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1- INTRODUÇÃO: 

 

A Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica têm como um dos desafios o compromisso em assegurar à população o acesso 

gratuito aos medicamentos e seu uso racional. A reorganização da Assistência Farmacêutica 

(AF), nas três esferas de gestão, perpassa o gerenciamento e alocação de recursos financeiros 

que visam à aquisição de medicamentos elencados em seus componentes: Básico, Estratégico 

e Especializado (BRASIL, 2011). A dispensação destes medicamentos está atrelada a 

normatizações específicas, conforme o medicamento e componente. 

Estudo realizado por Boing et al. (2013) concluiu que o acesso aos medicamentos no 

Brasil, no contexto do SUS, ainda é insuficiente, mas o sistema público demonstra a intenção 

de promover a equidade, sendo fundamental implementar estratégias para ampliar o acesso 

aos fármacos de forma a diminuir as desigualdades de acesso aos mesmos.  

Com o intuito de promover o tratamento medicamentoso dos agravos mais incidentes 

na população, bem como diminuir o impacto financeiro dos gastos das famílias com 

medicamentos, em 2004, o governo federal estabeleceu o Programa Farmácia Popular do 

Brasil e, em 2006, sua expansão para a rede privada, sendo denominado de “Aqui tem 

Farmácia Popular”. O programa tem causado controvérsias em virtude da necessidade de que 

o cidadão pague para dispor de medicamentos (BRASIL, 2011).  

De fato, a prescrição de medicamentos não garante ao usuário o acesso ao tratamento. 

Com base na presente investigação, foi identificado que os docentes desconhecem ou são 

pouco informados acerca dos programas de medicamentos relacionados à Assistência 

Farmacêutica. Dentre as justificativas, foi ressaltada ausência deste tópico nos cursos de 

graduação ou mesmo de pós-graduação. Por outro lado, os estudantes se confundem ao falar 

dos meios de acesso aos medicamentos no SUS e apresentam dificuldades para distinguir 



 

entre o Componente Básico da AF e o Programa Farmácia Popular do Brasil. Eles se 

ressentem da falta de conteúdos relacionados aos programas de medicamentos existentes, 

entendendo que estas informações contribuiriam para uma prescrição mais consciente e 

melhoria do acesso de seus pacientes aos medicamentos padronizados.  

Diante do exposto, apresentamos a proposta do Curso de Formação Continuada para 

Professores e Profissionais de Saúde: “A prescrição e o acesso aos medicamentos no SUS”, 

como estratégia para atualização da temática. A inserção desses conteúdos nas diversas 

disciplinas ao longo do curso de medicina revela-se oportuna, visando à formação de 

profissionais aptos a realizarem a prática da prescrição no SUS, nas várias instâncias do 

sistema de saúde, e também para melhoria da assistência farmacêutica nos serviços, uma vez 

que os profissionais estarão refletindo sobre suas práxis e construindo meios de intervenção 

para o aprimoramento do acesso do usuário aos medicamentos. Não menos importante é a 

oportunidade da aproximação de sujeitos desse processo, “docentes e profissionais do 

serviço”, para troca sistemática de saberes e construção de alternativas na perspectiva da 

integração ensino-serviço, com foco na melhoria da assistência farmacêutica no Brasil. 

Com o intuito de concretizar a proposta, as linhas gerais do planejamento do curso 

foram apresentadas à coordenação do Núcleo em Estudos da Saúde da UFT, que realizou 

contribuições relevantes, além de propor sua realização na universidade após a avaliação da 

banca julgadora deste estudo de mestrado. Este momento será oportuno para o aprimoramento 

da estratégia para utilização sistemática na universidade, bem como em outras instituições de 

ensino, levando em conta a necessidade de adequação para suas diferentes realidades. 

 

2- OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

Sensibilizar professores e profissionais de saúde para implementação da Assistência 

Farmacêutica no SUS. 

