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RESUMO 

 

A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO CUIDADO A SAÚDE NA ATENÇÃO 

BÁSICA: TÃO PERTO, TÃO LONGE 

 

Introdução: A distribuição de medicamentos é parte integrante do SUS, sendo a 
alternativa terapêutica mais utilizada na rede de assistência aos pacientes. 
Entretanto, é preciso uma visão ampliada quanto à forma de utilização dos insumos 
farmacêuticos pelos usuários, uma vez que a racionalidade do uso de medicamentos 
está diretamente relacionada à qualidade do serviço de saúde e constitui um 
elemento importante para a avaliação do mesmo. Objetivo: É diante deste cenário, 
que o objetivo desse trabalho, foi caracterizar elementos da assistência farmacêutica 
no cuidado à saúde na ABS. Método: Do ponto de vista metodológico, optou-se por 
analisar o material de uma investigação de natureza cartográfica, realizada no ano 
de 2014 em sete UBS, e a partir deste empírico identificar cenas do cotidiano, que 
conectadas umas às outras, produziram planos de visibilidade para a questão do 
uso de medicamentos e da assistência farmacêutica. Além disso, foi realizado um 
seminário compartilhado junto aos atores institucionais das UBS estudadas, onde 
novos e marcantes elementos da assistência farmacêutica surgiram, abrindo a 
possibilidade de novas perspectivas sobre o material empírico e representando um 
novo momento de produção/ampliação do campo. Resultados: A partir dos planos 
de visibilidade foi possível identificar o hiato que existe, entre as diretrizes políticas 
relacionadas à assistência farmacêutica e o cotidiano na atenção básica: o uso 
(ir)racional de medicamentos e o papel que o profissional farmacêutico vem 
desempenhando. O estudo permitiu constatar também o quanto a farmácia é um 
observatório privilegiado da gestão e produção do cuidado, sendo um poderoso 
analisador deste cuidado: a conturbada relação entre a autonomia médica e a 
assistência farmacêutica; o agir do usuário e seu protagonismo; o isolamento do 
setor e equipe de farmácia. Conclusão: Ao contrastar aquilo que é prescrito na 
política com o material empírico, foi possível dissipar algo como uma cortina de 
fumaça, que se faz presente no cotidiano do trabalho na atenção básica e omite uma 
realidade muito distante daquilo que se considera como desejável, quando 
pensamos em termos da assistência farmacêutica. O que acontece depois que o 
usuário deixa a UBS com sua sacola cheia de medicamentos retirados na farmácia, 
parece ainda ficar oculto aos olhos dos profissionais de saúde. Ainda existe um 
longo caminho a ser percorrido até que de fato os serviços clínicos farmacêuticos 
incorporem os serviços básicos de saúde. Palavras-chave: Assistência 
Farmacêutica, Atenção Farmacêutica, Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, Uso Racional de Medicamentos, Revisão de Uso de Medicamentos.  
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ABSTRACT 

 

PHARMACEUTICAL ASSISTANCE IN HEALTH CARE IN BASIC 

ATTENTION: SO CLOSE, SO FAR 

 

Introduction: The distribution of medicines is a integrant part of the SUS, being the 
most used therapeutic alternative in the network of patient care. However, it is 
necessary to have an expanded view on the use of pharmaceutical inputs by users, 
since the rational use of medicines is directly related to the quality of the health 
service and constitutes an important element for the evaluation of the same. 
Objective: It is against this background, that the objective of this work was to 
characterize elements of pharmaceutical assistance in health care in Basic Attention 
to Health. Method: From the methodological point of view, it was opted to analyze 
the material of an investigation of cartographic nature, carried out in 2014 in seven 
Primary Care Unit Health, and from this empirical one to identify daily scenes, that 
connected to each other, produced plans of visibility to the issue of medicines use 
and pharmaceutical assistance. In addition, a shared seminar was perfomed together 
with institutional actors of the Primary Care Unit Health studied, where new and 
important elements of pharmaceutical assistance emerged, opening up the possibility 
of new perspectives on the empirical material and representing a new moment of 
production / expansion of the field. Results: From the visibility plans, it was possible 
to identify the gap that exists between the political guidelines related to 
pharmaceutical assistance and daily life in basic attention: the rational use of 
medications and the role that the pharmaceutical professional has been playing. The 
study also showed how the pharmacy is a privileged observatory of the management 
and production of care, being a powerful analyzer of this care: the troubled 
relationship between medical autonomy and pharmaceutical assistance; The user's 
action and its protagonism; The isolation of the pharmacy sector and staff. 
Conclusion: By contrasting what is prescribed in politics with the empirical material, 
it was possible to dissipate something like a smokescreen, which is present in the 
daily work of basic attention and omits a reality far removed from what is considered 
desirable, when we think in terms of pharmaceutical assistance. What happens after 
the user leaves Primary Care Unit Health with his bag full of medicines withdrawn at 
the pharmacy, still seems to be hidden from the eyes of health professionals. There 
is still a long way to go until in fact pharmaceutical clinical services incorporate basic 
health services. Keywords: Pharmaceutical Assistance, Pharmaceutical Attention, 
National Pharmaceutical Assistance Policy, Rational Use of Medications, Medicines 
Use Review. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso do medicamento na produção do cuidado à saúde na 

