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RESUMO 

 

 

MEDEIROS, Adriane Lopes. Assistência farmacêutica no Sistema 

Único de Saúde. Responsabilidade compartilhada por União, 

Estado e Municípios. 2018. 260 p. Tese (Doutorado em Ciências) – 

Faculdade de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2018. 

 

Esta tese teve por objetivo compreender a assistência farmacêutica quanto 

às responsabilidades compartilhadas por União, Estado e Municípios, com 

base no arcabouço legal do Sistema Único de Saúde (SUS). Trata-se de 

um estudo descritivo, de abordagem qualitativa. Inicialmente, realizou-se a 

construção e validação de um modelo lógico da assistência farmacêutica 

no SUS. A proposta do modelo lógico teve como base os elementos do 

modelo de avaliação da assistência farmacêutica proposto por Cosendey, 

Hartz e Bermudez (2003), as responsabilidades interfederativas expressas 

em documentos oficiais e a literatura relacionada a assistência 

farmacêutica no SUS. Para sua validação, realizou-se consulta a sete 

especialistas, empregando-se como técnica de consenso o método Delphi. 

O modelo lógico da assistência farmacêutica no SUS foi composto por oito 

componentes (seleção, financiamento, programação e aquisição, logística, 

utilização, gestão, educação e pesquisa), seus objetivos e por uma matriz 

de 54 responsabilidades sanitárias e 73 produtos, que suportam os três 

resultados esperados da assistência farmacêutica no SUS: acesso a 

medicamentos essenciais, uso racional de medicamentos e estruturação 

da assistência farmacêutica. Em seguida, realizou-se a caracterização da 

assistência farmacêutica no Estado de São Paulo quanto as 

responsabilidades sanitárias e produtos esperados do gestor estadual, 

descritos no modelo lógico. A definição dos aspectos considerados neste 

processo se deu a partir da pesquisa bibliográfica e foram organizados e 



 

analisados criticamente documentos obtidos por diferentes fontes. 

Verificou-se avanços e desafios da assistência farmacêutica no Estado de 

São Paulo: a participação dos medicamentos na despesa com saúde, a 

contrapartida para atenção básica e os repasses aos municípios eram 

superiores aos nacionais; em média havia 83,5% de disponibilidade e 59,5 

dias/ano de desabastecimento de medicamentos nas Farmácias de 

Medicamentos Especializados, que atendiam 3,09% da população; a 

Política Estadual de Medicamentos foi instituída em 2006 e havia 

integração da assistência farmacêutica nos instrumentos de gestão; 

identificou-se a necessidade de reorientação da seleção de medicamentos 

e da promoção do uso racional, integração ao controle social e maior 

investimento em monitoramento/avaliação, capacitação e pesquisa. 

Conclui-se que o modelo lógico da assistência farmacêutica no SUS 

permite a compreensão do papel dos gestores do SUS de forma 

abrangente, servindo como referência para a definição de estratégias para 

implementação e operacionalização da assistência farmacêutica nas redes 

de atenção à saúde, bem como para construção de modelos teóricos de 

avaliação da assistência farmacêutica como responsabilidade 

compartilhada no âmbito do SUS. 

 

Palavras-chave: assistência farmacêutica, Sistema Único de Saúde, 

política de saúde, governo estadual, gestão em saúde. 



 

ABSTRACT 

 

 

MEDEIROS, Adriane Lopes. Pharmaceutical services in Unified Health 

System. Shared responsibility by Federal, State and Local 

Governments. 2018. 260 p. Tese (Doutorado em Ciências) – Faculdade 

de Saúde Pública, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2018. 

 

This thesis aimed to understand pharmaceutical services regarding the 

responsibilities shared by Federal, State and Local Governments, based on 

Unified Health System (SUS) legal framework. It is a descriptive research, 

with qualitative approach. First, the construction and validation of a logical 

framework of pharmaceutical services in SUS was carried out. The logical 

framework was based on the elements of the evaluation model of 

pharmaceutical services proposed by Cosendey, Hartz and Bermudez 

(2003), interfederative responsibilities expressed in official documents and 

literature related to pharmaceutical services. For its validation, seven 

specialists were consulted, using Delphi method as a consensus technique. 

The logical framework of pharmaceutical services in SUS was composed 

by eight components (selection, financing, programming and acquisition, 

logistics, use, management, education and research), its objectives, and by 

an array of 54 responsibilities and 73 products that support the three 

expected outcomes of pharmaceutical services in SUS: access to essential 

medicines, rational use of medicines and structuring of pharmaceutical 

services. Then, it was held the characterization of pharmaceutical services 

in São Paulo State, according to health responsibilities and expected 

products of state government, described in the logical framework. The 

definition of the aspects considered in this process was based on 

bibliographic research. Documents obtained from different sources were 

organized and critically analyzed. There were advances and challenges of 

pharmaceutical services in São Paulo State: the share of medicines in 



 

health spending, the counterpart for basic care and fund-to-fund transfers 

to municipalities were higher than national parameters; on average, there 

was 83.5% availability and 59.5 days/year of drug shortages in the 

“Farmácias de Medicamentos Especializados”, which served 3.09% of the 

population; the State Drug Policy was instituted in 2006 and there was 

integration of pharmaceutical services in management instruments; the 

need to reorient selection of medicines and the promotion of rational use, 

integration to social control and greater investment in monitoring / 

evaluation, training and research were identified. In conclusion, the logical 

framework of pharmaceutical services in SUS allows an understanding of 

the role of SUS managers in a comprehensive way, serving as a reference 

for the definition of strategies to implement and operationalize 

pharmaceutical services in health care networks, as well as for the 

construction of theoretical evaluation models of pharmaceutical services as 

shared responsibility within SUS. 

 

Keywords: pharmaceutical services; Unified Health System; health policy, 

state government, health management. 
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APRESENTAÇÃO 

 

 

Este trabalho foi elaborado com o objetivo de concluir o Doutorado 

Direto em Ciências pelo Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Saúde 

Pública da Universidade de São Paulo. 

Optou-se pelo formato alternativo de apresentação da tese, com a 

incorporação dos manuscritos resultantes da pesquisa, conforme Resolução 

CoPGR nº 6.906 de 05 de setembro de 2014, aprovada pela Pró-reitora de 

Pós-Graduação da Universidade de São Paulo em 06 de agosto de 2014.  

Assim, esta tese é composta por sete capítulos: 

O primeiro capítulo destina-se a contextualização do trabalho. Para 

tanto, realiza-se a apresentação introdutória do tema, a justificativa para o 

desenvolvimento do trabalho e seus objetivos. 

No segundo capítulo é apresentado o marco referencial. Aborda, 

inicialmente, as competências constitucionais e as responsabilidades 

sanitárias no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Na sequência traz o 

referencial teórico de assistência farmacêutica, com uma breve descrição de 

sua evolução como política pública no Brasil.  

O método utilizado, incluindo as definições, as técnicas, os 

procedimentos e os instrumentos de coleta de dados empregados constam no 

Capítulo 3. Ênfase é dada às informações não contempladas nos manuscritos 

apresentados nos capítulos subsequentes. 

Os capítulos 4 a 6 são dedicados aos manuscritos e ao livro eletrônico 

com os resultados e a respectiva discussão.  

O quarto capítulo apresenta a proposta de modelo lógico da assistência 

farmacêutica no SUS, o qual é inovador ao abordar a assistência farmacêutica 

como responsabilidade compartilhada pelo Ministério da Saúde, Secretarias 

de Saúde do Estado e Municípios. A formatação do manuscrito está de acordo 

com as normas da revista Ciência e Saúde Coletiva, ao qual foi submetido. 
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O capítulo seguinte (Capítulo 5) traz um livro eletrônico destinado à 

divulgação dos resultados deste estudo aos profissionais do SUS.  

No sexto capítulo é realizada a caracterização da Assistência 

Farmacêutica no Estado de São Paulo quanto às responsabilidades sanitárias 

e produtos esperados do gestor estadual, a partir dos componentes do modelo 

lógico da assistência farmacêutica no SUS. Foram consideradas as normas 

da revista Epidemiologia e Serviços de Saúde para formatação do manuscrito. 

As conclusões correspondem ao Capítulo 7.  

Por fim, são apresentados os apêndices e os anexos.  

As referências bibliográficas utilizadas constam ao final de cada 

capítulo. 

Este estudo foi aprovado na chamada pública da FAPESP/SES-

SP/MS/CNPq do Programa Pesquisa para o SUS (PPSUS): gestão 

compartilhada em saúde em 2013 (Processo n° 14/50035-8), sendo parte 

integrante da pesquisa intitulada “Desenvolvimento de painel de indicadores 

de desempenho para avaliação da Assistência Farmacêutica no Estado de 

São Paulo como responsabilidade compartilhada por União, Estado e 

Municípios”.  

No âmbito do PPSUS, são apoiadas propostas que envolvem 

pesquisas interinstitucionais, com a integração de instituições de ensino e 

pesquisa e instituições do SUS. Assim, para o desenvolvimento desta 

pesquisa houve apoio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 

(SES/SP), por intermédio da Coordenadoria de Ciência, Tecnologia e Insumos 

Estratégicos em Saúde (CCTIES).  

A Figura A-1 apresenta de forma sintética a estrutura de apresentação 

da tese e desenvolvimento da pesquisa. 
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Figura A-1. Estrutura de apresentação da tese e desenvolvimento da 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Capítulo 1 – Contextualização  Capítulo 2 – Marco referencial 
O desenvolvimento de instrumentos de avaliação de 
processos de organização e gestão da assistência 
farmacêutica é uma prioridade de pesquisa nacional. 
Apesar do aumento na produção bibliográfica 
referente ao tema, ainda restavam lacunas: 
- Responsabilidades solidárias dos entes federativos 
no SUS 
- Gestão estadual da assistência farmacêutica. 
- Assistência farmacêutica no Estado de São Paulo. 

  
- Sistema Único de Saúde: da 
competência constitucional às 
responsabilidades sanitárias 
 
- Assistência Farmacêutica no 
Sistema Único de Saúde 

Capítulo 3 – Método 
Estudo descritivo: 
- Elaboração do modelo lógico: 

• Técnica de pesquisa: documentação indireta (183 documentos oficiais e literatura relacionada ao 
tema) 

• Elementos considerados: componente(s), objetivo(s), responsabilidade(s) individual(is) e/ou 
solidária(s), responsável(is), produto(s), resultado(s).  

- Validação do modelo lógico: 

• Técnica de consenso: método Delphi 

• Sujeitos de pesquisa: sete especialistas 

• Instrumento de coleta de dados: questionários estruturados (Google Forms®) 
- Caracterização da assistência farmacêutica no Estado de São Paulo: 

• Técnica de pesquisa: documentação indireta (Documentação disponível em diferentes fontes, 
vigente até novembro de 2017)  

• Aspectos considerados: 23 responsabilidades do gestor estadual quanto à seleção, 
financiamento, programação e aquisição, logística, utilização, gestão, educação e pesquisa 

Resultados e discussão: 2 artigos e 1 livro eletrônico 
Capítulo 4 – “PHARMACEUTICAL SERVICES AS SHARED RESPONSIBILITY IN SUS – A 

LOGICAL FRAMEWORK PROPOSAL”   
Capítulo 5 – “ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO: 

RESPONSABILIDADE DOS TRÊS ENTES FEDERATIVOS DO SUS” 
Capítulo 6 – “CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESTADO DE SÃO 

PAULO” 

Capítulo 7 – Conclusões 

Apêndices 

Anexos 

Tema: 
Responsabilidades 

compartilhadas pelos entes 
federativos quanto a 

Assistência Farmacêutica 

no SUS 

 

Objeto de estudo: 
Modelo lógico da 

Assistência  
Farmacêutica  

no SUS 

 
 

Delimitação: 
Estado de São Paulo 
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CAPÍTULO 1: CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

 

1.1. INTRODUÇÃO 

 

 

A Constituição Federal brasileira, promulgada em 1988, assegura a 

saúde como direito social (art. 6), e estabelece o “cuidar da saúde” como 

competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios (art. 23) (1).  

As ações e serviços públicos de saúde, prestados por instituições 

federais, estaduais e municipais, integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem o SUS, organizado de acordo com as diretrizes de 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; e participação da comunidade (1,2). 

Dentre as atribuições do SUS está a execução de ações de 

assistência terapêutica integral, inclusive de assistência farmacêutica (2). 

A assistência farmacêutica compreende um conjunto de atividades 

relacionadas ao acesso e ao Uso Racional de Medicamentos (URM). Suas 

ações são destinadas à complementação e apoio das ações de atenção à 

saúde, sendo parte integrante e essencial em todos os níveis de 

complexidade (2-4). 

Assistência Farmacêutica integral, como direito do cidadão, 

compreende a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a 

saúde, em conformidade com as diretrizes terapêuticas e com as relações de 

medicamentos instituídas pelos gestores federal, estadual e municipal, bem 

como a oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, 

ambulatorial e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor 

federal do SUS (5). 
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No Brasil, as políticas nacionais de medicamentos (PNM, 1998) (3) e 

de assistência farmacêutica (PNAF, 2004) (4) são norteadoras da assistência 

farmacêutica no SUS. 

A PNM, primeiro documento formal e abrangente do governo brasileiro 

sobre a questão de medicamentos no contexto da reforma sanitária, 

estabelece diretrizes para implementação da assistência farmacêutica no 

SUS e define as responsabilidades das três esferas de governo para garantia 

de segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, promoção do acesso 

da população aos medicamentos essenciais e de seu uso racional (3, 6).  

A PNAF destaca a necessária integração da assistência farmacêutica 

ao cuidado à saúde, em que o medicamento figura como insumo essencial 

das práticas farmacêuticas e o paciente o foco central de ação (4). 

Com o Pacto pela Saúde (2006), organizado em três dimensões – 

Pacto de Gestão, Pacto pela Vida e Pacto em Defesa do SUS, novos 

mecanismos de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos 

Municípios para operacionalização do SUS foram estabelecidos. O Pacto de 

Gestão propôs a redefinição das responsabilidades solidárias dos três entes 

federativos no SUS, sendo que a assistência farmacêutica foi incluída no rol 

de responsabilidades gerais dos entes federativos (7). 

Assim, “promover a estruturação da assistência farmacêutica e 

garantir, em conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da 

população aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua 

responsabilidade, fomentando seu uso racional e observando as normas 

vigentes e pactuações estabelecidas” é uma responsabilidade solidária dos 

três entes federativos no SUS (7, 8). 

Apesar dos avanços na sua implementação como política pública, 

estudos de avaliação demonstram a persistência de problemas na gestão da 

assistência farmacêutica no SUS, revelando dificuldades ainda existentes 

para ofertar serviços farmacêuticos com qualidade, no sentido de garantir o 

acesso e a efetividade das ações em saúde (9-22).  



27 

Além das lacunas de ordem estrutural da assistência farmacêutica, 

existem desafios relacionados à situação de saúde da população brasileira e 

ao atual estágio de desenvolvimento do SUS (23-25). 

O envelhecimento populacional aliado à transição epidemiológica 

vigente, com a existência de uma tripla carga de doenças, manifestada na 

convivência de doenças infecciosas, parasitárias e problemas de saúde 

reprodutiva, causas externas e doenças crônicas degenerativas, resulta em 

demandas que requerem adequação do sistema de saúde, com 

transformação do modelo de atenção vigente, “fundamentado nas ações 

curativas, centrado no cuidado médico e estruturado com ações e serviços de 

saúde dimensionados a partir da oferta”, de modo a conferir prioridade aos 

aspectos preventivos das ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde (23-25). 

Quanto ao desenvolvimento do sistema de saúde, embora avanços 

representativos tenham sido alcançados pelo SUS desde sua 

institucionalização, faz-se necessário superar a intensa fragmentação das 

ações e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado em saúde. Neste 

contexto, como estratégia para organização do SUS foram propostas as redes 

de atenção à saúde (RAS) (23, 26). 

Em 2011, foi publicado o Decreto n° 7.508, que regulamenta a Lei nº 

8.080/1990, quanto à organização do SUS, planejamento da saúde, 

assistência à saúde e articulação interfederativa. Este decreto estabelece que 

a integralidade da atenção à saúde se inicia e se completa na RAS, e traz em 

seu bojo “o desafio de inovar os processos e instrumentos de gestão, superar 

a fragmentação das políticas de saúde, garantir o acesso com qualidade, 

fortalecendo os vínculos interfederativos” (26, 27).  

No que se refere à gestão compartilhada do SUS, o Decreto n° 

7.508/2011 apresenta como inovação o Contrato Organizativo da Ação 

Pública da Saúde (COAP). O COAP trata-se de um acordo de cooperação 

entre os entes federativos, em que estão definidas as responsabilidades, 

indicadores e metas de saúde, critérios de avaliação de desempenho, 

recursos financeiros disponibilizados, forma de controle e fiscalização da sua 
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execução, visando à organização e a integração das ações e dos serviços de 

saúde na RAS (26). 

Pelas diretrizes pactuadas em 2010, a assistência farmacêutica foi 

descrita como um dos elementos fundamentais para sua estruturação, 

figurando um sistema de apoio, caracterizado pela prestação de ações e 

serviços comuns, transversais, a todas as RAS (16, 89).  

A assistência farmacêutica, quando bem estruturada, contribui para 

aumentar sua resolubilidade e legitimar as linhas de cuidado (23-26, 28, 29). 

Por ser uma responsabilidade interfederativa, está inserida no padrão mínimo 

nacional do COAP, sujeito a incrementos por meio de pactuação nas regiões 

de saúde (30). 

Considerando que as RAS visam responder de forma organizada e 

integrada às demandas de saúde da população e que o principal desafio é a 

garantia da integralidade do cuidado (16, 21), seria estratégica a (re)discussão 

do papel da assistência farmacêutica nas redes e sobre como avançar na 

perspectiva do cuidado integral em saúde (31-33). 

Seu aperfeiçoamento implica no desenvolvimento de ações 

estruturantes para os três níveis de governo, dentre as quais está inserida a 

modernização da gestão, com o desenvolvimento de ações para avaliação da 

assistência farmacêutica no SUS de forma compartilhada pelas esferas 

federal, estadual e municipal, visando subsidiar a tomada de decisão e seu 

aperfeiçoamento (28). 

 

 

1.2. JUSTIFICATIVA 

 

 

Diversos autores têm enfatizado a relevância da avaliação de ações e 

programas de saúde para: 
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• Evidenciar os resultados alcançados pela gestão; 

• Verificar a evolução dos programas e ações; 

• Possibilitar a comparação com referenciais internos e externos; 

• Auxiliar na formulação de políticas públicas; e, essencialmente, 

• Subsidiar a tomada de decisões, com vistas à qualificação do SUS (11, 

20, 21, 27, 29, 33-42).   

 

Nas políticas de saúde, a importância das práticas avaliativas para o 

fortalecimento do processo de gestão da Assistência Farmacêutica também 

está expressa (3, 4, 43). 

O Conselho Federal de Farmácia (CFF, 2013), ao regulamentar as 

atribuições técnico-gerenciais do farmacêutico na gestão da assistência 

farmacêutica no SUS, por meio da Resolução CFF n° 578, de 26 de julho de 

2013, definiu como competência profissional “III - utilizar ferramentas de 

controle, monitoramento e avaliação que (...) subsidiem a tomada de decisão 

em sua esfera de atuação” (44). 

Ainda, diante do reconhecimento da relevância das ferramentas de 

monitoramento e avaliação da assistência farmacêutica como estratégia de 

organização da atenção e gestão em saúde, a Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde apresenta como tema e linha de 

pesquisas prioritárias, respectivamente, a avaliação de políticas e serviços de 

assistência farmacêutica (Item 24.2) e o desenvolvimento de instrumentos de 

avaliação de processos de organização e gestão da assistência farmacêutica 

(Item 24.2.1) (45). 

No início do desenvolvimento desta tese, foi realizada uma pesquisa 

bibliográfica sobre o tema em bases de dados disponíveis na internet – Portal 

de Busca Integrada SIBI USP, Biblioteca Virtual em Saúde e Embase, 

empregando-se as palavras chave “assistência farmacêutica”, “Sistema Único 

de Saúde”, “avaliação” e “monitoramento”, visando caracterizar a produção 

científica relacionada à avaliação de políticas e serviços de assistência 

farmacêutica. Os resultados foram publicados no Jornal Brasileiro de 

Economia da Saúde e apresentados no “III Fórum de Assistência 



30 

Farmacêutica e Farmacoeconomia”, realizado em 2015 na Bahia – Anexo A 

(46).  

Excluídos os estudos relacionados à “avaliação de prescrições 

médicas” e “avaliação de assistência farmacêutica hospitalar”, foram 

encontradas dez publicações relacionadas à avaliação de políticas e serviços 

de assistência farmacêutica no Brasil entre 2002 e 2010 – Quadro 1-1 (46). 

 

Quadro 1-1. Publicações relacionadas à avaliação das ações de Assistência 

Farmacêutica no Sistema Único de Saúde, referentes ao período de 2002 a 

2010. 

No Autor e Ano Título Fonte 

1 OLIVEIRA et al. (2002) 
Avaliação da assistência farmacêutica às 
pessoas vivendo com HIV/AIDS no 
Município do Rio de Janeiro 

(37) 

2 
COSENDEY, HARTZ, 
BERMUDEZ (2003) 

Validação de uma ferramenta para avaliar a 
qualidade da Assistência Farmacêutica 

(38) 

3 
Organização Pan-
Americana de Saúde e 
Ministério da Saúde (2005) 

Avaliação da Assistência Farmacêutica no 
Brasil: estrutura, processo e resultados 

(39) 

4 NAVES; SILVER (2005)  
Avaliação da Assistência Farmacêutica na 
atenção primária no Distrito Federal 

(47) 

5 BERNARDI et al. (2006) 

Avaliação da Assistência Farmacêutica 
básica nos municípios de abrangência da 
17ª Coordenadoria Regional de Saúde do 
Rio Grande do Sul 

(48) 

6 VIEIRA et al. (2008) 

Avaliação da Assistência Farmacêutica à 
gestante na rede básica de saúde do 
Município de Praia Grande, São Paulo, 
Brasil 

(49) 

7 
OSORIO-DE-CASTRO et 
al. (2009) 

Uma proposta de modelo de avaliação para 
a Assistência Farmacêutica na malária 

(40) 

8 MOURA; PERINI (2009) 
Avaliação da Assistência Farmacêutica em 
Municípios de Minas Gerais 

(10) 

9 EMMERICK et al. (2009)  
Serviços de avaliação farmacológica no 
Brasil: ampliando os resultados da 
metodologia utilizada pela OMS 

(50) 

10 
BARRETO; GUIMARÃES 
(2010) 

Avaliação da gestão descentralizada da 
Assistência Farmacêutica básica em 
municípios baianos, Brasil 

(11) 

 

Verificou-se que os estudos eram fundamentados prioritariamente nos 

referenciais teóricos de avaliação da assistência farmacêutica elaborados 

pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e Management Sciences for 

Health (46). 

http://www.msh.org/
http://www.msh.org/
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Quanto à metodologia de avaliação empregada, se tratavam de cinco 

pesquisas de campo, sendo uma com a aplicação de indicadores, uma com 

aplicação de indicadores e entrevista com pacientes, duas com aplicação de 

indicadores, entrevistas com profissionais, visitas a estabelecimentos e 

consulta a registros e dados secundários e uma com aplicação de 

questionário para avaliação de estrutura e de processo e condução de 

inquérito; quatro estudos de desenvolvimento metodológico, sendo três com 

a construção de modelo teórico (nº 1, 2 e 7) e um com a seleção/validação de 

indicadores; (c) uma análise descritiva do resultado de indicadores (46).  

Em relação à abrangência, havia um predomínio de estudos voltados à 

assistência farmacêutica em âmbito municipal (46). Ainda, chamou a atenção 

o fato de haver apenas uma publicação direcionada à avaliação das ações de 

assistência farmacêutica em um município do Estado de São Paulo (nº 6). 

Por outro lado, são escassas as publicações relacionadas à gestão 

estadual da assistência farmacêutica. Neste aspecto, além do estudo da 

situação farmacêutica brasileira conduzido pela Organização Pan-Americana 

de Saúde/OMS (OPAS/OMS) e pelo Ministério da Saúde (51), em que alguns 

indicadores para avaliação nos serviços foram aplicados a cinco estados 

brasileiros, destaca-se a pesquisa de Rieck (2008) (52), envolvendo 19 

estados do país, em que se realizou a análise da assistência farmacêutica 

quanto à seleção, logística (programação, aquisição e distribuição) e a gestão 

(institucionalização, financiamento, intersetorialidade e recursos humanos). 

Ambas as iniciativas foram realizadas há dez anos e não contemplam o 

Estado de São Paulo (51, 52). 

Diante da inexistência de estudos que contemplassem a assistência 

farmacêutica quanto às responsabilidades solidárias dos entes federativos no 

SUS, ficou evidente a necessidade de investir na construção de instrumentos 

de monitoramento e avaliação da assistência farmacêutica enquanto 

responsabilidade compartilhada por União, Estados e Municípios, e 

fundamentalmente na geração de informação e conhecimento acerca do 

assunto, contribuindo para estruturação da assistência farmacêutica nas RAS 

(46). 
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Cabe mencionar que posteriormente foram identificados outros artigos 

relacionados ao tema, os quais não estavam indexados às bases de dados 

consultadas (12, 13). Ainda que, recentemente, tem havido um aumento na 

produção bibliográfica referente à avaliação de políticas e serviços de 

assistência farmacêutica (13-17, 20-22, 53, 54). Porém, estes estudos 

também não preenchem a lacuna identificada.  

 

Desta forma, em linhas gerais:  

• O desafio imposto aos gestores e profissionais de saúde de promover 

a integração da assistência farmacêutica às RAS, visando à provisão 

de atenção integral e de qualidade e o incremento do desempenho do 

sistema de saúde, de forma compartilhada pelas três esferas de 

gestão; 

• A necessidade de inovar os processos e instrumentos de gestão, a fim 

de subsidiar a definição de prioridades e estratégias para o 

aprimoramento da assistência farmacêutica, num contexto 

interfederativo;  

• A inexistência de estudos que contemplem a avaliação da assistência 

farmacêutica quanto às responsabilidades solidárias dos entes 

federativos; e 

• O necessário alinhamento entre as pesquisas em saúde e as 

necessidades do SUS; 

Fundamentaram o desenvolvimento deste estudo. 

 

O desenvolvimento de modelos lógicos é um dos elementos 

fundamentais do processo avaliativo – Thurston e Potvin (2003) apud (41, 55), 

sendo por esta razão escolhido como objeto de estudo. 

Um modelo lógico é uma representação esquemática da lógica ou 

racionalidade subjacente a uma política, programa ou projeto. Descreve seus 

principais componentes, e como os mesmos funcionam; as ligações entre os 

recursos necessários, objetivos, metas, indicadores e resultados associados 

a uma intervenção (56, 57). Segundo Medina et al. (2005), trata-se de um 
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esquema visual que apresenta o programa e quais são os resultados 

esperados, em determinado contexto político e organizacional (55). 

O uso de um modelo lógico auxilia na identificação de lacunas, 

antecipação de problemas e definição de estratégias de intervenção; facilita o 

“pensar orientado para os resultados” e a construção de matrizes de avaliação; 

contribui para a comunicação e obtenção de consensos, para integração de 

ações e prestação de contas. Assim, fornece uma estrutura flexível para o 

planejamento e avaliação de politicas, programas e projetos (54), susceptível a 

alterações conforme as politicas, programas e projetos avançam e a “condições 

do mundo real” (56,58).  

