
Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto* 
 
Definição de Parâmetros para Reorganização e Qualificação da 
Assistência Farmacêutica nos Serviços de Atenção Básica do Município 
de São José do Rio Preto - SP 

Valter Negrelli Junior1 
Carmen Lígia Firmino Marques2 

Anderson Almeida3 
Ana Lígia Pereira dos Santos4 

 Edson Antonio Romagnoli5 

 
1 INTRODUÇÃO  
 

A definição de Assistência Farmacêutica, pela Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, esclarece que o acesso a medicamentos e seu uso 
racional somente serão alcançados se o conjunto de atividades, nela previsto, 
for executado nos serviços de saúde de maneira correta e com qualidade.  

Uma vez que parte das atividades da Assistência Farmacêutica está sob 
a responsabilidade do gestor municipal, como a seleção, a programação, a 
aquisição, o armazenamento e a dispensação (BRASIL, 2013), elas devem ser 
plenamente implantadas, tanto no nível central (Central de Abastecimento 
Farmacêutico) como nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde.  

Sendo assim, torna-se imperativo o conhecimento das etapas que 
constituem a Assistência Farmacêutica pelos gestores e profissionais, bem 
como a importância de cada uma delas para a qualidade dos medicamentos e 
dos serviços, com consequente cumprimento dos propósitos implícitos na 
política que a sustenta. 

O medicamento é um insumo que exige condições apropriadas de 
armazenamento e controle de estoque e, por outro lado, orientações e o 
acompanhamento para o seu uso correto (MARÍN, 2003), fato que norteia a 
ação do farmacêutico nos sistemas de saúde. 

O papel do farmacêutico tem sido discutido e deve ser construído em 
consonância com as políticas de saúde, que colocam a Assistência 
Farmacêutica como um importante sistema de apoio (BRASIL, 1998) às ações 
de saúde e o paciente como foco de suas ações (GOMES, 2007). 

No contexto apresentado o farmacêutico deve realizar as propostas 
buscando uma mudança no uso do medicamento. É um desafio para ele, que 
deve construir seu curriculum de acordo com as novas atribuições (GOMES, 
2007), mas também para os serviços de saúde, que devem prover um cenário 

adequado à realização das atividades. 

 
_________________________ 
 
1 

  Médico. Especialista, Auditor em Saúde (Fundação UNIMED e Universidade Gama Filho), 
Secretário da Saúde, valter.negrelli@gmail.com. 
2 Farmacêutica. Mestre, Gestão da Assistência Farmacêutica (UFRGS), Chefe Departamento 
de Assistência Farmacêutica (DAF) - DAF, ligia_marques@terra.com.br.

 

3 
Farmacêutico.

 
Especialista, Gestão da Assistência Farmacêutica(UFSC), Gerente da 

Assistência Farmacêutica Básica - Farmácia Central, anjoalmeida79@hotmail.com.
 

4 
Farmacêutica, Secretaria de Saúde – DAF, alpsantos@riopreto.sp.gov.br.

 

5
 Farmacêutico, Secretaria de Saúde - DAF, e-romagnoli@riopreto.sp.gov.br.

 

*Secretaria Municipal de Saúde de São José do Rio Preto - Avenida Romeu Strazzi, 199 – 
Vila Sinibaldi. Telefone 17 32169766. E-mail: sms.daf@riopreto.sp.goc.br 

 



 
Gomes (2007) divide as atividades da Assistência Farmacêutica em 

técnico-assistenciais (adesão ao tratamento, gestão de caso, dispensação 
especializada, conciliação de medicamentos, atendimento farmacêutico à 
demanda espontânea, grupos operativo-educativos) e técnico-gerenciais 
(controle de estoque, programação, aquisição, conservação). Ressaltando, em  
todo o processo, o caráter técnico das ações, o qual exige profissionais 

capacitados e em quantidade suficiente. O que nos remete à pergunta: quanto 

é o suficiente?  
Diante do exposto, ficou evidente no município de São José do Rio Preto 

a necessidade de organização da rotina de trabalho da farmácia, bem como o 
dimensionamento dos profissionais nela inseridos, com vistas aos objetivos do 
sistema de saúde implantado no município. 