Atenção Básica 

 

Nas últimas quatro décadas, o Brasil vem passando por crescentes 

transformações demográficas, sociais e econômicas, que repercutem diretamente 

nas condições de vida e na situação de saúde e de adoecimento da sua população. 

A mudança do perfil de morbimortalidade, com o aumento das doenças crônicas, 

associadas ao envelhecimento populacional, produz novas necessidades sociais, 

relacionadas não só a construção de redes de apoio sociais mais amplas, mas 

também ao fortalecimento e adequação do sistema de saúde. É imperativa a 

superação da fragmentação das ações e dos serviços de saúde, a criação de novos 

arranjos de cuidado, a incorporação de novos profissionais e a intensificação do 

trabalho em equipe com o objetivo de oferecer uma atenção contínua e integral 

considerando as características singulares desse novo cenário de saúde (CNDSS, 

2008; BRASIL, 2010). 

No Brasil, desde o final da década de 1980 e início dos anos 90, com a 

promulgação da Constituição Federal, há uma ampliação do conceito de saúde e ela 

passa a ser 

 

direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas 
sociais econômicas que visem à redução do risco de doença e 
de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação 
(BRASIL, 1988). 

 

Ao criar o Sistema Único de Saúde (SUS)1, são formuladas inúmeras políticas 

visando atender as necessidades de saúde da população (BRASIL, 1990a,b). 

Entre os princípios e diretrizes norteadores do SUS destacam-se: a 

universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 

                                                           
1 Estabelecido pelas Leis 8.080, de 19 de setembro de 1990 e 8.142, de 28 de dezembro de 

1990 (BRASIL, 1990a, b). 
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e a integralidade da assistência - inclusive farmacêutica e de acesso a 

medicamentos - como conjunto articulado e contínuo de ações preventivas e 

curativas, individuais e coletivas (BRASIL, 1990a, b). 

Após mais de duas décadas, os avanços alcançados pelo SUS são inegáveis. 

Representa o maior projeto público de inclusão social, sendo responsável pela 

atenção a mais de 200 milhões de brasileiros. O grande desafio que se apresenta 

para o SUS é a consolidação de um sistema integrado que responda de forma 

adequada às necessidades de saúde da população (BRASIL, 2010). 

A partir desse crescimento é possível afirmar que o SUS representa hoje um 

dos maiores sistemas público de saúde do mundo, que garante a universalidade do 

acesso e integralidade da assistência, de maneira igualitária e gratuita à população 

brasileira. A distribuição de medicamentos é parte integrante deste sistema de 

saúde e tem o objetivo de garantir uma ação profilática, curativa, paliativa ou 

para fins de diagnóstico de exacerbações que acometem os indivíduos, sendo 

a alternativa terapêutica mais utilizada na rede de assistência aos pacientes. 

Na Atenção Básica à Saúde (ABS) são distribuídos os medicamentos denominados 

medicamentos essenciais, que segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) 

são aqueles que satisfazem as necessidades de cuidados de saúde básica da 

maioria da população (OLIVEIRA, ASSIS e BARBONI, 2010). 

Nos estudos de Cecílio et al. (2014), o fornecimento de medicamentos na 

atenção básica, seja pela dispensação direta na farmácia, seja pela obtenção de 

receitas do médico, é apontado como um dos motivos principais pelos quais os 

usuários buscam os serviços na rede básica para conseguir o cuidado de que 

precisam. Embora o acesso aos medicamentos essenciais pareça ser o valor de uso 

mais imediatamente visível da rede básica para os usuários, há uma percepção de 

que eles são vistos, de maneira equivocada, como os “mais baratos”. 