 

2.2 - OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

- Apresentar e discutir a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais; 

- Estimular a prática da prescrição medicamentosa como vistas ao Uso Racional de 

Medicamentos; 



 

- Promover reflexão acerca dos Programas de Dispensação de Medicamentos do SUS; 

- Apresentar e discutir os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas que norteiam a 

dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica; 

- Oportunizar o desenvolvimento de estratégias para inserção da temática no currículo de 

cursos na área da saúde; 

- Estimular nos profissionais da assistência inclusões nas suas práxis de ações que contribuam 

para o aprimoramento da assistência farmacêutica. 

 

3-METODOLOGIA 

 

O curso foi elaborado com base nos resultados encontrados no trabalho de conclusão 

de Mestrado Profissional, que identificou a necessidade de que docentes e profissionais de 

saúde aperfeiçoem a prescrição e o acesso a medicamentos no SUS.  

Contando com a aproximação entre a academia e o serviço, os profissionais terão a 

oportunidade de refletir sobre suas práxis e normatização existentes, juntamente com os 

docentes que atuam no ensino superior. O intuito é propiciar aos participantes momentos de 

reflexão com vistas à melhoria do acesso aos medicamentos no SUS. Nesse sentido, os 

docentes desenvolverão um planejamento colaborativo visando à construção de estratégias de 

ensino a serem inseridas ao longo do curso de medicina da UFT e, os profissionais, à adoção 

de medidas que contribuam para a melhoria da assistência farmacêutica municipal. 

Diante destas disposições, constituirão o público alvo deste curso os docentes, 

coordenador, preceptores do curso de medicina da UFT e profissionais dos seguintes serviços 

de saúde: Diretoria de Assistência Farmacêutica Estadual, Gerência da Assistência 

Farmacêutica do município de Palmas – TO, Unidades Básicas de Saúde, Farmácias 

Municipais, Farmácia do Programa Farmácia Popular do Brasil, Centros de Atenção 

Psicossocial, Núcleo de Assistência Henfil e do Núcleo de Apoio Técnico da Secretaria de 

Estado da Saúde do Tocantins. 

 

DINÂMICA DO CURSO 

 

Serão utilizadas metodologias ativas de aprendizagem, tendo a problematização como 

estratégia de ensino. As propostas terão como base situações concretas de prescrições, nas 

quais estarão presentes medicamentos dispensados por serviços de saúde nos diversos 



 

programas da AF, com vistas a esclarecer os meios pelos quais os usuários poderão ter acesso 

aos mesmos. 

Silva (2004) discorre sobre a Problematização e sobre a Aprendizagem Baseada em 

Problemas (ABP), mostrando que problematização pode significar a discussão de um assunto, 

por meio de uma pergunta de pesquisa, um problema, uma doença ou evento e designa um 

tipo de estratégia de ensino que se baseia na observação da realidade, reflexão e ação, 

destacando a relação ensino-serviço. Destaca ainda que diante da exigência da sociedade por 

um profissional capacitado, dinâmico e ao mesmo tempo não alheio às transformações 

sociais, os modelos pedagógicos devem possibilitar a construção ativa do conhecimento. 

As temáticas propostas iniciam com a fundamentação do SUS, bem como inserção das 

políticas de assistência farmacêutica. Serão abordados temas específicos como os 

componentes da AF e suas normatizações particulares, destacando a prescrição e os 

Protolocos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas como fatores a serem considerados para o 

acesso ambulatorial aos medicamentos. Ampliando a questão, serão discutidos os desafios do 

acesso e a judicialização por medicamentos no SUS, bem como a implantação, pelas 

Secretarias de Saúde, dos Núcleos de Apoio Técnico aos magistrados e operadores do direito. 

