hospital  aqui mesmo no município. E quando não emergencial 

eu dou remédio em casa. As vezes eu marco consulta. Vou no AMA e marco consulta. 

Eu não vou no médico particular  porque eu não tenho dinheiro. Igual quando meu 

marido fraturou o braço, teve que tudo pelo SUS. (USUÁRIA 6). 

 

Em relação à busca de medicamentos, ela fala que inicialmente vai à FPAM para ver 

se consegue os medicamentos. Aqueles que ela não encontra lá ela compra em uma farmácia 

privada da cidade. Ela relata também que anteriormente ela deixava a receita na FPAM e eles 

compravam os medicamentos, mas que agora, eles não estão comprando mais ou quando elas 

compram demora a chegar. E por isso, ela tem comprado mais os medicamentos. 
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USUÁRIA 7 

 

A Usuária 7 é uma mulher de 55 anos. Ela nasceu no Rio de Janeiro e depois de 

casada, ela veio com o marido morar Presidente Kennedy. Tem aproximadamente, uns 25 

anos que ela mora no município. Ela é casada, tem 4 filhos, sendo que dois filhos já são 

casados. Ela mora com o marido e os dois filhos mais novos. Cursou até o segundo ano do 

ensino fundamental. Ela trabalha com o seu marido, como cozinheira e vendendo marmitas. A 

renda familiar é relativa a receita que a família tem vendendo comida. 

Ela descreve que quando precisa de algum atendimento médico, procura o Doutor M. 

que atende no PAM. Disse que, ás vezes, agenda consulta no AMA, mas que consegue 

atendimento mesmo se estiver sem consulta marcada. 

 

Quando eu fico doente eu vou no médico né! Eu vou no Doutor M. aqui no hospital. 

Eu marco consulta, mas se tiver passando muito mal, eu chego lá e eles atende 

também. Se num tiver agendado eles atende também. (USUÁRIA 7) 

 

 Relata também, que já procurou a rede de serviços privados em Cachoeiro de 

Itapemirim, município vizinho a Presidente Kennedy, quando o filho ficou doente. Narra que, 

primeiramente, levou o filho no PAM, mas que não conseguiu solucionar seu problema, já 

que seu filho permaneceu com os sintomas e os médicos da rede municipal não conseguiram 

diagnosticar. Deste modo, ela levou o filho em uma clínica particular em Cachoeiro de 

Itapemirim, e o médico desta clínica conseguiu diagnosticar a doença, como um quadro de 

pneumonia. 

 

Então eu já precisei. Não foi pra mim, foi pro meu filho. A Doutora que tinha lá, disse 

que ele tinha uma coisa e não era o que ela falou, tinha outra. Eu tive que ligar pro 

Doutor J. e consultar ele lá na Clínica dos Médicos, lá em Cachoeiro. Tive que pagar! 

Porque o menino já tava morrendo e doutora aqui falou aqui que o menino num tinha 

nada, só uma gripezinha! E quando eu cheguei lá o menino tava com pneumonia. 

(USUÁRIA 7). 
 

O mais interessante no relato desta usuária é que em várias situações ela descreve 

mecanismos de facilitação do acesso aos serviços. Em cada local, no PAM, na USB e até 

mesmo na SESM (exceto na FPAM) ela conhece pessoas que a ajudam a ter informações e 

facilitam seus atendimentos. 

 

Ah não...isso não...isso aí eu já conto com outra pessoa! Isso aí eu tenho uma pessoa 

muito boa. No hospital é a A., enfermeira. Aquela dali se sair do hospital eu to com 

mão e pé quebrado. Ela num pode sair não! Tem que deixar ela lá. Por exemplo, se eu 

quiser ir no médico agora, num tenho consulta marcada. Eu to passando mal. “A. vê se 
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você consegue me colocar pro médico me atender. Eu to passando mal”. Ela vai lá 

conversa com médico, explica a situação e eu entro e sou atendida (USUÁRIA 7).  

 

Igual J., que trabalha lá no postinho. Por exemplo, eu vou pra Doutora L. hoje, aí eu 

ligo pra ela. J. tem muita gente na minha frente? Quantas tem? Mais ou menos que 

horas você acha que eu posso ir? Ela fica quando tiver quase chegando sua vez eu te 

aviso. Aí quando tem umas 3 ou 4 ela, ela fala: “Oh Usuária 7 vem porque só tem 

umas 3 na sua frente”. Porque até o tempo deu chegar lá né. Porque ela me liga aí eu 

me mando porque eu trabalho com comida e não posso daqui, fica lá o dia inteiro 

esperando (USUÁRIA 7). 

 

Lá na secretaria, quando eu preciso de marcar algum exame em outro lugar, eu 

pergunto tudo pra M. e ela me explica tudo (USUÁRIA 7). 

 

Em relação à busca de medicamentos, a usuária fala que, assim como as outras 

usuárias já relataram, ela primeiramente vai à FPAM e deixa a receita lá para eles comprarem 

os medicamentos para ela. Apenas, nas situações de urgência, ela compra os medicamentos 

em uma farmácia privada. 

  

 

Os IT’s apresentados acima demonstram a variedade de demandas que a Assistência 

Farmacêutica tem de responder no município. Foi possível compreender que os caminhos 

trilhados pelas usuárias, na busca de cuidado, foram diversos. Ao se observar as figuras 

representativas dos itinerários terapêuticos verifica-se que cada usuária possui um percurso e 

um julgamento de cada passo, mesmo quando submetidas a situações semelhantes. 

Em relação à identificação da doença, constatou-se que todas as usuárias só buscaram 

diagnóstico e tratamento após o aparecimento dos sintomas, o que corrobora com o modelo de 

saúde vigente. O modelo biomédico de saúde, de caráter reducionista e com enfoque 

puramente biológico sustenta uma visão da saúde, sempre atrelada ou submetida à questão da 

doença, relegando a dimensão social, cultural e psicológica (MANDÚ, 2004). Por isso, 

compreende-se o fato das pessoas procurarem os serviços de saúde apenas quando se sentem 

doentes, geralmente após o aparecimento dos sintomas. 

Observa-se que há um predomínio do atendimento médico na busca de diagnóstico. 

Em nenhum momento as usuárias relataram a procura por outro subsistema (informal  ou 

popular). O tratamento foi predominantemente com a biomedicina tradicional. Segundo A. 

Kleinman (1980) Sistemas de Atenção à Saúde são constituídos por três setores que 

caracterizam práticas de cuidado de naturezas diversas: o profissional, constituído pelas 

práticas formais de exercício da medicina (biomedicina, homeopatia, etc), o popular (cuidados 

caseiros, auto-cuidado) ou o folk (práticas místicas e religiosas de cuidados). 
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Em relação às redes sociais de apoio, como esta pesquisa está centrada na pluralidade 

das demandas da Assistência Farmacêutica e não focalizou uma linha de cuidados específica, 

e nem doenças cujo sofrimento é uma etapa marcante, como no caso do câncer, não foi 

possível fazer uma análise profunda das redes sociais estabelecidas ao longo das trajetórias. 

Entretanto, foi possível inferir que as usuárias consideram a família como principal apoio 

durante a busca por cuidados no SUS. Todas as usuárias se referiram a familiares quando 

necessitaram de alguma ajuda durante o percurso, como evidenciado no trecho abaixo. 

Minha mãe. Ela sempre ta aqui, me ajudando, corre atrás comigo. Sou eu mesmo que 

corro atrás dos papéis, mas ela me ajuda muito (USUÁRIA 6). 

 

Outro dado inferido a partir da interpretação dos ITs foi o contexto 

socioeconômicocultural envolvido nos processos de escolha das usuárias. Apreendeu-se que a 

maioria das entrevistadas depende da oferta de serviços públicos de saúde, uma vez que não 

possuem renda suficiente para financiar atendimentos na rede privada. Apenas as Usuárias 2 e 

7 relataram que pagam plano de saúde para seus filhos. Isto confirma a realidade vivida pela 

população kennedense e vai de encontro com a informação de que o município teve o maior 

PIB per capita do Brasil no ano de 2011, deixando claro que esse indicador não se reflete na 

vida das usuárias. Ainda segundo o IBGE (2011), o valor de rendimento médio mensal per 

capita dos domicílios de Presidente Kennedy é de R$ 272 no meio rural e de R$ 400 nas 

residências urbanas, valor muito abaixo dos quase R$ 400 mil de PIB per capita. 

Os relatos evidenciaram que as usuárias iniciam suas respectivas buscas por 

medicamentos na rede pública. Em vários momentos, demonstraram que possuem o hábito de 

adquirir os medicamentos na FPAM e que essa é a primeira opção de todas elas. Isto é uma 

característica cultural da população devido às políticas assistencialistas praticadas há muito 

tempo no município. Isto porque no passado, Presidente Kennedy, teve uma colonização 

escravocrata e era um dos municípios mais pobres do Espirito Santo, conforme o ISJN (2011). 

Mesmo com a mudança de situação econômica devido ao recebimento de royalties pela 

exploração de petróleo, os hábitos paternalistas e poder aquisitivo da população não 

mudaram, confirmando que no aspecto sociocultural a população exibe uma dependência dos 

serviços públicos. 

 

 

5.2 Análise das Trajetórias Assistenciais na Dimensão da Organização dos Serviços 
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Com base nos conceitos referenciados nesta dimensão da integralidade procurou-se 

detectar, a partir do percurso das usuárias do sistema de saúde, os pontos críticos e os 

indicadores de acessibilidade aos serviços, recursos e tecnologias de saúde. Isto é, procurou-se 

analisar a organização dos serviços de saúde a partirdos aspectos de temporalidade, 

espacialidade, acessibilidade, resolubilidade, dificuldades, facilitadores e percepção da 

qualidade. 

 

5.2.1 Temporalidade 

 

Inicia-se a discussão tentando compreender qual foi o tempo envolvido na busca por 

diagnóstico e tratamento. Foi observado que os casos das Usuárias 1 e 2 envolveu um tempo 

maior para que fosse diagnosticado as doenças. Isto porque as doenças não foram descobertas 

nas primeiras consultas com os clínicos da rede pública, sendo necessário o atendimento com 

especialistas da rede privada para que as doenças fossem diagnosticadas.  

Em relação à terapêutica, os casos que envolveram maior tempo para conseguir 

medicamentos são àqueles que necessitam de abertura de processo no Estado (Usuária 1 e 2), 

já que são medicamentos cujos recursos pertencem ao componente especializado. As demais 

usuárias ressaltam que o tempo para conseguir os medicamentos está associado ao tempo que 

a FPAM demora em comprar os medicamentos presentes nas receitas que foram deixadas lá, 

que geralmente, leva de 5 a 7 dias uteis para serem disponibilizados. 

 

O processo foi demorado porque você tem anexar exames, laudos médicos e 

comprovar renda. Aí vai pro estado, tem que ser aprovado pra você conseguir os 

remédios (USUÁRIA 2). 

 

Chego lá, pego a receita, entrego a receita aí levo o cartão do AMA e do SUS, e eles 

vê se tem o remédio, se não tiver eles falam, se eu quero esperar pra comprar. Aí leva 

4 ou 5 dias, aí quando a gente volta lá, as vezes já chegou e às vezes não chegou 

(USUÁRIA 5). 

 

Portanto, por meio dos relatos não deu para precisar o tempo cronológico que durou a 

busca por diagnóstico e tratamento, mas concluiu-se que com a permanência dos sintomas as 

usuárias continuaram a busca. Depreendeu-se que as doenças que envolviam um 

conhecimento mais especializado da patologia fez com que as usuárias demorassem mais 

tempo para terem seu quadro clínico diagnosticado, como no caso da diabetes tipo 1 e na 

retrocolite. E como a rede municipal não possuía esses profissionais, elas tiveram que buscar 

o atendimento em outro município, o que vem justificar o prolongamento no tempo de busca 

por diagnóstico. Foi observado também, que como os medicamentos para essas doenças não 
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são disponibilizados pelo Componente Básico, ou seja, financiado pelo município, isto 

resultou numa espera para conseguir os medicamentos em virtude do processo que precisa ser 

enviado ao Estado para que posteriormente os medicamentos fossem disponibilizados as 

usuárias. Por conseguinte, fica claro como alguns aspectos burocráticos para o tratamento das 

doenças interferem diretamente no tempo envolvido nessa busca por diagnóstico e tratamento. 