Com base na revisão da literatura, Esher et al (2011) inferem que o uso 

de modelos lógicos é relativamente simples e pode ser uma ferramenta útil 

para a avaliação, permitindo que o programa ou a política seja tratado em 

profundidade, valorizando sua pluralidade e especificando explicitamente 

seus efeitos (41).  

Salienta-se que um modelo lógico não tem o intuito de representar uma 

única verdade, uma vez que não há uma resposta certa ou um modelo lógico 

único para cada política, programa ou projeto – Porteus et al. (2002) e 

Anderson et al. (2011) apud (58). Seu objetivo principal é apoiar e estimular o 

pensamento avaliativo (58). 

Por fim, ressalta-a que diversos autores já se utilizaram de modelos 

lógicos para construção de modelos de avaliação da assistência farnacêutica. 

Entretanto, tais propostas estão voltadas a programas (15, 37, 38, 41, 59, 60) 

ou processos (61) específicos, e aos níveis estaduais ou municipais do SUS 

(62-64). 
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1.3. OBJETIVOS 

 

 

Esta tese teve por objetivo geral compreender a assistência 

farmacêutica quanto às responsabilidades compartilhadas por União, Estados 

e Municípios, com base no arcabouço legal do SUS. 

 

Para tanto, foram traçados os objetivos específicos: 

 

I. Identificar as responsabilidades interfederativas relativas à Assistência 

Farmacêutica no SUS. 

II. Identificar os componentes, objetivos e produtos da Assistência 

Farmacêutica no SUS. 

III. Elaborar e validar um modelo lógico da assistência farmacêutica no 

SUS. 

IV. Caracterizar a assistência farmacêutica no Estado de São Paulo quanto 

às responsabilidades sanitárias e produtos esperados do gestor 

estadual, segundo componentes do modelo lógico. 
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CAPÍTULO 2: MARCO REFERENCIAL 

  

 

2.1. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE: DA COMPETÊNCIA 

CONSTITUCIONAL ÀS RESPONSABILIDADES SANITÁRIAS 

 

 

A Constituição Federal, promulgada em 5 de outubro de 1988, 

compreende o conjunto de leis fundamentais que rege o ordenamento jurídico 

do país (1). Considerada um marco do processo de redemocratização após a 

ditadura militar (2), contempla a divisão de poderes entre os entes federativos 

– União, Estados-membro e Municípios, ou seja, as áreas de competência de 

atuação governamental (3).   

Segundo Dallari (2009), a enumeração constitucional de competências 

implica a responsabilidade de realizar determinadas tarefas, correspondendo 

aos encargos que os governos devem assumir a fim de concretizar o 

preconizado no texto constitucional (4). 

A repartição de competências pode ser realizada de maneira horizontal 

ou vertical. O modelo horizontal corresponde à separação radical de 

competências entre os entes federativos, por meio da atribuição de uma área 

própria, privativa ou exclusiva a cada esfera de gestão. Por outro lado, na 

repartição vertical de competências, tem-se uma atuação coordenada entre 

as esferas federativas para o desenvolvimento de uma mesma matéria, de 

forma concomitante, a partir da distribuição funcional das competências (3). 

A denominada “predominância de interesse” é o princípio geral que 

norteia a repartição das competências entre os entes federativos, pela qual 

cabem a União, Estados e Municípios as matérias de interesse nacional, 

regional e local, respectivamente (3). 

De acordo com Mohn (2010), na Constituição Federal convive a 

repartição horizontal (Arts. 21, 22, 25 e 30) e a repartição vertical (Art. 23) de 

competências (3,4).  
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A Constituição Federal inseriu a saúde no rol dos direitos sociais dos 

cidadãos (Art. 6) (5), estabelecendo que: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de 
doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação (1)”.  

 

Diante do “dever do Estado” quanto à saúde, o “cuidar da saúde” foi 

configurado como competência comum da União, dos Estados e dos 

Municípios (art. 23) (5).  

Para Dallari (1991), a expressão “competência comum” no texto 

constitucional, deve ser compreendida como a capacidade e o direito que têm 

a União, os Estados e os Municípios de legislar e praticar todos os atos 

administrativos necessários para o cuidado em saúde (6). Admite-se, 

portanto, a capacidade de ação de todos os níveis federativos exigindo, 

entretanto, a participação deles no desempenho conjunto das competências 

(5). 

Desta forma, a corresponsabilidade e a atuação cooperativa entre os 

três níveis da federação com a finalidade de concretizar a Política de Saúde 

no país é um pressuposto fundamental do texto constitucional (3). 

Por meio da Constituição Federal foi definida também a forma de 

organização do sistema de saúde brasileiro, cujas ações e serviços públicos 

de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único – o SUS, organizado de acordo com as diretrizes de 

descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; participação da comunidade; e financiado com 

recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes (Art. 198) (1). 

A assistência à saúde no país também é livre à iniciativa privada, 

refletindo na conformação dos subsistemas privado (com ou sem fins 

lucrativos) e suplementar de saúde, interconectados ao SUS, portanto, em 

uma combinação público-privada na prestação de serviços de saúde (2). 
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A Lei Orgânica da Saúde (LOS, Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 

1990) regula as ações e os serviços de saúde, especifica as atribuições e a 

organização do SUS, delimita as competências dos três níveis de governo, 

fundamentando a sua implementação em âmbito nacional, a partir de 

princípios e diretrizes fundamentais (7). 

Didaticamente, Carvalho (2013) sugere que os princípios e diretrizes 

do SUS podem ser categorizados quanto aos aspectos técnico-assistenciais 

e técnico-gerenciais, referentes à organização administrativa do sistema, 

conforme Quadro 2-1. 

 

Quadro 2-1. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

Diretrizes e princípios técnico-assistenciais 

• Universalidade: O direito à saúde, bem-estar, felicidade é de todos 

• Igualdade: Todos os cidadãos têm igualdade de acesso às ações e serviços de saúde 
e devem ser tratados de maneira igual, sem diferenças odiosas e discriminadoras. A 
equidade seria a igualdade adjetivada pela justiça, em que buscamos, a partir das 
necessidades de saúde, tratar diferentemente os diferentes (equidade vertical) e 
igualmente os iguais (equidade horizontal). 

• Integralidade: Pode ser vista sob dois prismas, a integralidade vertical, que remete a 
necessidade de se ver o ser humano como um todo e não apenas como um somatório 
de órgãos e aparelhos, e integralidade horizontal, compreendida pela abrangência da 
promoção, proteção e recuperação da saúde. 

• Intersetorialidade: Trata-se de considerar a determinação econômica e social da 
saúde – "alimentação, moradia, saneamento, meio ambiente, trabalho, renda, 
educação, transporte, lazer, acesso a bens e serviços essenciais; saúde expressando 
a organização social e econômica do Brasil" (Lei 8.080,3). 

• Direito à informação: As pessoas assistidas têm direito a informações sobre seu 
estado de saúde-doença. Além disso, a população tem direito a "informações quanto 
ao potencial dos serviços de saúde e de sua utilização pelo usuário". 

• Autonomia das pessoas: As pessoas devem ter preservada sua autonomia na defesa 
de sua integralidade física e mental, ou seja, liberdade de decisão no âmbito dos 
serviços de saúde. 

• Resolutividade: Os serviços de saúde devem ter capacidade de resolver os problemas 
das pessoas, da melhor maneira possível e ao menor custo. 

• Base epidemiológica: Trata-se de compreender o perfil demográfico e o perfil de 
morbimortalidade em relação às doenças agudas e crônico-degenerativas; os agravos 
dos acidentes de trabalho, de trânsito, de tóxicos, dos homicídios; as doenças evitáveis; 
as doenças tratáveis precocemente. 
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Quadro 2-1. Princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (cont.).  

Diretrizes e princípios técnico-gerenciais 

• Descentralização: se refere redistribuição de recursos e responsabilidades entre os 
entes federados, com base no entendimento de que o nível central, a União, só deve 
executar aquilo que o nível local, Municípios e Estados, não podem ou não conseguem. 
Nesse processo, enfatiza-se a definição de um gestor único por esfera de governo, a 
municipalização e a regionalização, com a cooperação técnica dos Estados e do 
Ministério da Saúde.  

• Regionalização: Os serviços de saúde devem se complementar numa associação 
permanente entre os mais simples e os mais complexos, se referenciando e contra 
referenciando, a fim de atender a demanda em todos os níveis de atenção. (Remete a 
conjugação de recursos das três esferas de governo, organizados de forma a evitar 
duplicidade) 

• Hierarquização: Começa pela atenção ao indivíduo, à família e à comunidade por meio 
dos Agentes Comunitários de Saúde, do Programa de Saúde da Família, das Unidades 
Básicas de Saúde. Da atenção primária se vai à secundária (especialistas, exames 
mais complexos, internações em clínicas básicas, como pediatria, clínica e cirurgia 
gerais, ginecologia e obstetrícia). Da secundária à terciária com profissionais e hospitais 
em áreas mais especializadas. Na quaternária se encontram os profissionais e hospitais 
superespecializados em uma única área, como os de cardiologia, neurologia, cirurgia 
plástica. 

• Participação da comunidade: fundamentalmente no âmbito das instâncias colegiadas 
de controle social – a Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. 

Fonte: Adaptado de (8,9) 

 

Quanto aos objetivos do SUS, destaca-se a “assistência às pessoas 

por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, com 

a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas” 

e a “formulação de política de saúde”, as quais remetem como campos de 

atuação do SUS, entre outros, a assistência terapêutica integral, incluindo a 

assistência farmacêutica e a atribuição pela formulação da política de 

medicamentos (art. 5) (7). 

A fim de que os objetivos e atribuições do SUS pudessem ser 

concretizados, a LOS estabelece as atribuições comuns dos três entes da 

Federação (art. 15) (7). Conforme destaca Asensi (2015), esta definição é 

essencial para que os diversos governos possam somar esforços e traçar 

estratégias comuns para a efetivação da saúde no Brasil (10).  

Na LOS existem também as competências exclusivas de cada ente, as 

quais constam nos três artigos subsequentes (arts.16 a 18). O traço mais 

marcante das competências da direção nacional do SUS é o caráter de 

coordenação nacional das políticas de saúde. À direção estadual está 

reservada a gestão das redes hierarquizadas do SUS e a execução 
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suplementar das ações e serviços de saúde, enquanto que na direção 

municipal se concentram o planejamento e a execução dos serviços públicos 

de saúde, de acordo com as necessidades de saúde da população, com a 

contribuição técnica e financeira dos Estados e da União (4,7,10). 

Diante deste cenário, a operacionalização do SUS exige articulação 

interfederativa e mecanismos de gestão consensual, com a construção de 

alianças entre os principais atores envolvidos e a participação social (2,12). 

A Figura 2-1, proposta por Paim e colaboradores (2013), representa a 

formulação de políticas no SUS e participação social. Destaque se dá aos 

Comitês Intergestores e aos Conselhos de Saúde, importantes inovações na 

governança em saúde no Brasil (2). 

 

Figura 2-1. Formulação de políticas no SUS e participação social.  

Fonte: (2) 

 

As Comissões Intergestores Bipartite (CIB) e Tripartite (CIT) são os 

foros de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos 

operacionais, financeiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS. 

Neste âmbito são definidas as diretrizes a respeito da organização das redes 
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de ações e serviços de saúde, principalmente no tocante à sua governança 

institucional e à integração das ações e serviços dos entes federados (12). 

Com relação à participação social, a LOS estabelece a criação de 

comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, com 

o objetivo de articular as políticas públicas relevantes para a saúde. 

Entretanto, os interesses da população no exercício do controle social se 

tornaram de fato legítimos pela Lei n° 8.142/1990, que define que a 

participação popular deve estar incluída em todas as esferas de gestão do 

SUS (7, 9, 13). 

 Dallari (2009), por sua vez, acrescenta a importância dos mecanismos 

da responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios para 

operacionalização do SUS, em especial o Pacto pela Saúde (2006), 

organizado em três dimensões: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

o Pacto de Gestão (4).  

 Segundo Machado et al. (2009) (14) e Lima et al. (2011) (15), as 

principais inovações advindas do Pacto pela Saúde foram: 

• Reconfiguração das relações do Ministério da Saúde com Estados e 

Municípios, com a instituição dos processos de pactuação firmados em 

acordos intergovernamentais – Termos de Compromisso de Gestão; 

• Financiamento do SUS: Criação de blocos para transferência de 

recursos federais (blocos de financiamento), com a unificação dos 

repasses federais para Atenção Básica, Atenção de Média e Alta 

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, Vigilância em Saúde, 

Assistência Farmacêutica, Gestão do SUS e Investimentos (instituído 

posteriormente); 

• Descentralização: Instituição de câmaras técnicas ou grupos de apoio 

às decisões das CIB, formados por representantes das Secretarias 

Estaduais (SES) e Municipais (SMS) de Saúde, com papel fundamental 

na análise da situação de saúde, na elaboração de propostas de 

intervenção e no estabelecimento dos mecanismos para melhorar a 

gestão e regulação do sistema; 
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• Regionalização: Instituição de “regiões de saúde”2 como estratégia 

para aperfeiçoar o acesso aos serviços de saúde, visando à 

complementaridade na provisão de serviços de saúde entre os 

municípios; 

• Instituição dos Colegiados de Gestão Regional (CGR)3, formados por 

representantes da SES e SMS integrantes da região de saúde, 

constituindo canais de negociação e decisão intergovernamental.  

Considerando-se a temática proposta para esta tese, destaca-se ainda 

a definição das responsabilidades sanitárias dos entes federativos, proposta 

pelo Pacto de Gestão (17). 

 

“Responsabilização – estabelecimento de compromissos entre gestores 
acerca da responsabilidade sanitária com a organização da atenção e da 
gestão do sistema e dos serviços para o enfrentamento dos problemas de 
saúde da população em um determinado território” (17). 

 

Para fins analíticos e de gestão, Campos (2007) classifica a 

responsabilidade em macro e micro sanitária (18, p. 303): 

 

“A responsabilidade macro sanitária volta-se para a regionalização do 
Sistema, buscando a definição precisa do que compete a quem. (...) 
significa definir que modalidade e que volume de atenção caberia a cada 
município. Dentro de cada cidade, estabelecer do que se encarregará cada 
serviço hospitalar, de especialidades ou de urgências. (...). Há ainda a 
responsabilidade micro sanitária que depende da reorganização do trabalho 
em saúde, quer na atenção primária, enfermarias, ambulatórios ou centros 
de especialidades. Esta teria como alvo a inscrição de clientela com uma 
determinada equipe interdisciplinar. E também a constituição de sólidos 
vínculos terapêuticos entre essa equipe de referência e pacientes com seus 
familiares”. 

 

Com base na classificação proposta por Campos (2007), pode-se 

afirmar que o Pacto de Gestão trata das responsabilidades macro sanitárias 

no âmbito do SUS (18), tornando transparente o encargo de cada esfera de 

                                            

 

2 Região de saúde é o “espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de 
Municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de 
redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de 
integrar a organização, o planejamento e a execução de ações e serviços de saúde” (16). 
3 Atualmente denominados “Comissões Intergestores Regionais (CIR)” (16). 
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gestão no âmbito da organização da atenção e da gestão do sistema e dos 

serviços para o enfrentamento dos problemas de saúde da população em um 

determinado território – Figura 2-2 (17, 18). 

 

Figura 2-2. Responsabilidades sanitárias no âmbito do Sistema Único de 

Saúde, conforme Pacto pela Saúde. Fonte: Adaptado de (18). 

  

As responsabilidades gerais da gestão do SUS se referem às 

atribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

quanto à integralidade e equidade na atenção à saúde da população, 

financiamento tripartite do SUS, formulação e implementação de políticas de 

saúde, gestão e execução, acompanhamento e avaliação da Atenção 

Primária e de Média e Alta Complexidade, Programação Pactuada e Integrada 

da Atenção à Saúde,  estruturação da assistência farmacêutica e promoção 

do acesso e URM e a coordenação e execução das ações de Vigilância em 

Saúde, laboratórios de saúde pública, hemocentros/hemonúcleos (18). 

Após o Pacto pela Saúde, o principal marco legal para consolidação do 

SUS foi o Decreto nº 7.508/2011 (16). Este decreto regulamentou dispositivos 

da LOS quanto à organização do sistema, ao planejamento da saúde, à 

assistência à saúde e à articulação interfederativa, estabelecendo uma nova 

política de regionalização de saúde, com a conformação de RAS (Quadro 2-
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2), e propondo um novo pacto federativo, o COAP, o qual fortaleça os vínculos 

necessários à consolidação do SUS (16, 19, 20). 

 

Quadro 2-2. Diretrizes para a organização das Redes de Atenção à Saúde. 

D
e

fi
n

iç
ã
o

 

“Arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que 
integradas por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do 
cuidado”. 

O
b

je
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“Promover a integração sistêmica, de ações e serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, 
de qualidade, responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do Sistema, em termos de 
acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica”. 
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• Formação de relações horizontais entre os pontos de atenção à saúde4, diferenciados pelas distintas 
densidades tecnológicas que os caracterizam, porém igualmente importantes para o cumprimento dos 
objetivos da RAS; 

• Atenção primária à saúde como centro de comunicação; 

• Centralidade nas necessidades em saúde de uma população; 

• Responsabilização na atenção contínua e integral; 

• Cuidado multiprofissional, pelo compartilhamento de objetivos e compromissos com os resultados 
sanitários e econômicos; 

• Operacionalização por meio da interação de seus elementos constitutivos. 
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• População e área geográfica definida: A região de saúde5 é a delimitação territorial da RAS, portanto, 
a população sob sua responsabilidade é a que ocupa esta área geográfica; 

• Estrutura operacional: Constitui-se pelos diferentes pontos de atenção à saúde e pelas ligações que 
os comunicam, e contempla: 
1. Atenção primária à saúde: Centro de comunicação da RAS, tendo um papel chave na sua 

estruturação como ordenadora da rede e coordenadora do cuidado; 
2. Pontos de atenção secundária e terciária: Pontos de atenção de diferentes densidades 

tecnológicas para a realização de ações especializadas, ambulatoriais e hospitalares, que apoiam 
e complementam a Atenção Primária à Saúde; 

3. Sistema de apoio: Lugares institucionais onde se prestam serviços comuns a todos os pontos 
de atenção à saúde. Constituem-se pelos sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico; pelo 
sistema de Assistência Farmacêutica; e pelos sistemas de informação em saúde; 

4. Sistemas logísticos: São soluções em saúde, fortemente ancoradas nas tecnologias de 
informação, e ligadas ao conceito de integração vertical. Constituem-se pelo cartão de 
identificação das pessoas usuárias, prontuário clínico, sistemas de acesso regulado à atenção e 
sistemas de transporte em saúde. 

5. Sistema de governança: Compreende a gestão regional compartilhada da RAS. A Comissão 
Intergestores Regional (Decreto n° 7.508/2011) é o espaço permanente de pactuação e 
cogestão solidária e cooperativa onde é exercida a governança, a negociação e a construção 
de consensos, que viabilizem aos gestores interpretarem a realidade regional e buscarem a 
conduta apropriada para a resolução dos problemas comuns de uma região. Neste processo, 
são utilizados instrumentos e mecanismos de natureza operacional, como: roteiros de 
diagnóstico, planejamento e programações regionais, sistemas de informação e identificação 
dos usuários, normas e regras de utilização de serviços, processos conjuntos de aquisição de 
insumos, complexos reguladores, contratos de serviços, sistemas de certificação/acreditação, 
sistema de monitoramento e avaliação, comissões/câmaras técnicas temáticas. 

6. Sistema lógico de funcionamento, determinado pelo modelo de atenção à saúde. 

Fonte: Adaptado de (16, 21-23). 

                                            

 

4 Espaços onde se ofertam os serviços de saúde (14). 
5 “Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais e de rede de comunicação 
e infraestrutura de transportes compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 
planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (Art. 2, I)” (18)  
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Os principais aspectos do Decreto nº 7.508/2011 são comentados a seguir: 

 

• Quanto à organização do SUS:  

Estabelece a região de saúde como a delimitação territorial da RAS. 

Este espaço, conjugado por serviços de vários níveis de densidade 

tecnológica6, passa a ser a referência para as transferências de 

recursos entre os entes federativos, fortalecendo o planejamento 

regional, o qual deve integrar as necessidades de saúde da população 

da região com os serviços de todos os entes e os recursos financeiros 

(16,24). 

Quanto à hierarquização do SUS, determina a atenção primária, 

atenção de urgência e emergência e a atenção psicossocial como 

portas de entrada do sistema, sendo os serviços de atenção hospitalar 

e ambulatorial especializados referenciados por estas portas de 

entrada (16,24). 

• Quanto o planejamento da saúde: 

Define que o processo de planejamento seja ascendente, do nível local 

até o federal, integrado e regionalizado, tendo em vista que o SUS é o 

resultado da integração das ações e serviços públicos de saúde. 

Destaca ainda que, neste processo, devem ser ouvidos os Conselhos 

de Saúde e compatibilizadas as necessidades das políticas de saúde 

com a disponibilidade de recursos financeiros (16,24). 

• Quanto à assistência à saúde: 

Estabelece que a integralidade se inicia e se completa na RAS, 

mediante referenciamento na rede regional e interestadual. Assim, 

reconhece-se que a solidariedade entre os entes é imposição legal no 

SUS, circunscrita à região de saúde ou entre regiões de saúde, as 

quais devem se articular para o atendimento das necessidades de 

saúde do cidadão de forma integral (16,24). 

                                            

 

6  Compreendendo atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção 
ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde (16). 
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De acordo com Silva (2011), as RAS oferecem condição 

estruturalmente mais adequada para efetivação da continuidade do 

cuidado à saúde e integralidade da atenção, tendo grande importância 

na superação de lacunas assistenciais, racionalização e otimização 

dos recursos assistenciais disponíveis (25). Como padrão de 

integralidade para a assistência à saúde e a assistência farmacêutica 

no SUS, o Decreto nº 7.508/2011 estabelece a Relação Nacional de 

Ações e Serviços de Saúde (RENASES) e a Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME), respectivamente (16,24).  

• Da Articulação Interfederativa: 

As Comissões Intergestores – CIT no âmbito federal, CIB no âmbito 

estadual e CIR no âmbito da região de saúde – são definidas como as 

instâncias formais de pactuação entre os entes federativos no SUS, 

cujas decisões passam a ter garantia jurídica. Como inovação, 

estabelece o COAP, um instrumento para firmar o “acordo de 

colaboração entre os entes federativos para a organização da rede 

interfederativa de atenção à saúde”, que deve contemplar “as 

responsabilidades individuais e solidárias dos entes federativos, os 

indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de 

desempenho, os recursos financeiros (...), a forma de controle e 

fiscalização da sua execução e demais elementos necessários à 

implementação integrada das ações e serviços de saúde” (16,24). 

Para Campos (2007), instituir arranjos que garantam clareza na 

responsabilização, a exemplo no proposto pelo COAP, implica em 

revolução cultural e alteração dos padrões de gestão contemporânea, 

balizando com dados concretos o planejamento, os acordos 

interfederativos e o acompanhamento permanente de sistemas locais 

e de serviços de saúde (18).  

 

Para transição entre o Pacto pela Saúde e o COAP as 

responsabilidades dos entes federativos no âmbito do SUS foram 

repactuadas. O rol atual de responsabilidades sanitárias da União, Estados, 



51 

Distrito Federal e Municípios, consta na Resolução CIT nº 4, de 19 de julho de 

2012 (26).  

De fato, esse processo resultou em pequenas adequações do conteúdo 

do Pacto de Gestão, com atualização dos termos de acordo com a legislação 

vigente. As responsabilidades sanitárias dos entes federativos permaneceram 

organizadas em sete eixos e as principais alterações se referem à 

incorporação de responsabilidades sanitárias relacionadas a: 

1. Processo de planejamento e orçamento do SUS, considerando a 

implementação do PlanejaSUS e a publicação da Emenda Constitucional 

29/20007 e da Lei nº 141/20128; 

2. Avaliação de Tecnologias em Saúde, em virtude da instituição da 

Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (CONITEC).  

 

 

  

                                            

 

7 Emenda Constitucional 29/2000: Altera a Constituição Federal, estabelecendo  patamares 
mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde – estados e municípios 
devem alocar, por ano, 12% a 15% das receitas, respectivamente; e a União, para o primeiro 
ano (2000), deveria aplicar 5% em relação ao seu orçamento empenhado do período anterior 
(1999), com correções posteriores pela variação do PIB nominal (20). 
8 Lei nº 141/2012: Regulamenta artigos da Constituição Federal, com a atualização dos 
valores mínimos para o financiamento das ações e serviços públicos de saúde, a definição 
de “gastos em saúde” e a vinculação de recursos fiscais para o setor da saúde. Ainda, dá 
continuidade ao que já vinha sendo realizado em relação às transferências da União e dos 
estados aos municípios, que devem ser feitas diretamente aos Fundos Municipais de Saúde. 
Observa-se o reforço das formas de acompanhamento, fiscalização, controle e auditoria dos 
Recursos do SUS, o que possibilitou a compatibilidade entre a saúde e os instrumentos de 
planejamento orçamentário como o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 
e Lei Orçamentária Anual (LOA) (20). 
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2.2. ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SISTEMA ÚNICO DE 

SAÚDE 

 

 

Segundo Winslow (1920), a “(...) Saúde Pública é a ciência e a arte de 

evitar doença, prolongar a vida e promover a saúde física e mental, e a 

eficiência, através de esforços organizados da comunidade, visando o 

saneamento do meio, o controle das infecções comunitárias, a educação do 

indivíduo nos princípios da higiene pessoal, a organização de serviços 

médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o tratamento da 

doença e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que assegurarão a cada 

pessoa na comunidade o padrão de vida adequado para a manutenção da 

saúde” (apud (27)). 

Os medicamentos, apesar não serem suficientes para promover 

atenção à saúde, desempenham importante função na proteção, na 

conservação e na recuperação da saúde, sendo ferramentas básicas para a 

assistência à saúde (28) e ocupando um lugar dominante no sistema de saúde 

e no tratamento das doenças (29). De modo geral, essa relevância ocorre por 

razões técnicas, econômicas, político-sociais e estratégicas: 

 

• Tecnicamente, os medicamentos constituem o principal instrumento 

terapêutico utilizado na atualidade no processo saúde- 

-doença (28); 

• Em termos econômicos, tem participação elevada e crescente como 

componente de custo dos cuidados de saúde (28). Em 2001, por 

exemplo, a porcentagem que os sistemas de saúde dedicavam ao 

custeio dos medicamentos variava de 8%, em países desenvolvidos, a 

40% para países em desenvolvimento (29). Os medicamentos 

constituem o segundo maior item de despesa dos sistemas de saúde, 

somente superados pela atenção hospitalar. Ainda, os gastos com 

medicamentos tendem a crescer devido ao aumento do número de 
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pessoas que consomem medicamentos, de prescrições por paciente e 

do custo das prescrições que decorrem de inovações tecnológicas (22). 

Outro aspecto relevante consiste no ônus financeiro causado ao 

sistema de saúde em consequência da dificuldade no acesso aos 

medicamentos, que contribui para baixa resolução, agravamento de 

morbidades e incremento desnecessário de internações (28). 