O aumento do acesso da população ao SUS, principalmente através da 

atenção básica, exigiu mudanças na assistência farmacêutica, de maneira a 

aumentar a cobertura da distribuição gratuita de medicamentos e ao mesmo tempo 

minimizar custos. A disponibilidade e o acesso da população aos medicamentos são 

considerados indicadores essenciais de eficácia e equidade dos sistemas de saúde. 

Além disso, foi necessária a construção de um arcabouço legal para sustentar o 

processo de descentralização da gestão das ações da assistência farmacêutica e 
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assim garantir o acesso da população a medicamentos considerados essenciais. 

Entretanto, é preciso uma visão ampliada quanto à forma de utilização dos insumos 

farmacêuticos pelos usuários, uma vez que a racionalidade do uso de medicamentos 

está diretamente relacionada à qualidade do serviço de saúde e constitui um 

elemento importante para a avaliação do mesmo (ARAUJO et al. 2008; OLIVEIRA, 

ASSIS e BARBONI, 2010). 

O medicamento cada vez mais ocupa o lugar de insumo terapêutico essencial 

no cuidado da saúde da população, de maneira que quando utilizado de forma 

racional, passa a se apresentar como o recurso de maior custo-efetividade. 

Entretanto, quando utilizado de forma inadequada, vem a ser um problema de saúde 

pública mundial (NICOLINE e VIEIRA, 2011). 

A Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 1998), defini o uso racional de 

medicamentos como o “processo que compreende a prescrição apropriada; a 

disponibilidade oportuna a preços acessíveis; a dispensação em condições 

adequadas e o consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período 

de tempo indicado de medicamentos eficazes, seguros e de qualidade”. Assim, 

envolve aspectos desde a prescrição, dispensação e utilização do produto 

farmacológico pelo indivíduo, ou seja, toda uma cadeia de etapas que necessitam 

estar em consonância umas com as outras, de forma a garantir o tratamento 

farmacoterapêutico adequado e seguro ao paciente. 

O conceito do uso racional de medicamentos traz, portanto, para a discussão 

uma complexidade de fatores e de ações que irão interagir reciprocamente, às vezes 

de forma previsíveis, outras nem tanto, para que de fato a medicação possa ser 

utilizada de maneira adequada, atendendo a necessidade de o paciente receber o 

medicamento apropriado, no momento oportuno, a baixo custo para ele e a 

comunidade. 

Fazendo um paralelo com as cinco dimensões da gestão do cuidado: 

individual, familiar, profissional, organizacional, sistêmica e societária, apresentadas 

por Cecílio (2011), o uso de medicamentos também é fruto do cruzamento e 

complementação entre estas múltiplas dimensões, envolvendo vários atores 

diferentes, em diferentes espaços, nem sempre claramente perceptíveis para o 

usuário ou para quem cuida. É possível afirmar que o uso de medicamentos está 

relacionado com a autonomia no modo que cada indivíduo conduz a vida; com os 
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arranjos familiares na coprodução de redes de cuidado; com o profissional que pode 

ter melhor ou pior preparo técnico vinculado a sua postura ética; com a maneira que 

as organizações e as equipes multiprofissionais organizam o acesso e o fluxo de 

usuários para o acesso e uso do medicamento; com a forma de organização do 

sistema de saúde; e com a maneira que são pensadas as políticas públicas em 

geral, em particular a de saúde. 

O cuidado em saúde cada vez mais dependerá de ações multidimensionais, 

sendo o uso adequado dos medicamentos uma delas, exigindo o trabalho articulado 

de uma equipe multiprofissional. No interior dessa equipe, o médico tradicionalmente 

atua como profissional que seleciona e inicia o uso de medicamentos, enquanto 

profissionais como o farmacêutico devem atuar como corresponsáveis pela 

implementação e ajuste do plano terapêutico (BRASIL, 2014a). A assistência 

farmacêutica, em toda a sua cadeia de distintas etapas e ações, que serão mais 

bem exploradas nos itens subsequentes, desenvolve também o serviço de clínica, 

muitas vezes renegado pelas equipes na própria ação de cuidado. Clínica aqui 

entendida no sentido do cuidado, na orientação individual e integral ao usuário sobre 

seus medicamentos e problemas de saúde, na promoção da adesão dele aos 

medicamentos e na otimização da farmacoterapia. 