 

5.2.2 Espacialidade 

 

Sobre os espaços acessados durante a busca verificou-se que todas as usuárias 

iniciaram seus percursos na rede pública do município. A maioria delas permaneceu na rede 

pública seguindo os encaminhamentos da própria rede que envolveu atendimentos e 

procedimentos de diagnóstico em serviços de municípios vizinhos. Novamente, apenas as 

Usuárias 1 e 2 acessaram a rede privada em Cachoeiro de Itapemirim. 

No que se refere à busca por medicamentos, todas as participantes foram 

primeiramente à FPAM e em casos de emergência, preferiram comprar os medicamentos de 

imediato em farmácias privadas. As Usuárias 3 e 4, quando não encontraram os 

medicamentos na FPAM, optaram pelo Programa Farmácia Popular do Brasil em uma 

farmácia privada do município que é credenciada ao programa do Governo Federal. 

 

Ah, geralmente quando já venho com a minha filha do médico ela esta precisando 

muito dos remédios, aí eu vou na farmacinha básica, tem que esperar pra comprar 3 ou 

4 dias, eu não vou esperar pra comprar, eu pego e compro do meu bolso (USUÁRIA 

5). 

 

Seu consulto, pego a receita, aí vou lá e pego o remédio. Lá na farmacinha. Aí quando 

não tem um lá, assim, vários remédios que não tem lá eu pego na farmácia popular 

(USUÁRIA 4). 

 

 Assim, infere-se que todos itinerários iniciaram a busca por diagnóstico através dos 

espaços ofertados pela rede de atenção básica do município.Apenas três usuárias relataram o 

acesso a serviços da rede privada, evidenciando que a maioria das buscas se concentra nos 

espaços da rede pública. Novamente, concluiu-se que nas situações que exigiam maior 

especialidade, espaços além da rede municipal foram acessados. Isso evidencia que a rede 

básica município não apresenta serviços especializados de diagnóstico o que vai ao encontro 

com os pactos da regionalização da rede de serviços observada, principalmente, entre 

municípios de pequeno porte que apresentam uma rede insuficiente para atender as demandas 

mais especializadas. Esses serviços especializados passam a ser centralizados em um centro 
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regional dentro do consórcio intermunicipal de saúde
9
. E no caso do município de Presidente 

Kennedy/ES, os usuários são encaminhados para o Centro Regional Especializado (CRE) que 

fica no município vizinho de Cachoeiro de Itapemirim, quando necessitam de atendimento 

médico especializado. E para outros municípios, também vizinhos, para fazerem 

procedimentos de diagnóstico.  

 É possível inferir também que a busca por tratamento medicamentoso concentrou-se 

nos serviços públicos de assistência farmacêutica. Todas as usuárias recorreram à FPAM para 

terem suas demandas atendidas, assim como aos medicamentos ofertados pelo PFPB e pelo 

Estado. Esse achado vem confirmar a importância que o serviço de assistência farmacêutica 

possui no que se refere à oferta e o acesso aos medicamentos. Entretanto, vale lembrar aqui 

que a proposta deste estudo exemplificar que os serviços farmacêuticos estão para além da 

oferta de insumos e que novos valores podem ser incorporados aos serviços farmacêuticos, 

como será visto mais adiante. 

 

5.2.3 Acessibilidade 

 

Sobre discussão de acesso e acessibilidade aos serviços de saúde, primeiramente, faz-

se necessário compreender o entendimento que alguns autores têm discutido no campo da 

saúde: 

 

Acesso pode ser definido por aquelas dimensões que descrevem a entrada potencial ou 

real de um dado grupo populacional em um sistema de prestação de cuidados de 

saúde. A acessibilidade é entendida como o conjunto de circunstâncias, de diversa 

natureza, que viabiliza a entrada de cada usuário ou paciente na rede de serviços, em 

seus diferentes níveis de complexidade e modalidade de atendimento. Representa as 

dificuldades ou facilidades em obter tratamento ou exame desejado, estando, portanto, 

intrinsecamente ligada às características de oferta e disponibilidade de recursos 

(CAMARGO JUNIOR et al., 2008).  

 

 

Dessa forma, a argumentação aqui assinalou quais são as principais formas de acesso 

que a população tem aos serviços e, em seguida, se aprofundou nas questões de 

acessibilidade. 

As usuárias relataram que para marcar consulta no SUS é preciso ir ao AMA (Agenda 

Municipal de Agendamento). Observou-se que a população conta com a Unidade de Saúde 

(US) da sede e com o PAM (Pronto Atendimento Municipal) que atendem as especialidades 

                                                 
9
 O consórcio intermunicipal de saúde é uma iniciativa autônoma de municípios localizados em áreas geográficas 

contíguas que se associam para gerir e prover conjuntamente serviços especializados e de apoio diagnóstico de 

maior densidade tecnológica à população das municipalidades participantes (TEXEIRA et al., 2003). 
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como a ginecologia, a pediatria, a cardiologia e a clínica médica. Nessa situação, a US e o 

PAM são portas de entradas, porém que não foram resolutivas para atender às necessidades de 

todas as usuárias, visto que as Usuárias 1 e 2 tiveram que acessar os serviços da rede privada. 

Assim como, a Usuária 7, que narrou uma situação em que também buscou atendimento na 

rede privada em Cachoeiro de Itapemirim para poder diagnosticar um quadro de pneumonia 

do filho. 

 

Então eu já precisei. Não foi pra mim, foi pro meu filho. A Doutora que tinha lá, disse 

que ele tinha uma coisa e não era o que ela falou, tinha outra. Eu tive que ligar pro 

Doutor. J. e consultar ele lá na Clínica dos Médicos, lá em Cachoeiro. Tive que pagar! 

Porque o menino já tava morrendo e a Doutora aqui falou que o menino num tinha 

nada, só uma gripezinha! E quando eu cheguei lá o menino tava com pneumonia 

(USUÁRIA 7). 

 

Por outro lado, nota-se que, às vezes, para ter acesso aos serviços de saúde, as usuárias 

não utilizam os “fluxos formais”. Ao contrário, como evidenciado pelas falas da Usuária 7 já 

descritas anteriormente, que relatou se beneficiar das redes sociais como amigos e conhecidos 

para conseguir se consultar sem agendamento prévio. 

Em relação à oferta e disponibilidade de recursos do município, a maioria das 

entrevistadas avaliou que o município oferece sim recursos para diagnóstico, tratamento e 

terapêutica, uma vez que elas conseguem consultar com bons médicos no município. E 

quando é necessário consultar em outro município ou fazer exames de alto custo, o município 

também agenda e as leva para realização das consultas e exames.  

 

Sempre consegui tratar. Sempre aqui, eu consigo sempre aqui, eu nunca saí para fora. 

A não ser exames especiais, assim outro exame que eles marcam e a gente faz em 

outro lugar. Sempre tratei aqui (USUÁRIA 4). 

 

 

Indo de encontro a essa fala, estão as falas da Mãe da Usuária 1 que reclama da 

demora na marcação e realização de exames de diagnóstico. Relata que o tempo de espera 

para o agendamento dos exames são de mais de 4 meses. Aponta também a baixa oferta de 

aparelhagem de diagnóstico, uma vez que o município possui apenas um aparelho de Raio X. 

Além disso, a oferta de alguns recursos para tratamento da doença, como as fitas para aferição 

da glicose, não são regulares no município.  

 

É que teve uma época que tava bom né, fazer exames e tal, essas coisas. Agora tá mais 

difícil, igual euto com um problema no punho aqui já tem uns 3 para 4 meses que eu 

to esperando para bater um ultrassom né. O doutor falou que parece que é um cisto 

que eu to aqui. Aí ele nem passou remédio, nem nada e to esperando. Não consigo 

marcar o exame. Essa parte tá difícil. Aí eu vou lá as meninas fala: ”Ah só em 

dezembro, só em dezembro”. Também teve uma endoscopia que eu levei um ano. 

Meu papel ficou rolando lá em cima. Foi o ano que eu tava desempregada que eu não 
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podia mesmo pagar [...] É de fazer o exame né, porque a gente tem que fazer. É difícil. 

Aqui é só raio x né. Os outros exames é tudo fora. O ultrassom que tem de fazer pra 

ver que tem cisto essas coisas num tem [...] Porque teve uma época que não tinha fita. 

Aí foi a fase mais pesada que eu passei, porque eu tinha que comprar fita né. Aí foi o 

ano que eu trabalhei quase que todo meu salário era pra comprar fita, que é muito caro 

né. Eu ia lá pegar, e o rapaz falava que já tinha chegado, mas que já tinha acabado, 

que tinha no posto e tal, aí eu tornava ir novamente, nada (MÃE DA USUÁRIA 1). 

 

  

De acordo com CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) do 

DATASUS, o município de Presidente Kennedy possui 10 equipamentos de diagnóstico por 

imagem em uso no SUS (01 Gama Camara; 06 Raio X Dentário; 01 Ultrassom Ecografo e 02 

Ultrassom Convencional). Porém, verifica-se que existe um equívoco nessa informação, visto 

que a fala da Mãe Usuária 1 evidencia a inexistência de aparelho de ultrassom no município. 

E, consequentemente, para fazer esse exame é necessário entrar numa fila de espera para que 

o exame seja realizado em outro município. 

 Portanto, existe um contraponto em relação à oferta de serviços e disponibilidade de 

recursos, visto que apesar da maioria das usuárias afirmaram a acessibilidade, a Mãe da 

Usuária 1 narrou situações em que o diagnóstico e tratamento ainda não foram concluídos 

devido à falta de equipamentos para diagnóstico e a fila para marcação de exames e consultas. 

 De acordo com Pinheiro (2001), garantir o acesso aos diferentes níveis de 

complexidade e densidade tecnológica demandados em cada situação, para que o atendimento 

seja resolutivo, é um atributo importante para o reconhecimento da integralidade na 

organização dos serviços de saúde. 

Todas as usuárias entrevistadas iniciaram sua busca por medicamentos na FPAM da 

Unidade de Saúde da sede do município. Só em situações de urgência que a busca iniciou-se 

pelas farmácias privadas. 

Algumas usuárias relataram que, em determinadas situações, elas deixavam as 

prescrições na FPAM para que, posteriormente, os medicamentos prescritos fossem 

comprados pela Prefeitura Municipal e dispensados via FPAM. 

 

Eu vou lá na farmacinha. Se for algum remédio que to precisando pra mim tomar na 

hora e se lá num tiver, eu compro. E se for algum remédio e se a moça falar assim “Ah 

vai chegar” e se num demorar muito, eu deixo a receita lá pra eles compra (USUÁRIA 

7). 

 

Importante lembrar que, a Prefeitura Municipal realiza dois processos licitatórios para 

compra de medicamentos visando abastecer os serviços de farmácia do município. A 

Prefeitura realiza um processo de compra dos medicamentos constantes na RENAME que são 

entregues pelas distribuidoras parceladamente de acordo com a necessidade e solicitação dos 
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serviços, abastecendo tanto a Farmácia do PAM como a FPAM da US. Um segundo processo 

é realizado para a compra dos medicamentos não constantes na RENAME e, neste segundo 

processo, a solicitação dos medicamentos é feita a partir das prescrições que foram deixadas 

pelos usuários na FPAM. Isto é, semanalmente ou diariamente esses medicamentos são 

adquiridos na farmácia privada do município vencedora do processo licitatório.  