No redesenho da Assistência Farmacêutica, o farmacêutico deve 
privilegiar as ações técnico-assistenciais, sem, no entanto, se descuidar das 
técnicas administrativas, apoiando assim, os protocolos de Hipertensão e 

Diabetes da Secretaria de Saúde, que estabelecem o acompanhamento 

farmacoterapêutico dos pacientes, bem como as atividades educativas, 

individual ou em grupo.  E, ainda, aproximar-se das atribuições definidas 

conjuntamente com os gestores das Unidades Básicas de Saúde, que preveem 
uma maior integração deste profissional com a equipe. 

A Assistência Farmacêutica não é uma atividade privativa do 
farmacêutico, mas deve ser desenvolvida por ele em conjunto com outros 
profissionais (BRASIL, 2008), sendo essencial sua presença nas equipes de 
saúde. 

Sob o ponto de vista da gestão, preocupação igual à de prover os 

recursos deve ser dada ao controle e avaliação do investimento, que pode ser 
alcançado através da determinação de parâmetros e monitoramento de 
indicadores (BRASIL, 2006).  
 O objetivo do presente trabalho foi definir parâmetros que permitam o 
dimensionamento de recursos humanos e a execução das ações previstas para 
a Assistência Farmacêutica nas Unidades Básicas de Saúde (com ou sem 
estratégia de Saúde da Família) do município de São José do Rio Preto - SP, 
buscando a qualidade dos medicamentos e dos serviços disponibilizados.  

De maneira mais específica se buscou, ainda, qualificar as ações de 

Assistência Farmacêutica; organizar a rotina de trabalho do farmacêutico, com 
foco nas ações assistenciais; definir as atividades do técnico de farmácia na 
Atenção Básica; e dar visibilidade das ações de Assistência Farmacêutica para 
a equipe de saúde e o gestor.  
 
2 RELATO DA EXPERIÊNCIA 
 
2.1 Característica do Processo Adotado 

Inicialmente, as atividades que constituem a Assistência Farmacêutica 

foram avaliadas sob os aspectos conceituais, legais e dos processos de 
trabalho.   

A seguir, foram destacadas aquelas que devem ser realizadas pela 

farmácia de uma Unidade Básica de Saúde (com ou sem estratégia da família) 
de São José do Rio Preto.  



As atividades foram então alocadas para o farmacêutico e para o técnico 
de farmácia, considerando neste momento as atribuições do farmacêutico e as 
ações que podem ser realizadas pelo técnico de farmácia, sob a supervisão do 
farmacêutico. Para a definição das atividades atribuídas ao farmacêutico 
levaram-se em conta os protocolos assistenciais da Secretaria Municipal de 
Saúde, a política de Promoção de Saúde do município e a avaliação dos 
indicadores do Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde (COAP), com 
ênfase nas atividades em grupo e foco nas prioridades de saúde do território.  

O próximo passo foi definir o tempo que cada profissional deve dedicar 
semanalmente a cada uma das atividades propostas para a Assistência 
Farmacêutica, bem como o número de vezes que ele deve executar cada uma 
delas, no período. Cada atividade foi definida e descrita em forma de 
procedimento operacional padrão (POP) para melhor compreensão de todos os 
envolvidos.  

O tempo médio mínimo e o número de atividades foram determinados 
empiricamente, a partir de observação e discussão sistemática do trabalho de 
farmacêuticos e técnicos de farmácia do município.  

Após a definição dos critérios acima, foi deliberado o tempo mínimo para 

a execução da dispensação de medicamentos em quatro minutos. O valor 
médio por dispensação foi decidido após várias simulações e observação da 
prática, nas Unidades Básicas de Saúde. 

A capacidade instalada de atendimento da farmácia na Atenção Primária 
à Saúde foi estabelecida a partir da soma da carga horária na dispensação, 
dos profissionais que nela trabalham e do número de dispensações, no mesmo 
período. O tempo médio diário de cada dispensação inferior a quatro minutos 
indica a necessidade de alocação de profissional na farmácia. 