• No campo político-social, ressalta-se a influência do Estado e outros 

atores sociais, como a indústria farmacêutica e a sociedade (28); 

• Estrategicamente, os medicamentos são importantes para a adesão 

social às ações de saúde. Muitas vezes, a comunidade participa de 

atividades para a melhoria da qualidade de vida em virtude da garantia 

do acesso ao medicamento (28). 

 

Sendo o medicamento um dos componentes fundamentais para 

atenção à saúde, sua utilização racional contribui para a qualidade dos 

serviços de saúde. Por outro lado, seu uso inadequado pode causar mais 

prejuízos do que benefícios à saúde dos indivíduos. É neste contexto que está 

inserida a assistência farmacêutica. 

Diversos conceitos para o termo assistência farmacêutica foram 

propostos ao longo dos anos (30, 31, 32, 33, 34). No Brasil, existe um 

consenso em assumir o conceito apresentado na PNAF: 

 

“Conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial 
e visando o acesso e o seu uso racional”, envolvendo “a pesquisa, o 
desenvolvimento e a produção de medicamentos, seleção, programação, 
aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e 
serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da 
obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população” (35). 

 

Conforme enfatiza Marin et al. (2006), é importante compreender que 

a assistência farmacêutica envolve atividades de caráter abrangente, 

multiprofissional e intersetorial, cujo objeto é as ações e serviços relacionados 

ao medicamento em suas diversas dimensões, com ênfase à relação com o 

paciente e a comunidade. Suas ações são destinadas à complementação e 
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apoio das ações de atenção à saúde, sendo essencial em todos os níveis de 

complexidade (36).  

A organização da assistência farmacêutica constitui-se em uma série 

de atividades interligadas e dependentes que contribuem para a integralidade 

da atenção à saúde. Apresenta componentes de natureza técnica, científica e 

operativa, integrados de acordo com a complexidade do serviço, 

necessidades e finalidades (36). Sua inter-relação sistêmica é representada 

na Figura 2-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-3. Ciclo da Assistência Farmacêutica. 

Fonte: Adaptado de (36) 

 

Segundo Araújo et al. (2005), a assistência farmacêutica pode ser 

compreendida como um modelo tecnológico em saúde9, composto por pelo 

menos duas subáreas, a tecnologia de gestão e a de uso do medicamento. A 

primeira tem como objetivo central garantir o abastecimento e o acesso aos 

medicamentos, a segunda objetiva seu uso correto e efetivo (31). 

Para Correr et al. (2011), a assistência farmacêutica compreende a 

gestão técnica da assistência farmacêutica e a gestão clínica do 

medicamento. A gestão técnica da assistência farmacêutica se caracteriza 

                                            

 

9 Segundo Campos (1979), “um modo como são produzidas as ações de saúde e a 
maneira como serviços de saúde e o Estado se organizam para produzi-las e distribuí-
las” – apud (31).  
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como um conjunto de atividades interdependentes e focadas na qualidade, no 

acesso e no URM, ou seja, na produção, seleção, programação, aquisição, 

distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos. A gestão 

clínica do medicamento inclui a dispensação especializada, o 

acompanhamento da adesão ao tratamento, a conciliação de medicamentos, 

a gestão de caso, o atendimento à demanda espontânea e a participação em 

grupos educativos, as quais integradas à equipe multiprofissional podem 

contribuir para melhoria da qualidade da atenção à saúde (37).
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Os principais pontos históricos do desenvolvimento da assistência farmacêutica como política pública no Brasil são 

apresentados na Figura 2-4. 

 

Figura 2-4. Desenvolvimento da Assistência Farmacêutica como política pública no Brasil. 

 

Fonte: elaborada pelo autor.
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A assistência farmacêutica como política pública no Brasil teve início 

em 1971, com a instituição da Central de Medicamentos (CEME) (38, 39). 

Este órgão, inicialmente vinculado à Presidência da República (38, 40), tinha 

por objetivo promover e organizar as atividades de assistência farmacêutica 

para população de reduzido poder aquisitivo; regular a produção e distribuição 

de medicamentos dos laboratórios farmacêuticos oficiais e nacionais; e 

coordenar mecanismos de distribuição e venda de medicamentos para uso 

nos níveis primário, secundário e terciário de atenção à saúde em todo o 

território nacional (38, 41, 42). 

A gestão da CEME era centralizada, realizada por uma comissão 

composta por um representante dos Ministérios da Marinha, do Exército, da 

Aeronáutica, do Trabalho e Previdência Social e da Saúde – aos quais 

estavam subordinados os laboratórios farmacêuticos oficiais (38, 41, 42). Sua 

atuação era orientada pelo Plano Diretor de Medicamentos (1973) e suas 

atividades financiadas pelo Orçamento Geral da União e por um convênio 

firmado com o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) (41-46).  

Com a reestruturação do Governo Federal em 1974, a CEME foi 

transferida ao Ministério da Previdência e Assistência Social (MPAS) (46, 

47). Ao integrar o Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social 

(SINPAS), passou apenas a produzir, comprar e distribuir os medicamentos 

às instituições públicas, com ênfase aos beneficiários da Previdência 

Social, na contramão de seus objetivos iniciais (46). 

Em 1985, a CEME se tornou responsabilidade do Ministério da Saúde 

(48). Um diagnóstico institucional realizado pela CEME no ano de 1987 

evidenciou lacunas importantes (pouca utilização da RENAME pelos médicos, 

desperdícios consideráveis de medicamentos, recursos financeiros 

insuficientes e pouco conhecimento das doenças prevalentes no país), os 

quais contribuíam para a ineficiência do Programa de Assistência 

Farmacêutica vigente (49). Frente a este diagnóstico, foi estabelecido um 

novo programa de Assistência Farmacêutica em âmbito nacional, o “Programa 

Farmácia Básica” (40, 49, 50). 
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O “Programa Farmácia Básica”, implantado em 1987, consistia na 

distribuição de medicamentos de uso ambulatorial aos municípios brasileiros, 

para o tratamento dos agravos mais comuns no âmbito da Atenção Primária 

à Saúde (APS). Este programa foi planejado em módulos-padrão, contendo 

48 medicamentos da RENAME vigente, em quantidade suficiente para suprir 

as necessidades de medicamentos de 3.000 pessoas por um período de seis 

meses. Após acréscimo dos medicamentos de uso contínuo, seu elenco 

alcançou 60 medicamentos, considerados de maior demanda na rede pública 

de saúde (40, 49, 51). 

Na definição do elenco de medicamentos e na concepção do módulo 

padrão do “Programa Farmácia Básica” foram consideradas as diversidades 

regionais quanto ao perfil epidemiológico, entretanto a sua implantação em 

nível nacional não contemplou estas diversidades. Como consequência, havia 

falta de alguns medicamentos e o excesso de outros, o que incorria em 

desperdício. A falta de planejamento na produção e distribuição dos 

medicamentos do programa resultava no recebimento de medicamentos com 

data de validade próxima ao vencimento pelas unidades de saúde, o que 

promovia grandes perdas (51).  

Apesar de 73% (3.370) dos municípios brasileiros terem sido 

beneficiados com o “Programa Farmácia Básica” (51), o mesmo foi encerrado 

no ano seguinte de sua implementação, em virtude de inúmeros problemas, 

principalmente decorrentes da centralização dos processos de programação 

e aquisição de medicamentos, não correspondentes à realidade dos serviços 

de saúde estaduais e municipais (49). 

O ano de 1988 foi marcado por importantes avanços, com a publicação 

da Constituição Federal e a realização do I Encontro Nacional de Assistência 

Farmacêutica e Política de Medicamentos (I ENAFPM) (5, 30). 

O I ENAFPM inaugurou a reorientação da assistência farmacêutica no 

Brasil (52), sendo a primeira vez que a sociedade civil se reuniu para discutir 

o estabelecimento de uma Política de Assistência Farmacêutica e de 

Medicamentos (31). Na ocasião foi apresentado o diagnóstico do setor 
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farmacêutico brasileiro (52), sendo ressaltado como prioritária a ampliação da 

Assistência Farmacêutica e sua inserção no SUS (53). 

Assim, em 1990, a LOS inseriu dentre as atribuições do SUS a 

execução de ações de assistência terapêutica integral, inclusive de 

assistência farmacêutica (Figura 2-5) (7). 

 

 

Figura 2-5. Marcos legais do Sistema Único de Saúde e da Assistência 

Farmacêutica. Fonte: Adaptado de (5, 7) 

 

De acordo com Negri (2002), no início da década de 90 a atuação do 

Estado em assistência farmacêutica foi deficiente (53). A aquisição de 

medicamentos continuou sendo realizada pelo Ministério da Saúde, SES e 

SMS que mantinham convênio com a CEME (37), um órgão com atuação 

contestada, devido à denúncias de corrupção (53, 54), descompromisso da 

direção com as finalidades do órgão, desmantelamento da estrutura técnico-

organizacional, desarticulação com as estruturas estaduais e municipais do 

sistema, perdas relevantes de medicamentos, bem como deficiências e 

ociosidade dos laboratórios oficiais (53, 55). Como resultado, houve queda 

em 20% na cobertura de medicamentos no SUS entre 1991 e 1992 (53). 

Diante das dificuldades enfrentadas pela CEME na década de 1990, 

alguns estados brasileiros avançaram na elaboração de programas estaduais 

de assistência farmacêutica voltados a APS: 
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• Abril/1995 – Estado do Paraná – Programa Farmácia Básica; 

• Agosto/1995 – Estado de São Paulo – Programa Dose Certa; 

• Agosto/1997 – Estado de Minas Gerais – Farmácia Essencial (51). 

 

“Estes programas apresentam como objetivo comum garantir o tratamento 
eficaz das patologias mais frequentes em cada estado, expandindo o acesso 
e a resolubilidade da rede no atendimento das necessidades individuais e 
coletivas da população de baixa renda, integralizando a distribuição e 
dispensação de medicamentos às ações de saúde em nível básico” (51). 

 

Considerando a experiência anterior e tendo como exemplo os 

programas estaduais de assistência farmacêutica, o “Programa Farmácia 

Básica” foi retomado pela CEME em 1997 (56, 57). Em sua reformatação, o 

módulo padrão passou a ser composto por 40 medicamentos produzidos por 

laboratórios oficiais, em quantidade suficiente para suprir as necessidades de 

3.000 pacientes por um período de três meses. O programa foi destinado a 

municípios com até 21.000, com exceção aos situados nos três estados em 

que o processo de organização da assistência farmacêutica na APS já havia 

se iniciado, os quais foram contemplados com recursos financeiros para 

financiamento dos programas estaduais vigentes (33, 49, 56, 57). 

Em meio a críticas de ineficiência e desperdício, a CEME foi desativada 

em 1997 e suas atividades foram pulverizadas entre os órgãos do Ministério 

da Saúde, Estados e Municípios (39, 40, 58). A coordenação do “Programa 

Farmácia Básica” passou a ser responsabilidade da Diretoria de Programas 

Estratégicos do Ministério da Saúde, que reformulou o programa, mais uma 

vez, com redução do elenco para 32 medicamentos e ampliação da cobertura 

para 4.447 municípios (28, 57).  

A extinção da CEME, atrelada à política de descentralização da gestão 

no SUS (instituição do Piso da Atenção Básica – PAB10), marcam a revisão 

                                            

 

10 O Piso da Atenção Básica (PAB) era composto por uma parte fixa para a assistência básica e uma 

parte variável relativa a incentivos para o desenvolvimento de ações no campo específico a atenção 
básica, a vigilância epidemiológica e ambiente, a programa de agentes comunitários de saúde, ao 
controle de carências nutritivas e assistência farmacêutica básica (28) 
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da atuação dos entes federativos quanto a Assistência Farmacêutica no SUS 

(49, 53).  

Por meio da Norma Operacional Básica 1/1996, foi estabelecido como 

papel do gestor federal a reorientação e implementação da PNM e da PNAF, 

e como responsabilidade dos Estados a formulação e execução da Política 

Estadual de Assistência Farmacêutica e a estruturação e operacionalização 

da assistência farmacêutica em seu âmbito (32, 59). 

Assim, no final da década de 90 foi publicada a PNM (Portaria GM nº 

3.916, de 30 de outubro de 1998) (34), o primeiro documento formal e 

abrangente do governo brasileiro sobre a questão de medicamentos no 

contexto da reforma sanitária (40).  

Tendo como base os princípios e diretrizes do SUS (50) e as diretrizes 

da OMS (40), a PNM estabeleceu as diretrizes da ação pública com o 

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

medicamentos, a promoção do uso racional, e o acesso da população àqueles 

considerados essenciais” (34). São diretrizes da PNM: 

I. Adoção da RENAME – instituída pela Portaria GM nº 507/1999; 

II. Regulamentação sanitária de medicamentos – com ênfase a 

estruturação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (Lei nº 

9.782/1999) e a promoção do uso de medicamentos genéricos (Lei 

nº 9.787/1999); 

III. Reorientação da Assistência Farmacêutica – fundamentada na 

descentralização da gestão; 

IV. Promoção do URM – com a implementação de instrumentos 

norteadores da prescrição e dispensação dos medicamentos 

(RENAME e Formulário Terapêutico Nacional) e incentivo ao 

desenvolvimento de ações de farmacovigilância e da 

farmacoepidemiologia; 

V. Desenvolvimento científico e tecnológico – com o incentivo a 

pesquisas e implementação de uma Política de Ciência, Tecnologia 

e Inovação em Saúde; 
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VI. Promoção da produção de medicamentos – em especial, 

medicamentos genéricos e medicamentos de interesse para saúde 

pública; 

VII. Garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos – 

destacando-se as atividades de inspeção e fiscalização e a 

implementação da Rede Brasileira de Laboratórios Analíticos 

Certificadores em Saúde (REBLAS); 

VIII. Desenvolvimento e capacitação de recursos humanos (34, 60, 61). 

 

Uma vez que “uma política de medicamento é tanto um compromisso 

para se atingir um objetivo como uma diretriz de ação”, na PNM foi definido 

também um conjunto de prioridades destinadas ao alcance das diretrizes e 

efetiva implantação desta política país (29, 34). Outro aspecto relevante da 

PNM, destacado por Araújo et al. (2005), diz respeito ao detalhamento das 

funções e responsabilidades quanto à assistência farmacêutica nas várias 

esferas do sistema de saúde (31, 34).  

Conforme destaca Vieira (2001), tradicionalmente, o financiamento 

federal da assistência farmacêutica se dava por meio de programas, com 

regulamentação própria, recursos específicos e um elenco de medicamentos 

de uso ambulatorial para cada programa criado. Ainda, a conformação dos 

programas variava: eram constituídos para uma doença específica (como 

tuberculose, hanseníase ou AIDS), para determinado nível de complexidade 

de atenção à saúde (APS ou alta complexidade) ou para linhas de cuidado 

(Saúde da Mulher, Saúde Mental) (62). 

Entretanto, a partir da publicação da PNM, o processo de 

descentralização da assistência farmacêutica no SUS foi intensificado (41), 

com a adequação dos papéis dos gestores do SUS: 

• O gestor federal passou a participar do processo, mediante o repasse 

de recursos financeiros fundo-a-fundo e cooperação técnica à Estados 

e Municípios; 
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• O gestor estadual teve enfatizadas suas funções de cooperação 

técnica e financeira aos municípios no desenvolvimento da assistência 

farmacêutica; 

• Os municípios passaram a gerir a aquisição de medicamentos 

essenciais dispensados na APS (34, 41, 63). 

 

Em 1999 foi instituído pelo Ministério da Saúde o “Incentivo à 

Assistência Farmacêutica Básica (IAFB)”, cuja configuração se mantém 

atualmente. O IAFB era um financiamento tripartite destinado à aquisição de 

medicamentos essenciais para APS, com um per capta anual definido para 

ser alocado pelos Governos Federal (R$ 1,00 hab./ano), Estadual e Municipal 

(no mínimo R$ 0,50 hab./ano), sendo a transferência dos recursos federais 

condicionada à contrapartida dos outros entes federativos (64).  

Eram elegíveis ao IAFB os municípios aderentes a um Plano Estadual 

de Assistência Farmacêutica, o qual estava sujeito à aprovação pelos 

Conselhos de Saúde e fundamentavam-se na descentralização da gestão; no 

diagnóstico da situação de saúde; no diagnóstico das atividades 

desenvolvidas na assistência farmacêutica; nos recursos humanos, materiais 

e financeiros disponíveis e necessários; na capacitação e aperfeiçoamento 

dos recursos humanos envolvidos em sua operacionalização (64). 

Com o IAFP os medicamentos também passaram a ser adquiridos e 

distribuídos pelas SES e SMS (54, 63), as quais eram responsáveis por definir 

uma relação de medicamentos essenciais específica, baseada na RENAME 

e composta por um elenco mínimo e obrigatório de medicamentos (64).  

Assim, o acesso à assistência farmacêutica no SUS passa a ser 

resultante da conjugação de programas do Ministério da Saúde, das SES e 

SMS (28, 64). 

A institucionalização da assistência farmacêutica no Ministério da 

Saúde ocorreu em 2003, com a criação do Departamento de Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), vinculado à Secretaria de 

Ciência e Tecnologia e Insumos Estratégicos (SCTIE) em 2003 (65). 
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No mesmo ano foram realizadas duas conferências nacionais, a I 

Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, cujo 

objetivo principal foi analisar a situação atual da assistência farmacêutica no 

SUS (66), e a 12ª Conferência Nacional de Saúde – Conferência Sérgio 

Arouca, que contemplou entre os eixos temáticos a assistência farmacêutica 

(67).  

As propostas aprovadas nas conferências nacionais – destaque para 

as apresentadas no Quadro 2-3 (frisos do autor) – subsidiaram a aprovação 

da Resolução CNS n° 338, de 06 de maio de 2004, que estabelece a PNAF, 

pelo Conselho Nacional de Saúde (35). 

 
Quadro 2-3. Propostas das conferências nacionais de medicamentos e 

assistência farmacêutica e de saúde de 2003.  

I Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica 

• Definir uma Política Nacional de Assistência Farmacêutica que seja norteadora da Política de 
Medicamentos; 

• Elaborar e/ou orientar a Política Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica, 
reorientando as políticas estaduais e municipais, explicitando suas diretrizes, competências, 
financiamento, prioridades e linhas estratégicas de atuação, visando a garantir a necessidade, 
segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da 
população àqueles considerados essenciais, fortalecendo-os como parte integrante das ações de 
saúde. 

• Garantir a inserção de uma efetiva Assistência Farmacêutica na Política de Saúde. 

• Implantar uma política única de Assistência Farmacêutica, sob fiscalização dos Conselhos de 
Saúde (...), com planejamento participativo nas três esferas de governo, (...) . 

• Promover a integralidade nas ações de Assistência Farmacêutica e Política Nacional de Saúde; 

• Promover a inserção e a regulamentação da Atenção Farmacêutica no SUS, a partir da proposta 
do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, como mecanismo de acompanhamento e 
avaliação da terapêutica e de problemas relacionados a medicamentos, (...) da promoção da 
saúde com vistas à melhoria da qualidade de vida dos usuários. 

12ª Conferência Nacional de Saúde 

10. Promover a pactuação e a repactuação entre as três esferas de governo nas comissões 
intergestores em relação ao desenvolvimento das seguintes ações: 
V. Efetivação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica, (...), de acordo com as 

definições da I Conferência Nacional de Medicamentos e Assistência Farmacêutica. 

Fonte: Adaptado de (66, 67). 

 

A PNAF reforça o caráter amplo da assistência farmacêutica, a situa 

como parte integrante da Política Nacional de Saúde e avança na 
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consolidação do cuidado farmacêutico, ao inserir dentre suas ações a Atenção 

Farmacêutica11 (35). 

Os eixos estratégicos da PNAF são: 

I. A garantia de acesso e equidade às ações de saúde, inclui, 

necessariamente, a Assistência Farmacêutica; 

II. Manutenção de serviços de assistência farmacêutica na rede 

pública de saúde, nos diferentes níveis de atenção, considerando 

a (...) articulação e a observância das prioridades regionais (...); 

III. Qualificação dos serviços de assistência farmacêutica existentes, 

(...), nos diferentes níveis de atenção; 

IV. Descentralização das ações, com definição das responsabilidades 

dos gestores, de forma pactuada e visando a superação da 

fragmentação em programas desarticulados; 

V. Desenvolvimento, valorização, formação, fixação e capacitação de 

recursos humanos; 

VI. Modernização e ampliação da capacidade instalada e de produção 

dos Laboratórios Farmacêuticos Oficiais, (...); 

VII. Utilização da RENAME, (...), como instrumento racionalizador das 

ações no âmbito da assistência farmacêutica; 

VIII. Pactuação de ações intersetoriais que visem à internalização e o 

desenvolvimento de tecnologias que atendam às necessidades de 

produtos e serviços do SUS, nos diferentes níveis de atenção; 

IX. Implementação de forma intersetorial, (...), de uma política pública 

de desenvolvimento científico e tecnológico, (...); 

X. Definição e pactuação de ações intersetoriais que visem à 

utilização das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no 

processo de atenção à saúde, (...); 

                                            

 

11 Modelo de prática farmacêutica, em que ocorre a interação direta do farmacêutico com o 
usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e 
mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida (35). 
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XI. Construção de uma Política de Vigilância Sanitária que garanta o 

acesso da população a serviços e produtos seguros, eficazes e 

com qualidade; 

XII. Estabelecimento de mecanismos adequados para a regulação e 

monitoração do mercado de insumos e produtos estratégicos para 

a saúde, incluindo os medicamentos; 

XIII. Promoção do URM, por intermédio de ações que disciplinem a 

prescrição, a dispensação e o consumo (35). 

 

Além da PNAF, em 2004 foi instituído o “Programa Farmácia Popular 

do Brasil” (PFPB) (68). Este programa, coordenado de forma conjunta pelo 

Ministério da Saúde e pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), era destinado 

principalmente à população usuária dos serviços privados de saúde, com 

renda familiar entre 04 e 10 salários mínimos (69, 10). Consistia na 

dispensação de medicamentos a preço de custo em uma rede de farmácias 

públicas (“Farmácias Populares”), sob gestão da Fiocruz ou resultantes de 

convênios firmados com Estados, Distrito Federal, Municípios e hospitais 

filantrópicos (60, 66, 68), as quais foram extintas em 2017 (71).  

Dois anos após a sua criação, foi expandido a farmácias e drogarias da 

rede privada, credenciadas pelo Ministério da Saúde, pelo “Programa Aqui 

Tem Farmácia Popular”, que permanece vigente (62, 68, 70). O elenco de 

medicamentos do “Programa Aqui Tem Farmácia Popular” contempla um 

grande número de classes terapêuticas (62) para as condições de saúde 

mais prevalentes na população (70). O mecanismo de financiamento 

principal do programa é o copagamento, com subsídio pelo Ministério da 

Saúde de até 90% do preço do medicamento, e complementação pelo 

cidadão, por desembolso direto, do restante (70).  

Diante da necessidade da implementação de ações intersetoriais 

voltadas à utilização das plantas medicinais e medicamentos fitoterápicos no 

processo de atenção à saúde (35), foi instituída em 2006 a PNPMF (72). A 

PNPMF apresenta 27 diretrizes voltadas ao acesso seguro e o uso racional 

de plantas medicinais e fitoterápicos, promovendo o uso sustentável da 
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biodiversidade, o desenvolvimento da cadeia produtiva e da indústria 

nacional, e a educação permanente (72). 

Em 2006 foi instituído também o Pacto pela Saúde (vide item 1.1 deste 

Capítulo) (17), em que se destacam dois aspectos: 

• Definição das responsabilidades sanitárias dos entes federativos, 

incluindo no rol de responsabilidades gerais a assistência farmacêutica 

– “Promover a estruturação da assistência farmacêutica e garantir, em 

conjunto com as demais esferas de governo, o acesso da população 

aos medicamentos cuja dispensação esteja sob sua responsabilidade, 

fomentando seu uso racional e observando as normas vigentes e 

pactuações estabelecidas”; 

• Instituição do bloco de financiamento para a assistência 

farmacêutica, referente ao agrupamento dos programas existentes, 

facilitando a execução financeira por parte dos gestores do SUS (17, 

62). Sua evolução temporal é apresentada no Quadro 2-4. 

 

Quanto ao financiamento da assistência farmacêutica no SUS, Vieira 

(2010) destaca a existência de uma lacuna na oferta de medicamentos para 

atendimento da população nos serviços de média complexidade em saúde.  

 

“Como existe uma indefinição sobre a responsabilidade de financiamento em 
relação a esses medicamentos, comumente nenhum gestor assume o 
compromisso com a oferta, prejudicando a integralidade da assistência 
terapêutica” (62). 

 

O financiamento de medicamentos para atenção hospitalar e 

oncológica, via de regra, ocorre por meio de procedimento hospitalar, sendo 

realizados repasses de recursos do Ministério da Saúde aos gestores do SUS, 

para pagamento aos prestadores, na forma de “pacotes” que abrangem uma 

série de serviços, conforme a Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (62, 82). 
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Quadro 2-4. Evolução temporal do Bloco de Financiamento para a Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde. 

Componente 
Assistência 

Farmacêutica 

Portaria 399/2006 
Pacto pela Saúde 

Portaria 699/2006 
Portaria 
204/2007 

Portaria 3237/2007 
Portaria 2981/2009 
Portaria 2982/2009 

Portaria 1554/2013 
Portarias 1555/2013 e 

2.001/2017 

Básico 
(CBAF) 

– Financiamento para Assistência Farmacêutica na Atenção Primária a Saúde. 

– Responsabilidade dos três gestores do Sistema Único de Saúde. 

– Composição: 
→ Parte fixa: valor per 
capita para medicamentos 
na Atenção Primária à 
Saúde, transferido aos 
Municípios, Distrito Federal 
ou Estados, conforme 
pactuação bipartite, com 
contrapartida financeira dos 
estados e municípios; 
→ Parte variável: valor per 
capita para Programas de 
Hipertensão e Diabetes 
(exceto insulina); Asma e 
Rinite; Saúde Mental; 
Saúde da Mulher; 
Alimentação e Nutrição e 
Combate ao Tabagismo. 

– Composição: parte 
fixa e variável, 
conforme definido no 
Pacto pela Saúde; 
– Esclarecimento da 
contrapartida 
financeira dos estados 
e municípios, 
integrante da parte 
fixa; 
– Inclusão do 
financiamento da 
insulina na parte 
variável; 
– Possibilidade de 
execução da parte 
variável de forma 
centralizada ou 
descentralizada, 
mediante pactuação 
tripartite, 
implementação e 
organização de 
serviços de referência. 

– Composto de 
parte fixa e 
variável, 
conforme 
definido no 
Pacto pela 
Saúde; 
– Centralização 
da execução dos 
recursos 
financeiros da 
parte variável 
relativos à 
insulina pelo 
Ministério da 
Saúde, 
conforme 
pactuação 
tripartite. 
 

– Integração dos valores das 
partes fixa e variável 
(Hipertensão e Diabetes, 
Asma e Rinite e Saúde Mental) 
em um valor único de 
financiamento, com aplicação 
de valores mínimos com base 
per capta; 
– Transferência do 
financiamento dos 
medicamentos e insumos para 
o Combate ao Tabagismo e 
para a Alimentação e Nutrição 
para o Componente 
Estratégico; 
– Financiamento e aquisição 
centralizados pelo Ministério 
da Saúde das insulinas, 
contraceptivos e insumos do 
Programa Saúde da Mulher. 
– Financiamento de insumos 
para pacientes 
insulinodependentes pelos 
Estados, Distrito Federal e 
Municípios. 