Porém, as falas das entrevistadas revelaram que existe uma demora no processo de 

compra dos medicamentos prescritos nas receitas que foram deixadas na FPAM. Vários 

motivos podem justificar a demora na compra e dispensação desses medicamentos, como o 

atraso do processo licitatório anual, atraso no pagamento dos fornecedores, recursos 

financeiros destinados a essa compra inferiores a demandas de receitas, causando consumo do 

saldo em poucos meses, e como também, falhas na gestão destas compras. 

Olha quando tem eu pego e trago na hora, quando não tem eu tenho que esperar pra 

comprar, aí leva 3 ou 4 dias, ai quando a gente volta lá, as vezes já chegou e às vezes 

não chegou. Agora no outro caso, muita gente deixa lá a espera, ai volta com 5 ou 6 

dias, não chegou ainda o remédio (USUÁRIA 5). 

  

Este dado é um dificultador do acesso aos medicamentos pela população, visto que 

não existe uma garantia de compra e nem regularidade no abastecimento evidenciando falhas 

nas etapas que compõem o ciclo da Assistência Farmacêutica. A gestão técnica de uma 

farmácia pública envolve a utilização de um sistema integrado de gerenciamento da 

assistência farmacêutica, as atividades relacionadas à promoção do acesso da população aos 

medicamentos essenciais, englobando as atividades de seleção, programação da necessidade 

de medicamentos, aquisição, armazenamento e distribuição, controle da qualidade e utilização 

– nesta compreendia a prescrição e a dispensação – o que deverá favorecer permanente 

disponibilidade de produtos segundo as necessidades da população, identificadas com base 

em critérios epidemiológicos (BRASIL, 2001). 

Em relação às usuárias que adquirem os medicamentos via processo no Estado ficou 

evidente que este processo de aquisição é um processo burocrático e trabalhoso. Ambas as 

usuárias entrevistadas relataram a dificuldade que é abrir o processo e conseguir os 

medicamentos para o tratamento da doença pelo Estado. 

 

É pra pegar a Lantus que é difícil. É pelo Estado. É porque tinha que passar no 

processo né, tinha que fazer exame, tinha que pegar, de ir com o atestado lá em cima 

no prontuário dela. Eu vou no postinho ali e sempre tem que ta com uma folha ne, que 

é um laudo que eles fala. Aí leva, tá levando pro Doutor J. A cada assim, que eu vou 

pegar é, antes tem que levar a folha, Doutor J. preencher e levar pra eles ali pra eles ta 

pegando. E tem que fazer o exame também (MÃE DA USUÁRIA 1). 
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O processo foi demorado porque você tem que anexar exames, laudos médicos, 

comprovar renda e como era funcionária da prefeitura, a Assistente Social na época 

achava que eu não havia necessidade de receber esse remédio, porque eu tenho um 

emprego na Prefeitura e num Estado. Então ele achava que eu não havia necessidade 

porque minha renda era suficiente pra eu comprar o remédio. Só que aí eu insisti né 

foi onde passou pelo Conselho de Saúde que falou que não, que eu tinha direito, que o 

Estado que dava. Não tinha critérios para não receber ou receber! (USUÁRIA 2). 

 

 

A fala da Usuária 2 levanta a questão em relação aos critérios de escolha ou seleção 

dos usuários que tem o direito de adquirir os medicamentos via Estado. Segundo a 

Constituição Brasileira de 1988, todos os cidadãos brasileiros tem o direito de que todo e 

qualquer atendimento, tratamento e medicamentos sejam financiados pelo poder público. 

Mas, também já é sabido que os recursos públicos não conseguem atender todas as demandas 

e que, principalmente, os orçamentos dos municípios ficam comprometidos quando seus 

recursos precisam ser utilizados para aquisição medicamentos de demanda judicial.  

Nesse contexto, em certos segmentos da provisão pública, as demandas sempre 

crescentes por serviços coexistem com os constrangimentos orçamentários. A proposta de 

prover tudo para todos inevitavelmente esbarra no problema da escassez (SANTOS-PINTO et 

al., 2011).É consenso que o uso da via judicial para o fornecimento de medicamentos 

presentes em listas oficiais públicas (as lista de medicamentos essenciais como aquelas que 

contêm um elenco selecionado para o fornecimento do SUS, sejam elas as do componente de 

financiamento, pactuado entre as instâncias, ou ampliadas/reduzidas pelos gestores locais) é 

uma forma legítima de garantir o pleno exercício do direito à assistência individual 

terapêutica, que integra o direito à saúde na lei brasileira (PEPE et al, 2010). 

 Portanto, uma das alternativas encontrada pelas esferas públicas é a adoção dos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes para Tratamento das doenças, assim como a exigência de 

uma série de documentos que comprovem que o usuário realmente precisa fazer uso daquele 

medicamento. Como consequências disso, os processos de aquisição tornam-se lentos e 

burocráticos. 

Quando não disponível o medicamento na FPAM, a maioria das usuárias disseram 

comprar os medicamentos em farmácias privadas. Exceto a Usuária 2 que disse recorrer à via 

judicial para conseguir o medicamento. 

 

Eu nunca tive problema em pegar os remédios. Depois que eu comecei o meu 

processo que foi aprovado não tive mais problemas. O único problema é porque, por 

exemplo, o remédio que eu tomo ele já é o genérico! O médico já passa o genérico 

dele. Quando o Estado ao invés de mandar o genérico manda o similar, que é um outro 

remédio, esse remédio não faz efeito! Aí eu tenho que entrar com um processo na 

justiça pedindo a Prefeitura pra comprar esse remédio. Que compra! (USUÁRIA 2). 
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No estudo de LIMA (2009) todos os usuários entrevistados, iniciaram sua 

peregrinação nas Unidades de Saúde, e como não encontraram respostas para as suas 

necessidades de tratamento, ou seja, na ausência do medicamento na Unidade de Saúde, 

recorreram à via judicial. 

As alternativas legais para a propositura de ações judiciais relacionadas ao direito à 

saúde, contra poderes públicos, permitem vários ângulos de observação deste fenômeno. 

Todavia, os estudos sobre o tema apontam que grande parte desta demanda se concentra nos 

processos judiciais individuais de cidadãos reivindicando o fornecimento de medicamentos 

(PEPE et al, 2010). 

Tendo em vista que a judicialização da saúde está fora dos pressupostos deste estudo, 

uma vez que este tema é crítico e que demandaria uma análise a parte devida as características 

deste fenômeno, o referido assunto não será aqui discutido em profundidade.  Entretanto, uma 

das trajetórias analisadas evidenciou que a via judicial também é um dos caminhos 

percorridos por usuários da FPAM para conseguir os medicamentos para o tratamento de suas 

doenças. O que não se pode avaliar nessa pesquisa foi o impacto que essa demanda judicial 

faz nos orçamentos municipais. 

Em relação às usuárias que adquirem medicamentos tanto na FPAM como no 

Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) em uma farmácia privada do município, foi 

verificado que as usuárias conseguem acessar o programa e que exibem certa preferência pelo 

programa em relação à FPAM. 

Aí, é igual eu estou falando para você, lá na farmacinha é assim, ás vezes tem um e 

não tem o outro. Eu tenho encontrado mais na farmácia popular, mais completo. A 

farmácia popular, ela está sendo mais...Ela está sendo mais atenciosa com a gente. Eu 

tenho encontrado mais. E lá não, não tem isso, não tem aquilo, não tem isso.  O 

remédio principal que você precisa, não tem (USUÁRIA 3). 

 

Seu consulto, pego a receita, aí vou lá e pego o remédio. Lá na farmacinha. Aí quando 

não tem lá, assim, vários remédios que não tem lá eu pego na farmácia popular. 

Alguns, que não está dentro da farmácia popular eu compro, mas é muito difícil 

(USUÁRIA 4). 

 

Esses achados corroboram com as evidências de outros estudos, como o de Santos-

Pinto et al. (2011), porque confirmam o aumento da busca de medicamentos no programa por 

usuários da rede pública, indicando que em alguns municípios, o Programa Farmácia Popular 

do Brasil vem suprindo a permanente falta de medicamentos nas unidades públicas.  

Os resultados demonstram que a grande procura do Programa por usuários da rede 

pública sinaliza ineficiências na provisão de medicamentos pelo SUS em alguns municípios, o 

que poderia ser atribuído, entre outros fatores, à má gestão do ciclo da assistência 
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farmacêutica neles. Além disso, aqueles municípios que não cumprem as funções básicas de 

provisão de medicamentos podem estar vendo no Programa uma possibilidade extra para 

solução desse problema, pelo fato de as unidades instaladas serem vinculadas a um recurso 

novo, independentemente da receita municipal para a saúde. Esse processo lança enorme 

dúvida sobre a institucionalidade da política pública de assistência farmacêutica do país. 

(SANTOS-PINTO et al., 2011). 

Deste modo, se questiona o processo de descentralização da gestão, já que o os 

recursos do Programa são do Governo Federal e, assim, centraliza-se a gestão do provimento 

de medicamentos no MS. É inegável que o processo de descentralização ampliou o acesso aos 

serviços de saúde, mas no que tange a assistência farmacêutica, percebe-se que os municípios 

não estão cumprindo o seu papel na aquisição dos medicamentos essenciais e tem deixado 

para o PFPB o preenchimento desta lacuna. 

Esses achados também comprovam que este tem sido um caminho escolhido pelas 

usuárias devido à presença contínua dos medicamentos nas farmácias privadas credenciadas 

ao programa, facilitando o acesso aos medicamentos. Os próprios prescritores orientam os 

usuários a procurem os medicamentos no programa. Além disso, raramente as farmácias 

privadas deixarão de ter os medicamentos cobertos pelo programa. Isto porque elas veem no 

programa uma forma de aumentarem o seu orçamento, já que o pagamento é seguro e regular, 

e a tendência é de que o número de vendas pelo programa aumente na medida em que as 

unidades públicas deixam de ter os medicamentos. 

Portanto, esses resultados sugerem que este é um ponto crítico que exige maiores 

análises visto que coloca em voga o princípio da descentralização da gestão, as ineficiências 

do gerenciamento da Assistência Farmacêutica nos municípios, a falta de medicamentos nas 

Unidades Básicas de Saúde e a absorção cada vez maior de usuários provenientes do SUS 

pelo Programa Farmácia Popular do Brasil. 

 

5.2.4 Resolubilidade 

 

Outro ponto analisado nesta pesquisa foi à resolubilidade dos serviços de saúde frente 

às demandas das usuárias entrevistadas. As Usuárias 1 e 2 não tiveram suas demandas por 

diagnóstico solucionadas no município. A Usuária 5 expõe que em determinadas situações 

prefere buscar atendimento na rede privada de Cachoeiro de Itapemirim, principalmente em 

relação as demandas que sua filha apresenta. Em virtude disso, as Usuária 2 e 5, optaram por 

fazer seguro de saúde para os seus filhos. 
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Fica difícil porque é muita gente, demora, não é? Aí dependendo da gravidade eu 

tenho que pagar. Porque no caso a minha filha tem plano, agora, eu não tenho. O fato 

dela ter o plano, eu ligo, marco as consultas, não é? Precisa de algum exame, ligo, 

marco pelo plano, faço os exames, os resultados vem tudo quase na hora. Levo pro 

pediatra dela, o pediatra dela vê, o resultado, praticamente já manda a receita, já passo 

na farmácia e compro pra ela (USUÁRIA 5). 

 

As Usuárias 3, 4, 6 e 7, afirmaram não terem condições financeiras para buscarem 

atendimentos nos serviços da rede privada. E, por isso, necessitam que seus problemas de 

saúde sejam solucionados na rede pública de serviços. Sendo assim, observou-se que no caso 

das Usuárias 3 e 4, que são hipertensas, elas conseguiram concluir o diagnóstico e tratamento 

na rede municipal. Além disso, a Usuária 3 quando teve câncer concluiu todo o tratamento no 

SUS, em um Hospital Público em Cachoeiro de Itapemirim. 