Por outro, os alunos serão convidados a refletir sobre os problemas advindos do uso irracional 

de medicamentos e a conhecer fontes científicas disponíveis na internet que fornecem 

informações sobre medicamentos e sobre a Política Nacional de Medicamentos, por exemplo, 

o link da Assistência Farmacêutica, CONITEC- Comissão Nacional de Incorporação de 

Tecnologia no SUS e o da ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária na área de 

atuação medicamentos. Por fim, será apresentado o Programa Farmácia Popular do Brasil e 

sua ampliação para as farmácias privadas com o intuito de esclarecer aos participantes as 

diferenças existentes entre esta estratégia de acesso e o Componente Básico da Assistência 

Farmacêutica. 

O curso será realizado na Universidade Federal do Tocantins e terá carga horária total 

de 60 horas, envolvendo três etapas: Momento Presencial 1- 24 horas; Momento de Prática- 

20 horas e Momento Presencial 2- 16 horas. No primeiro momento, serão discutidos os 

fundamentos teóricos e práticos da assistência farmacêutica no SUS. Concluída a primeira 

fase, os alunos retornarão às suas atividades profissionais, com orientação para que observem 

e reflitam, à luz da Política Nacional de Medicamentos, sobre suas práticas – os docentes na 

perspectiva de inclusão da temática em suas aulas e os profissionais na melhoria da 

assistência - e construam um plano de intervenção com vistas ao aprimoramento e 



 

qualificação das mesmas, bem como à promoção do acesso e uso racional de medicamentos 

no SUS, sendo esta fase denominada: Momento de Prática, com duração total de 15 (quinze) 

dias. Os estudantes, em grupos de 2 a 4 participantes, serão orientados a reservarem duas 

horas diárias para a realização desta atividade. 

 Retornando ao curso – Momento Presencial 2 – os alunos participarão de seminário 

para socialização, discussão e avaliação do plano de intervenção e, após, serão formados dois 

grupos: docência e serviço; eles deverão elaborar a sistematização das propostas de 

intervenções a serem inseridas nos âmbitos da docência e da assistência.  

 

4- PROGRAMA 

 

CONTEÚDOS PRIVILEGIADOS  

 

1-Contextualização do SUS e das Políticas Nacionais de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica: 

- Síntese histórica do processo de construção do SUS, seus princípios e fundamentos. 

- O processo de construção das Políticas Nacionais de Medicamentos e Assistência 

Farmacêutica do Sistema Único de Saúde: Relação Nacional de Medicamentos; Componentes 

Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica; Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica e Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas do SUS. 

2- Prescrição de Medicamentos: Elementos da prescrição de medicamentos e normatizações 

específicas; A Prescrição no contexto dos programas de dispensação de medicamentos no 

SUS. 

3- Acesso e Uso Racional de Medicamentos: Os desafios do acesso a medicamentos no SUS; 

Demandas judiciais por medicamentos no SUS; Os efeitos adversos a medicamentos e a 

farmacovigilância; Fontes de informações sobre medicamentos. 

4- O Programa Farmácia Popular do Brasil/ Aqui Tem Farmácia Popular. 
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5- ESTRATÉGIAS AVALIATIVAS DO CURSO 

 

A avaliação do curso levará em conta, além da frequência, o trabalho realizado, a 

participação no seminário e a sistematização ao final de um plano de intervenção para o 

âmbito do ensino ou do serviço, conforme sua área de atuação. Por outro lado, será aplicado 

aos alunos um instrumento de autoavaliação antes do início do curso, a fim de verificar o 

conhecimento prévio dos temas que serão abordados. Ao final do curso, o mesmo instrumento 

será devolvido para que cada participante refaça a avaliação com vistas à identificação da 

evolução de seu aprendizado. 

 

6- RESULTADOS ESPERADOS: 

 

- Maior aproximação do ensino e serviço; 
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- Compreensão das Políticas de Medicamentos da Assistência Farmacêutica e os meios pelos 

quais os medicamentos poder ser acessados no SUS; 

- Maior conhecimento da importância da prescrição e do uso racional dos medicamentos; 

- Utilização de fontes científicas para pesquisas sobre medicamentos; 

- Construção de Planos de melhoria para a docência, bem como para a organização do serviço 

assistencial. 
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