– Manutenção da 
forma de 
organização do 
Componente, com 
atualização dos 
valores financeiros; 
– Definição de 
mecanismo para 
utilização de até 
15% das 
contrapartidas 
municipais e 
estaduais para 
adequação de 
espaço físico e 
aquisição de 
equipamentos e 
mobiliários das 
farmácias, e 
educação 
continuada em 
Assistência 
Farmacêutica. 

– Financiamento de 
medicamentos e insumos 
(incluindo aqueles para usuários 
insulinodependentes) com 
aplicação de valores mínimos com 
base per capta: 
- União: R$ 5,58 hab./ano; 
- Estados e Municípios: R$ 2,36 
hab. /ano; 
- Distrito Federal: R$ 4,72 
hab./ano. 
– Manutenção do mecanismo para 
utilização de até 15% das 
contrapartidas estaduais e 
municipais para qualificação da 
Assistência Farmacêutica. 
– Manutenção do financiamento e 
aquisição centralizados pelo 
Ministério da Saúde de insulinas, 
contraceptivos e insumos do 
Programa Saúde da Mulher. 

Estratégico 
(CESAF) 

– Financiamento e 
fornecimento de 
medicamentos para 
controle de endemias; 
doenças sexualmente 
transmissíveis/Aids; 
coagulopatias; imunização 
e insulina. 

– Transferência do 
financiamento da 
insulina para o 
Componente Básico. 

― ― ― 

– Ampliação do elenco de 
medicamentos para doenças 
consideradas “problemas de 
saúde pública”: tuberculose; 
hanseníase; tabagismo; doenças 
sexualmente transmissíveis/Aids; 
endemias focais; coagulopatias; 
alimentação e nutrição, influenza e 
imunização. 
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Quadro 2-4. Evolução temporal do Bloco de Financiamento para a Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde 

(cont.). 

Componentes 
Portaria 399/2006 
Pacto pela Saúde 

Portaria 699/2006 Portaria 204/2007 Portaria 3237/2007 
Portaria 2981/2009 
Portaria 2982/2009 

Portaria 1554/2013 
Portarias 1555/2013 e 

2.001/2017 

Dispensação 
Excepcional  

(2006 – 2009) 
 

Especializado 
(CEAF, 

Nov/2009 – 
 2017) 

– Financiamento para aquisição e distribuição de 
medicamentos para tratamento de doenças que 
compunham o Grupo “36 – Medicamentos” da 
Tabela do Sistema de Informações Ambulatoriais. 
– Co-financiamento entre os gestores federal e 
estadual. 
– Repasse de recursos financeiros do Ministério 
da Saúde aos Estados, mensalmente, com base 
na emissão de Autorizações para Pagamento de 
Alto Custo. 

– Definição de 
mecanismo para 
informação dos valores a 
serem transferidos 
mensalmente às 
Secretarias de Saúde 
dos Estado e do Distrito 
Federal (portaria 
trimestral). 
 

― 

– Financiamento de medicamentos de uso ambulatorial, 
cujas linhas de cuidado estão definidas em Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas, publicados pelo 
Ministério da Saúde; 
– Agrupamento dos medicamentos: 
→ Grupo 1: Medicamentos financiados pelo Ministério da 
Saúde, sendo adquiridos pelo Ministério da Saúde 
(Grupo 1A) e Secretarias de Saúde dos Estados e do 
Distrito Federal, mediante transferência de recursos 
financeiros do Ministério da Saúde (Grupo 1B);  
→ Grupo 2: Medicamentos sob responsabilidade dos 
Estados e Distrito Federal; 
→ Grupo 3: Medicamentos sob responsabilidade dos 
Municípios e Distrito Federal, constantes no Componente 
Básico. 
– Manutenção do mecanismo para informação dos 
valores a serem transferidos mensalmente às 
Secretarias de Saúde dos Estado e do Distrito Federal 
pelo Ministério da Saúde. 
– Atualização dos medicamentos na Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais, que passam a compor o Grupo 06, 
Subgrupo 04. 

Organização da 
Assistência 

Farmacêutica 
― ― 

 
– Novo Componente; 
– Constituído por 
recursos federais 
destinados ao custeio de 
ações e serviços 
inerentes à assistência 
farmacêutica. 

– Exclusão do 
Componente; 
– Alocação de recursos 
para estruturação da 
Assistência Farmacêutica 
no Bloco de 
Financiamento da Gestão 
do Sistema Único de 
Saúde (Componente para 
a Qualificação da Gestão 
do Sistema Único de 
Saúde). 

― ― 

Fonte: Adaptado de (17, 73-82). 
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Em relação aos avanços recentes, destacam-se dois marcos legais. O 

primeiro é a Lei nº 12.401/2011 (84), que: 

1. Delimita a Assistência Farmacêutica integral, como direito do cidadão: 

 

“I – Dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, 
cuja prescrição esteja em conformidade com as diretrizes terapêuticas 
definidas em protocolo clínico para a doença ou o agravo à saúde a ser 
tratado ou, na falta do protocolo (...) (Art. 19-M)” 
“– com base nas relações de medicamentos instituídas pelo gestor federal do 
SUS, (...);  
– no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de forma suplementar, com 
base nas relações de medicamentos instituídas pelos gestores estaduais do 
SUS;  
– no âmbito de cada Município, de forma suplementar, com base nas relações 
de medicamentos instituídas pelos gestores municipais do SUS (Art. 19-P)” 
“II – oferta de procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial 
e hospitalar, constantes de tabelas elaboradas pelo gestor federal do SUS, 
realizados no território nacional por serviço próprio, conveniado ou contratado 
(Art. 19-M)” (84).  

 

2. Estabelece como atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela 

CONITEC, a incorporação, a exclusão ou a alteração pelo SUS de 

novos medicamentos, bem como a constituição ou a alteração de 

protocolo clínico ou de diretriz terapêutica; 

3. Define que a responsabilidade financeira pelo fornecimento de 

medicamentos deve ser pactuada na CIT. 

 

O segundo é o Decreto n° 7508/2011 (16). Neste Decreto foram 

impostas as seguintes exigências para o acesso a medicamentos no SUS:  

I. Estar o cidadão assistido por ações e serviços de saúde do SUS;  

II. Ter o medicamento sido prescrito por profissional de saúde do SUS;  

III. Estar a prescrição em conformidade com a RENAME, os protocolos 

clínicos e as diretrizes terapêuticas;  

IV. Ter a dispensação ocorrido em unidades de saúde do SUS (16). 

 

Por ter sido reafirmada como responsabilidade interfederativa (26), a 

assistência farmacêutica também foi inserida no padrão mínimo nacional do 

COAP (vide item 1.1 deste Capítulo), outra inovação apresentada no Decreto 
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n° 7508/2011, compondo a programação geral das ações e serviços de saúde 

na região de saúde (16). 

A RENAME, que consiste na seleção de medicamentos para atendimento 

de doenças ou de agravos no sistema público de saúde (16), foi definida como 

“padrão de integralidade” para Assistência Farmacêutica no SUS (24). A 

versão vigente – RENAME 2017 (85) – foi estruturada em cinco anexos, 

correspondentes à lógica de financiamento da Assistência Farmacêutica no 

SUS12 (86). 

Osorio-de-Castro et al (2017), em um estudo de avaliação das 

RENAME brasileiras publicadas no período de 2000 a 2014, concluiu que a 

organização da lista de acordo com o financiamento público de medicamentos 

a partir de 2012 resultou em (i) maior importância aos atores políticos e 

administrativos interessados (stakeholders), (ii) tendência de aumento no 

número de medicamentos ao longo dos anos, (iii) diminuição do uso da lista 

modelo da OMS como referência e (iv) substituição do processo de 

revisão/atualização da lista de medicamentos essenciais pelo produto da 

incorporação de medicamentos no SUS (87).  

Considerando as novas diretrizes pactuadas para atualização da 

RENAME, a lista está em revisão pelo Ministério da Saúde e será organizada 

de forma a identificar os medicamentos oferecidos em todos os níveis de 

atenção e nas linhas de cuidado (88).  

Os desafios que se apresentam à assistência farmacêutica 

relacionam-se a situação de saúde da população brasileira e ao atual 

estágio de desenvolvimento do sistema de saúde. 

Quanto à situação de saúde dos brasileiros tem-se: 

• Do ponto de vista demográfico: Transição demográfica acelerada, 

caracterizada por baixas taxas de fecundidade, continuidade do 

crescimento da população como resultado dos padrões de fecundidade 

                                            

 

12 Conforme Resolução CIT nº 1, de 17 de janeiro de 2012: I – Relação Nacional de 
Medicamentos do CBAF; II – Relação Nacional de Medicamentos do CESAF; III – Relação 
Nacional de Medicamentos do CEAF; IV – Relação Nacional de Insumos Farmacêuticos; V – 
Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar (86). 
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anteriores, e envelhecimento populacional, sendo estimado para 2015 

que o número de pessoas maiores de 65 anos ultrapasse o número de 

jovens (22, 23). 

• Do ponto de vista epidemiológico: Transição epidemiológica 

singular, com a existência de uma tripla carga de doenças, manifestada 

na convivência de doenças infecciosas, parasitárias e problemas de 

saúde reprodutiva, causas externas – como homicídios e acidentes de 

trânsito – e doenças crônicas degenerativas, cujo crescente incremento 

está relacionado ao rápido processo de envelhecimento populacional 

(22, 23). 

O envelhecimento populacional cria demandas, para as quais o 

atendimento requer a constante adequação do sistema de saúde e a 

transformação do modelo de atenção prestada, de modo a conferir prioridade 

aos aspectos preventivos das ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde (22). 

Neste contexto, como estratégia para organização do SUS foram 

propostas as RAS (16, 21). Pelas diretrizes pactuadas em 2010, a assistência 

farmacêutica foi descrita como um dos elementos fundamentais para sua 

estruturação, figurando um sistema de apoio, caracterizado pela prestação de 

ações e serviços comuns, transversais, a todas as RAS (16, 89). 

Mendes (2011), ao representar a estrutura operacional das RAS, indica 

que, de forma figurada, a assistência farmacêutica se apresenta como um nó 

da RAS, integrado aos outros pontos de atenção à saúde por meio dos 

sistemas logísticos e de governança – Figura 2-6 (22, 23). 

 



73 

 

Figura 2-6. Estrutura operacional das redes de atenção à saúde, proposta 

por Mendes (2010).  

Fonte: (23) 

 

Entretanto, considerando que as RAS visam responder de forma 

organizada e integrada às demandas de saúde da população e que o principal 

desafio é a garantia da integralidade do cuidado (16, 21), seria estratégica a 

(re)discussão do papel da assistência farmacêutica nas redes e sobre como 

avançar na perspectiva do cuidado integral em saúde (89, 90, 91). 

A fim de contribuir efetivamente com o processo de cuidado, a 

assistência farmacêutica deve ampliar seu escopo, por meio da incorporação 

de tecnologias de gestão clínica do medicamento, associadas às tecnologias 

já existentes de gestão técnica da assistência farmacêutica (38). O 

farmacêutico, por sua vez, deve desempenhar atribuições técnico-gerenciais 

e clínicas no âmbito do SUS, conforme propôs o CFF em 2013 (92, 93). 

Tais aspectos são reforçados pelos achados de Araujo e colaboradores 

(2017) em um estudo de caracterização dos serviços farmacêuticos prestados 

no SUS em 43 regiões de saúde do país, contempladas no Projeto QualiSUS-

Rede, o qual foi desenvolvido pelo Ministério da Saúde em parceria com o 

Banco Mundial. Os autores reiteram a ”necessidade da efetiva estruturação 

da Assistência Farmacêutica nas RAS, superando uma visão restritiva das 

atividades de assistência farmacêutica, que valoriza quase que 
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exclusivamente seu componente logístico em detrimento da clínica, para 

ampliar e qualificar o acesso da população aos medicamentos, e qualificar o 

cuidado em saúde ofertado aos usuários do sistema” e sugerem a 

necessidade de revisão da Portaria nº 4.279/2010, que apresenta as diretrizes 

para estruturação das RAS (89). 

O desenvolvimento de modelos inovadores que norteiem as práticas da 

Assistência Farmacêutica nas RAS, construídos de forma sistêmica e 

contemplando tecnologias adequadas às necessidades do Sistema de Saúde 

e dos usuários (94), tem sido objeto de estudo de diversos autores (22, 37, 

73, 90, 91, 95-97). Estes são unânimes ao considerar o caráter amplo da 

assistência farmacêutica – envolvendo atividades de pesquisa, 

desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos, seleção, 

programação, aquisição, distribuição, dispensação de medicamentos, 

garantia da qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação 

de sua utilização – e a farmácia como estabelecimento de saúde (98), e ao 

inserirem as atividades clínicas do farmacêutico dentre as ações 

fundamentais. 

O Ministério da Saúde, por sua vez, visando contribuir para o processo 

de aprimoramento e integração das atividades da Assistência Farmacêutica 

nas RAS, implantou o Programa Nacional de Qualificação da Assistência 

Farmacêutica no SUS (QUALIFAR-SUS), organizado em quatro eixos: 

estrutura, informação, educação e cuidado. Os principais objetivos do 

programa são a estruturação física dos serviços farmacêuticos, 

disponibilidade de informações que proporcionem avaliação das ações e 

serviços de saúde, promoção da educação permanente para o aprimoramento 

das práticas profissionais e inserção das práticas clínicas no âmbito da 

Assistência Farmacêutica (99).  

Para concluir, conforme afirmam Araújo e colaboradores (2017): na 

implementação da RAS, “é igualmente importante ampliar e aprimorar o 

acesso da população aos medicamentos assim como qualificar o cuidado em 

saúde ofertado aos usuários do sistema” (89). 
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CAPÍTULO 3: MÉTODO 

 

 

3.1. CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

 

A caracterização da pesquisa quanto ao tema, problema de pesquisa, 

objeto e delimitação do estudo é apresentada no Quadro 3-1. 

 

Quadro 3-1. Caracterização da pesquisa quanto ao tema, problema de 

pesquisa, objeto e delimitação do estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Componente Descrição 

Tema 
Responsabilidades compartilhadas pelos entes federativos quanto a 
Assistência Farmacêutica no SUS 

Problema de 
pesquisa 

“É de responsabilidade dos três entes federados promover a estruturação da 
Assistência Farmacêutica e garantir o acesso universal e gratuito da população 
aos medicamentos padronizados no SUS, promovendo seu uso racional, em 
conformidade com as normas sanitárias e pactuações vigentes” (1). 
É possível elaborar um modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS a 
partir do arcabouço legal, inovando na abordagem da Assistência Farmacêutica 
como responsabilidade sanitária da União, Estados e Municípios? 

Objeto de estudo Modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS 

Delimitação do 
estudo 

• Direcionamento do estudo a um estado da federação partindo-se do 
pressuposto da existência de especificidades estaduais relativas à 
Assistência Farmacêutica no SUS, resultantes de decisões dos gestores 
estaduais e municipais, muitas vezes diferentes das adotadas em outros 
estados do país. 

• A ênfase ao Estado de São Paulo se deve a: 
1. Representatividade em âmbito nacional:  
- É a unidade federativa mais populosa do Brasil, com 45.094.866 
habitantes, equivalente a 22% da população brasileira (2); 
- O SUS é o principal sistema responsável pelo atendimento da população, 
sendo 55,5% da população paulista exclusivamente SUS dependente (3). 
2. Magnitude em termos de Assistência Farmacêutica:  
- Representa o maior gasto público federal em Assistência Farmacêutica, 
correspondendo a 31% (R$ 605.234.750,12) dos repasses nacionais fundo-
a-fundo para o Bloco de Assistência Farmacêutica realizados em 2016 (4); 
- Em âmbito estadual, os medicamentos corresponderam a 9,86% do total 
efetivamente de gasto com saúde no período de 2002 a 2016 (5) e 
ocuparam o 5º lugar no ranking de produção ambulatorial no ano de 2014 
(3). 
3. Pioneirismo na implantação de políticas relacionadas a medicamentos 
em âmbito estadual (6, 7). 
4. Escassez de pesquisas relacionadas à Assistência Farmacêutica neste 
Estado. 
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Em relação ao método, trata-se de um estudo descritivo (8), de 

abordagem qualitativa (9). Quanto às técnicas de pesquisa, foram 

empregadas a documentação indireta (10), ou seja, pesquisa documental e 

pesquisa bibliográfica, e a técnica Delphi de validação de conteúdo (11). 

A documentação indireta foi empregada para construção do modelo 

lógico da Assistência Farmacêutica no SUS, e posteriormente, para 

caracterização da assistência farmacêutica no Estado de São Paulo quanto 

as responsabilidades e produtos esperados da gestão estadual, a partir dos 

componentes do modelo lógico.  

Na pesquisa documental, foram consideradas fontes de dados 

primárias, obtidas a partir de arquivos públicos, com destaque aos 

documentos oficiais, e fontes estatísticas, elaboradas pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística – IBGE. A pesquisa bibliográfica fundamentou-se 

em dados secundários, de imprensa escrita (jornais e revistas), entre outras 

publicações (livros, dissertações e teses, relatórios de pesquisa) (10). 

A técnica Delphi foi empregada para validação do modelo lógico 

inicialmente proposto por especialistas (11). Neste processo, foi usada escala 

tipo Likert e estatística descritiva para avaliação do grau de consenso entre 

os especialistas. 

 

 

3.2. ELABORAÇÃO DO MODELO LÓGICO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NO SUS 

 

 

Quanto aos aspectos conceituais, considerou-se “modelo lógico” como 

uma representação esquemática ou um esquema visual, que apresenta uma 

política ou um programa (principais componentes e objetivos) e quais são os 

resultados esperados (produtos e impacto), em um determinado contexto 

político e organizacional (12-14).  
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Como política de saúde, utilizou-se do conceito proposto por Paim e 

Teixeira (2006) (15). 

 

“Entende-se como política de saúde a resposta social (ação ou omissão) de 
uma organização (como o Estado) diante das condições de saúde dos 
indivíduos e das populações e seus determinantes, bem como em relação à 
produção, distribuição, gestão e regulação de bens e serviços que afetam a 
saúde humana e o ambiente. Política de saúde abrange questões relativas 
ao poder em saúde (Politics), bem como as que se referem ao 
estabelecimento de diretrizes, planos e programas de saúde (Policy).” (15) 

 

E para assistência farmacêutica a definição apresentada na PNAF 

(2004) (16) (vide item 2.2 desta tese). 

Para construção do modelo lógico, utilizou-se como base as 

responsabilidades interfederativas expressas em documentos oficiais e a 

literatura relacionada a assistência farmacêutica no SUS (17-24).  

Além disso, foram considerados os elementos do modelo de avaliação 

da assistência farmacêutica (Figura 3-1) proposto por Cosendey, Hartz e 

Bermudez (2003) (20), adaptados para o objeto de estudo. 

 

Figura 3-1. Modelo lógico do Programa Farmácia Básica.  

Fonte: (20) 
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Desta forma, o modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS foi 

estruturado a partir de seis elementos: 

1. Componente(s): compreendido como os aspectos essenciais da 

assistência farmacêutica (16, 18, 19); 

2. Objetivo(s): finalidade de cada componente, o que se pretende 

alcançar com a implementação dos aspectos essenciais da 

assistência farmacêutica (25); 

3. Responsabilidade(s) individual(is) e/ou solidária(s): 

responsabilidade ou atribuição das esferas de gestão do SUS 

relativas a assistência farmacêutica para cada componente, 

expressas na legislação vigente (25, 26); 

4. Responsável(is): esfera(s) de gestão do SUS responsável(is) por 

desempenhar determinada atribuição; nível(is) desencadeador(es) 

de cada produto – Federal, Estadual e Municipal (26); 

5. Produto(s): bem ou serviço ofertado como resultado do 

cumprimento das atribuições de cada esfera de gestão, ou seja, 

das responsabilidade(s) individual(is) e/ou solidária(s) (27). 

6. Resultado(s) – consequência da atuação conjunta das esferas de 

gestão na implementação da Política de Saúde (13). 

 

 

3.2.1. Coleta de dados 

 

 

Os documentos oficiais foram obtidos a partir de Informes Eletrônicos 

de Legislação em Saúde (IELS) (28), publicados pela SES de São Paulo 

(SES/SP), de maio de 2006 a novembro de 2015.  

Os IELS são publicações eletrônicas diárias, de caráter informativo, 

com atos normativos atualizados de saúde e áreas afins, de âmbito federal, 

do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo, com links para o texto 

na íntegra. O material é disponibilizado no Portal da SES de São Paulo 
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(http://www.saude.sp.gov.br/ses/legislacao/informe-eletronico-de-legislacao-

em-saude/) e enviado por e-mail a quem manifestar interesse (28). 

O primeiro IELS disponível é datado de 16 de maio de 2006, 

fundamentando o início do período de coleta de dados.  

No período considerado, foram publicados pela SES/SP 2.311 IELS, 

contendo 38.514 legislações, as quais foram coletadas integralmente e 

resultaram na construção de um banco de dados utilizando-se o Software 

Microsoft Excel®.  

Para organização do banco, as legislações foram classificadas quanto 

ao ano de publicação (2006 a 2015); à origem (legislação federal, estadual ou 

municipal), conforme sua publicação nos respectivos Diários Oficiais da 

União, do Estado de São Paulo e do Município de São Paulo; e tipo de 

publicação, realizando-se o agrupamento de publicações a partir de 

características comuns – Apêndice A. 

A seleção dos documentos oficiais para composição da amostra foi 

realizada em três etapas: 

• Etapa 1: seleção preliminar, a partir da origem dos documentos oficiais 

(n = 36.254, Apêndice B); 

• Etapa 2: seleção preliminar, a partir da leitura das ementas dos 

documentos oficiais (n= 1.305, Apêndice C); 

• Etapa 3: seleção final, a partir da leitura das ementas dos documentos 

oficiais (n= 178, Apêndice D). 

 

Etapa 1: Seleção preliminar, a partir da origem dos documentos oficiais 

 

• Critérios de inclusão: Tratar de legislação federal ou estadual. 

• Critérios de exclusão: Tratar de legislação do Município de São 

Paulo, devido a limitações metodológicas e as especificidades do 

documento. 

 

Em relação às limitações metodológicas, embora o Estado de São 

Paulo seja composto por 645 municípios, com autonomia política e 

http://www.saude.sp.gov.br/ses/legislacao/informe-eletronico-de-legislacao-em-saude/
http://www.saude.sp.gov.br/ses/legislacao/informe-eletronico-de-legislacao-em-saude/
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administrativa, os IELS incluem apenas documentos oficiais publicados pela 

SMS de São Paulo (28). Quanto às características do documento, a legislação 

municipal considera o princípio do predomínio do interesse local, isto é, as 

peculiaridades e as necessidades imediatas do município (29). Assim, a 

utilização exclusiva da legislação do Município de São Paulo para o 

desenvolvimento do modelo lógico poderia limitar sua utilização pelos 

diferentes atores.  

Destaca-se que os aspectos operacionais, financeiros e administrativos 

da gestão compartilhada do SUS são firmados na CIT e CIB, compostas, 

respectivamente, por representantes federais, estaduais e municipais (30). As 

pactuações interfederais são publicadas na forma de documentos oficiais 

federais (Diário Oficial da União) e estaduais (Diário Oficial do Estado de São 

Paulo) (30). Assim, a presença de publicações da CIT e da CIB na amostra 

minimizam o impacto da ausência de legislações municipais. 

 

Etapa 2: Seleção preliminar, a partir da leitura das ementas dos 

documentos oficiais 

 

• Critérios de inclusão: 

a) Todas as publicações relativas a medicamentos; 

b) Tratar de qualquer processo relativo à assistência farmacêutica;  

c) Tratar de documentos referentes à estruturação do Sistema de Saúde, 

que fornecem diretrizes para a organização das atividades nos níveis 

federal, estadual ou municipal; 

d) Tratar de publicações dos Conselhos Federal e Regional de Farmácia; 

e) Conter, na ementa, os termos “assistência farmacêutica”, 

“medicamento”, "remédio", “farmácia”, “farmacêutico(a)”, “fármaco”, 

"planta(s) medicinal(is)"; "fitoterápico", "droga(s) vegetal(is)", 

“quimioterapia”, "Programa Dose Certa"; “Fundação para o Remédio 

Popular”. 
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f)  Tratar de “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)”, 

“Diretrizes Diagnosticas e Terapêuticas (DDT)” e "Normas Técnicas", 

os quais norteiam a assistência à saúde. 

 

• Critérios de exclusão: 

a) Propostas e projetos de legislação, bem como consultas públicas, 

porque ainda não estavam efetivadas; 

b) Convênios de gestão, porque estes se referem a contratos de ações 

específicas com organizações sociais de saúde para realização de 

serviços de relevância pública;  

c) Atualizações da Lista de Denominação Comum Brasileira;  

d) Tratar de medicamentos (vacinas, soros, imunobiológicos especiais) e 

insumos relacionados aos Programas de Imunização, compreendidos 

como parte das ações de Vigilância do SUS. 

 
Etapa 3: Seleção final, a partir da leitura das ementas dos documentos 

oficiais 

 

• Critérios de inclusão: 

Tratar de legislação federal ou estadual vigente, referentes a(ao): 

a) Estruturação do SUS, fornecendo diretrizes para a organização das 

atividades nos níveis federal, estadual ou municipal. 

b) Processos relativos à medicamentos e à assistência farmacêutica; 

c) Papel do farmacêutico no SUS; 

d) PCDT, DDT e normas técnicas, os quais norteiam a assistência à 

saúde no âmbito do SUS. 

 

• Critérios de exclusão: 

a) Legislação revogada, republicada ou existência de nova pactuação 

entre os entes federativos; 

b) Tratar de revogação de norma técnica ou portaria; 

c) Tratar de repasse de recursos financeiros; comissão, comitê, conselho, 

força de trabalho, grupo de trabalho, grupo executivo, grupo técnico; 
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credenciamento ou habilitação de serviço de saúde; planos de trabalho; 

atualização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, 

Próteses e Materiais Especiais do SUS; decisão de incorporação, 

exclusão ou alteração de medicamentos, PCDT e DDT; outros 

assuntos relacionados a medicamentos e assistência farmacêutica. 

 

Ao banco de legislações obtido pela estratégia de busca, foram 

acrescentadas cinco políticas de saúde relacionadas a medicamentos, 

anteriores à disponibilidade de IELS: LOS (1988), PNM (1998), PNAF (2004), 

Política Estadual de Medicamentos de São Paulo (2001) e Política Nacional 

de Práticas Complementares e Integrativas no SUS (2006) – Apêndice C (7, 

15, 24, 31, 32). 

Portanto, a amostra de estudo foi composta por 183 documentos 

oficiais, conforme representado na Figura 3-2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3-2. Pesquisa documental – seleção da amostra de estudo. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Pesquisa documental  
(maio de 2006 a novembro de 2015) 

• 2.3311Informes Eletrônicos de Legislação em Saúde 

• 38.514 legislações (17.487 federais, 18.767 estaduais e 2.269 municipais)  

 

Etapa 2: Seleção preliminar, a partir da leitura das ementas dos 
documentos oficiais  

• 1.305 legislações (1.144 federais e 161 estaduais) 

Etapa 3: Seleção final, a partir da leitura das ementas dos 
documentos oficiais 

• 178 legislações (157 federais e 21 estaduais) 
       + 

• 05 políticas de saúde anteriores aos IELS  
(4 federais e 1 estadual) 

Amostra de estudo 
183 legislações 

(161 federais e 22 estaduais) 

Etapa 1: Seleção preliminar, a partir da origem dos documentos oficiais  

• 36.254 legislações (17.487 federais e 18.767 estaduais) 
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Com a leitura integral dos 183 documentos oficiais selecionados, 

realizou-se o fichamento de 304 trechos que tratavam das responsabilidades 

interfederativas quanto à assistência farmacêutica no SUS, os quais foram 

transcritos integralmente em formulário específico, conforme Quadro 3.2.  