Diante da complexidade do sistema de apoio que caracteriza a 
Assistência Farmacêutica foi decidida a alocação de pelo menos um 
farmacêutico para cada farmácia, respeitada a proporção de um farmacêutico 
para cada quatro técnicos de farmácia. 

Outro parâmetro utilizado para a determinação do número de 
farmacêuticos foi a proporção de dispensação de medicamentos a pacientes 
idosos, o número de prescrições contendo substâncias psicoativas e o número 
de pacientes hipertensos (Figura 1). 

Os parâmetros foram apresentados no Colegiado da Assistência 

Farmacêutica e aprovados pela plenária. A seguir, foram colocados à prova no 

Comitê Gestor da Secretaria, onde também receberam apoio. A ação foi então 
descrita na Programação Anual de Saúde, já que previa a contratação de 
profissionais. 

 Por fim, os parâmetros estabelecidos foram discutidos com o 

Departamento de Planejamento da Secretaria, que desenvolveu um 
instrumento (planilha Excel) para o registro e monitoramento diário das ações, 
incluindo o tempo médio por dispensação, propiciando a avaliação constante 
do processo. 
 
2.2 Ações Desenvolvidas 
 

 Definição do papel o farmacêutico na Atenção Básica. 

 Dimensionamento dos recursos humanos em Assistência Farmacêutica. 

 Inclusão das atividades assistenciais da Assistência Farmacêutica na 
rotina do farmacêutico. 



 Desenvolvimento de instrumento de monitoramento das atividades da 
Assistência Farmacêutica 

 
 
 
 
Figura 1 – Alocação de farmacêuticos da Assistência Farmacêutica municipal. 

Dispensação/ 
Média 

Mensal Dia 
Proporção 
de idosos 

(%) 
Tempo  

Receitas 
psicotrópicos 

Receita
s HAS 

Nº 
farmacêuti

co UBS/UBSF 

Anchieta 3912 206 47 4,5 26 85 1 

Central 5326 280 38 4,5 39 72 1 

Americano 3733 196 49 4,5 27 77 1 

Parque Industrial 8159 429 44 4,6 50 131 2 

Vila Elvira 3454 182 46 4,9 22 63 1 

Eldorado 6376 336 38 4,6 32 109 1 

Gabriela 2489 131 28 6,2 11 34 1 

Gonzaga 1118 59 23 5,3 4 13 1 

Solo Sagrado  11070 583 28 4,2 39 163 2 

Vetorazzo 6559 345 28 4,8 35 112 1 

Maria Lucia 4975 262 30 4,2 25 67 1 

Renascer 2437 128 26 3,5 11 36 1 

Santo Antônio 12171 641 19 4,1 35 109 2 

Cidadania 1477 78 19 5,8 7 19 1 

Vila Mayor 4046 213 32 4,2 19 77 1 

Nova Esperança  1555 82 24 6,2     1 

Estoril 5360 282 47 5,6 43 111 1 

São Francisco 4320 227 43 5,5 12 87 1 

Caic 4104 216 42 5,0 26 87 1 

Schmitt 2666 140 37 6,1 16 41 1 

Vila Toninho 6657 350 26 5,1 27 71 1 

Cidade Jardim 2882 152 32 5,3 14 50 1 

Jaguare 10579 557 32 4,9 50 153 2 

Talhado 1320 69 33 6,5 7 24 1 

Rio Preto I 2156 113 27 4,1 10 29 1 

São Deocleciano 3596 189 37 4,3 18 62 1 
 

 
2.3 Potencial da Iniciativa 
 Os medicamentos são importantes por sua ação na melhoria da saúde 
da população e por seu alto custo nos serviços de saúde (BONFIM, 2001). O 
presente trabalho, rompendo com antigos problemas como a integração da 
Assistência Farmacêutica ao serviço de saúde e o número de profissionais, 
propõe-se a garantir serviços farmacêuticos de qualidade, o acesso e uso 
racional dos medicamentos no Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
2.4 Caráter Multiplicador 



 A construção do papel do farmacêutico sob a perspectiva das ações da 
Atenção Básica, a definição das atribuições do profissional em consonância 
com a política de saúde e a definição da frequência de execução das ações a 
serem executadas no âmbito da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária 
são elementos estratégicos que permitem o monitoramento e a reprodução do 
presente trabalho. 
 