 

Eu marco consulta. Vou no AMA e marco consulta. Eu não vou no médico 

particular  porque eu não tenho dinheiro. Minha filha quando ela fica doente, eu levo 

lá em cima no hospital e o médico passa um remedinho! Geralmente quando eu vou 

é mais quando ela tem garganta inflamada. E depois eu vou na Farmácia Básica no 

postinho [...] Quando eu preciso do CRE é pra marcar consulta para o Dr. P.,que 

tratou do meu câncer, que eu já estou precisando não é, já tem um ano que eu não 

vou nele não é, porque eu faço sabe, como é que se diz, todo ano tem que ir nele. Aí 

eu vou no AMA e eles marcam consulta lá no CRE em Cachoeiro (USUÁRIA 6). 

 

 Em relação à terapêutica, a resolubilidade esta associada à oferta de medicamentos. 

Apesar da disponibilização dos medicamentos não ser regular na FPAM, todas as Usuárias 

acessam primeiramente a FPAM na tentativa de encontrar os medicamentos necessários às 

suas demandas. Como já exposto, em casos de urgências, ambas as usuárias preferiram 

adquirir os medicamentos em farmácias privadas. Nas situações em que é possível esperar, 

elas aguardam os medicamentos serem comprados pela FPAM. A Usuária 2 é a única que 

tenta solucionar a falta de medicamentos via judicial. Enquanto, as Usuárias 3 e 4 optam pelo 

PFPB. 

Pode-se constatar também, que em relação à rede de serviços de saúde tanto pública 

quanto privada, o município tem uma dependência da rede do município vizinho, Cachoeiro 

de Itapemirim. Em vários momentos as usuárias buscaram solucionar suas necessidades de 

saúde acessando os serviços ofertados no município vizinho. O que pode ser nitidamente 

observado a partir dos desenhos gráficos dos ITs. Isto se deve ao fato de Cachoeiro de 

Itapemirim ser o maior município da região sul do estado. Em virtude disso, possui uma rede 

de serviços melhor estruturada em relação aos outros municípios da região, tornando-se o 

centro de referência no setor de serviços em saúde. 
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Vou no médico em Cachoeiro porque os médicos lá são melhores do que daqui de 

Kennedy.  Ás vezes eu pago do meu bolso, e as vezes a prefeitura paga. Eu pego uma 

autorização, deixo lá, eles marcam e eu vou (USUÁRIA 5). 

 

 

As situações acimas debatidas, baseadas nos ITs das usuárias da FPAM, tornam 

evidente a falta de integralidade na organização das ações e serviços de saúde no município de 

Presidente Kennedy.  Nesse sentido, necessidade de buscar solução dos problemas de saúde 

em Cachoeiro de Itapemirim, a demora na realização de consultas e de procedimentos de 

diagnóstico, a burocracia dos processos de aquisição de medicamentos e a preferência pelo 

Programa Farmácia Popular do Brasil, são alguns exemplos que dão pistas para a baixa 

resolubilidade dos serviços. 

 

5.2.5 Dificuldades 

 

Sobre as dificuldades encontradas ao longo da trajetória de busca, cada participante fez 

colocações pontuais de acordo com as experiências vivenciadas. Para a mãe da Usuária 1 a 

maior dificuldade foi a descoberta da doença e depois a abertura de processo no Estado para 

conseguir o medicamento. Conforme relatado existe uma série de documentos e 

procedimentos para que o processo seja encaminhado à farmácia regional do Estado para 

posterior dispensação dos medicamentos via FPAM.  

 

Mais difícil foi quando eu descobri né que ela tava diabética que começou aquela 

batalha, que foi mais difícil. E depois foi conseguir a insulina que ela ta tomando 

agora, a Lantus. É porque tinha que passar no processo né, tinha que fazer exame, 

tinha que pegar, de ir com o atestado lá em cima no prontuário dela, e até que as 

meninas teve que procurar. Eu ligava e ela falava: ”não eu vou dar um jeitinho”. Aí as 

meninas teve dar um jeito de achar o laudo que ela teve internada lá, para poder voltar 

e pegar essa insulina (MÃE DA USUÁRIA 1). 

 

 

A usuária também relatou que uma vez ficou sem medicamento porque não foi 

informada de que o médico precisaria assinar o laudo, enfatizando o fato de que a farmácia 

possui os dados da paciente, mas mesmo assim não entrou em contato para avisar que faltava 

a assinatura no laudo médico. 

Ah, agora tá bom. Andou um mês aí meio complicado né.É porque teve umas vezes lá 

que eu fui pegar que quase que ela ficou sem insulina, porque não sei a pessoa lá se 

enrolou não sei o que que foi que não deu conta da insulina, era pra eu pegar esse 

laudo. É, era pra eles ter avisado que era pra levar esse laudo pro Doutor J. assinar, e 

eles não avisaram nem nada. Aí quando eu fui pegar a insulina que a dela já estava 

quase acabando aqui, eu cheguei lá e aí ela falou que não tinha chegado que tinha que 

ter essa folha. Esse aí que é o problema que eu acho que eles não entra em contato 

com a gente, tem o telefone da gente, mas não entra em contato. Aí eu tive que parar 
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em Cachoeiro porque eu liguei pro Doutor J. se podia ela voltar ne, pra antiga 

insulina, a regular a NPH, aí ele ligou pra mim que tinha dado sorte que ele tinha uma 

lá. Aí peguei com ele. Ele tinha ganhado uma e cedeu pra mim né (MÃE DA 

USUÁRIA 1). 

 

 

O discurso acima é de grande relevância porque evidencia como a negligência de um 

serviço pode prejudicar o tratamento de um usuário. Isto porque, pelo fato da FPAM não ter 

entrado em contato ou não explicado claramente quais as exigências para conseguir os 

medicamentos pelo Estado, a Usuária 1 ficou sem insulina. 

Esclarece-se aqui que, segundo a Portaria nº 1.555/GM/MS/2013, cabe ao MS o 

financiamento e a aquisição da insulina humana NPH 100 UI/ml e da insulina humana regular 

100 UI/ml, além da sua distribuição até os almoxarifados ou Centrais de Abastecimento 

Farmacêutico Estaduais e do Distrito Federal, competindo as Secretarias Estaduais de Saúde a 

distribuição dessas insulinas aos Municípios. Entretanto, a Usuária 1 faz uso da Insulina 

Glargina (comercializada com o nome fantasia de Lantus®) cuja compra é realizada pelo o 

Estado do Espírito Santo mediante a abertura de processo e a disponibilização do 

medicamento a Usuária é feita mensalmente através da FPAM. 

Já a Usuária 2 considera como mais dificultoso o processo de aquisição dos 

medicamentos pelo Estado, ressalta a burocracia do procedimento. Outra dificuldade relatada 

pela usuária esta relacionada à sua sensibilidade ao medicamento. A usuária afirma que 

quando são dispensados medicamentos similares, estes não fazem efeito. Por este motivo, 

quando isso acontece, a usuária abre um novo processo, desta vez na justiça, solicitando que a 

Prefeitura Municipal compre os medicamentos para ela.  

A Usuária 3 narrou como dificuldade a falta de profissionais para a realização de 

exames de rotina, como a dosagem de glicemia. Descreve que muitas vezes não encontra 

enfermeiras na US para realizar o teste. 

Olha, se eu chego lá pra mim fazer um teste, a única coisa que eu estou sentindo nesse 

momento, que está faltando enfermeira lá. É assim, eu vou te explicar bem direitinho, 

que isso é muito bom pra todo mundo. Você chega lá pra fazer um teste de diabetes, 

então, não tem enfermeira. Eu falo Ué, uma sala tão bonita, um corredor tão lindo e 

dentro da sala não tem nada organizado. As pessoas não organizam as coisas. Aí, cadê 

quem faz o teste aqui? Aí procura, quem fez o teste em mim foi a filha de Z.  porque 

não tinha enfermeira lá. Ela não entende disso. Ela fez o teste, ela mediu minha 

pressão, porque não tinha enfermeira dentro do posto. “Ah porque enfermeira saiu pra 

atender no campo.” Ué, mas se a enfermeira saiu pra ir atender no campo, quantas 

enfermeiras passam em concurso pra trabalhar na prefeitura, onde elas estão? Estão 

escondidas? (USUÁRIA 3). 
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A crítica narrada pela participante exibe um aspecto importante sobre a organização 

dos serviços de saúde do município. É sabido pela população que existe um grande número de 

profissionais contratados pela Prefeitura para atuarem na saúde. Isto porque é uma cidade 

pequena cujos processos seletivos municipais são de amplo conhecimento dos moradores. 

Entretanto, a fala da usuária evidencia falhas no processo de alocação destes profissionais nos 

serviços de saúde, de maneira que a US ficou sem profissional para realização de exames 

rotineiros. 

Uma exposição que foi unânime nas falas das entrevistadas se refere à localização da 

FPAM, isto porque a FPAM fica situada na Unidade de Saúde na sede do município. 

Contudo, a unidade fica cerca de 1,5km de distância do centro da cidade cuja estrada que dá 

acesso a unidade não é calçada (é uma estrada de terra batida) e quando chove a estrada fica 

enlameada. Diante disso, descrevem o quão dificultoso é para irem até a farmácia buscar os 

medicamentos. 

 

O atendimento lá é bom né. Acho que num precisa mudar nada não. O único problema 

é que o posto é muito longe. Porque isso é um absurdo a gente andar naquele lameiro! 

Isso é uma vergonha um posto daquele (USUÁRIA 7). 

Está sendo muita dificuldade de eu ir buscar o remédio. A pessoa não precisa estar 

acamada pra pegar esse remédio, porque eu não estou acamada, você está vendo que 

eu faço minhas coisas aqui, mas agora mede quantos metros tem daqui lá pra mim ir e 

voltar com a pressão alta, a diabete. O postinho é muito longe pra lá do Correão. Eu 

vou andando porque quem que vai me levar né.  Passa um carro da prefeitura puro, 

passa com funcionário da prefeitura, e não pega a gente. Aí a gente pergunta: “Porque, 

que você não me pegou, passou por mim e não pegou?!” “Porque é proibido.” Isso dá 

muita raiva! Sabe o que dá vontade, dá muito rancor na gente isso dá muita revolta na 

gente, é por isso que tem esse quebra-pau aí fora (USUÁRIA 3). 

 

Portanto, no que se refere aos fatores que dificultaram o acesso, o atendimento e a 

solução dos problemas de saúde das usuárias observou-se uma diversidade de fatores, já que 

cada usuária entrevistada expôs o que considerou como dificuldade ao longo do percurso de 

busca por diagnóstico e tratamento. Apenas a localização distante da FPAM foi uma 

dificuldade unânime observada nas colocações das usuárias. 

 

5.2.6 Percepção da Qualidade 

 

Por meio das falas das usuárias entrevistadas verificou-se que a percepção da 

qualidade dos serviços está associada a dois aspectos. Todas as entrevistadas evidenciaram a 

qualidade da assistência a partir do cuidado recebido nos serviços de saúde. Este aspecto será 

abordado na próxima dimensão porque está diretamente ligado as práticas profissionais 
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desenvolvidas nos serviços. O outro aspecto exposto pelas participantes no que se refere à 

qualidade dos serviços está relacionado à oferta de medicamentos na FPAM. 

 

Falaria que tá bom, mas que já esteve melhor. Porque antes a gente deixava a receita 

lá e eles compravam o remédio. Era mais fácil pra gente conseguir o remédio. Mas 

como eu disse, já esteve melhor, porque não faltava muito medicamento (USUÁRIA 

6). 
 

O serviço é considerado de boa qualidade quando a FPAM disponibiliza 

medicamentos para o tratamento das doenças, ou seja, se elas encontram medicamentos na 

FPAM, consideram que o serviço está sendo de boa qualidade. 

Uma narrativa que chamou a atenção da pesquisadora foi a colocação que a Usuária 3 

fez sobre a estrutura física da FPAM. Ela destaca que a farmácia é muito pequena o que 

dificulta tanto o atendimento aos usuários como a execução dos serviços. 