 

Quadro 3-2. Modelo de formulário para fichamento de documentos oficiais. 

N° Descrição do Documento Trecho Fonte 

    

    

    

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

A leitura e o fichamento das legislações foram partilhadas entre três 

pesquisadores, sendo que dois – Pesquisadores A e B – ficaram responsáveis 

por metade da amostra (91 e 92 respectivamente) e um – Pesquisador C – 

pela totalidade das legislações selecionadas. Os trechos transcritos foram 

validados, mediante consenso, por pares (Pesquisador 1 e 3 ou Pesquisador 

2 e 3). 

 

 

3.2.2. Tratamento de dados 

 

 

O Quadro 3.3 apresenta as etapas de tratamento de dados que 

resultaram na obtenção dos elementos do modelo lógico da assistência 

farmacêutica no SUS.  
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Quadro 3-3. Etapas de tratamento de dados para obtenção dos elementos do 

modelo lógico. 

O que? Como? 

Componente(s) 

Categorização dos trechos extraídos dos documentos oficiais que 
tratavam de responsabilidades interfederativas quanto à assistência 
farmacêutica no SUS, de acordo com os componentes do Ciclo da 
Assistência Farmacêutica, proposto por Marin et al (2006) (18) e 
adaptado pelo pesquisador: 

1. Seleção; 
2. Financiamento; 
3. Programação e aquisição; 
4. Logística; 
5. Utilização (prescrição, dispensação e adesão); 
6. Gestão; 
7. Educação; 
8. Pesquisa. 

Objetivo(s) do(s) 
componente(s) 
 

Consulta a literatura e a documentos oficiais publicados por 
instituições nacionais e internacionais, em especial da Organização 
Mundial da Saúde, OPAS, CFF e Escola Nacional de Saúde Pública 
(17-24). 

Responsabilidade(s) 
individual(is) e/ou 
solidária(s) 

Construção de uma matriz de responsabilidades interfederativas a 
partir da síntese dos trechos das legislações, com a identificação 
das responsabilidades sanitárias dos gestores federal, estadual e 
municipal e respectivos produtos.  
Produtos similares foram agrupados para representação no modelo 
lógico. 

Responsável(is) 

Produto(s) 

Resultado(s) 

Consulta a pactuação tripartite sobre responsabilidades sanitárias 
no âmbito do SUS (Resolução CIT n° 4/2012) (1):  
 

“Promover a estruturação da Assistência Farmacêutica, e 
garantir o acesso universal e gratuito da população aos 
medicamentos padronizados no SUS, promovendo seu 
uso racional, em conformidade com as normas sanitárias 
e pactuações vigentes”. 
 

 

O Apêndice E exemplifica o processo de construção da matriz de 

responsabilidades interfederativas a partir da síntese dos trechos dos 

documentos oficiais.  
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3.3. VALIDAÇÃO DO MODELO LÓGICO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NO SUS 

 

 

Os elementos do modelo lógico da assistência farmacêutica no SUS 

foram validados por um grupo de especialistas. A técnica de consenso 

utilizada foi o método Delphi.  

O método Delphi consiste em uma estratégia metodológica de 

pesquisa, que tem por objeto obter consenso de um grupo de especialistas 

sobre um determinado tema, quando a unanimidade de opinião não existe em 

virtude da falta de evidências científicas ou quando há informações con-

traditórias (11). 

Esta técnica de consenso é aplicável e tem sido amplamente utilizada 

na pesquisa em saúde (11, 33). No Brasil, no âmbito da assistência 

farmacêutica, existem estudos em que o método Delphi foi empregado para 

validação de critérios de utilização e custo-efetividade de medicamentos (34, 

35), construção de critérios para avaliação de serviços de farmácia hospitalar 

e da satisfação de pacientes com a dispensação de medicamentos (36, 37), 

e para investigação de qual seria a estrutura ideal para farmácias escola (38).  

De acordo com Vergara (2008), não existe uma quantidade ideal de 

participantes do método Delphi, dependendo do escopo da pesquisa e da 

disponibilidade dos participantes (39). Sendo assim, neste estudo definiu-se 

pela abordagem de até 10 pessoas para participação nesta etapa. 

Os participantes foram selecionados pelo critério de intencionalidade, 

considerando seu envolvimento e experiência na temática explorada (40), e 

constituíram um grupo de especialistas.  

Conforme proposto por Deslandes et al (2010), considerou-se o 

conceito de especialista numa perspectiva ampliada, incluindo desde 

a expertise acadêmica até profissionais cujas vivências eram significativas 

para a questão em foco (41). Assim, foram convidados para participação nesta 

etapa profissionais atuantes na educação, gestão e assistência farmacêutica 
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no SUS, que trabalham ou já trabalharam no Ministério da Saúde e/ou na 

Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo e de municípios paulistas.  

O convite foi enviado via correio eletrônico em 09 de novembro de 2015 

(Apêndice F). Sete dos dez profissionais convidados aceitaram participar do 

estudo – Quadro 3-4.  

Os aspectos éticos constam no item 3.3.3 deste Capítulo. 

 

Quadro 3-4. Caracterização dos especialistas, sujeitos da pesquisa. 

Especialista Sexo Idade Profissão 
Tempo de 
formação, 
em anos 

Local de trabalho 
quando da 
participação na 
pesquisa 

Local e período de 
experiência no 
Ministério da Saúde, 
Secretarias de Saúde 
dos Estado de São 
Paulo e/ou Municípios 

E1 Feminino 34 Farmacêutico 22 
Secretaria 
Municipal de Saúde 
de Ribeirão Preto 

Secretaria Municipal de 
Saúde de Ribeirão 
Preto (1996 até a data 
da pesquisa) 

E2 Feminino 27 Farmacêutico 10 
Universidade 
Federal de São 
Paulo 

Secretaria Municipal de 
Saúde de São Paulo - 
Fundação Faculdade 
de Medicina (2007-
2012) 

E3 Feminino 30 Farmacêutico 5 
Secretaria de 
Estado da Saúde 
de São Paulo 

Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 
(2011 até a data da 
pesquisa) 

E4 Feminino 54 Farmacêutico 9 
Secretaria de 
Estado da Saúde 
de São Paulo 

Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 
(2012 até a data da 
pesquisa) 

E5 Feminino 43 Farmacêutico 33 
Secretaria 
Municipal de Saúde 
de São Paulo 

Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 
(1985-1988); Secretaria 
Municipal de Saúde de 
São Paulo (1988 até a 
data da pesquisa) 

E6 Feminino 29 Farmacêutico 20 
Secretaria de 
Estado da Saúde 
de São Paulo 

Secretaria de Estado 
da Saúde de São Paulo 
(1997 até a data da 
pesquisa) 

E7 Feminino 44 Farmacêutico 6 
Secretaria 
Municipal de Saúde 
de Vinhedo 

Ministério da Saúde 
(2010 a 2015); 
Prefeitura Municipal de 
Vinhedo (Março 2015 
até a data da pesquisa) 
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3.3.1. Coleta de dados 

 

 

As características desejadas de um método de consenso são facilidade 

de aplicação, permitir igualmente a participação de todos os envolvidos e 

estimular ampla discussão das questões-objetivo (42).  

A principal característica do método Delphi é a inexistência de contato 

presencial entre os participantes, o que o torna um método acessível, que 

permite a participação de um grupo de pessoas no estudo, mesmo que 

estejam geograficamente distantes (11, 42). Os questionários são 

preenchidos de forma anônima entre o grupo (11). Assim, interação entre os 

membros se dá por meio da circulação das respostas dos indivíduos, 

sistematizadas sob a forma de resumo, por meio de “rounds” ou rodadas (11, 

42).  

Neste estudo, para a coleta de dados foram empregados dois 

questionários estruturados, de autopreenchimento, disponibilizados online, e 

desenvolvidos na ferramenta Google Forms®.  

O link para acesso aos questionários foi encaminhado via correio 

eletrônico aos participantes, sendo dado um prazo máximo de 16 dias para 

retorno das respostas a cada rodada.  

Com relação a descrição dos instrumentos: 

 

• Questionário 1 – Caracterização profissional:  

Teve por objetivo traçar o perfil dos especialistas quanto a área e tempo 

de formação, local de trabalho e experiência em assistência 

farmacêutica no SUS. 

 

• Questionário 2 – Avaliação do modelo lógico da Assistência 

Farmacêutica no SUS  

Inicialmente, apresenta considerações sobre o modelo lógico proposto, 

permitindo a compreensão de cada um de seus elementos, e 



96 

orientações para preenchimento do questionário. Após as orientações, 

traz um roteiro para avaliação dos seguintes elementos do modelo 

lógico: 

o Componente(s); 

o Objetivo(s) do(s) componente(s); 

o Produto(s). 

A avaliação de cada um dos elementos se baseou em uma escala tipo 

Likert (43), com quatro pontos:  

1. Discordo plenamente; 

2. Discordo; 

3. Concordo; 

4. Concordo plenamente; 

Nos casos em que as opções “1- Discordo plenamente” e “2- Discordo” 

eram selecionadas, havia um campo livre para comentários e 

propostas de adequação do texto pelo especialista. 

 

 Os questionários 1 e 2 são apresentados nos Apêndices G e H, 

respectivamente. 

 

 

3.3.2. Tratamento de dados 

 

 

Os dados tabulados foram exportados da ferramenta Google Forms® 

em documento compatível com o software Microsoft Excel®.  

Na sequência, os resultados foram avaliados quanto ao grau de 

consenso (11). Para tanto, para cada item avaliado foi calculado o percentual 

de respostas: 

• “1- Discordo plenamente” e “2- Discordo”; 

• “3- Concordo” e “4- Concordo plenamente”. 
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Foram considerados “aprovados por consenso” os elementos que 

resultaram em pelo menos 60% das respostas “3- Concordo” e “4- Concordo 

plenamente” (11). 

Quando o grau aceitável de consenso era obtido, o processo era 

cessado com resultados finais retroalimentados aos participantes. Caso 

contrário, eram realizadas quantas rodadas fossem necessárias até a 

obtenção do grau de consenso (11). 

Os comentários e sugestões dos especialistas foram analisados a partir 

de leitura reflexiva e fundamentaram a reformulação dos elementos do modelo 

lógico ao final do tratamento de dados (44). 

 

 

3.3.3. Aspectos éticos 

 

 

A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo 

(COEP/FSP/USP) – CAAE nº 48473915.3.0000.5421, em 23 de setembro de 

2015 (Anexo B). 

Todos os participantes da etapa de validação do modelo lógico da 

assistência farmacêutica no SUS foram previamente informados em relação 

aos objetivos e natureza da pesquisa e assinaram o Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, aprovado pelo COEP/FSP/USP, juntamente com o 

pesquisador (Apêndice I). 

Com o intuito de preservar a identidade dos participantes, suas 

contribuições foram identificadas pela letra E, seguida de um número: E#. 
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3.4. CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

A caracterização da assistência farmacêutica no Estado de São Paulo 

foi realizada a partir do modelo lógico da assistência farmacêutica no SUS. 

Foram consideradas as 23 responsabilidades sanitárias envolvendo o 

gestor estadual, e seus respectivos produtos, das quais 06 eram exclusivas e 

17 eram compartilhadas com os demais entes federativos, sendo 02 com a 

esfera federal, 04 com a esfera municipal e 11 pelas três esferas de gestão. 

Optou-se pela abordagem mista, contemplando informações 

quantitativas e qualitativas, “isto porque, ao mesmo tempo em que se 

complementam, permitem [compreender] diferentes facetas de um mesmo 

fenômeno” – Tanaka e Melo (2004) apud (8, 45). 

A definição dos aspectos considerados neste processo se deu a partir 

da pesquisa bibliográfica. Foram empregadas referências consagradas e 

amplamente utilizadas em avaliação da assistência farmacêutica (18, 19, 46-

48). 

Uma vez que as referências consultadas não atenderam na 

integralidade os produtos esperados da gestão estadual, outras informações 

foram acrescentadas a partir dos resultados da pesquisa documental. 

No Quadro 3-5 são detalhados os aspectos considerados para 

caracterização da assistência farmacêutica no Estado de São Paulo, por 

componente do modelo lógico da assistência farmacêutica no SUS. 
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Quadro 3-5. Aspectos considerados para caracterização da assistência 

farmacêutica no Estado de São Paulo. 

Seleção 

- Institucionalização da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais por meio de norma 

e atualização periódica (18, 19) 

- Composição da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (*) 

- Consideração da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais e das recomendações 

da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS como norteadores da 

Relação Estadual de Medicamentos Essenciais (18) 

- Critérios adotados para seleção de medicamentos essenciais e cobertura do perfil 

epidemiológico (24) 

Financiamento 

- Pactuação bipartite do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (*) 

- Percentual de recursos financeiros pactuados repassados aos municípios (*) 

- Cumprimento do cronograma de repasses bipartite (*) 

- Percentual da despesa com medicamentos na despesa total de saúde (49) 

- Orçamento destinado a aquisição de medicamentos da Relação Estadual de 

Medicamentos Essenciais e da relação complementar de medicamentos (*) 

- Investimento na implementação de Políticas de Saúde relacionadas a medicamentos (*) 

Programação e Aquisição / Logística 

-  Regulamentação do Sistema de Registro de Preços por meio de norma (*) 

- Participantes das atas de registro de preço (*) 

- Disponibilidade de medicamentos principais nas farmácias de unidades públicas de saúde 

(%) (46) 

- Tempo médio de desabastecimento em unidades públicas de saúde (46) 

Utilização (Prescrição, Dispensação e Adesão) 

- Existência de diretrizes para prescrição e dispensação de medicamentos, instituídas por 

meio de norma (*) 

- Ações de promoção da adesão a RESME pelos prescritores (24) 

- Processos educativos relacionados ao Uso Racional de Medicamentos (24) 

- Implementação da atenção farmacêutica nos serviços de saúde (*) 

- Descentralização do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (*) 
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Quadro 3-5. Aspectos considerados para caracterização da assistência 

farmacêutica no Estado de São Paulo (cont.). 

Utilização (Prescrição, Dispensação e Adesão) 

- Proporção entre a população atendida pelas Farmácias de Medicamentos Especializados 

e a população abrangida por região (47) 

- Dados de faturamento, conforme Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS 

(*) 

Gestão 

- Política Estadual de Medicamentos está institucionalizada por meio de norma (*) 

- Existência de manual de boas práticas de Assistência Farmacêutica (24) 

- Existência de investimento em infraestrutura em serviços de Assistência Farmacêutica nos 

últimos quatros anos, nas seguintes situações 

1. Reforma ou ampliação de Farmácia de unidade de saúde; 

2. Reforma ou ampliação do almoxarifado; 

3. Informatização da rede; 

4. Aquisição de equipamentos e mobiliários (18). 

- Implementação da rastreabilidade de medicamentos, conforme legislação vigente (*) 

- Transmissão de informações à Base Nacional de Dados de Ações e Serviços de 

Assistência Farmacêutica, conforme cronograma pactuado (*) 

- Integração da Assistência nas instâncias de controle social, compreendendo: 

1. Discussão e aprovação da Relação Estadual de Medicamentos Essenciais; 

2. Discussão sobre questões que alteram a organização dos serviços; 

3. Discussão sobre novos projetos na área (18). 

- Inclusão da Assistência Farmacêutica nos instrumentos de gestão do SUS (**) 

- Participação da Assistência Farmacêutica de Comissões Interfederativas (*) 

- Pactuações bipartite firmadas (*) 

- Existência de um sistema de monitoramento e avaliação das ações de assistência 

farmacêutica (24) 

Educação 

- Existência de plano vigente de educação permanente para profissionais que atuam na 

Assistência Farmacêutica (24) 

Pesquisa 

- Pesquisa realizadas ou promovidas (*) 

- Forma de disseminação de experiências e informações técnico-científicas (*) 

(*) Proposto pelos autor. 

(**) PlanejaSUS: Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde, Relatório Anual de Gestão; Plano 

Plurianual; Leis orçamentárias: Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA); 

SISPACTO; Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde (COAP).   
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3.4.1. Coleta de dados 

 

 

A utilização de dados secundários obtidos de bases de dados 

existentes é recomendada em virtude da disponibilidade de informações, do 

custo, da rapidez na obtenção de resultados e do potencial de impacto nos 

serviços de saúde (45).  

Assim, realizou-se a organização e análise crítica de toda 

documentação disponível e em vigência até novembro de 2017, referente a 

Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo, obtida a partir das 

seguintes fontes: 

1. Sítios eletrônicos de consulta livre: Ministério da Saúde (49) e 

CONITEC (50), SES/SP (51, 52), Instituto de Saúde da SES/SP (53), 

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (SPG) (54); 

2. Sistemas do Ministério da Saúde de consulta livre: Sistema de Apoio à 

Construção do Relatório de Gestão (SargSUS) (55), Sistema de 

Informação de Orçamento Público em Saúde (SIOPS) (48) e Sistema 

de Informações Ambulatoriais do SUS – Informações em Saúde 

(TABNET) (56); 

3. Informes Eletrônicos de Legislação em Saúde (IELS) (28), publicados 

pela SES/SP; 

4. Consulta ao Sistema Integrado de Informações ao Cidadão (SIC) (57), 

instituído pela Lei de Acesso a Informação em São Paulo – protocolos 

692331710057 (Anexo C) e 692331710057 (Anexo D). 
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Realizou-se também o levantamento de informações quantitativas: 

 

• Percentual da despesa com medicamentos na despesa total de 

saúde 

Esta informação foi gerada automaticamente pelo SIOPS (51), com 

base nas informações transmitidas pelos entes federativos até 

novembro/2017, a partir dos seguintes filtros: 

1. Estados e Distrito Federal; 

2. Série história de indicadores; 

3. Linha: UF; 

4. Coluna: Ano; 

5. Conteúdo: 2.3 %D.Medicamt/DT; 

6. Períodos disponíveis: 2002 a 2016; 

7. UF: Todas as categorias. 

Sua fórmula de cálculo é:  

 

Total de despesas com medicamentos   X 100 

                                    Despesa total com saúde 

 

• Percentual de recursos financeiros pactuados repassados aos 

municípios 

Relação matemática entre os recursos financeiros repassados e 

transferidos aos Fundos Municipais de Saúde para financiamento de 

medicamentos e insumos para APS (Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica – CBAF). 

 

                              Total de recursos financeiros repassados a 

                                 municípios para financiamento do CBAF        X 100 

                              Total de recursos financeiros pactuados  

                                        para financiamento do CBAF 

 

As informações para fórmula de cálculo foram obtidas a partir do Portal 

Financeiro do Gestor (52) da Coordenadoria de Gestão Orçamentária 
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e Financiamento da SES/SP. Para tanto, foram utilizados os seguintes 

filtros: 

1. Ano: 2013, 2014 e 2015; 

2. Programa:  

o Dose Certa: consulta aos valores referentes ao financiamento 

de medicamentos; 

o Glicemia: consulta aos valores referentes aos insumos para 

pacientes insulinodependentes. 

 

• Disponibilidade de medicamentos principais nas farmácias de 

unidades públicas de saúde (%) e tempo médio de 

desabastecimento em unidades públicas de saúde 

Conforme recomendações da OMS/OPAS, as informações foram 

obtidas com base em uma “lista de medicamentos principais”, 

selecionados a partir da RENAME versão 2017 (47, 58).  

Pelas especificidades deste estudo, outros três critérios foram 

considerados para construção da lista: 

1. Indicação para morbidades frequentes; 

2. Aquisição dos medicamentos pela SES/SP, no caso da avaliação 

do componente “programação e aquisição”, e fornecimento dos 

medicamentos pelo Ministério da Saúde, em que cabe a SES/SP o 

armazenamento e a distribuição em âmbito estadual, para avaliação 

do componente “logística”; 

3. Disponibilidade de informações oficiais da SES/SP. 

A “lista de medicamentos principais” para avaliação dos componentes 

“Programação e Aquisição” e “Logística” foi composta por 40 

medicamentos, indicados para as dez morbidades mais frequentes dos 

pacientes atendidos pelas Farmácias de Medicamentos Especializados 

(FME): esquizofrenia, dislipidemia, asma, glaucoma, doença de 

alzheimer, doença pulmonar obstrutiva crônica, insuficiência renal 

crônica, artrite reumatóide, órgãos e outros tecidos transplantados e 

doença de parkinson (60). 
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Os dados foram extraídos de informes semanais publicados pela 

SES/SP no período de 31/10/2016 a 05/05/2017 (n=182 dias), em que 

constam os principais problemas de abastecimento nas FME, 

intervenções realizadas e previsão para regularização. 

Foram utilizadas as seguintes fórmulas de cálculo: 

 

Disponibilidade de medicamentos principais nas farmácias de unidades  

públicas de saúde (%) = Número de medicamentos principais  

                                                disponíveis nas unidades                         X 100 

                                       Número de medicamentos principais da lista 

 

Considerou-se como disponível nas farmácias de unidades públicas o 

medicamento que não constava nos informes semanais publicados 

pela SES/SP. 

 

Tempo médio de desabastecimento em unidades públicas de saúde =  

Soma do número de dias de desabastecimento  

         por ano de todos os medicamentos_____           

Número de medicamentos principais cobertos. 

 

Em que: 

Número de dias de desabastecimento por ano = 

Número de dias de desabastecimento de cada medicamento X 365 

Número de dias cobertos na revisão de cada medicamento (n=182) 

 

Neste caso, cada apontamento nos informes semanais publicados pela 

SES/SP representou sete dias de falta do medicamento, devido a 

frequência semanal de divulgação destes documentos. 

 

• Proporção entre a população atendida pelas FME e a população 

abrangida por região 

Relação matemática entre o número de pacientes cadastrados nas 

FME em junho de 2017 e a estimativa de população do IBGE referente 

a 2015 (51, 53). 
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As informações são apresentadas considerando a divisão 

administrativa da SES/SP, por Departamento Regional de Saúde 

(DRS) (51). 

 

                População atendida pela Farmácias de Medicamentos Especializados    X 100 

                                           População abrangida pela região 

 

 

3.4.2. Tratamento de dados 

 

 

As informações coletadas foram tratadas em forma de quadros, tabelas 

e figuras, por meio dos softwares Microsoft Word® e Microsoft Excel®, sendo 

analisadas através de estatística descritiva. 

A apresentação dos dados teve como opção metodológica uma 

narrativa, com a perspectiva de interpretação e análise crítica dos autores a 

partir dos dados levantados na pesquisa documental (30). 
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CAPÍTULO 4: PHARMACEUTICAL SERVICES AS SHARED 

RESPONSIBILITY IN SUS – A LOGICAL FRAMEWORK 

PROPOSAL 

 

 

MEDEIROS, A. L.; ROMANO-LIEBER, N. S.; TANAKA, O. Y. Pharmaceutical 
services as shared responsibility in SUS – a logical framework proposal. 
Cienc. Saúde Colet., 2018. – Artigo submetido (Anexo C). 
 

 

ABSTRACT 

Objectives: To present a Logical Framework (LF) of Pharmaceutical Services 

(PS) in Unified Health System (SUS, Brazil). 

Methods: The LF results from the legislation synthesis and experts’ 

consultation. Delphi methodology was used to create and quantify consensus 

between specialists.  

Results: Legislation selected (n= 183) were published mostly by Federal Level 

(88%), between 2010 and 2015 (91%). The legislation contained 304 sections 

that addressed inter-federal responsibilities, contemplating eight components 

of PS (selection, financing, programming and acquisition, logistics, utilization, 

management, education and research), and an array of 54 responsibilities and 

73 products in charge of Federal, State and Municipal Governments, which 

support PS expected outcomes: access to essential drugs, rational use of 

medicines and structuring of PS. 

Conclusions: PS is under shared responsibility by the three levels of 

government, thus, the successful implementation of this public policy depends 

on the joint effort. The LF allows a broader understanding of the role of SUS 

managers, can be useful to define strategies to implement PS in Health Care 

Networks, and above all provides a reference for the construction of theoretical 

evaluation models addressing PS as a shared responsibility in SUS. 

Key words: Pharmaceutical Services; Unified Health System; Health Policy. 
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CAPÍTULO 6: CARACTERIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA 

FARMACÊUTICA NO ESTADO DE SÃO PAULO 

 

 

MEDEIROS, A. L.; ROMANO-LIEBER, N. S.; TANAKA, O. Y. Caracterização 

da assistência farmacêutica no Estado de São Paulo. Epidemiol. Serv. 

Saúde, 2018. – Não submetido até a data de depósito da tese, em processo 

de submissão. 

 

RESUMO 

Objetivo: caracterizar a assistência farmacêutica no Estado de São Paulo 

quanto as responsabilidades sanitárias e produtos esperados do gestor 

estadual. Método: estudo descritivo, baseado em pesquisa documental, com 

a caracterização dos componentes seleção, financiamento, programação e 

aquisição, logística, utilização, gestão, educação e pesquisa. Resultados: a 

participação dos medicamentos na despesa com saúde, a contrapartida para 

atenção básica e os repasses aos municípios eram superiores aos nacionais; 

em média havia 83,5% de disponibilidade e 59,5 dias/ano de 

desabastecimento de medicamentos nas Farmácias de Medicamentos 

Especializados, que atendiam 3,09% da população; a Política Estadual de 

Medicamentos foi instituída em 2006 e havia integração da assistência 

farmacêutica nos instrumentos de gestão; identificou-se a necessidade de 

reorientação da seleção de medicamentos e da promoção do uso racional, 

integração ao controle social e maior investimento em 

monitoramento/avaliação, capacitação e pesquisa. Conclusão: existem 

avanços e desafios na implementação da assistência farmacêutica pelo gestor 

estadual. 

 

Palavras-chave: assistência farmacêutica, Sistema Único de Saúde, governo 

estadual, gestão em saúde. 
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CAPÍTULO 7: CONCLUSÕES 

 

 

Considerando-se os objetivos e os resultados obtidos no presente 

trabalho, apresentam-se, a seguir, as conclusões: 

 

- O arcabouço legal do SUS quanto a assistência farmacêutica é vasto, sendo 

que para compreensão das responsabilidades compartilhadas por União, 

Estados e Municípios é necessário a leitura e interpretação de centenas de 

legislações (183 documentos no período avaliado), publicadas em disponíveis 

fontes.  

 

- As responsabilidades compartilhadas por União, Estados e Municípios são 

tratadas em documentos normativos, como leis, decretos, portarias, 

resoluções e deliberações, publicados principalmente pela gestão nacional do 

SUS (88% no período avaliado), indicando que o Ministério da Saúde é o 

principal indutor da estruturação da assistência farmacêutica no SUS. 

 

- Além das políticas de saúde já consolidadas, a fundamentação legal das 

responsabilidades compartilhadas quanto a assistência farmacêutica no SUS 

está baseada em legislações recentes (91% nos últimos cinco anos da 

amostra). Portanto, a atualização permanente dos profissionais de saúde é 

essencial para implementação da assistência farmacêutica no SUS. 