3 RESULTADO 

 
Os parâmetros definidos para organização e monitoramento da 

Assistência Farmacêutica no município de São José do Rio Preto estão 
representados na Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Parâmetros da Assistência Farmacêutica municipal. 

ATIVIDADE 

Parâmetro: 
Quantidade 

semanal/profissional 40 
horas 

Tempo 
ocupação 

do 
farmacêut

ico na 
atividade 

Tempo de 
ocupação 
do técnico 

na 
atividade 

Colegiado da 
Assist. Farmac. 

1 reunião (mensal) 2,50% 0,00% 

Conservação 
medicamentos 

10 aferições de temperatura 0,00% 0,63% 

Consulta 
farmacêutica 

25 consultas 25,00% 0,00% 

Controle 
psicotrópico 

5 contagens estoque 
(armário) 

17,50% 0,00% 

Dispensação Quantidade de acordo com 
padrão mínimo 4’ 

32,50% 75,00% 

Estocagem 
medicamentos 

10 atividades 0,00% 6,25% 

Grupo educativo 2 6,25% 0,00% 
Inventário 50 itens contados na 

semana 
0,00% 12,50% 

Monitoramento 5 períodos para análise de 
dados/relatórios 

2,50% 0,00% 

Programação 
medicamentos 

2 períodos para execução da 
atividade 

5,00% 0,00% 

Recebimento 
medicamentos 

1atividade de recebimento 0,00% 2,50% 

Relatórios 5 períodos para elaboração 0,00% 2,50% 
Reunião equipe 1reunião 1,25% 0,63% 
URM 1atividade (grupo) 2,50% 0,00% 
Visita domiciliar 2 visitas 5,00% 0,00% 
Total carga horária  100,00% 100,00% 

 
 
Foi alocado um farmacêutico para cada farmácia de Unidades de Saúde 

da Atenção Primária e o número de técnicos de farmácia foi definido segundo o 
tempo de quatro minutos como o mínimo para uma dispensação de qualidade.  

 



 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O fato de o gestor visualizar as ações executadas nos serviços de 

farmácia e o tempo gasto em cada uma propiciou um maior conhecimento da 

Assistência Farmacêutica. O monitoramento das ações possibilitou o 

dimensionamento e a contratação de recursos humanos e a valorização do 
farmacêutico na equipe.  

Desde a implantação dos parâmetros em São José do Rio Preto (2010) 
até janeiro de 2013 houve um incremento de 88% no número de farmacêuticos 
(20 para 37) na Atenção Básica, ressaltando que apenas uma Unidade Básica 
de Saúde foi acrescida entre as existentes neste período.   

O número de técnicos de farmácia nas Unidades Básicas de Saúde 
aumentou de 40 para 74 (85%).  

Tendo um horário programado para as atividades assistenciais, o 
farmacêutico passou a valorizá-las e ter maior contato com outros profissionais 

da Unidade de Saúde para a programação das ações, promovendo, assim, 

maior interação da farmácia com os outros setores.  
Com a organização das atividades foi possível verificar um aumento 

crescente do número de consultas farmacêuticas (Figura 2).  
 

     Figura 2 – Consultas farmacêuticas na Atenção Básica. 

 
 
O monitoramento introduziu o farmacêutico na visão de gestão e se 

transformou em importante instrumento de planejamento, com avaliações e 
discussão de estratégias. 

Paralelamente ao incremento das atividades técnico-assistenciais pode-
se observar melhor controle dos medicamentos, com proporção de 
medicamentos inutilizados (Figura 3) e pedidos extras dentro dos parâmetros 
propostos (Figura 4). 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Figura 3 – Inutilização de medicamentos por vencimento. 

 
 
 

Figura 4 – Proporção de pedidos fora do cronograma de entrega 
determinado pela Farmácia Central. 
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