 

Ali não tem nada demais, você sabe o que, que ali precisa? Largura, um balcão bem 

cumprido, umas quatro, cinco funcionária no balcão, umas quatro, cinco filas. Vai ser 

bom pra elas porque elas vão ter mais o que, mais paz, tá entendendo? Mais 

disposição, porque elas estão abertas, as mulheres estão presas aí como estão presas 

dentro do quadrado de um presídio. Porque, que é tão pequeno assim? Me fala, não 

tem sala? Um tamanho daquele de posto que fizeram (USUÁRIA 3). 

 

Segundo as diretrizes do manual técnico do MS para estruturação de farmácias no 

âmbito do SUS, é fundamental que as Unidades de Saúde disponham de farmácias com 

infraestrutura física, recursos humanos e materiais que permitam a integração dos serviços e o 

desenvolvimento das ações de Assistência Farmacêutica de forma integral e eficiente, 

permitindo a garantia da qualidade dos medicamentos, o atendimento humanizado e a efetiva 

implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência à saúde 

(BRASIL, 2009). 

No Art. 4º da Portaria nº 1.555/2013, é previsto que as Secretarias Municipais de 

Saúde poderão anualmente, utilizar um percentual de até 15% da soma dos valores dos 

recursos financeiros para atividades destinadas à adequação de espaço físico das farmácias do 

SUS nos municípios, à aquisição de equipamentos e mobiliário destinados ao suporte das 

ações de Assistência Farmacêutica e à realização de atividades vinculadas à educação 

continuada voltada à qualificação dos recursos humanos da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica à Saúde (BRASIL, 2013). 

Além disso, a SESA do Espírito Santo criou o projeto Farmácia Cidadã para qualificar 

a Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde no Estado. Para a sua implantação o 

município deverá apresentar um projeto arquitetônico para a construção da Farmácia, 
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contendo áreas específicas para a dispensação, atendimento farmacêutico e estocagem de 

medicamentos, além de conter infraestrutura adequada às suas funções. O repasse de recursos 

se dará mediante apresentação e aprovação do projeto arquitetônico. Entretanto, a FPAM de 

Presidente Kennedy ainda não cumpriu os requisitos do edital e, portanto, ainda não faz parte 

do projeto Farmácia Cidadã. 

Para que o sistema de saúde dê conta de atender aos usuários em sua integralidade, 

valorizando as redes sociais e os itinerários percorridos por eles, são necessárias mudanças, 

tanto estruturais quanto organizacionais, na conformação dos serviços de saúde (GOMES, 

2012). 

 

 

5.3 Análise das Trajetórias Assistenciais na Dimensão das Práticas dos Profissionais de 

Saúde 

 

Os itinerários terapêuticos das usuárias da FPAM trazem questões importantes em 

relação aos saberes e práticas profissionais no cotidiano dos serviços de saúde. Nesta segunda 

dimensão, a análise estará direcionada à forma e a postura como os profissionais de saúde, 

principalmente os farmacêuticos, respondem àqueles que os procuram, ou seja, neste item a 

tentativa é investigar atributos que revelem a integralidade no encontro entre os profissionais 

e as usuárias da FPAM.  

Isto porque quando a configuração dessas práticas assume a forma de encontro entre 

profissional (médico, psicólogo, enfermeiro, agente de saúde, etc.) com um usuário, caberá 

quase que exclusivamente a esse profissional (e, portanto as suas posturas) a realização da 

integralidade (MATTOS, 2001). 

Com relação ao acolhimento, são diversas as definições para esse termo, mas será 

adotada a noção desenvolvida por Silva Junior e Mascarenhas (2004), que corresponde a um 

esforço de síntese dos autores, na tradução desse dispositivo utilizado para avaliar a presença 

de integralidade nas práticas e atitudes profissionais de saúde. 

 

Tratar humanizadamente toda a demanda; dar respostas aos demandantes, individuais 

ou coletivos; discriminar riscos, as urgências e emergências, encaminhando os casos 

às opções de tecnologias de intervenção; gerar informação que possibilite a leitura e 

interpretação dos problemas e a oferta de novas opções tecnológicas de intervenção; 

pensar a possibilidade de construção de projetos terapêuticos individualizado (SILVA 

JUNIOR,  2001, p.91). 
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Inicia-se a análise observando que alguns profissionais de saúde sinalizam práticas de 

acolhimento, principalmente os médicos da atenção básica, visto que as usuárias avaliaram os 

profissionais como bons profissionais, principalmente, quando eles escutaram atenciosamente 

as demandas de saúde das entrevistadas.  

 

Olha, tem uns médicos bons lá em cima.  Eles são atencioso, Doutor A., Doutor L., 

Doutor G.. É que eles passam medicação costuma né, bater com o problema com a 

doença. E eles também assim, pergunta né, sobre o problema que a gente ta e tal 

(MÃE DA USUÁRIA 1). 

 

A vez que eu fui melhor atendida foi na vez que eu passei muito mal, o meu médico, 

Doutor V. foi muito atencioso. Tratou de mim com muita atenção, passou os 

remédios que eu melhorei. Ele foi super atencioso. Eu gostei muito do atendimento 

dele (USUÁRIA 6). 

 

As falas transcritas evidenciam que quando o profissional de saúde se posiciona com 

postura de escutar as usuárias isso é claramente referenciado por elas.  Assumir tal postura é 

uma condição imprescindível para a materialização da integralidade no encontro entre 

profissionais e usuários em saúde. 

Pode-se verificar também na fala da Usuária 3, que a conversa com agente de saúde 

foi valorizada devido ao posicionamento da agente frente a realidade vivida pela usuária no 

seu dia a dia com a doença. 

A única que sentou aqui, igual você está aí, ela virada pra mim, foi essa agente de 

saúde nova que entrou. Ela vem aqui e fala assim: “Dona Usuária 3, eu vim fazer 

uma visitinha a senhora, ver como a senhora tá, se a senhora tem a fichinha de 

controle de remédio, isso, aquilo, quais são os remédios que a senhora toma.”. Tá 

entendendo? E ela escreveu, e ela escreveu meus remédios. É aí ela me deu conselho 

pra mim frequentar as reuniões... (USUÁRIA 3). 

 

Nesse sentido, aqui se percebe a importância da postura dessa profissional e da função 

terapêutica que esta exerce sobre a vida da usuária. Além disso, as perguntas feitas 

posicionam essa profissional numa atitude de escuta, que tem relação imediata com a fala, 

com o ato de ouvir, de querer conhecer o outro, e, sobretudo, de refletir sobre sua condição de 

sujeito e portador de individualidade. Na perspectiva da integralidade em saúde, é 

fundamental que os profissionais de saúde incorporem a escuta com o usuário como 

importante instrumento de trabalho, e não como perda de tempo ou conversa jogada fora 

(SILVA JUNIOR; MASCARENHAS, 2004). 

Thaineset al. (2009) afirmam que o profissional de saúde, às vezes, perde a valiosa 

oportunidade do diálogo como encontro de pessoas e saberes em que há várias possibilidades 

deampliar o olhar e identificar as necessidades de saúde que o usuário apresenta. 
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Ainda explorando a atitude de acolhimento na trajetória das usuárias, não foi possível 

verificar nenhuma fala nas trajetórias analisadas que evidenciasse a postura de acolhimento 

nos profissionais que trabalham na FPAM. Ao contrário, foi observada a completa falta de 

acolhimento durante o atendimento às usuárias. 

Assim, a gente chega lá e a gente pergunta: “Tem esse remédio? Não, não tem. Mas 

vai chegar?” Eles não responde a gente direito se vai chegar, se vai demorar. Eu 

sugeriria eles contratar um pessoal melhor, não é? Porque muita gente reclama deles 

lá. Reclama que eles não trata ninguém direito, que eles tem vez que tratam as 

pessoas com ignorâncias (USUÁRIA 5). 

 

Bom até hoje eu nunca fui mal tratada. Porque no dia que eu for elas vai te também. 

Porque ali é chumbo trocado né! Se falar uma coisa que num gostar, vai escutar 

também. Então por enquanto tá zero a zero (USUÁRIA 7). 

 

Um relato que chamou a atenção da pesquisadora, foi a fala abaixo da Usuária 3. 

Não atende bem. A falta de educação deles, eles acham que a gente está panhando 

ali, coisas deles, não é nossa. Trata a gente ás vezes com ignorância, vou falar 

mesmo. Um dia uma lá me deu um remédio de diazepan, que o doutor A. me deu, 

virou pra mim e falou assim: “Quer se drogar, toma.” Farmacêutica formada. Sabe? 

Aí eu saí de lá chorando, porque você toma um remédio que já não é legal, e a 

pessoa ainda mandar eu me drogar. Eu acho isso muito triste né? Acho isso muito 

triste. Aí eu vim embora chorando, fui lá para a casa da minha sobrinha, a minha 

pressão subiu mais, fiquei chateada, e lá se foi o diabete, por causa de que? Porque? 

Por que está lá uma farmacêutica, que ganhou um emprego, fez um concurso, está 

bem empregada, graças a Deus, poderia dar carinho pelo menos aos idosos, porque 

nós não temos culpa de nada. Eu acho que o problema, quem trabalha fora, o 

problema que tem em casa, deixa em casa. Deixa em casa. Eles tem que agradar 

todo mundo, fazer cara bonita à força, porque ninguém tem nada a ver. Ás vezes a 

gente encontra pessoas que estão e má vontade, não está a fim, estão de cara feia. 

Sabe? E a gente não gosta disso, porque a gente já vai doente, e encontra uma pessoa 

pra te dar um esculacho, te responder mal. Chega em cima do balcão: “Tem esse, 

quer levar leva. Não quer, só tem esse.” Isso tudo é chato (USUÁRIA 3). 

 O discurso dessa participante demonstra a mesma falta de diálogo visto nas falas 

anteriores, bem como a ausência de preocupação da farmacêutica que assistiu a Usuária 3. 

Sua atitude mal humorada e desumana foi ressaltada pela usuária. Esse flagrante evidencia o 

quanto os usuários estão vulneráveis as atitudes dos profissionais e o efeito que a falta de 

acolhimento pode ter na vida dos usuários, principalmente, os idosos. Além do 

desconhecimento sobre o significado de tratamento humanizado, atributo tão necessário à 

construção da integralidade em saúde. 

O único lugar que eu sou bem atendida é lá na farmácia que eu pego os remédios da 

farmácia popular. Considero que sou bem atendida pela atenção que eles dão a 

gente. Ah eu chego lá, é bom dia, boa tarde, o que, que a senhora deseja dona 

Usuária 3. Aí eu falo o que, que é, e aí elas vão procurar, se não tiver nós vamos 

encomendar o remédio, amanhã a senhora vem buscar tal hora, então nós queremos 

isso você está entendendo? Então aquilo ali você sai com o coração cheio. É igual 

quando você tivesse um namorado, que ele falasse uma coisa muito bonita pra você 
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te dando um buquê de flores. É assim que nós sentimos. E depois de velha a gente 

vira criança (USUÁRIA 3). 
  

Cada usuário exibe uma demanda em saúde, e cabe aos profissionais entender essa 

demanda e tentar utilizar todas as ferramentas possíveis na tentativa de solucionar os 

problemas de saúde. No caso da Usuária 3, observa-se que ela está clamando por atenção 

devido as circunstâncias de sua vida (mora sozinha, é viúva, os filhos moram longe, é 

mastectomizada). O simples fato de escutá-la, como fizeram os atendentes da farmácia 

privada e a agente de saúde, faz com que ela sinta-se acolhida. Lembrando que tal atitude não 

implica em nenhum gasto para o sistema e possui efeito terapêutico. É importante que o 

profissional de saúde supere as expectativas dos usuários, desenvolvendo um clima de 

empatia, confiança e ética durante a abordagem terapêutica.  