 

- Os documentos dedicados a normatização da atenção à saúde (diretrizes 

terapêuticas) e dos processos de assistência farmacêutica concentram a 

divisão de responsabilidades dos gestores no SUS (165 documentos no 

período avaliado, correspondendo a 90% da amostra). 

 

- As responsabilidades compartilhadas no âmbito do SUS são tratadas no 

corpo do texto das legislações, não havendo divisões específicas para 
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abordagem do tema na maior parte dos documentos oficiais. Assim, para 

apropriação do conteúdo pelo profissional de saúde é necessário leitura 

atenta e interpretação de texto (nesta amostra, 304 trechos), sendo esta uma 

possível barreira para disseminação das informações a profissionais com 

diferentes níveis de formação. 

 

- As legislações estaduais não modificavam as responsabilidades relativas a 

assistência farmacêutica no SUS previamente definidas em documentos 

federais, apenas acrescentando características regionais destinadas a 

viabilizar a sua implementação no território estadual. Esta característica torna 

os resultados deste estudo passíveis de difusão para todo o país. 

 

- O modelo lógico da assistência farmacêutica no SUS, resultante de pesquisa 

documental e bibliográfica e da consulta a especialistas, permite a 

compreensão do papel dos gestores do SUS na implementação desta política 

pública de forma abrangente. Ao apresentar, de forma integrada, seus 

componentes e objetivos, as responsabilidades e os produtos esperados dos 

gestores federal, estadual e municipal, tem o potencial de servir como 

referência para a definição de estratégias para implementação e 

operacionalização da assistência farmacêutica no SUS. 

 

- Seleção, financiamento, programação e aquisição, logística, utilização, 

gestão, educação e pesquisa são os oito componentes da assistência 

farmacêutica sob responsabilidade compartilhada pelos três níveis de 

governo. A atuação conjunta das esferas de gestão, com a implementação de 

ações voltadas ao cumprimento de 54 responsabilidades sanitárias e 

obtenção de 73 produtos referentes a estes oito componentes, deve resultar 

na estruturação da assistência farmacêutica, na garantia do acesso universal 

e gratuito da população aos medicamentos padronizados no SUS e na 

promoção de uso racional de medicamentos, em conformidade com as 

normas sanitárias e pactuações vigentes. 
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- A pesquisa documental permitiu a caracterização da assistência 

farmacêutica no Estado de São Paulo quanto aos oito componentes do 

modelo lógico, constituindo-se uma alternativa factível para utilização pelos 

gestores do SUS, devido ao baixo custo, a facilidade e a velocidade de 

obtenção das informações. Entretanto, não foi suficiente para caracterização 

da integralidade das responsabilidades sanitárias do gestor estadual. As 

lacunas remanescentes exigem o levantamento de informações primárias, por 

meio de pesquisa de campo. São elas: 

• Estrutura física e regularidade sanitária das farmácias e 

almoxarifados estaduais; 

• Fatores que justificam as diferenças regionais quanto ao acesso a 

medicamentos; 

• Oferta de medicamentos por procedimentos em regime domiciliar, 

ambulatorial e hospitalar; 

• Cooperação técnica promovida pelo Estado aos municípios para 

implementação da Assistência Farmacêutica; 

• Tempo que os medicamentos incorporados no SUS levam para 

serem efetivamente disponibilizados para dispensação.  

  

- Foram identificados avanços e desafios na implementação da assistência 

farmacêutica no Estado de São Paulo. 

No que se refere a seleção de medicamentos, a falta de 

institucionalização da RESME e a data da última revisão dos protocolos e 

normas técnicas estaduais indicam a necessidade de aperfeiçoamento do 

processo de seleção de medicamentos em âmbito estadual, com a 

implementação da Comissão de Farmacologia conforme previsto em seu 

regimento e a aproximação à REPATS, visando à submissão de propostas de 

incorporação de tecnologias em saúde junto à CONITEC. 

Com relação à alocação de recursos financeiros para a aquisição de 

medicamentos pelos Estados, a participação dos medicamentos na despesa 

com saúde no Estado de São Paulo foi superior à dos demais estados 

brasileiros no período de 2002 a 2016, entretanto vem diminuindo desde 2009. 
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Considerando que a demanda por medicamentos fora da lista padronizada 

vêm aumentando ano a ano, a manutenção do orçamento estadual em 1,8-

1,9 bilhões desde 2013 alerta para a sustentabilidade dos programas oficiais 

de assistência farmacêutica, sendo necessário elucidar, a partir de novos 

estudos, o impacto deste fenômeno no acesso a medicamentos essenciais 

pela população. 

A contrapartida para atenção básica era superior a prevista na 

pactuação tripartite, sendo este um aspecto positivo da assistência 

farmacêutica no Estado de São Paulo. Verificou-se elevado cumprimento dos 

repasses para financiamento do CBAF pelo gestor estadual quando 

comparados às demais regiões do país, apesar de tais repasses nem sempre 

ocorrerem conforme cronograma pactuado. É importante mencionar que as 

responsabilidades dos gestores estadual e municipais quanto à execução dos 

demais componentes da assistência farmacêutica não estavam formalizadas 

por meio de pactuação bipartite, sendo este um possível fator limitante da 

implementação das políticas relacionadas à assistência farmacêutica no 

Estado de São Paulo. 

Com relação a programação, aquisição e logística de medicamentos, 

dois aspectos merecem destaque.  

O primeiro se refere ao elenco considerado na avaliação. Em virtude 

da disponibilidade de informações sistematizadas, a relação de 

medicamentos principais foi composta exclusivamente por medicamentos 

dispensados nas Farmácias de Medicamentos Especializados, integrantes do 

Componente Especializado da Assistência Farmacêutica e de Protocolos e 

Normas Técnicas Estaduais, o que torna os resultados de certa forma 

limitados. 

Os indicadores revelaram que em média havia 83,5% de 

disponibilidade e 59,5 dias/ano de desabastecimento de medicamentos 

principais nas Farmácias de Medicamentos Especializados, indicando, de 

certa forma, dificuldade do gestor estadual em promover a disponibilidade 

oportuna dos medicamentos aos pacientes que deles necessitam. Neste 

quesito, os desafios a serem enfrentados são o aperfeiçoamento da 
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desempenho do processo de aquisição de medicamentos, maior rigor nas 

sanções administrativas aplicadas aos fornecedores em virtude do atraso na 

entrega de medicamentos, bem como intervenções em âmbito federal visando 

o cumprimento do cronograma previsto na legislação. 

No campo da utilização de medicamentos, os resultados sugerem a 

necessidade de revisão da atuação do gestor estadual, com o 

desenvolvimento de medidas educativas e o acompanhamento do processo 

de prescrição, qualificação da dispensação de medicamentos enquanto 

serviço clínico assistencial e desenvolvimento de iniciativas visando 

monitoramento e acompanhamento farmacoterapêutico. 

Quanto a gestão da Assistência Farmacêutica, os principais avanços 

são o pioneirismo do Estado de São Paulo na institucionalização da uma 

política de medicamentos e a integração da assistência farmacêutica nos 

instrumentos de gestão, pilares fundamentais para consolidação da 

assistência farmacêutica como política pública em âmbito estadual. Por outro 

lado, existem desafios importantes quanto a integração ao controle social e 

ao monitoramento/avaliação da assistência farmacêutica, sendo iminente a 

incorporação destas práticas para aperfeiçoamento do processo de gestão 

em âmbito estadual.  

Identifica-se também a necessidade de maior investimento em 

capacitação de recursos humanos e promoção de pesquisas na área, pelo 

caráter transformador de tais ações. 

 

- O emprego do modelo lógico como imagem-objeto para definição dos 

aspectos utilizados para caraterização da assistência farmacêutica no Estado 

de São Paulo, demonstrou seu potencial para fundamentar a construção de 

modelos teóricos de avaliação da assistência farmacêutica como 

responsabilidade compartilhada no âmbito do SUS. Ainda, indicou a 

necessidade de novos instrumentos e parâmetros para avaliação das 

interfaces dos gestores do SUS, em especial quanto ao financiamento de 

medicamentos, a execução dos componentes da assistência farmacêutica e 

a implementação das políticas de assistência farmacêutica. 



175 

 

- A inexistência de parâmetros e referenciais comparativos no nível estadual, 

bem como do lapso de tempo entre os estudos disponíveis, limitou, de certa 

forma, o julgamento a respeito da assistência farmacêutica no Estado de São 

Paulo, reforçando a necessidade de geração de informação a respeito da 

organização da assistência farmacêutica no âmbito dos Estados e do papel 

desempenhado junto aos municípios. Com o modelo de descentralização 

adotado para estruturação do SUS, houve envolvimento crescente da 

instância local na prestação dos serviços farmacêuticos à população, 

representando novos desafios na gestão da saúde, entretanto, estudos 

demonstram que o apoio dos Estados aos municípios para implementação da 

assistência farmacêutica tem sido insuficiente17.  

  

- Com esta pesquisa, contribuiu-se também para a capacitação de alunos de 

graduação e de profissionais que atuam na assistência farmacêutica no SUS: 

1. Iniciação científica, desenvolvida por aluno do curso de Graduação em 

Saúde Pública da Universidade de São Paulo: “Revisão Sistemática: 

Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde”; 

2. Trabalho de conclusão de curso, desenvolvido por aluno do curso de 

Graduação em Farmácia da Universidade de São Paulo: Avaliação da 

gestão compartilhada na assistência farmacêutica: um painel atual dos 

indicadores de desempenho. 

3. Realização da oficina “Assistência Farmacêutica no Estado de São 

Paulo: responsabilidade compartilhada por União, Estado e 

Municípios”, com a participação de 41 farmacêuticos atuantes no SUS, 

nas áreas de gestão ou assistência, em nível federal, estadual e 

municipal.   

                                            

 

17  
COSTA, K. S, TAVARES, N. U. L., NASCIMENTO JUNIOR J. M., MENGUE S.S., ÁLVARES J., GUERRA JUNIOR 
A. A. et al. Assistência farmacêutica na atenção primária: a pactuação interfederativa no desenvolvimento das 
políticas farmacêuticas no Sistema Único de Saúde (SUS). Rev. Saúde Publica, v. 51, Supl. 2, 2017. 
MANZINI, F.; FARIAS, M. R.; ROVER, M. R. M.; MENDES, S. J. M.; LEITE, S. N. Gestão da assistência 
farmacêutica: proposta para avaliação no contexto municipal. Editora UFSC: Santa Catarina, 2016. 
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- No âmbito do PPSUS, os resultados da pesquisa foram apresentados aos 

gestores da SES/SP no Seminário de Avaliação Final PPSUS-SP, realizado 

no Instituto de Saúde em 13 e 14 de novembro de 2017. 
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APÊNDICES 

 

APÊNDICE A. Caracterização dos documentos oficiais disponíveis nos 

Informes Eletrônicos de Legislação publicados no período de maio de 

2006 a novembro de 2015.  

 

Apêndice A 1. Distribuição de IELS e documentos oficiais, segundo ano de 

publicação (2006 – 2015). 

Quantidade 
Ano 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

IELS 155 243 240 241 245 243 236 243 247 218 2.311 

Documentos 
oficiais 

1.934 3.737 3.284 3.384 3.487 3.593 4.541 4.682 5.763 4.109 38.514 

 

Apêndice A 2. Distribuição dos documentos oficiais, segundo ano de 

publicação (2006 – 2015) e origem (legislação federal, estadual ou municipal). 

 

 

Apêndice A 2. Distribuição dos documentos oficiais, segundo tipo de 

publicação. 

Tipo de Publicação 
Origem 

Total 
Estadual Federal Municipal 

Documentos normativos 13.704 15.971 2.098 31.773 

Propostas de documentos normativos 2.649 34 4 2.687 

Documentos administrativos 1.735 56 55 1.846 

Audiências e consultas públicas 14 1215 2 1.231 

Contratos e Convênios 466 40 61 567 

Editais 54 12 19 85 

Ajuste complementar — 70 — 70 

Acordos de cooperação 47 16 5 68 

Atos e documentos judiciais 29 25 — 54 

Relatórios, pareceres e recomendações 25 10 — 35 

Leis orçamentárias e demonstrações financeiras 29 1 — 30 

Outros 15 28 25 58 

Total 18.767 17.478 2.269 38.514 
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APÊNDICE B. Etapa 1: Seleção preliminar, a partir da origem dos 

documentos oficiais. 

 

Apêndice B 1. Distribuição dos documentos oficiais selecionados, segundo 

ano de publicação (2006 – 2015) e origem (legislação federal ou estadual). 

 

 

Apêndice B 2. Distribuição dos documentos oficiais selecionados, de acordo 

com os critérios de inclusão. 

 

Legenda Critérios de inclusão 

 Tratar de legislação federal  

 Tratar de legislação estadual 
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APÊNDICE C. Etapa 2: seleção preliminar, a partir da leitura das 

ementas dos documentos oficiais. 

 

Apêndice C 1. Distribuição dos documentos oficiais selecionados de forma 

preliminar, segundo ano de publicação (2006 – 2015) e origem (legislação 

federal ou estadual). 

 

 

Apêndice C 2. Distribuição dos documentos oficiais selecionados de forma 

preliminar, de acordo com os critérios de inclusão. 

 

Legenda Critérios de inclusão 

A  Todas as publicações relativas a medicamentos 

B  Tratar de qualquer processo relativo à Assistência Farmacêutica 

C 
 Tratar de documentos referentes à estruturação do Sistema de Saúde, que fornecem diretrizes para 

a organização das atividades nos níveis federal, estadual ou municipal; 

D  Tratar de publicações dos Conselhos Federal e Regional de Farmácia; 

E 
 Conter, na ementa, os termos “Assistência Farmacêutica”, “medicamento”, "remédio", “farmácia”, 

“farmacêutico(a)”, “fármaco”, "planta(s) medicinal(is)"; "fitoterápico", "droga(s) vegetal(is)", 
“quimioterapia”, "Programa Dose Certa"; “Fundação para o Remédio Popular”. 

F 
 Tratar de “Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT)”, “Diretrizes Diagnosticas e 

Terapêuticas (DDT)” e "Normas Técnicas", os quais norteiam a Assistência Médica e Farmacêutica 
no âmbito do SUS. 

 

53
87

148

3

153

88
128

181 165
138

6

11

29

1

12

12

13

18
12

47

0
20
40
60
80

100
120
140
160
180
200

2006 (59) 2007 (98) 2008
(177)

2009 (4) 2010
(165)

2011
(100)

2012
(141)

2013
(199)

2014
(177)

2015
(185)

Q
u

a
n

ti
d

a
d

e
 d

o
c

u
m

e
n

to
s

 o
fi

c
ia

is

Ano (Quantidade total documentos oficiais)

Federal (1.144) Estadual (161)

117; 9%

34; 2%

17; 1%

74; 6%

846; 65%

217; 17%

n = 1.305 

n = 1.305 



180 

APÊNDICE D. Etapa 3: seleção final, a partir da leitura das ementas dos 

documentos oficiais. 

 

Apêndice D 1. Distribuição dos documentos oficiais selecionados para 

composição da amostra, segundo ano de publicação (2006 – 2015) e origem 

(legislação federal ou estadual). 

 

(*) Todos os documentos oficiais selecionados para leitura são documentos normativos. 

 

Apêndice D 2. Distribuição dos documentos oficiais selecionados para 

composição da amostra, de acordo com os critérios de inclusão. 

 

Legenda Critérios de inclusão 

A 
 Estruturação do SUS, fornecendo diretrizes para a organização das atividades nos níveis federal, 

estadual ou municipal. 

B  Processos relativos à medicamentos e à Assistência Farmacêutica; 

C  Papel do farmacêutico no SUS; 

D  PCDT, DDT e normas técnicas, os quais norteiam a assistência à saúde no âmbito do SUS. 

E  Políticas de saúde anteriores a 2006 
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Apêndice D 3. Distribuição dos documentos oficiais não selecionados para 

composição da amostra, segundo critérios de exclusão. 

Critérios de exclusão Quantidade 

Atualização da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses 
e Materiais Especiais do SUS 

169 

Decisão de incorporação / não incorporação de medicamentos 130 

Legislação revogada, republicada ou existência de nova pactuação entre os 
entes federativos 

118 

Comissão, comitê, conselho, força de trabalho, grupo de trabalho, grupo 
executivo, grupo técnico 

113 

Repasse de recursos financeiros 73 

Plano de trabalho 65 

Credenciamento / habilitação de serviço de saúde 50 

Registro de medicamentos 49 

Controle de medicamentos (antimicrobianos e sujeitos a controle especial) 40 

Revogação de Norma Técnica ou Portaria 16 

Outros assuntos relacionados a medicamentos e Assistência Farmacêutica: 
A. Boas Práticas Farmacêuticas; 
B. Conselho Profissional (Regulamentação da profissão, educação 

farmacêutica e atividades administativas); 
C. Farmacopeia Brasileira; 
D. Importação ou exportação de medicamentos; 
E. Legislação tributária; 
F. Registro de medicamentos; 
G. Regulação do mercado de medicamentos; 
H. Entre outros. 

304 

Total 1.127 
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APÊNDICE E. Exemplificação do processo de construção da matriz de 

responsabilidades interfederativas. 

Apêndice E 1. Fichamento das legislações referentes ao componente 

“Seleção”. 

N° Descrição do Documento Trecho Fonte 

2
1
9
4
2
 

Portaria MS-GM nº 533, de 
28/03/12 DOU de 29/03/12 p.96 
– seção 1 nº 62 – Estabelece o 
elenco de medicamentos e 
insumos da RENAME no 
âmbito do SUS. 

Art. 3. A incorporação, exclusão e alteração de 
medicamentos e insumos na RENAME serão realizadas 
pelo Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
(CONITEC). 

D1 

2
2
6
2
6
 

Decreto nº 7.508, de 28/06/11 
DOU de 29/06/11 p. 1 – seção 
1 nº 123 - Regulamenta a Lei no 
8.080, de 19 de setembro de 
1990, para dispor sobre a 
organização do SUS, o 
planejamento da saúde, a 
assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. 

Art. 26.  O Ministério da Saúde é o órgão competente para 
dispor sobre a RENAME e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas em âmbito nacional, observadas 
as diretrizes pactuadas pela CIT.  
Parágrafo único.  A cada dois anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.  

D2 

2
2
6
2
8
 

Decreto nº 7.646, de 21/12/11 
DOU de 22/12/11 p.3 – seção 1 
nº 245 – Dispõe sobre a 
Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias 
no Sistema Único de Saúde e 
sobre o processo administrativo 
para incorporação, exclusão e 
alteração de tecnologias em 
saúde pelo SUS, e dá outras 
providências. 

Art. 2. A CONITEC, órgão colegiado de caráter permanente, 
integrante da estrutura regimental do Ministério da Saúde, 
tem por objetivo assessorar o Ministério da Saúde nas 
atribuições relativas à incorporação, exclusão ou 
alteração pelo SUS de tecnologias em saúde, bem como 
na constituição ou alteração de protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas.   

D3 

2
2
7
2
7
 

Lei nº 12.401, de 28/04/11 DOU 
de 29/04/11 p.1 – seção 1 nº 81 
– Altera a Lei nº 8.080, de 
19/09/1990, para dispor sobre a 
assistência terapêutica e a 
incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do SUS. 

Art. 19-Q.  A incorporação, a exclusão ou a alteração pelo 
SUS de novos medicamentos, produtos e 
procedimentos, bem como a constituição ou a alteração 
de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, são 
atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.                                                                                                                                                                                   
“Art. 19-R.  A incorporação, a exclusão e a alteração a que 
se refere o art. 19-Q serão efetuadas mediante a 
instauração de processo administrativo, a ser concluído 
em prazo não superior a 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da data em que foi protocolado o pedido, admitida a 
sua prorrogação por 90 (noventa) dias corridos, quando as 
circunstâncias exigirem. 

D4 

A
 

Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de 
maio de 2006 - Aprova a 
Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares 
no SUS 

5. RESPONSABILIDADES INSTITUCIONAIS  
5.1. GESTOR FEDERAL 
- Elaborar e revisar periodicamente a Relação Nacional 
de Plantas Medicinais, a Relação de Plantas Medicinais 
com Potencial de Utilização no SUS e a Relação 
Nacional de Fitoterápicos (esta última, segundo os 
critérios da Relação Nacional de Medicamentos 
Essenciais/Rename). 
- Estabelecer critérios para inclusão e exclusão de plantas 
medicinais e medicamentos fitoterápicos nas Relações 
Nacionais.  
- Elaborar e atualizar periodicamente as monografias de 
plantas medicinais, priorizando as espécies medicinais 
nativas nos moldes daquelas formuladas pela OMS.  
- Elaborar mementos associados à Relação Nacional de 
Plantas Medicinais e de Fitoterápicos. 

D5 

B
 

Portaria nº 3.916/GM/MS, de 
30 de novembro de 1998 - 
Aprova a Política Nacional de 
Medicamentos 

5. RESPONSABILIDADES DAS ESFERAS DE GOVERNO 
NO ÂMBITO DO SUS - 5.2. Gestor federal 
n. promover a revisão periódica e a atualização contínua 
da RENAME e a sua divulgação, inclusive via Internet;                                                                     
o. promover a elaboração, a divulgação e a utilização do 
Formulário Terapêutico Nacional; 

D6 
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Apêndice E 2. Síntese dos trechos das legislações, com a identificação das 

responsabilidades sanitárias dos gestores federal, estadual e municipal e 

respectivos produtos, referentes ao componente “Seleção”. 

COMPONENTE: Seleção 

Responsável 
(Nível desencadeador 

do processo) 

Responsabilidade(s) individual(is) 
e/ou solidária(s) 

Produto 

Federal 

Promover a revisão periódica e a 
atualização contínua da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME), da Relação Nacional de 
Plantas Medicinais e Fitoterápicos 
(RENAFITO). 

P1 – RENAME, RENAFITO 

P2- Processos 
administrativos de 
incorporação, exclusão e a 
alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e 
procedimentos concluídos no 
prazo (180 dias prorrogáveis 
por mais 90 dias). 

Federal 

Elaborar e manter atualizados, a cada 
dois anos, o Formulário Terapêutico 
Nacional e os Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas. 

P3- Formulário Terapêutico 
Nacional e Protocolos 
Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas. 

Fonte: Adaptado de (D1-D6) 
 

Referências consultadas: 
 
D1.  MINISTÉRIO DA SAÚDE. Portaria n° 533, de 28 de março de 2012. Estabelece o elenco 

de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
(RENAME) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 2012. 

D2.  BRASIL. Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011. Regulamenta a Lei no 8.080, de 19 
de setembro de 1990, para dispor sobre a organização do Sistema Único de Saúde – 
SUS, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação interfederativa, e 
dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2011. 

D3.  BRASIL. Decreto nº 7.646, de 21 de dezembro de 2011. Dispõe sobre a Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde e sobre o 
processo administrativo para incorporação, exclusão e alteração de tecnologias em 
saúde pelo Sistema Único de Saúde - SUS, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 2011. 

D4.  BRASIL. Lei nº 12.401, de 28 de abril de 2011. Altera a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, para dispor sobre a assistência terapêutica e a incorporação de tecnologia em 
saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS. Diário Oficial da União, Brasília, 
DF, 2011. 

D5.  BRASIL. Portaria nº 971/GM/MS, de 3 de maio de 2006 - Aprova a Política Nacional de 
Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 
2006. 

D6. BRASIL. Portaria nº 3.916/GM/MS, de 30 de novembro de 1998. Aprova a Política 
Nacional de Medicamentos. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 1998. 
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APÊNDICE F. Modelo de convite para participação na pesquisa. 

 

Prezado (a), 
  
Gostaríamos de convidá-lo (a) para colaborar num estudo que tem por 
objetivo desenvolver um painel de indicadores de desempenho para avaliação 
da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo, como responsabilidade 
compartilhada por União, Estado e Municípios. 
Sua contribuição consiste em participar como especialista no grupo que irá 
analisar e recomendar adequações no modelo lógico da Assistência 
Farmacêutica no Estado de São Paulo, elaborado a partir da legislação sobre 
o tema.  
Para o consenso entre os especialistas será usado o método Delphi, sua 
contribuição poderá ser necessária em mais de uma “rodada de respostas”. 

  
Os formulários da 1ª RODADA estão disponíveis no Google Forms. O tempo 
estimado para preenchimento é de 30 minutos. 
  
1.    Termo de Consentimento Livre e 
Esclarecido: http://goo.gl/forms/mQSLSwhE6F  
2.    Formulário para caracterização 
profissional:  http://goo.gl/forms/ernPklZJMC  
3.    1ª RODADA – Formulário para avaliação do modelo lógico da 
Assistência Farmacêutica no Estado de São 
Paulo: http://goo.gl/forms/c4SoI5vv9K 

  
Aguardamos a sua resposta até 25 de novembro de 2015. 
  
Ficamos a disposição para esclarecimentos por e-mail 
(almedeiros@usp.br ou nicolina@usp.br) ou pelo telefone (11-98126-8793).  
Desde já, agradeço a sua colaboração! 

  
Adriane Lopes Medeiros 
Nicolina Silvana Romano-Lieber 
Departamento de Prática de Saúde Pública 
Faculdade de Saúde Pública – USP 
  

http://goo.gl/forms/mQSLSwhE6F
http://goo.gl/forms/ernPklZJMC
http://goo.gl/forms/c4SoI5vv9K
mailto:almedeiros@usp.br
mailto:nicolina@usp.br
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APÊNDICE G. Questionário 1 – Caracterização profissional 
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QUESTIONÁRIO 1 - 

CARACTERIZAÇÃO PROFISSIONAL 

*Obrigatório 

Sim 

1-  Nome  * 

Sua resposta 

2-  Profissão  * 

Ex.: Farmacêutico, Médico, Enfermeiro, Advogado 

Sua resposta 

3-  Tempo de formação, em anos  * 

Ex.: 5, 7, 12, 20. 

Sua resposta 

4-  Local de trabalho  * 

Sua resposta 

5-  Trabalha ou já trabalhou, é ou foi prestador de serviços no 

Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde dos Estados, Distrito 

Federal ou Municípios?  * 
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 Não 

Caso tenha escolhido a opção "sim" no item 5, especificar o local e o 

período. 
Ex.: Ministério da Saúde (1999 a 2007); Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2009 até a presente data). 

Sua resposta 

ENVIAR 

Nunca envie senhas pelo Formulários Google. 

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google. Denunciar abuso - Termos de Serviço - Termos Adicionais 
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APÊNDICE H. Questionário 2 – 1ª RODADA: Avaliação do modelo 

lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado de São Paulo
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1ª RODADA – Avaliação do modelo lógico da 

Assistência Farmacêutica no SUS: Estado de São Paulo 

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO LÓGICO: 

 

Um modelo lógico é uma representação esquemática da lógica ou racionalidade subjacente a uma 

política, programa ou projeto. Descreve seus principais componentes e como funcionam, em 

determinado contexto político e organizacional. 

O modelo lógico da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo será composto por seis 

elementos: 

1. Nível desencadeador do processo: Esfera gestora do SUS responsável por realizar 

determinada ação ou atividade;  

2. Componente: Ações ou atividades que compõem a Assistência Farmacêutica;  

3. Objetivo do componente: Aquilo que se pretende alcançar com as ações ou atividades de 

Assistência Farmacêutica;  

4. Responsabilidade sanitária: Responsabilidade dos gestores do SUS quanto à Assistência  

Farmacêutica, expressas na legislação vigente;  

5. Produto: Bem ou serviço ofertado como resultado do cumprimento das responsabilidades 

sanitárias;  

6. Impacto: Resultado gerado pelos produtos de uma determinada política, programa ou projeto na 

sociedade. 

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO QUESTIONÁRIO: 

 

Nesta 1ª RODADA, você deverá analisar e recomendar adequações quanto aos seguintes 

elementos do modelo lógico: 

o Componente: proposto pelo pesquisador, a partir da categorização dos trechos 

extraídos das legislações de acordo com os componentes do Ciclo da Assistência 

Farmacêutica, adaptados de Marin et al (2006);  

o Produtos: propostos pelo pesquisador, a partir da síntese da legislação vigente; o 

 Objetivo do componente: proposto pelo pesquisador, a partir da interpretação da 

legislação vigente e da consulta bibliográfica. 

Inclua um comentário, com a proposta de adequação do texto, quando selecionar as opções (1) 

Discordo plenamente e (2) Discordo.  
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Serão considerados APROVADOS, por consenso entre os painelistas, os elementos que 

resultarem em pelo menos 60% de respostas (3) Concordo e (4) Concordo plenamente. 

Somente serão avaliados em uma próxima rodada os trechos em que houveram sugestões de 

alterações. 

 

DÚVIDAS: Entrar em contato com Adriane Lopes Medeiros, almedeiros@usp.br, (11) 98126-8793. 

 

*Obrigatório 

IDENTIFICAÇÃO DO PAINELISTA 

 

1. Nome 

 

SEÇÃO 01 

 

Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 

conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do processo” e da 

“responsabilidade sanitária”. 

 

2. C1 - Seleção * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

3. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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4. P1- RENAME, RENAFITO * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

5. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

6. P2- Processos administrativos de incorporação, exclusão 

e a alteração pelo SUS de novos medicamentos, 

produtos e procedimentos concluídos no prazo (180 dias 

prorrogáveis por mais 90 dias). * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

7. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

8. P3- Formulário Terapêutico Nacional e Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas. * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

9. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

10. P4- RESME * 

Marcar apenas uma oval. 
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1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

11. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

12. P5- Guia Farmacoterapêutico do Estado de São Paulo * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

13. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

14. P6- REMUME * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

15. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando as 

“responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 
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16. Objetivo do componente C1- Seleção * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

17. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

Ir para a pergunta 18. 

SEÇÃO 02 

 

Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 

conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do processo” e da 

“responsabilidade sanitária”. 

 

18. C2- Financiamento * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 
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19. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

20. P7- Recursos financeiros para aquisição de 

medicamentos e insumos * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

21. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

22. P8- Recursos financeiros para aquisição de 

medicamentos e insumos * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

23. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

24. P9- Recursos financeiros para aquisição de 

medicamentos * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

25. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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26. P10- Recursos financeiros para a oferta de 

procedimentos terapêuticos envolvendo medicamentos * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

27. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

28. P11- Recursos financeiros para estruturação de serviços 

e organização de ações de Assistência Farmacêutica * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

29. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 
 

30 P12- Recursos financeiros para estruturação de Farmácias Vivas. * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

 

31. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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32. P13- Recursos financeiros para 

implantação das ações previstas nas 

Políticas Nacional e Estadual de 

Medicamentos. * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

33. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando 

as “responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 

 

34. Objetivo do componente C2- 

Financiamento * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

35. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

Ir para a pergunta 36. 

SEÇÃO 03 
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Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 

conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do 

processo” e da “responsabilidade sanitária”. 

 

36. C3- Programação e Aquisição * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

37. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

38. P14- Disponibilidade de medicamentos 

para distribuição aos Municípios e 

serviços de saúde, conforme 

cronograma pactuado. * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 
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39. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 
40 P15- Disponibilidade de medicamentos aos Municípios, conforme cronograma 

pactuado. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

41. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

42. P16- Disponibilidade de medicamentos 

nos Distritos Sanitários Especiais, de 

forma permanente e oportuna. * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

43. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

44. P17- Disponibilidade de medicamentos 

nos serviços de saúde, conforme 

cronograma pactuado. * 

Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 
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45. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

46. P18- Disponibilidade de medicamentos 

nas unidades do Sistema Prisional, 

conforme cronograma pactuado. * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

 

47 Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

48. P19- Disponibilidade de medicamentos 

nos serviços de saúde, de forma 

permanente e oportuna. * 

Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

49. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 
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50. P20- Disponibilidade de medicamentos 

nos serviços de saúde, de forma 

permanente e oportuna. * 

Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

51. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

52. P21- Disponibilidade de medicamentos 

nos serviços de saúde, de forma 

permanente e oportuna. * 

Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

53. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 
54 P22- Disponibilidade de medicamentos nos serviços de saúde, de forma 

permanente e oportuna. * 

Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 
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55. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando 

as “responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 

 

56. Objetivo do componente C3- 

Programação e Aquisição * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

57. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

Ir para a pergunta 58. 

SEÇÃO 04 

 

Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 

conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do 

processo” e da “responsabilidade sanitária”. 
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58. C4- Logística * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

59. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

60. P23- Disponibilidade de medicamentos 

nos Municípios e serviços de saúde, 

conforme cronograma pactuado. * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

61. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

62. P24- Disponibilidade de medicamentos 

nos serviços de saúde, de forma 

permanente e oportuna. * 

Marcar apenas uma 

oval. 
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1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

63. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando 

as “responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 

 

64. Objetivo do componente C4- 

Logística * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

65. Incluir um comentário, com proposta de 

adequação do texto, caso tenha 

escolhido as opções 1 e 2. 

 

Ir para a pergunta 66. 



204 

 

SEÇÃO 05 

 

Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 

conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do processo” e da 

“responsabilidade sanitária”. 

 
66 C5- Utilização (Prescrição, Administração e Uso) * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

67. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

68. P25- Acesso à medicamentos com orientações para seu 

uso. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

69. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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70. P26- Acesso à medicamentos com orientações para seu 

uso. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

71. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

72. P27- Codificação, autorização e registro adequados do 

procedimento, em conformidade com a Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

73 Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

74. P28- Acesso à medicamentos. * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

75. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

76. P29- Acesso à medicamentos com orientações para seu 

uso. * Marcar apenas uma oval. 
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1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

77. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

78. P30- Codificação, autorização e registro adequados do 

procedimento, em conformidade com a Tabela de 

Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS. * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

79. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 
80 P31- Acesso à medicamentos com orientações para seu uso. * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

81. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

82. P32- Acesso à medicamentos com orientações para seu 

uso. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 
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83. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

84. P33- Subsídio à população para aquisição de 

medicamentos e correlatos * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

85. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

86. P34- Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

87. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 
88 P35- Acesso à medicamentos com orientações para seu uso * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

89. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

90. P36- Seguimento farmacoterapêutico * Marcar apenas 

uma oval. 
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1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

91. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando as 

“responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 

 

92. Objetivo do componente C5- Utilização * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

93. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

Ir para a pergunta 94. 

 
SEÇÃO 06 
Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 
conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do processo” e da 
“responsabilidade sanitária”. 
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94. C6- Gestão * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

95. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

96. P37- Normas técnicas relativas à Assistência 

Farmacêutica publicadas * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

97. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

98. P38- Diretrizes, critérios e fluxos de acesso as ações e serviços de Assistência 

Farmacêutica definidos * Marcar apenas uma oval. 
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1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

99. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

100. P39- Pactuação quanto a oferta, os critérios e os fluxos 

de acesso as ações e serviços de Assistência 

Farmacêutica e respectivas responsabilidades 

individuais e solidárias dos entes federativos. * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

101. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

102. P40- Diretrizes, objetivos, metas e indicadores relativos 

à Assistência Farmacêutica pactuados e registrados no 

sistema informatizado SISPACTO. * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

103. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

104. P41- RENAME e as correspondentes responsabilidades 

individuais e solidárias dos entes federativos constantes 

no COAP. * Marcar apenas uma oval. 
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1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

105 Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

106. P42- Ações, serviços e recursos financeiros 

relacionados à Assistência Farmacêutica constantes nos 

instrumentos de planejamento do SUS (Plano de Saúde, 

Programação Anual e Relatório Anual de Gestão) * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

107. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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108. P43- Ações, serviços e recursos financeiros 

relacionados à Assistência Farmacêutica constantes nos 

instrumentos de planejamento do SUS (Plano de Saúde, 

Programação Anual e Relatório Anual de Gestão) * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

109. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

110. P44- Medicamentos incorporados ou incluídos nos 

Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas disponíveis 

para dispensação no prazo máximo de 180 dias. * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

111. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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112 P45- Lista de Preços de Medicamentos - CMED * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

113. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

114. P46- Atas de registro de preço disponíveis aos 

Municípios e serviços de saúde. * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

115. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

116. P47- Centrais farmacêuticas implantadas * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

117. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

 
118. P48- Disponibilidade de medicamentos, em condições 

adequadas de conservação, nos Municípios e serviços 

de saúde. * Marcar apenas uma oval. 
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1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

119 Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

120. P49- Farmácias implantadas nos serviços de saúde * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

121. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

122. P50- Disponibilidade de medicamentos, em condições 

adequadas de conservação, nos serviços de saúde. * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

123. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 



215 
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124 P51- Farmácias Dose Certa implantadas * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

125. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

126. P52- Farmácias vivas implantadas * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

127. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

128. P53- Manual de Procedimentos Operacionais Padrão * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

129. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

130. P54- Manual Básico * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 
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4- Concordo plenamente 

131. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

132 P55- Rastreabilidade de medicamentos * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

133. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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134. P56- Informações transmitidas, conforme cronograma 

pactuado. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

135. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

136. P57- Usuários do Medicamento à Base de Talidomida 

cadastros * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

137. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

138. P58- Política Estadual de Medicamentos publicada. * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

139. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

140 P59- Ações de Assistência Farmacêutica previstas na Política Estadual de Medicamentos 

implantadas. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 
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4- Concordo plenamente 

141. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

142. P60- Cooperação técnica ao Estado e Municípios * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

143. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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144. P61- Ações previstas nas Políticas Nacional e Estadual 

de Medicamentos implantadas. * Marcar apenas uma 

oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

145. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

146. P62- Banco de dados dos serviços de Práticas 

Integrativas e Complementares no SUS, das instituições 

de ensino e pesquisa, pesquisadores e resultados das 

pesquisas cientificas em Práticas Integrativas e 

Complementares implantado. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

147 Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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148. P63- Cooperação técnica ao Estado e Municípios * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

149. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

150. P64- Proposta de inclusão das ações de Assistência 

Farmacêutica previstas na Política 

Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS, no âmbito do Estado ou 

Município, aprovada pelo Conselho de Saúde. * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

151. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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152. P65- Ações de Assistência Farmacêutica previstas na 

Política Nacional de Práticas Integrativas e 

Complementares no SUS implantadas. * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

153. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando as 

“responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 
 

 

154. Objetivo do componente C6- Gestão * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

155. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

Ir para a pergunta 156. 

SEÇÃO 07 

 

Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 

conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do processo” e da 

“responsabilidade sanitária”. 
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156. C7- Educação Permanente * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

157. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 
158. P66- Profissionais de saúde capacitados * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

159. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando as 

“responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 

 

160. Objetivo do componente C7- Educação permanente * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 
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161. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

SEÇÃO 08 

 

Avalie a proposta de COMPONENTE e PRODUTOS, considerando 

conhecimentos prévios e a leitura do “nível desencadeador do processo” e da 

“responsabilidade sanitária”. 

 
  



225 

 

162. C8- Pesquisa * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

163. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

164. P67- Linhas de pesquisa na área farmacêutica * Marcar 

apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

165. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

166. P68- Estudos de farmacovigilância e 

farmacoepidemiologia * Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

167. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

 

168. P69- Pesquisas de desenvolvimento tecnológico * 

Marcar apenas uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 
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169. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 

Avalie a proposta de OBJETIVO DO COMPONENTE, considerando as 

“responsabilidades sanitárias” e “produtos” correspondentes. 

 

170. Objetivo do componente C8- Pesquisa * Marcar apenas 

uma oval. 

1- Discordo plenamente 

2- Discordo 

3- Concordo 

4- Concordo plenamente 

171. Incluir um comentário, com proposta de adequação do 

texto, caso tenha escolhido as opções 1 e 2. 
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APÊNDICE I. Termo de consentimento livre e esclarecido. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO 

 
1. Título da pesquisa: Desenvolvimento de painel de indicadores de desempenho para 

avaliação da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo como responsabilidade 
compartilhada por União, Estado e Municípios 
 

2. Avaliação de risco da pesquisa: risco mínimo 
 

3. Duração: 06 meses 
 

4. Objetivo: Desenvolver um painel de indicadores de desempenho para avaliação da 
Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo como responsabilidade 
compartilhada da União, Estado e Municípios. 
 

5. Procedimentos:   
Sua participação consistirá em participar como especialista no grupo que irá analisar e 
recomendar adequações no modelo lógico da Assistência Farmacêutica no Estado de São 
Paulo.   
Os componentes do modelo lógico serão correlacionados a indicadores de desempenho. 
Assim, contribuirá também na análise e recomendação de potenciais indicadores para 
avaliação da Assistência Farmacêutica no Estado de São Paulo como responsabilidade 
compartilhada da União, Estado e Municípios  
Para coleta de dados será utilizado um instrumento online, disponível no Google Forms, 
não havendo contato presencial entre os participantes.  
As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 
sobre sua participação.   
Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar a sua identificação e o seu nome 
como colaborador somente será divulgado junto com os resultados finais da pesquisa, 
mediante autorização prévia.   
A divulgação das informações dos formulários de coleta de dados está condicionada a 
autorização prévia do pesquisador e orientador da pesquisa. 

 
6. Informações dos responsáveis pela pesquisa para contato, caso necessário: 

 
6.1. Pesquisador:   

Adriane Lopes Medeiros; sexo feminino; RG 44.028.129-5; discente de Doutorado Direto 
no Departamento de Prática de Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública da  
Universidade de São Paulo; sítio a Rua Suíça, 140, apartamento 12, Parque das Nações, 
CEP 09210-000, Santo André, SP – Telefone: (11) 98126-8793 – E-mail:  
almedeiros@usp.br. 

 
6.2. Orientador da pesquisa:  

Nicolina Silvana Romano-Lieber; sítio a Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César, CEP 
01246904, São Paulo, SP – Telefone: (11) 99843-5345 – E-mail: nicolina@usp.br. 

 
6.3. Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da Universidade 

de São Paulo, sitio a Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César, CEP 01246-904, 
São Paulo, SP – Telefone: (11) 3061-7779 – e-mail: coep@fsp.ups.br. 
*Obrigatório 
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Nome  * 

Número do documento de identidade  * 

Sexo  * 

  Feminino 

  Masculino 

Data de nascimento  * 

dd / mm / aaaa 

Endereço  * 

( Ex.: Av. Dr. Arnaldo, 715, Cerqueira César, CEP 01246-904, São Paulo, SP ) 

Telefone, com DDD  * 

E-mail  * 

Declaro que concordo em participar desse estudo e me foi dada a oportunidade de 
esclarecer minhas dúvidas.  * 

Para esclarecimento de dúvidas, contatar o pesquisador ou o orientador da pesquisa. 

  Sim 

  Não 

Data de preenchimento deste formulário  * 

dd / mm / aaaa 

Assinatura do sujeito de pesquisa  * 

Preencher com seu nome completo 

Assinatura do pesquisador (clicar na caixa de seleção)  * 

  Adriane Lopes Medeiros 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo. 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

C1- Seleção     0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P1- RENAME, RENAFITO     0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P2- Processos administrativos de 
incorporação, exclusão e a alteração 
pelo SUS de novos medicamentos, 
produtos e procedimentos concluídos 
no prazo (180 dias prorrogáveis por 
mais 90 dias). 

  2 29% 5   71% 7 100% APROVADO — 

P3- Formulário Terapêutico Nacional e 
Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas. 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P4- RESME   1 14% 4 2 86% 7 100% APROVADO — 

P5- Guia Farmacoterapêutico do Estado 
de São Paulo 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P6- REMUME   1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

Objetivo do componente C1 - 
Selecionar os medicamentos essenciais 
que satisfazem às necessidades 
prioritárias de saúde da população e 
orientar as escolhas terapêuticas para o 
uso de medicamentos. 

    0% 1 6 100% 7 100% APROVADO — 

C2- Financiamento   1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P7- Recursos financeiros para 
aquisição de medicamentos e insumos 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P8- Recursos financeiros para 
aquisição de medicamentos e insumos 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P9- Recursos financeiros para 
aquisição de medicamentos 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P10- Recursos financeiros para a oferta 
de procedimentos terapêuticos 
envolvendo medicamentos 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

P11- Recursos financeiros para 
estruturação de serviços e organização 
de ações de Assistência Farmacêutica 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P12- Recursos financeiros para 
estruturação de Farmácias Vivas 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P13- Recursos financeiros para 
implantação das ações previstas nas 
Políticas Nacional e Estadual de 
Medicamentos. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

Objetivo do componente C2 - Financiar 
a Assistência Farmacêutica no âmbito 
do SUS, considerando o fornecimento 
de medicamentos e insumos essenciais 
destinados ao atendimento da 
população e o investimento na 
estruturação de serviços e organização 
de ações de Assistência Farmacêutica. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO 

Adequação do texto: Financiar a 
Assistência Farmacêutica no 
âmbito do SUS, visando o 
fornecimento de medicamentos e 
insumos essenciais destinados ao 
atendimento da população e o 
investimento na estruturação de 
serviços e organização de ações 
de Assistência Farmacêutica. 

C3- Programação e Aquisição   2 29% 3 2 71% 7 100% APROVADO — 

P14- Disponibilidade de medicamentos 
para distribuição aos Municípios e 
serviços de saúde, conforme 
cronograma pactuado. 

  1 14% 4 2 86% 7 100% APROVADO — 

P15- Disponibilidade de medicamentos 
aos Municípios, conforme cronograma 
pactuado. 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P16- Disponibilidade de medicamentos 
nos Distritos Sanitários Especiais, de 
forma permanente e oportuna. 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P17- Disponibilidade de medicamentos 
nos serviços de saúde, conforme 
cronograma pactuado. 

  1 14% 4 2 86% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

P18- Disponibilidade de medicamentos 
nas unidades do Sistema Prisional, 
conforme cronograma pactuado. 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P19- Disponibilidade de medicamentos 
nos serviços de saúde, de forma 
permanente e oportuna. 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P20- Disponibilidade de medicamentos 
nos serviços de saúde, de forma 
permanente e oportuna. 

  2 29% 5   71% 7 100% APROVADO 

Adequação da responsabilidade 
sanitária atrelada a este produto, 
em virtude da revogação das 
resoluções estaduais nº 321, de 30 
de outubro de 2007 (Hipertensão 
Arterial Pulmonar) e Resolução 
SS-295, de 04/09/2007 
(Esquizofrenia). 

P21- Disponibilidade de medicamentos 
nos serviços de saúde, de forma 
permanente e oportuna. 

    0% 5 2 100% 7 100% APROVADO — 

P22- Disponibilidade de medicamentos 
nos serviços de saúde, de forma 
permanente e oportuna. 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

Objetivo do componente C3 - Adquirir 
medicamentos seguros, eficazes e de 
qualidade, em quantidades adequadas 
para garantia do acesso aos 
medicamentos pela população, ao 
menor custo possível. 

    0% 1 6 100% 7 100% APROVADO — 

C4- Logística     0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P23- Disponibilidade de medicamentos 
nos Municípios e serviços de saúde, 
conforme cronograma pactuado. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P24- Disponibilidade de medicamentos 
nos serviços de saúde, de forma 
permanente e oportuna. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

Objetivo do componente C4 - Garantir a 
disponibilidade de medicamentos nos 
Municípios e serviços de saúde, em 
quantidades adequadas para garantia 
do acesso aos medicamentos pela 
população, de forma oportuna, 
assegurada a qualidade dos 
medicamentos e insumos desde o 
recebimento até sua entrega. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

C5- Utilização (Prescrição, 
Administração e Uso) 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P25- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO 

Adequação da responsabilidade 
sanitária atrelada a este produto, 
com a exclusão do trecho "de 
forma gratuita". 

P26- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 2 5 100% 8 114% APROVADO — 

P27- Codificação, autorização e registro 
adequados do procedimento, em 
conformidade com a Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM 
do SUS. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P28- Acesso à medicamentos.   1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P29- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P30- Codificação, autorização e registro 
adequados do procedimento, em 
conformidade com a Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM 
do SUS. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P31- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

Objetivo do componente C4 - Garantir a 
disponibilidade de medicamentos nos 
Municípios e serviços de saúde, em 
quantidades adequadas para garantia 
do acesso aos medicamentos pela 
população, de forma oportuna, 
assegurada a qualidade dos 
medicamentos e insumos desde o 
recebimento até sua entrega. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

C5- Utilização (Prescrição, 
Administração e Uso) 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P25- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO 

Adequação da responsabilidade 
sanitária atrelada a este produto, 
com a exclusão do trecho "de 
forma gratuíta". 

P26- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 2 5 100% 8 114% APROVADO — 

P27- Codificação, autorização e registro 
adequados do procedimento, em 
conformidade com a Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM 
do SUS. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P28- Acesso à medicamentos.   1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P29- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P30- Codificação, autorização e registro 
adequados do procedimento, em 
conformidade com a Tabela de 
Procedimentos, Medicamentos e OPM 
do SUS. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P31- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

P32- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso. 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P33- Subsídio à população para 
aquisição de medicamentos e 
correlatos 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P34- Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P35- Acesso à medicamentos com 
orientações para seu uso 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P36- Seguimento farmacoterapêutico   1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO 

Adequação do produto para 
ATENÇÃO FARMACÊUTICA, em 
consonância com a Política 
Nacional de Assistência 
Farmacêutica 

Objetivo do componente C5 - Promover 
o acesso e o Uso Racional de 
Medicamentos pela população, por 
meio da prescrição apropriada, 
dispensação em condições adequadas, 
e consumo nas doses e posologias 
indicados, conforme orientação. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO 
Complementação do texto: 
"conforme orientação de 
profissionais de saúde". 

C6- Gestão     0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P37- Normas técnicas relativas à 
Assistência Farmacêutica publicadas 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P38- Diretrizes, critérios e fluxos de 
acesso as ações e serviços de 
Assistência Farmacêutica definidos 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

P39- Pactuação quanto a oferta, os 
critérios e os fluxos de acesso as ações 
e serviços de Assistência Farmacêutica 
e respectivas responsabilidades 
individuais e solidárias dos entes 
federativos. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P40- Diretrizes, objetivos, metas e 
indicadores relativos à Assistência 
Farmacêutica pactuados e registrados 
no sistema informatizado SISPACTO. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P41- RENAME e as correspondentes 
responsabilidades individuais e 
solidárias dos entes federativos 
constantes no COAP. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P42- Ações, serviços e recursos 
financeiros relacionados à Assistência 
Farmacêutica constantes nos 
instrumentos de planejamento do SUS 
(Plano de Saúde, Programação Anual e 
Relatório Anual de Gestão) 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P43- Ações, serviços e recursos 
financeiros relacionados à Assistência 
Farmacêutica constantes nos 
instrumentos de planejamento do SUS 
(Plano de Saúde, Programação Anual e 
Relatório Anual de Gestão) 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P44- Medicamentos incorporados ou 
incluídos nos Protocolos Clínicos e 
Diretrizes Terapêuticas disponíveis para 
dispensação no prazo máximo de 180 
dias. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P45- Lista de Preços de Medicamentos 
- CMED 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

P46- Atas de registro de preço 
disponíveis aos Municípios e serviços 
de saúde. 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P47- Centrais farmacêuticas 
implantadas 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P48- Disponibilidade de medicamentos, 
em condições adequadas de 
conservação, nos Municípios e serviços 
de saúde. 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P49- Farmácias implantadas nos 
serviços de saúde 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P50- Disponibilidade de medicamentos, 
em condições adequadas de 
conservação, nos serviços de saúde. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P51- Farmácias Dose Certa 
implantadas 

  1 14% 4 2 86% 7 100% APROVADO — 

P52- Farmácias vivas implantadas   2 29% 3 2 71% 7 100% APROVADO — 

P53- Manual de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P54- Manual Básico     0% 4 3 100% 7 100% APROVADO 
Complementação do texto: "do 
Programa Farmácia Popular do 
Brasil". 

P55- Rastreabilidade de medicamentos     0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P56- Informações transmitidas, 
conforme cronograma pactuado. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P57- Usuários do Medicamento à Base 
de Talidomida cadastros 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P58- Política Estadual de 
Medicamentos publicada. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P59- Ações de Assistência 
Farmacêutica previstas na Política 
Estadual de Medicamentos 
implantadas. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

P46- Atas de registro de preço 
disponíveis aos Municípios e serviços 
de saúde. 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P47- Centrais farmacêuticas 
implantadas 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P48- Disponibilidade de medicamentos, 
em condições adequadas de 
conservação, nos Municípios e serviços 
de saúde. 

  1 14% 2 4 86% 7 100% APROVADO — 

P49- Farmácias implantadas nos 
serviços de saúde 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P50- Disponibilidade de medicamentos, 
em condições adequadas de 
conservação, nos serviços de saúde. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P51- Farmácias Dose Certa 
implantadas 

  1 14% 4 2 86% 7 100% APROVADO — 

P52- Farmácias vivas implantadas   2 29% 3 2 71% 7 100% APROVADO — 

P53- Manual de Procedimentos 
Operacionais Padrão 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P54- Manual Básico     0% 4 3 100% 7 100% APROVADO 
Complementação do texto: "do 
Programa Farmácia Popular do 
Brasil". 

P55- Rastreabilidade de medicamentos     0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P56- Informações transmitidas, 
conforme cronograma pactuado. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P57- Usuários do Medicamento à Base 
de Talidomida cadastros 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P58- Política Estadual de 
Medicamentos publicada. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P59- Ações de Assistência 
Farmacêutica previstas na Política 
Estadual de Medicamentos 
implantadas. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

P60- Cooperação técnica ao Estado e 
Municípios 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P61- Ações previstas nas Políticas 
Nacional e Estadual de Medicamentos 
implantadas. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P62- Banco de dados dos serviços de 
Práticas Integrativas e Complementares 
no SUS, das instituições de ensino e 
pesquisa, pesquisadores e resultados 
das pesquisas cientificas em Práticas 
Integrativas e Complementares 
implantado. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P63- Cooperação técnica ao Estado e 
Municípios 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P64- Proposta de inclusão das ações 
de Assistência Farmacêutica previstas 
na Política Nacional de Práticas 
Integrativas e Complementares no SUS, 
no âmbito do Estado ou Município, 
aprovada pelo Conselho de Saúde. 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

P65- Ações de Assistência 
Farmacêutica previstas na Política 
Nacional de Práticas Integrativas e 
Complementares no SUS implantadas. 

    0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

Objetivo do componente C6 - Planejar, 
executar, acompanhar e avaliar a ações 
e serviços de Assistência Farmacêutica 
no âmbito do SUS, de forma 
descentralizada e compartilhada por 
União, Estado e Municípios. 

    0% 1 6 100% 7 100% APROVADO — 

C7- Educação permanente     0% 2 5 100% 7 100% APROVADO — 

P66- Profissionais de saúde 
capacitados 

  1 14% 2 4 71% 7 100% APROVADO — 

 



239 

 

APÊNDICE J. Resultados do processo de validação do modelo lógico da Assistência Farmacêutica no SUS – Estado 

de São Paulo (cont.). 