Cecílio (2001) propõe que muitas vezes um pedido expresso de forma verbal pelos 

usuários pode ser uma tradução de demandas mais complexas, presentes no âmbito das 

subjetividades. Na busca da satisfação dessas demandas, a integralidade se materializa no 

esforço da equipe para atender, da melhor forma possível, tais necessidades, sempre 

complexas e captadas em sua expressão individual. 

Silva Junior e Mascarenhas (2004) defendem o acolhimento como uma postura que 

pressupõe a atitude, por parte dos profissionais e da equipe de saúde, de receber, escutar e 

tratar humanizadamente os usuários e suas demandas num relação de mútuo interesse, 

confiança e apoio. 

Vale ressaltar que, o acolhimento em sua dimensão técnica, exige a utilização dos 

diversos saberes dos trabalhadores para a construção de respostas eficazes às necessidades dos 

usuários, com geração de procedimentos e ações organizadas em saúde. Uma das condições 

para uma assistência de qualidade e segura é que o sistema possua um canal de comunicação 

eficaz, permitindo às equipes de saúde transmitir e receber informações de forma clara e 

correta (HELMAN, 1994). 

Sobre este ponto, os resultados da pesquisa demonstraram que não há uma 

comunicação evidente entre os médicos e os farmacêuticos da FPAM. Em nenhum momento 

pode ser observado nas falas das usuárias algum tipo de diálogo entre os profissionais de 

saúde que as atenderam ao longo do tratamento.  

 
Não tem não. Porque se tivesse a gente não ficaria perdido. E quando você tem 

algum problema elas mandam voltar no médico. Aí o médico passa o remédio aqui, 

ai você vai lá na farmacinha pegar, não tem, ai você tem que comprar. Se eles 

tivessem contato, eles sabiam o que tinha o que não tinha lá (USUÁRIA 5). 
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Eu acho que sim porque geralmente os médicos eles tem conhecimento do que tem 

na farmácia, do que precisam, então eles pedem mais ou menos o que tem. E quando 

não tem eles já dão o direcionamento. Você vai na farmácia, se não tiver, você leva 

que eles autorizam, você espera um dia ou dois, mas eles autorizam e compram o 

remédio pra vc (USUÁRIA 2). 

Não, lá em cima é o seguinte: o médico passa a receita pra nós, então o que, que ele 

fala, ele fala assim: “Vê lá na farmacinha básica se você encontra na farmácia”. Aí 

ele explica pra gente, tem na farmácia popular também (USUÁRIA 3). 

 

Não pode ser observada a construção de um projeto terapêutico em equipe ou 

juntamente com os usuários. Quando perguntado sobre a comunicação entre os profissionais 

de saúde, as usuárias responderam apenas, que os médicos dão orientações de como elas 

podem conseguir os medicamentos. 

A efetividade de um tratamento depende do envolvimento de diversos profissionais de 

saúde. Dentre eles destacam-se o prescritor e o farmacêutico. O farmacêutico atua auxiliando 

diretamente no tratamento do paciente estando atento ao aparecimento de problemas 

indesejáveis e relatando ao prescritor, com o objetivo de juntos poder solucioná-los. Portanto, 

a comunicação dos farmacêuticos com outros profissionais de saúde também é um dado que 

deve ser analisado nas práticas desenvolvidas por um serviço de farmácia. 

Compreender a forma como o medicamento é entendido e como o usuário se relaciona 

com ele é etapa essencial para que os profissionais de saúde possam abordá-lo de forma 

efetiva, apesar de ser este um tema raramente abordado na terapêutica (LEITE; 

VASCONCELLOS, 2010). 

Durante o cuidado com o paciente o farmacêutico deve avaliar as necessidades do 

paciente e identificar os possíveis problemas relacionados a medicamentos, e isso é possível 

através do acompanhamento farmacêutico, no qual o farmacêutico, em interface com outros 

profissionais de saúde, avaliam a necessidade, efetividade, segurança e conveniência dos 

medicamentos utilizados pelo paciente. 

Thaines e outros autores (2009) corroboram esse pensamento, afirmando que o usuário 

espera encontrar no profissional de saúde a solução para os seus problemas. Nesse sentido, 

entende-se que a criação do vínculo entre o profissional e usuário se faz necessária. 

Outro dado inferido a partir da análise dos IT’s das usuárias entrevistadas foi sobre 

vínculo, outro atributo de integralidade desejado nas relações entre trabalhadores de saúde e 

usuários.  

Me relaciono muito pouco. Eu não participo de reunião. Eu chego lá com a minha 

receita: “Tem esse remédio?” “Tem.” Entrego a minha ficha, que eu tenho a minha 

ficha de controle, entrego a minha ficha de controle, espero eles botar os remédios. 

“Ah, só tem desse. É genérico, quer?” “Pode colocar.” Até hoje naquele farmacinha, 
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o problema que eu tive, foi desse remédio que eu tomo, que essa pessoa falou se eu 

quisesse me drogar, pra eu me drogar. Mas num tem ninguém que eu posso contar lá 

não sabe, assim sabe, que posso me abrir e contar os meus problemas com os 

remédios, porque eu tomo um monte de medicamento né (USUÁRIA 3) 

 

A relação com as meninas da farmácia? Ah, antigamente eu tinha assim mais coisa 

com as meninas porque? Por que as meninas eram mais conhecidas, agora mudou, 

mudou, então agora trata assim profissional. Porque antes a gente era mais amigo, a  

gente conversava, a gente era há muito tempo, muito tempo né. Aí depois mudou os 

profissionais mudaram, aí ficou mais uma coisa assim mais profissional. Porque a 

gente também não tem assim muito a amizade, mas trata bem, trata normal 

(USUÁRIA 4) 

 

Bem, eu chego lá, elas me tratam bem, eu trato elas bem também. Se eu chegar lá e 

me tratar mal, eu trato elas mal também (USUÁRIA 5) 

 

Os relatos acima não esboçam o estabelecimento de vínculo entre as usuárias e os 

trabalhadores da FPAM. Embora a farmácia ser um local frequentemente acessado pelas 

usuárias, não se observa proximidade ou afetividade no relacionamento das usuárias com este 

serviço. 

Silva Junior e Mascarenhas (2004) comentam acerca da dimensão afetiva e terapêutica 

do vínculo. A primeira estaria relacionada ao interesse do profissional pelo usuário, capaz de 

construir entre eles um vínculo firme e estável, sendo considerado importante instrumento de 

trabalho. A segunda se prenderia à busca de maior eficácia das ações, bem como a 

constituição de espaços propícios à produção de sujeitos. 

Para Cecílio (2001), o vínculo estabelecido entre o usuário e a equipe/profissional de 

saúde significa mais que do que sua inclusão no serviço, mas o estabelecimento de uma 

relação contínua, encontro de subjetividades. 

Outro aspecto importante extraído da interpretação dos dados foi sobre a percepção 

acerca da preocupação e responsabilidade que o profissional assume sobre o usuário. Neste 

sentido, foi verificado que as usuárias estabeleceram vínculos com os profissionais nos quais 

elas confiam e consideram-se cuidadas por eles. 

O médico que eu, um super médico, um médico que nós podemos abraçar ele 

mesmo de todo coração, eu falando chega me da lágrimas nos meus olhos, que eu 

fico emocionada. O Doutor A. Até hoje ele é meu médico. Ele só vai deixar de ser 

meu médico se eu morrer ou ele morrer. Porque eu sempre tratei com ele minha 

hipertensão e diabete. Eu chego lá ele pergunta como eu estou, se to fazendo dieta, 

se eu to tomando os remédios direito. E você chega lá tem uns trinta pra ele atender 

e ele atende todo mundo igual. Sempre cuidando da minha saúde sabe (USUÁRIA 

3). 

A época que eu fui melhor atendida foi na minha gravidez. Eu tive 3 médicos na 

minha gravidez. Meu ginecologista foi o Doutor R., aí meu médico de rins, era o 

Doutor M., ele acompanhava, por ser clínico geral, ele entendia mais ou menos meu 

caso, e o Doutor R. que ficava no postinho todo dia, então ele acompanhava, porque 

se acontecer alguma coisa, porque minha gravidez foi assim, um pouco de risco, 

acontecer alguma coisa, ele já sabia mais ou menos o que estava acontecendo, ele ia 
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me encaminhar pra Cachoeiro. Eles me acompanharam o tempo todo. Se eu sentisse 

alguma dor e ligasse pra eles, na hora. Eu confiava porque eles passam segurança. 

Porque alguns você vê que ele transmite a você segurança, que ele se preocupa com 

você, e alguns não porque? Porque não estão nem ai (USUÁRIA 5). 

 

A partir dos relatos dessas usuárias, identifica-se a responsabilização que os médicos 

exibiram para com as usuárias demonstrando estratégias para integralidade da assistência. 

Essa relação de vínculo e responsabilização foi traduzida pelas usuárias como uma relação de 

confiança e cuidado. O enfoque terapêutico do vínculo também está associado às práticas de 

cuidado e atenção que os profissionais desempenham sobre os usuários.   

Considera-se pertinente assumir que o cuidado é uma atitude, uma maneira como a 

pessoa funda e constrói sua relação com as coisas, com o mundo e com nós mesmos. Este 

cuidado se manifesta por meio de atributos como “ocupação, preocupação, 

responsabilização radical, sensibilidade para com a experiência humana e reconhecimento 

do outro como pessoas e como sujeito, com suas singularidades e diferenças” (ZOBOLI, 

2007). 

Outro questionamento lançado aqui se refere às práticas farmacêuticas de cuidado, 

visto que essas não estão voltadas para o desenvolvimento de atitudes e espaços 

caracterizados pela escuta, preocupação e sensibilidade para com outro. Os farmacêuticos são 

formados para dar conta de toda cadeia logística que envolve o ciclo da AF garantindo o 

acesso aos medicamentos e o uso racional destes. Porém, sobre as relações estabelecidas com 

os usuários, sobre os atributos e conhecimentos que realmente são exigidos no cotidiano, no 

sentido de dar atenção e cuidado aos usuários, muito pouco é ensinado nas instituições 

acadêmicas. 

Farah (2006) aprofundou, em suas pesquisas, a necessidade de novas propostas na 

formação dos profissionais de saúde como estratégia que possibilite o alcance da equidade e 

do acesso dos usuários aos cuidados de saúde. Não basta apenas optar por novos modelos 

assistenciais, reorganizar os serviços de saúde sem mudar a lógica do atendimento, o olhar, de 

quem trabalha nesses serviços. 

Conforme exposto por Almeida (2009), o imprescindível papel das instituições de 

ensino na formação de profissionais voltados a uma ética onde o elemento fundamental é o 

cuidado, e principalmente, a preocupação e o diálogo com outro precisa ser refletido. 

Também é preciso pensar que essas instituições necessitam urgentemente rever suas práticas 

de ensino acerca do cumprimento dessa questão, tendo em vista que as intervenções sociais 
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dos seus egressos, no cotidiano da saúde e na relação com o sofrimento dos usuários, estão 

muito distantes da ética do cuidado aqui discutida. 

Portanto, ficou evidente a falta de espaços para acolher e cuidar das múltiplas 

demandas dos serviços públicos de saúde, principalmente, o serviço de farmácia. Isto porque 

a centralidade das práticas farmacêuticas está na doença, ou seja, no provimento de 

medicamentos para tratar as doenças. A falta de atenção reclamada pelas usuárias não está no 

núcleo das preocupações dos profissionais farmacêuticos. 

Ainda sobre as práticas farmacêuticas, acrescenta-se a discussão apresentada, outros 

achados deste estudo em relação às atividades de assistência técnica
10

, como orientação e 

atenção farmacêutica. 

A orientação ao usuário de medicamentos é uma das atribuições e responsabilidades 

dos farmacêuticos descritas no Código de Ética da Profissão Farmacêutica. A orientação 

aousuário visa, fundamentalmente, a utilização correta e segura dos medicamentos 

dispensados, além da adesão ao tratamento, atribuição básica para o sucesso da terapia. 