Item avaliado 

Discordo 
plenamente 

Discordo 
% 

Concordo 
Concordo 

plenamente % 
Total 

Resultado 
Adequações do modelo lógico 
em virtude dos comentários e 
sugestões dos especialistas n n n n n % 

Objetivo do componente C7 - Promover 
a transformação das práticas 
profissionais e da própria organização 
do trabalho, por meio de processos de 
capacitação em Assistência 
Farmacêutica. 

    0% 4 3 100% 7 100% APROVADO — 

C8- Pesquisa     0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P67- Linhas de pesquisa na área 
farmacêutica 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 

P68- Estudos de farmacovigilância e 
farmacoepidemiologia 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

P69- Pesquisas de desenvolvimento 
tecnológico 

  1 14% 3 3 86% 7 100% APROVADO — 

Objetivo do componente C8 - Captar, 
gerar, sistematizar e disseminar 
experiências e informações de natureza 
técnico-científicas na área farmacêutica. 

    0% 3 4 100% 7 100% APROVADO — 
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APÊNDICE K. Caracterização da dispensação de medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica no Estado de São Paulo, por Departamento Regional de Saúde. 

Departamento Regional de 
Saúde 

Nº Farmácias de 
Medicamentos 
Especializados  

(23, 25) 

Dispensação de medicamentos 
descentralizada ao município? (21) 

População – 
2015 (21) 

População atendida pelas 
Farmácias de Medicamentos 

Especializado – 2017 (23) 

Proporção entre a população 
atendida pelas Farmácias de 

Medicamentos Especializados 
e a população abrangida por 

região (*) 
Sim Não 

DRS 1 - Grande São Paulo 16 17 22 21.090.791 291.856 1,4% 

DRS 2 - Araçatuba 1 39 1 417.647 19.384 4,6% 

DRS 3 - Araraquara 1 23 1 853.696 14.850 1,7% 

DRS 4 - Baixada Santista 1 7 2 296.933 29.881 10,1% 

DRS 5 - Barretos 1 18 0 166.371 12.754 7,7% 

DRS 6 - Bauru 2 67 1 2.769.880 35.619 1,3% 

DRS 7 - Campinas 1 41 1 2.763.396 68.752 2,5% 

DRS 8 - Franca 1 21 1 1.599.697 17.012 1,1% 

DRS 9 - Marilia 2 60 2 1.744.292 27.905 1,6% 

DRS 10 - Piracicaba 1 26 0 679.478 28.439 4,2% 

DRS 11 - Presidente Prudente 1 44 1 4.848.284 19.958 0,4% 

DRS 12 - Registro 1 15 0 201.566 4.852 2,4% 

DRS 13 - Ribeirão Preto 1 26 0 739.095 25.302 3,4% 

DRS 14 - São Joao da Boa Vista 1 20 0 786.692 19.901 2,5% 

DRS 15 - São José do Rio Preto 3 83 19 2.263.025 50.302 2,2% 

DRS 16 - Sorocaba 1 47 1 722.254 31.907 4,4% 

DRS 17 - Taubaté 2 37 2 2.453.387 23.770 1,0% 

Total 36 591 54 44.396.484 722.444 3,09% 

(*) Parâmetros nacionais: Nº pessoas tratadas (2013) = 1.751.387; População residente enviada ao Tribunal de Contas da União (2013):  201.032.714; Proporção entre a população atendida 
pelo CEAF e a população brasileira (28):  0,9%. 
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ANEXOS 

ANEXO A. Resumo publicado. 

 

MEDEIROS AL., ROMANO-LIEBER N., TANAKA, O.Y. Produção científica 

relacionada à avaliação de políticas e serviços de assistência farmacêutica no 

Brasil. In: III Fórum Brasileiro sobre Assistência Farmacêutica e 

Farmacoeconomia, 2015, Bahia. J Bras Econ. Saúde, 2015. v. 7, supl. 2., p. 

46-47. 
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ANEXO B. Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo
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 sair ADRIANE 

LOPES MEDEIROS - Pesquisador | 

V3.0 

Cadastros Sua sessão expira em: 38min 58 

 

 HISTÓRICO DE TRÂMITES      

Apreciação Data/Hora Tipo Trâmite Versão Perfil Origem Destino Informações 

PO 23/09/2015 
11:57:59 Parecer liberado 1 Coordenador Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo PESQUISADOR  

PO 23/09/2015 
11:55:01 

Parecer do colegiado 

emitido 1 Coordenador Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo  

PO 24/08/2015 
16:57:57 

Parecer do relator 

emitido 1 Membro do 

CEP 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo  

PO 24/08/2015 
16:48:27 

Aceitação de 
Elaboração de 
Relatoria 

1 Membro do 

CEP 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
 

PO 24/08/2015 
11:57:19 

Confirmação de 
Indicação de Relatoria 1 Coordenador Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo  

PO 24/08/2015 
11:55:54 Indicação de Relatoria 1 Coordenador Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo  

PO 21/08/2015 
17:39:04 Aceitação do PP 1 Secretária Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo  

PO 17/08/2015 
08:33:54 

Submetido para 

avaliação do CEP  
Pesquisador 

Principal 
PESQUISADOR 

RESPONSAVEL   

PO 14/08/2015 
18:31:58 Rejeição do PP   

Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo 
Nas informações básicas do projeto 

item "Riscos" iVer mais >> 

PO 12/08/2015 
14:03:26 

Submetido para 

avaliação do CEP  
Pesquisador 

Principal 
PESQUISADOR 

RESPONSAVEL 
Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo  

  

principal 
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Este sistema foi desenvolvido para os navegadores Internet Explorer (versão 

7 ou superior), ou Mozilla Firefox (versão 9 ou superior).   

Voltar 
  

Enviar Notificação Submeter Emenda Gerar Interface Rebec 
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ANEXO C. Protocolo SIC nº 692331710057. 

De: <noreplysic@sp.gov.br> 
Data: 2 de fevereiro de 2017 16:50 
Assunto: SICSP - Solicitação de Informação 
Para: adrianelopesmedeiros@gmail.com 
 

Prezado(a) Sr(a) Adriane Lopes Medeiros, 
A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 78563171317, 
data 25/01/2017, FOI ATENDIDA. 
Órgão/Entidade:  Secretaria Estadual de Saúde 
SIC:  Secretaria Estadual da Saúde 
 
Solicitação:  
Boa noite, gostaria de saber quais são as Comissões do Conselho Estadual, bem como os 
principais temas tratados em cada uma delas. 
 
Resposta: 
Prezada Senhora Adriane Lopes Medeiros 
Acusamos o recebimento de sua correspondência eletrônica, que versa sobre pedido de 
informações nos termos da Lei de Acesso à Informação (Lei Federal 12.527/2011), 
regulamentada pelo Decreto Estadual 58.052, de 16/05/2012. 
A solicitação em pauta foi submetida a apreciação dos órgãos técnicos competentes desta 
Secretaria, que se manifestaram informando que em atenção a solicitação, segue informação 
GS/CES nº 002/2017 (anexo). 
  
Atenciosamente, 
  
Conselho Estadual de Saúde de São Paulo 
Secretaria de Estado da Saúde – SEDE 
E-mail: ces@saude.sp.gov.br 
  
Esperamos ter prestado todos os esclarecimentos acerca de matéria em apreço. 
  
Atenciosamente, 
  
Marcelo Nascimento de Araújo 
Assessor Técnico de Gabinete 
Responsável pelo Serviço de Informações ao Cidadão 
Secretaria de Estado de Saúde 
Tel: (11) 3066-8124 
E-mail: sic@saude.sp.gov.br 
  
  
O arquivo anexo complementa a sua resposta: SIC PROTOCOLO - 78563171317.pdf 
  

mailto:adrianelopesmedeiros@gmail.com
mailto:ces@saude.sp.gov.br
mailto:sic@saude.sp.gov.br
http://www.sic.sp.gov.br/Download.aspx?id=61131281-b74c-43a9-a6cb-9896c8670194&acck=61131281-b74c-43a9-a6cb-9896c8670194DC98
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ANEXO D. Protocolo SIC nº 692331710057. 

De: <noreplysic@sp.gov.br> 
Data: 21 de julho de 2017 16:53 
Assunto: SICSP - Solicitação de Informação 
Para: adrianelopesmedeiros@gmail.com 
 
Prezado(a) Sr(a) Adriane Lopes Medeiros, 
A sua solicitação de acesso a documentos, dados e informações, de protocolo 
692331710057, data 26/06/2017, FOI ATENDIDA. 
Órgão/Entidade:  Secretaria Estadual de Saúde 
SIC:  Secretaria Estadual da Saúde 
 
Solicitação: 
Qual a lista de medicamentos fornecidos pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
(Relação Estadual de Medicamentos)? 
Resposta: 
Conforme contato telefônico feito hoje, no dia 21/07/2017, para a cidadã Adriane Lopes 
Medeiros, a mesma informa que virá retirar sua resposta pessoalmente, no dia 24/07/2017. 
  
Joelmara Suzan Mendes 
Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo 
Serviço de Informações ao Cidadão – SIC 
jchagas@saude.sp.gov.br |  (11) 3066-8124 
Av. Dr. Enéas de Carvalho Aguiar, 188 – térreo. 

 

  

mailto:adrianelopesmedeiros@gmail.com
mailto:jchagas@saude.sp.gov.br
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ANEXO E. Comprovante de submissão do artigo à Revista “Ciência e 

Saúde Coletiva”. 

 

  

 
Para: redesgover@gmail.com 
Cc: almedeiros <almedeiros@usp.br>, oytanaka <oytanaka@usp.br>, nicolina <nicolina@usp.br> 
 
Prezadas Editoras, Ciência & Saúde Coletiva 
 
Número temático - Redes Sociais e Governança em Saúde 
 
Submetemos à sua apreciação o trabalho ““Pharmaceutical services as shared responsibility in SUS: 
a logical framework proposal”. 
Esta pesquisa é um produto do trabalho científico considerado de relevância para a Governança em 
Saúde, uma vez que aborda a assistência farmacêutica sob a ótica de política pública de 
responsabilidade compartilhada pela União, Estados e Municípios, de forma inédita na literatura. 
Ainda, está alinhada às prioridades de pesquisa no Brasil, conforme Agenda Nacional de Prioridades 
de Pesquisa em Saúde (2011), tendo sido financiada pelo Departamento de Ciência e 
Tecnologia/SCTIE do Ministério da Saúde, por intermédio do CNPq, com o apoio da Fundação de 
Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e da Secretaria de Estado da Saúde de São 
Paulo. 
O trabalho integra a tese de doutorado de autora Adriane Lopes Medeiros, intitulada “Assistência 
Farmacêutica no Sistema Único de Saúde: Responsabilidade compartilhada por União, Estado e 
Municípios), junto ao Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública da Faculdade de Saúde Pública 
da Universidade de São Paulo, com defesa prevista para 2018. Os demais autores são o orientador e 
coorientador da pesquisa. Portanto, se trata de colaboração discente-docente. 
Destaca-se que o trabalho está sendo submetido exclusivamente à esta revista e que os autores não 
possuem conflitos de interesse ao presente trabalho.  
 
Ficamos à disposição, 
 
Adriane Lopes Medeiros, Nicolina Silvana Romano-Lieber e Oswaldo Yoshimi Tanaka 
 

 
8 anexos 

 

Adriane Lopes Medeiros <almedeiros@usp.br> 

Submissão de Artigo - ALM, NSRL, OYT   

Adriane Lopes Medeiros  < almedeiros@usp.br > 3  de dezembro de  2017 23:38 
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ANEXO F. Comprovante de publicação do livro eletrônico referente ao Capítulo 2 da Tese. 
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ANEXO G. Informações do aluno 

 

6135 - 7491742/1 - Adriane Lopes Medeiros 

E-mail: almedeiros@usp.br 

Data de Nascimento: 15/03/1988 

Cédula de Identidade: RG - 44.028.129-5 - SP 

Local de Nascimento: Estado de São Paulo 

Nacionalidade: Brasileira 
 

Graduação: Farmacêutico - Universidade de Mogi das Cruzes - São Paulo - 
Brasil - 2010 

 

 

Curso: Doutorado Direto 

Programa: Saúde Pública 

Área: Serviços de Saúde Pública 

Data de Matrícula: 04/02/2013 
 

Início da Contagem de Prazo: 04/02/2013 
 

Data Limite para o Depósito: 04/12/2017 
 

 

Orientador: Prof(a). Dr(a). Nicolina Silvana Romano Lieber - 04/02/2013 até 
o presente. E-mail: nicolina@usp.br 

Co-orientador: Prof(a). Dr(a). Oswaldo Yoshimi Tanaka - 05/06/2014 até o 
presente. Email: oytanaka@usp.br 

 

Proficiência em Línguas: Inglês, Aprovado em 14/01/2013 
 

 

Data de Aprovação no Exame de 
Qualificação: 

Aprovado em 13/05/2014 
 

Data do Depósito do Trabalho: 04/12/2017 

Título do Trabalho: "Assistência farmacêutica no Sistema Único de Saúde: 
responsabilidade compartilhada por União, Estados e Municípios" 

Data Máxima para Aprovação da Banca: 18/01/2018 

Data de Aprovação da Banca: 14/12/2017 

Data Máxima para Defesa: 29/03/2018 

Data da Defesa:  

Resultado da Defesa:  
 

 
  

Histórico de Ocorrências:  Primeira Matrícula em 04/02/2013 
 

 

Aluno matriculado no Regimento da Pós-Graduação USP (Resolução nº 6542 em vigor a partir de 20/04/2013). 

Última ocorrência: Matrícula de Acompanhamento em 17/07/2017 

Impresso em: 27/01/2018 16:02:25 
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6135 - 7491742/1 - Adriane Lopes Medeiros 

Sigla Nome da Disciplina Início Término 
Carga 

Horária 
Cred. Freq. Conc. Exc. Situação 

FSP5701-
6/3 

Saúde Pública: Campo 
de Conhecimento e 
Aplicações 

04/03/2013 17/06/2013 75 5 100 B N Concluída 

HSP5781-
3/3 

Avaliação de Serviços e 
Sistemas Locais de 
Saúde 

19/03/2013 27/05/2013 60 4 90 A N Concluída 

HSP5793-
3/4 

Política e Gestão em 
Saúde 

10/04/2013 18/06/2013 60 4 90 A N Concluída 

Atividade 
do 

Programa 

Participou do XVII 
Congresso Paulista de 
Farmacêuticos, com 
apresentação do 
trabalho "The Insertion 
of Pharmaceutical 
Assistance in the 
Planning System of the 
Brazilian National 
Health System - 
Sus/Brazil 
(Planejasus)", 
publicado no Brazilian 
Journal of 
Pharmaceutical 
Sciences, p.104, v.49-
suplemento 02, São 
Paulo-Brasil, 2013 (1) 

05/08/2013 08/08/2013 - 3 - - - - 

HEP5796-
1/8 

Princípios da 
Epidemiologia 

05/08/2013 14/10/2013 90 6 86 A N Concluída 

HSP5787-
4/1 

Desafios do SUS: 
Aprendendo com as 
Inovações 
Internacionais dos 
Sistemas de Saúde 

21/08/2013 29/10/2013 60 4 95 A N Concluída 

EAP5002-
1/2 

Administração 
Estratégica (Faculdade 
de Economia, 
Administração e 
Contabilidade - 
Universidade de São 
Paulo) 

04/08/2014 28/11/2014 120 8 93 A N Concluída 

HSP5813-
1/1 

Política e Gestão em 
Saúde 

11/08/2014 23/11/2014 90 6 100 A N Concluída 
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HEP5771-
3/3 

Saúde Pública e 
Envelhecimento 

03/09/2014 19/11/2014 60 4 100 A N Concluída 

FSP5703-
1/4 

Aspectos Pedagógicos 
do Ensino Superior em 
Saúde 

19/09/2014 20/11/2014 45 3 75 A N Concluída 

Atividade 
do 

Programa 

Participou da etapa de 
estágio supervisionado 
em docência do 
Programa de 
Aperfeiçoamento de 
Ensino junto á 
disciplina HSP0146 - 
Farmacoepidemiologia, 
ministrada aos alunos 
de graduação em 
Farmácia-Bioquímica 
da Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São 
Paulo. (2) 

02/02/2015 30/06/2015 - 2 - - - - 

Atividade 
do 

Programa 

Participou do III Fórum 
Brasileiro sobre 
Assistência 
Farmacêutica e 
Farmacoeconomia, 
com a apresentação do 
trabalho "Produção 
científica relacionada à 
avaliação de políticas e 
serviços de Assistência 
Farmacêutica no 
Brasil", publicado no 
"Jornal Brasileiro de 
Economia da Saúde", 
páginas 46 e 47, 
volume 7, suplemento 
2, Salvador, BA, 2015. 
(3) 

20/09/2015 23/09/2015 - 1 - - - - 

PSP5703-
1/1 

Metodologia e 
Divulgação do Artigo 
Científico 

02/03/2016 15/06/2016 60 4 93 A N Concluída 

 

 

 
Créditos mínimos exigidos 

Créditos obtidos 
Para exame de qualificação Para depósito de tese 

Disciplinas: 4 
 

40 
 

54 
 

Estágios:    

Total: 4 
 

40 
 

54 
 

 

Créditos Atribuídos à Tese: 152 
 

 

Observações: 

1) Créditos atribuídos de acordo com o disposto no Artigo 65 do Regimento de Pós-Graduação e aprovados 
pela Comissão Coordenadora de Programa, em Sessão de 13/11/2013. 

2) Créditos atribuídos de acordo com o disposto na Portaria GR-3588 e GR-4391 - PAE, de 31.08.09 e 
aprovados pela Comissão Coordenadora de Programa, em Sessão de 24/11/2015. 

3) Créditos atribuídos de acordo com o Artigo 64 do Regimento de Pós-Graduação e aprovados pela Comissão 
Coordenadora de Programa, em Sessão de 24/11/2015. 

 

Conceito a partir de 02/01/1997: 

A - Excelente, com direito a crédito; B - Bom, com direito a crédito; C - Regular, com direito a crédito; R - 
Reprovado; T - Transferência. 

Um(1) crédito equivale a 15 horas de atividade programada. 
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ANEXO H. Currículo Lattes do aluno. 
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Adriane Lopes Medeiros 

 

• Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/9407472901816554 

• Última atualização do currículo em 07/01/2018 
 

 

Graduação em Farmácia pela Universidade de Mogi das Cruzes (2006-2009). Pós Graduação lato sensu em Farmácia 

Hospitalar pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (2010-2011). 
Doutoranda em Saúde Pública (2013-2017) e Membro do Grupo de Estudos em Farmacoepidemiologia da Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Atua como Assessora Técnica III na Coordenadoria de Assistência 

Farmacêutica da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (2011-Atual) e como docente em cursos de pós 
graduação lato sensu em Farmácia Clínica e Hospitalar (2016/2017). Tem experiência na área de Serviços e Gestão 

em Saúde, com ênfase em Farmácia Hospitalar e Saúde Pública. (Texto informado pelo autor) 
 

Identificação 
 

Nome Adriane Lopes Medeiros  
 
Nome em citações bibliográficas MEDEIROS, A. L. 
 

Endereço 
 

 

Formação acadêmica/titulação 
 

2013 
Doutorado em andamento em Saúde Pública.  
Faculdade de Saúde Pública - Universidade de São Paulo, FSP/USP, Brasil.  
Título: Assistência Farmacêutica no SUS: Responsabilidade compartilhada por União, Estados e Municípios,  

Orientador: Nicolina Silvana Romano Lieber.  
Coorientador: Oswaldo Yoshimi Tanaka.  
Palavras-chave: Assistência Farmacêutica; Sistema Único de Saúde; Política de Saúde; Governo Estadual; Gestão em Saúde. 
Grande área: Ciências da Saúde 
2010 - 2011 
Especialização em Farmácia Hospitalar, Introdução à Farmácia Clínica. (Carga Horária: 1670h).  
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, HCFMUSP, Brasil.  
Título: Diagnóstico e Proposta de Formulações para Administração de Medicamentos por Sonda de Nutrição Enteral.  
Orientador: Maria de Fátima Brito Silva.  
Bolsista do(a): Fundação do Desenvolvimento Administrativo, FUNDAP, Brasil. 
2010 - 2010 
Aperfeiçoamento em Cuidados Paliativos. (Carga Horária: 220h).  
Universidade Santa Cecília, UNISANTA, Brasil.  
Título: -. Ano de finalização: 2010.  
Orientador: -. 
2006 - 2009 
Graduação em Farmácia.  
Universidade de Mogi das Cruzes, UMC, Brasil.  
Título: Avaliação da Gastrorresistëncia de Cápsulas Gelatinosas Duras Contendo 50 mg de diclofenaco de sódio revestidas com 
hidroxipropilmetilcelulose e acetoftalato de celulose.  
Orientador: Luiz Carlos da Silva. 
 

Formação Complementar 
 

2012 - 2012 
Ciclo de Palestras por Segmento CRF-SP 2012. (Carga horária: 20h).  
Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo, CRF-SP, Brasil. 
2012 - 2012 
Gestão de Gastos Públicos. (Carga horária: 21h).  
Escola Fazendária do Estado de São Paulo, FAZESP, Brasil. 

 

http://lattes.cnpq.br/6220859203886485
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ANEXO I. Currículo Lattes do orientador. 
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Nicolina Silvana Romano Lieber 
• Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/6220859203886485 

• Última atualização do currículo em 24/01/2018 

 

Farmacêutica-Bioquímica pela Universidade de São Paulo (1981). Apresenta Especialização (1986), Mestrado (1990) 

e Doutorado (1996) em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo. Livre-docente em Vigilância Sanitária pela 
Universidade de São Paulo (2009). É docente da Universidade de São Paulo desde 1986, atuando na Faculdade de 

Saúde Pública desde 1998. Atua na linha de pesquisa "Política, gestão e saúde" com ênfase em política de 
medicamentos e política de assistência farmacêutica, vigilância sanitária de medicamentos, estudos de utilização de 

medicamentos e farmacovigilância. Foi membro titular do Comitê Executivo da Comissão de Farmacologia da 

Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (Resolução SS 107 - 091112) até 2014. Representante da Faculdade de 
Saúde Pública - USP no Comitê de Implantação do Programa Estadual de Segurança do Paciente - SP (Resolução SS 

12 - 130114). Membro do Grupo Executivo do Laboratório Interdisciplinar de Proteção à Saúde e Vigilâncias. (Texto 

informado pelo autor) 

 

Identificação 
 

Nome Nicolina Silvana Romano Lieber 
Nome em citações bibliográficas ROMANO-LIEBER NS;ROMANO NS;LIEBER, NSR;LIEBER, NICOLINA SILVANA 
ROMANO;ROMANO-LIEBER, NICOLINA SILVANA 

 

Endereço 
 

Endereço Profissional 
Universidade de São Paulo, Faculdade de Saúde Pública, Departamento de Prática de Saúde Pública.  
Av. Dr. Arnaldo, 715 
Cerqueira César 
01246904 - São Paulo, SP - Brasil 
Telefone: (11) 30617768 
Fax: (11) 30617835 
URL da Homepage: http://www.fsp.usp.br 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

1991 - 1996 
Doutorado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Fatores de risco para arboviroses em famílias de área de reserva ecológica no Vale do Ribeira, SP, Ano de obtenção: 1996.  
Orientador: Lygia Busch Iversson.  
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 
1987 - 1990 
Mestrado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: O uso do teste imunoenzimático na vigilância epidemiológica de arboviroses,Ano de Obtenção: 1990. 
Orientador: Lygia Busch Iversson. 
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, Brasil. 
1986 - 1986 
Especialização em Especialização Em Saúde Pública. (Carga Horária: 1172h).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
1978 - 1981 
Graduação em Farmácia - Bioquímica.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 

 

Livre-docência 
 

2009 
Livre-docência.  
Faculdade de Saúde Pública Universidade de São Paulo, FSP - USP, Brasil.  
Título: Eventos adversos a medicamentos em crianças demandando atendimento em emergência hospitalar, Ano de obtenção: 2009.  

http://www.fsp.usp.br/
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ANEXO J. Currículo Lattes do co-orientador. 
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Oswaldo Yoshimi Tanaka 
• Endereço para acessar este CV: http://lattes.cnpq.br/7688948402243193 

• Última atualização do currículo em 22/01/2018 
 

 

Possui graduação em Medicina pela Universidade de São Paulo (1971), mestrado em Saúde Pública pela Universidade 

de São Paulo (1983), doutorado em Saúde Pública pela Universidade de São Paulo (1988, Livre docência em 1994 e 

Professor Titular do Depto de Pratica de saúde publica da FSP USP desde 2003. Atualmente é Coordenador do GT 
de Avaliação da Abrasco. Tem projetos de pesquisa no campo da avaliação de politica e gestão em saúde, com 

especial interesse na integralidade da atenção em saúde em municípios de grande porte. Tem experiência em Saúde 
Pública/Saúde Coletiva com pesquisa, docência e consultoria em avaliação de politicas publicas, serviços e sistemas 

de saúde.Tem com metodologias em monitoramento e avaliação com abordagem quanti-quali para a avaliação de 

serviços e sistemas de saúde. (Texto informado pelo autor) 

Identificação 
 

Nome Oswaldo Yoshimi Tanaka 
Nome em citações bibliográficas TANAKA, Oswaldo Yoshimi;Tanaka, Oswaldo Yoshimi;TANAKA, OSWALDO Y. 

Endereço 
 

Formação acadêmica/titulação 
 

1983 - 1988 
Doutorado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: Analise da Utilização dos Serviços do Posto de Assistência Médica e do pronto Atendimento do Jardim são jorge no municipio de 
São Paulo, por meio do Estudo da Clientela Usuária, Ano de obtenção: 1988.  
Orientador: Cónelio Pedroso Rosenburg.  
Palavras-chave: Qualidade do Serviço de Saúde. 
Grande área: Ciências da Saúde 
1978 - 1983 
Mestrado em Saúde Pública (Conceito CAPES 6).  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil.  
Título: AVALIACAO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANCA DA SECRETARIA DA SAUDE DE SAO PAULO,Ano de Obtenção: 1983. 
Orientador: CORNELIO PEDROSO ROSENBURG. 
Grande área: Ciências da Saúde 
2006 
Mestrado profissional em andamento em Epidemiologia.  
Faculdade de Saúde Pública Usp, FSP/USP, Brasil.  
Título: EPIDEMIOLOGIA DE SERVIÇOS DE SAUDE, Ano de Obtenção: .  
Orientador: John Colley.  
Palavras-chave: Epidemiologia. 
Grande área: Ciências da Saúde 
1980 - 1981 
Mestrado profissional em Homeopatia.  
Associação Paulista de Homeopatia, APH, Brasil.  
Título: , Ano de Obtenção: 1981.  
Orientador: . 
1974 - 1975 
Especialização - Residência médica.  
Faculdade de Medicina da Universidade do Chile, FMUC, Chile. Residência médica em: Pediatria Clínica e Social 
Número do registro: . 
1972 - 1973 
Especialização - Residência médica.  
Faculdade de Medicina da Usp, FMUSP, Brasil. Residência médica em: Pediatria 
Número do registro: . 
1977 - 1977 
Especialização em Saúde Pública.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 
1966 - 1971 
Graduação em Medicina.  
Universidade de São Paulo, USP, Brasil. 