Quando perguntado às usuárias se elas receberam alguma orientação em relação aos 

medicamentos dispensados pela FPAM, todas as usuárias revelaram que não receberam 

orientação. Apenas, foram observadas, algumas orientações em relação à posologia, como 

demonstrado abaixo: 

É geralmente é difícil né, ali elas explicar porque sempre eu fico atenta quando o 

médico passa remédio né. Porque ali não dá pra confiar muito, porque geralmente elas 

não são, elas não tão preparadas totalmente pra dar informação (USUÁRIA 1) 

 Elas não explicam não. Quem me explicou foi o proctologista. E pediu para eu 

observar os efeitos, porque igual, eu não me dou com os medicamentos similares que 

o Estado manda (USUÁRIA 2) 

 Bem, não escutam porque eu chego com minha receita: “Tem esse remédio aí?” Aí 

elas pegam a Receita, olha, vão lá dentro das caixas. Se você tiver algum problema 

elas vão mandar eu ir no médico, procura ir ao médico assim que faz (USUÁRIA 3). 

 
Não! Orientação de como tomar o remédio? Não. Não explica nada, só pega o 

remédio e entrega (USUÁRIA 4) 

Eles explica se o remédio pode tomar duas vezes, três vezes, eles falam, eles colocam 

na caixinha (USUÁRIA 5). 

Não. Quando chega o médico coloca o horário que tem que tomar e a pessoas só 

explica. Se é de 12 em 12 horas se é de 8 em 8 horas (USUÁRIA 6). 
 

                                                 
10

 Assistência Técnica é o conjunto de atividades profissionais que requer obrigatoriamente a presença física do 

farmacêutico nos serviços inerentes ao âmbito da profissão farmacêutica efetuando a assistência e atenção 

farmacêutica (RDC 357/01). 
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Explica nada não. Coloca os remédios que tem lá dentro de um saco e entrega 

(USUÁRIA 7). 
 

O fato da falta de orientação ser quase uma unanimidade nas falas das usuárias é muito 

preocupante, visto que isto revela que os profissionais que trabalham na FPAM não estão 

cumprindo o seu papel segundo o que é recomendado pelo o Conselho Federal de Farmácia. 

O farmacêutico deve informar e orientar o paciente sobre o uso adequado do medicamento, 

incluindo o cumprimento da dosagem e posologia, os benefícios causados pela sua utilização, 

as interações relevantes com outros medicamentos e/ou alimentos, o reconhecimento dos 

potenciais efeitos colaterais, as condições de conservação do produto, entre outros. 

 Também é possível notar a ausência de capacitação técnica das pessoas que trabalham 

na FPAM. Primeiramente, porque eles não orientam e, segundo, porque as próprias usuárias 

não confiam na informação recebida.  

 Vale ressaltar que, os técnicos auxiliares que trabalham nas farmácias públicas devem 

realizar as atividades que não são privativas do farmacêutico. Mas já é reconhecido que a 

dispensação de medicamentos, em sua maioria, é efetuada pelos técnicos que trabalham nestes 

serviços. Enquanto os farmacêuticos ficam incumbidos do gerenciamento das outras etapas do 

ciclo da AF e/ou atividades administrativas e burocráticas do setor. 

 A Dispensação é ato profissional farmacêutico, que consiste em proporcionar um ou 

mais medicamentos, em resposta à apresentação de uma receita elaborada por um profissional 

autorizado. Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso adequado do 

medicamento (BRASIL, 2001).  

 Desta forma, a dispensação de medicamento compreende a análise técnica da 

prescrição e a orientação ao paciente, com o objetivo de garantir o cumprimento da prescrição 

e o uso correto do medicamento, contribuir para adesão ao tratamento e proporcionar atenção 

farmacêutica de qualidade. Fato este, que não foi observado de acordo com as falas das 

usuárias da FPAM. 

 Como descrito na Resolução 357/01, que aprova o regulamento técnico das boas 

práticas de farmácia, a Atenção Farmacêutica é um conceito de prática profissional no qual o 

paciente é o principal beneficiário das ações do farmacêutico. A atenção é o compêndio das 

atitudes, dos comportamentos, dos compromissos, das inquietudes, dos valores éticos, das 

funções, dos conhecimentos, das responsabilidades e das habilidades do farmacêutico na 

prestação da farmacoterapia, com objetivo de alcançar resultados terapêuticos definidos na 

saúde e na qualidade de vida do paciente. 
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Outro dado revelado neste estudo foi a ausência de acompanhamento 

farmacoterapêutico das usuárias entrevistadas. O acompanhamento farmacoterapêutico está 

incluído como atividade do processo de trabalho do farmacêutico, na perspectiva da 

integralidade das ações de saúde, com o objetivo de promover o uso racional de 

medicamentos aumentando a efetividade da terapia. 

O acompanhamento do paciente permite ao farmacêutico controlar o cumprimento da 

prescrição médica, relacionar a ingestão alimentar com os medicamentos e os horários de 

administração, prestar informação ao paciente sobre o modo de utilizar os medicamentos, 

necessidade de respeitar os horários de administração, importância de duração do tratamento e 

necessidade de alterar hábitos dietéticos ou bebidas (álcool, café, chá e outros) que 

prejudiquem o tratamento terapêutico. Para isso o farmacêutico deve estar atento àqueles 

usuários que apresentam sinais ou sintomas que sugerem problemas relacionados com os 

medicamentos (reações adversas a medicamentos ou resposta terapêutica inadequada), 

recebem medicamentos com uma estreita margem entre a ação terapêutica e tóxica, que 

podem requerer a monitorização da concentração no sangue, consomem muitos medicamentos 

ou padecem de várias enfermidades e psiquiátricos ou idosos que recebem um grande número 

de medicamentos e que com elevada frequência apresentam problemas com o tratamento 

medicamentoso. 

O acompanhamento farmacoterapêutico deve ser realizado por meio de tipagem e 

elaboração do perfil farmacoterapêutico do paciente, que é o registro cronológico da 

informação relacionada com o consumo de medicamentos, permitindo ao farmacêutico 

realizar o acompanhamento de cada paciente para garantir o uso seguro e eficaz dos 

medicamentos (RDC 357/2001). 

A necessidade de acompanhamento e escuta as demandas dos usuários que frequentam 

a FPAM fica evidente nas falas das Usuárias 7 e 3. 

 

Num tem nenhum acompanhamento não! Pego remédio e me venho embora! 

(USUÁRIA 7). 

O certo da farmácia básica, tinha que nos atender com mais calma, mais controle. 

Porque eles estão dando remédio como estão dando pra animal. Põe aquele monte de 

remédio, põe dentro do saco e vai dando. Um monte de remédio dentro da sacola. 

Pega a receita e enfia nele. Olha, isso está tudo errado. Eu acho que tem que pegar lá 

né: “Esse remédio é assim...” tem que pegar um papel, tem que botar como que toma 

esse remédio de hora em hora. E se a pessoa for, igual uma pessoa igual eu que não 

enxerga, enxergo, mas não enxergo como deveria enxergar. Botar o papel, e me dar o 

remédio. Eu chego aqui em casa com aquele monte de remédio, não sei como vou 

tomar os remédios (USUÁRIA 3).  
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Os relatos acima demonstram que alguns usuários deveriam fazer o acompanhamento 

com farmacêutico, visto que, muitas vezes, o usuário sozinho não é capaz de gerenciar sua 

terapia medicamentosa. Este acompanhamento se torna terapêutico, somada a discussão de 

acolhimento e vínculo/responsabilização abordada anteriormente, porque permite ao 

farmacêutico detectar problemas relacionados ao uso de medicamentos, tais como, a não 

adesão ao tratamento, falta de eficácia, reações adversas, dentre outros problemas. Tal 

profissional deve ter a habilidade de detectar tais problemas e reconhecer, quando for o caso, 

a necessidade de outros profissionais para solucioná-los. Uma delas é a comunicação entre o 

farmacêutico e o prescritor responsável pelo o usuário em questão. 

 Esses últimos achados vêm afirmar a impossibilidade da orientação e do 

acompanhamento farmacêutico nas farmácias públicas dos serviços de saúde. Esse aspecto já 

foi muito debatido entre os pensadores da AF, mas ele ainda continua sendo um ponto crítico 

na prática farmacêutica. Os manuais e resoluções sempre orientam o que tem de ser feito, 

porém a efetivação dessas recomendações no cotidiano dos serviços é praticamente 

inexistente de acordo com os dados encontrados neste estudo, que corroboram com tantos 

outros estudos. Cabe aqui questionar o quanto é possível assumir as atribuições indicadas 

pelos manuais regulamentadores da prática farmacêutica, uma vez que vários estudos 

analíticos, como esse aqui, evidenciam a ausência de qualquer prática profissional 

farmacêutica amistosa à integralidade com orientação e acompanhamento farmacêutico 

efetivo e resolutivo. 

 

 

VI CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste capítulo, são feitas as considerações que sintetizam as principais contribuições 

deste estudo, que a partir de ferramentas teóricas e metodológicas do campo da Saúde 

Coletiva buscou analisar a Assistência Farmacêutica.  

A questão central desta pesquisa foi compreender se os serviços ofertados na 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde do Município de Presidente 

Kennedy/ES contribuem para o cuidado integral da saúde de seus usuários. Na procura de 

respostas, foram percorridas as diversas etapas concernentes a um trabalho acadêmico. 

O desafio foi realizar um construto teórico-metodológico inovador capaz de privilegiar 

os sujeitos inseridos na realidade dos serviços e desta forma, pretendeu-se demonstrar a 

potencialidade da utilização de uma abordagem socioantropológica na análise dos serviços e 
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práticas farmacêuticas. A ideia é contribuir para o desenvolvimento de referenciais e 

instrumentos que possibilitem uma visão mais abrangente da Assistência Farmacêutica, uma 

vez que a análise das experiências dos usuários em seus itinerários pelos serviços evidenciou 

que os dados qualitativos complementam a interpretação de indicadores quantitativos, 

atualmente predominantes neste campo de assistência. 

A análise dos itinerários terapêuticos construídos neste estudo possibilitou 

compreender que os caminhos trilhados pelas participantes da pesquisa na busca pelo cuidado 

em saúde foram diversos e as dificuldades encontradas também foram muitas, principalmente, 

em relação à busca por diagnóstico e tratamento no SUS. 

A compreensão dos itinerários terapêuticos é tida como uma ferramenta para 

qualificação da assistência, uma vez que, associa aspectos sobre o acesso, à utilização dos 

serviços e os fatores relacionados ao contexto dos usuários. Desta maneira, considera-se que 

as usuárias tem acesso a Farmácia Pública Ambulatorial Municipal, apesar dos intervenientes 

de sua localização. Porém, a forma como este serviço está organizado e as práticas aí 

desenvolvidas não garantem a acessibilidade e nem a resolubilidade das demandas, em virtude 

da demora nos processos de aquisição de medicamentos, irregularidade no abastecimento, 

atitude desumanizada por parte dos profissionais e falta de proximidade desses para com as 

usuárias. 

 Não foram observadas práticas profissionais voltadas ao acolhimento e nem ao 

estabelecimento de vínculo/responsabilização nos trabalhadores da FPAM. Isto é, práticas 

direcionadas a escutar e tratar humanizadamente os usuários e suas demandas; práticas cujo 

posicionamento abre espaços de diálogos entre os profissionais da equipe de saúde e entre 

esses e os usuários; práticas nas quais se evidencia o interesse e a preocupação dos 

trabalhadores para com a saúde dos usuários; práticas que supram as expectativas do paciente 

e que possuam efeito terapêutico. 

A reflexão que aqui se coloca esta volvida para o entendimento das demandas e 

necessidades em saúde que Atenção Básica tem que atender, assim como, o serviço de 

farmácia deste componente. Torna-se imperativo que os municípios adotem práticas 

avaliativas no interior dos seus serviços de saúde que considerem a percepção do usuário 

sobre o cuidado ofertado e outros aspectos qualitativos da rede de atenção à saúde, no sentido 

de dar visibilidade ao que acontece no dia a dia dos serviços e nas relações entre os 

trabalhadores de saúde e usuários. 

A Assistência Farmacêutica é parte integrante da política de saúde e envolve 

atividades de caráter multiprofissional e intersetorial, que objetivam a organização de ações e 
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serviços ligados ao medicamento e ao seu usuário. Configura-se como uma área estratégica 

para o suporte às intervenções na promoção da saúde, prevenção e no tratamento de doenças. 

Uma nova configuração para a Assistência Farmacêutica deve ser pautada na quebra de 

paradigmas solidificados e orientada de modo que não se restrinja à aquisição e à distribuição 

de medicamentos.  

O serviço de farmácia é reconhecido como estabelecimento de saúde articulado com 

áreas técnicas, administrativas, programas estratégicos, vigilância sanitária e epidemiológica, 

planejamento, licitação, auditoria, conselho de saúde, fornecedores, universidades, entre 

outros segmentos da sociedade. Neste sentido, o presente trabalho defende que além de uma 

política de Assistência Farmacêutica bem regulamentada, estruturada e com recursos que a 

financie, é necessário que todos os esforços na sua organização resultem numa melhor 

capacidade de solucionar as demandas. Além disso, faz-se necessário a incorporação de novos 

conceitos, como vínculo, acolhimento, responsabilização, dentre outros percebidos enquanto 

possibilidades para transformação das práticas no contexto da integralidade em saúde. 

Este novo papel provoca a ampliação dos conhecimentos para uma abordagem mais 

humanizada e qualificada dos serviços farmacêuticos, que passam a incluir no seu escopo de 

atuação temas como a relação profissional de saúde-paciente, a atitude de escuta, o 

relacionamento de confiança, as singularidades e expectativas dos usuários, a atitude de 

cuidado e o trabalho em equipe. 

Desta forma, ao se articular os saberes técnicos e os conceitos referenciados ao 

contexto no qual se insere as ações de Assistência Farmacêutica, novos modos de organização 

e práticas profissionais podem ser incorporados aos serviços oferecidos pelas Farmácias 

Públicas Ambulatoriais dos municípios para que seja garantido o princípio da integralidade, o 

acesso universal e equidade em saúde.  

Futuras investigações podem surgir a partir da apreciação dos achados desta pesquisa, 

uma vez ficou demonstrado que a análise da Assistência Farmacêutica por meio de itinerários 

terapêuticos apresenta uma inovação aos modelos avaliativos tradicionais porque permitiu 

problematizar as práticas profissionais e a organização dos serviços desta área a partir da 

visão dos usuários que vivenciam essa assistência. 
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APÊNDICES 

APENDICE 1 – Roteiro de Perguntas 

Local:        Data: 

Iniciais da/o Entrevistada/o:     Número da entrevista: 

 

A) Dados de Identificação 

 Idade/data de nascimento: 

 Sexo: 

 Raça/cor: 

 Escolaridade: 

 

B) Roteiro e Perguntas 

 

1- Como você descobriu a doença? 

 

2- Como foi a busca por tratamento? 

 

3- Como foi a busca por medicamentos em relação a sua doença? 

 

4- Como foi o atendimento na Farmácia Básica da Unidade de Saúde? 

 

5- Como é a sua relação com os profissionais que trabalham na farmácia? 

 

6- Você recebeu alguma orientação em relação à medicação? 

 

7- Você percebeu alguma comunicação entre os profissionais de saúde que te atenderam 

ao longo do tratamento? 

 

8- Para você o que mais te ajudou durante o tratamento? 

 

9- Para você como deveria ser prestado o serviço na Farmácia Básica? 

 

10- Em que lugar durante o tratamento você achou que foi mais bem atendido e por quê? 
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APENDICE 2 – Figuras Representativas das Trajetórias Assistenciais das Usuárias 

Entrevistadas. 

 

FIGURA 2: Itinerário Terapêutico da Usuária 1. 

 

Fonte: Elaborado pela autora em Março/2014. 

 

FIGURA 3: Itinerário Terapêutico da Usuária 2. 
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Fonte: Elaborado pela autora em Março/2014. 

 
FIGURA 4: Itinerário Terapêutico da Usuária 3. 

 

Fonte: Elaborado pela autora em Março/2014. 

 

FIGURA 5: Itinerário Terapêutico da Usuária 4. 

 

Fonte: Elaborado pela autora em Março/2014. 
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FIGURA 6: Itinerário Terapêutico da Usuária 5. 

 

Fonte: Elaborado pela autora em Março/2014. 

 

FIGURA 7: Itinerário Terapêutico da Usuária 6. 

 

Fonte: Elaborado pela autora em Março/2014. 
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FIGURA 8: Itinerário Terapêutico da Usuária 7. 

 

Fonte: Elaborado pela autora em Março/2014. 
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APÊNDICE 3 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

ITINERÁRIOS TERAPÊUTICOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA 

ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY/ES 

 

Nome do Voluntário: ________________________________________________ 

 

Você esta sendo convidado a participar da pesquisa “Itinerários Terapêuticos na Assistência 

Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde do Município de Presidente Kennedy/ES”, de 

responsabilidade da pesquisadora Rachel Bicalho de Lima. Para que você possa decidir se 

quer participar ou não deste estudo, precisa conhecer seus benefícios, riscos e implicações. 

 

 OBJETIVO DO ESTUDO 

 Analisar o serviço da Assistência Farmacêutica na Atenção Básica em Saúde do 

Município de Presidente Kennedy/ES a partir da reflexão sobre integralidade. Buscando 

enriquecer esse estudo, pretendemos realizar uma entrevista com o objetivo de traçar todo o 

caminho percorrido por você na busca pelo tratamento tomando como ponto de partida a 

Farmácia Ambulatorial do Município.    

 

PROCEDIMENTO DO ESTUDO 

Se você concordar em participar desta pesquisa, será entrevistada por uma profissional 

capacitada sobre o caminho percorrido por você desde o diagnóstico da sua doença e toda sua 

busca por tratamento ao longo do SUS. O que você disser será gravado para posterior estudo. 

O tempo total da entrevista será de, mais ou menos, 40 minutos.  

 

MÉTODOS ALTERNATIVOS 

Sua participação no estudo é voluntária. Se você não quiser participar desta pesquisa, 

seu tratamento será exatamente o mesmo. Se optar em não participar da pesquisa, não assine 

esse documento. 

 

RISCOS 
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Todo estudo envolve riscos. Entretanto, nesse estudo não há realização de exames, 

consumo de medicações, entre outros. O único procedimento realizado será a realização de 

uma entrevista com profissional capacitado.  

 

BENEFÍCIOS 

 A participação nesse estudo não oferece benefícios diretos a você. Entretanto, os 

resultados desse estudo podem contribuir para identificar as dificuldades de acesso ao 

tratamento, como o serviço de farmácia e como as práticas dos profissionais se insere ao 

longo desse tratamento e subsidiar a implementação de políticas públicas de saúde e modo de 

organização que reduzam essas dificuldades existentes e tragam mais resultados aos usuários 

do serviço de farmácia. 

 ACOMPANHAMENTO, ASSISTÊNCIA E RESPONSÁVEIS 

          Todo o seu acompanhamento, participando ou não da pesquisa, será igual à rotina já 

estabelecida pela equipe de saúde responsável pela conduta do seu tratamento. As entrevistas 

serão realizadas em dias em que você tiver disponibilidade e precise comparecer ao serviço de 

farmácia da Unidade de Saúde da sede do município para quaisquer outros procedimentos.  

CUSTOS 

Não haverá qualquer custo ou forma de pagamento para o paciente pela sua participação 

na pesquisa.  

 

BASES DA PARTICIPAÇÃO 

É importante que você saiba que a sua participação nesta pesquisa é completamente 

voluntária e que você pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 

momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. Em caso de 

você decidir interromper sua participação na pesquisa, a pesquisadora do estudo deve ser 

comunicada e as avaliações referentes ao estudo serão imediatamente interrompidas.  

 

GARANTIA DE ESCLARECIMENTOS 

Nós estimulamos a você ou seus familiares a fazer perguntas a qualquer momento do 

estudo. Neste caso, por favor, ligue para a Dra Rachel Bicalho de Lima, telefone (28)3535-

1228 ou celular (28)9919-2308. Se você tiver perguntas com relação a seus direitos como 

participante do estudo, também pode contar com um terceiro contato imparcial, o Comitê de 
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Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense (CEP-CCM/HUAP), telefone (21) 

2629-9189 ou (21)7621-2867. 

 

DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO E ASSINATURA 

 

Li as informações acima e entendi o propósito desta pesquisa assim como os 

benefícios e riscos potenciais da participação no mesmo. Tive a oportunidade de fazer 

perguntas e todas foram respondidas. Eu, por intermédio deste, dou livremente meu 

consentimento para participar desta pesquisa. 

 

Eu recebi uma cópia assinada deste formulário de consentimento. 

 

 

__________________________________         ____ / _____ / _____ 

(Assinatura do Paciente)                                       dia      mês      ano 

 

_______________________________________________________  

(Nome do Paciente – letra de forma ) 

 

__________________________________           ____ / ____ / _____ 

(Assinatura de Testemunha, se necessário)          dia     mês     ano 

 

Eu, abaixo assinado, expliquei completamente os detalhes relevantes desta pesquisa ao 

paciente indicado acima e/ou pessoa autorizada para consentir pelo paciente. 

 

__________________________________________            ____ / ____ / ____ 

(Assinatura da pessoa que obteve o consentimento)              dia     mês      ano 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 – Figura de Integralidade. 

 

 
Fonte: Elaborado por Mascarenhas (2003) adaptado de Mattos, 2001.  

 

 

ANEXO 2 – Quadro de análise do conceito de integralidade operacionalizados através dos 

conceitos de acolhimento, vínculo/responsabilização e qualidade de atenção e suas dimensões 

analisadoras elaboradas por Silva Junior e Mascarenhas (2004). 

 

QUADRO 4 – Processo de trabalho: acolhimento 

 

Acolhimento 

 
Acesso 

Geográfico 

Organizacional 

 

Postura 

Escuta 

Atitude profissional-usuário 

Relação intraequipe 

 

Técnica 

Trabalho em equipe 

Capacitação dos profissionais 

Aquisição de tecnologias, saberes e práticas 

 

Reorientação de serviços 

Projeto institucional 

Supervisão 

Processo de trabalho 
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Fonte: SILVA JUNIOR E MASCARENHAS, 2004. 

 

QUADRO 5 - Processo de trabalho: vínculo/responsabilização 

 

Vínculo/Responsabilização 

 

Afetividade 

Gosto pela profissão 
 

Interesse pela pessoa do paciente 

Vínculo profissional-paciente 

 

Continuidade 

Expectativas e percepções do paciente 

Aceitação e relacionamento de confiança 

Adesão ao tratamento 

Singularidade do paciente 

 

 

Relação Terapêutica 

Eficácia do tratamento 
 

Paciente como sujeito no processo de 

tratamento 

Confiança profissional-paciente 

Atitude de cuidado 

Redução de abandono 

 

Fonte: SILVA JUNIOR E MASCARENHAS, 2004. 

 
QUADRO 6 - Processo de trabalho: percepção sobre a qualidade da atenção. 

 

Percepção sobre a qualidade da atenção 

 

 

Conduta Profissional 

Qualificação técnica 
 

Cuidados Técnicos/Sócio-ambientais 

Continuidade do Cuidado 

Satisfação 

 

Relação profissional-paciente 

Expectativas 

Adaptação/Flexibilidade 

Satisfação 

 

Fonte: SILVA JUNIOR E MASCARENHAS, 2004. 

 

 

 

 

ANEXO 3 – Termo de Aprovação da Pesquisa da Comissão de Ética em Pesquisa  
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ANEXO 4 – Documento de Autorização do Secretário Municipal de Saúde de Presidente 

Kennedy para Coleta dos Dados da Pesquisa. 
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