A literatura consultada e a observação de campo indicam que, de modo geral, 

os gestores apresentam grande preocupação com a disponibilidade de 

medicamentos na rede de saúde. Porém, para produzir efetiva melhoria na saúde e 

na qualidade de vida dos usuários, o acesso ao medicamento, tão somente, não 

basta. A automedicação e a não adesão ao tratamento farmacológico prescrito, em 

decorrência não só dos efeitos colaterais, mas por sintomas que parecem não mais 

existir, ou que silenciam, são identificadas como causas importantes para o 

insucesso do tratamento, e oneram o sistema de saúde (BRASIL, 2012b). 

Outro aspecto a ser considerado é que indubitavelmente o desenvolvimento 

tecnológico de fármacos é um negócio de elevado retorno financeiro. As indústrias 

farmacêuticas investem pesado em campanhas de marketing, e são criadoras de 

novas necessidades e demandas para os serviços de saúde e seus profissionais. 

Um dos efeitos desta ação é o fenômeno da medicalização, da tristeza, da euforia e 

do sofrimento humano. O aparato industrial farmacêutico induz à automedicação e 

ao uso irracional de medicamentos, favorecendo o aumento das reações adversas, 
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da automedicação, da resistência microbiana, das intoxicações e da 

morbimortalidade relacionada aos medicamentos (BRASIL, 2012b). 

Desta forma, há distintos interesses que irão influenciar o uso e a procura por 

medicamentos, não restritos ao campo da saúde, o que torna a assistência 

farmacêutica um campo de estudo complexo, com múltiplas entradas e abordagens, 

com distintas disputas e tensões.  

É diante desse cenário que o objetivo deste trabalho é o de estudar a 

assistência farmacêutica no cuidado à saúde na atenção básica, tendo como 

pressupostos que: 

 

a. As equipes de saúde na ABS não atuam diretamente na clínica ligada ao uso 

de medicamentos. 

b. O farmacêutico é ainda um profissional novo na equipe multiprofissional, na 

ABS, estando pouco integrado a elas e não atuando diretamente na clínica. 

c. As pessoas não usam os medicamentos tal qual o prescrito.   

 

Espera-se desta forma contribuir na integração do farmacêutico junto às 

equipes de saúde e, também, propiciar uma reflexão sobre como inserir o uso do 

medicamento como um elemento da clínica a ser objeto de discussão pelas equipes 

nos projetos terapêuticos propostos aos usuários. 

Com o objetivo de delinear o objeto de estudo são apresentados a seguir 

alguns elementos conceituais sobre a Atenção Básica à Saúde e as Redes de 

Atenção à Saúde, a Estratégia Saúde da Família e os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família, Assistência Farmacêutica e um breve histórico sobre o Papel do 

farmacêutico e Atenção Farmacêutica. 
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Atenção Básica à Saúde e as Redes de Atenção à Saúde 

 

A Atenção Básica à Saúde (ABS), denominação utilizada no Brasil para 

Atenção Primária à Saúde, durante a implementação do SUS, se apresenta como o 

alicerce para uma nova proposta de modelo de sistema de saúde que tenha como 

centro o individuo-usuário (MENDONÇA e GIOVANELLA, 2009).  

No Brasil, a ABS ganhou força a partir da Conferência de Alma-Ata (1978), 

promovida pela OMS, onde foi descrita como um plano para a promoção de saúde e 

prevenção de doenças, servindo como referência para uma política reformadora do 

modelo assistencial à saúde, na qual a intervenção deve ser executada no momento 

mais simples da patologia, evitando dessa forma ações de alta complexidade 

(ABRAHÃO, 2007; MERHY e QUEIROZ, 1993). 

Buscando responder aos princípios e diretrizes do SUS, após a sua lei 

orgânica em 1990, o modelo assistencial baseado nos cuidados primários, chamado 

de Atenção Primária à Saúde (APS), tornou-se amplamente discutido e colocado em 

pauta pelos gestores, como “um contraponto à fragmentação dos sistemas de 

saúde, à superespecialização e ao uso abusivo de tecnologias médicas” (CONASS, 

2007). Segundo Starfield (2002), a APS deve funcionar como um serviço de “porta 

de entrada”, facilitando o acesso dos usuários ao sistema de saúde, com a atenção 

necessária e adequada, e com os menores gastos possíveis. 

Nesse contexto, a ABS fundamenta-se como primeiro nível de atenção, pela 

centralidade nas necessidades em saúde de uma população, pela responsabilização 

na atenção contínua e integral e pelo cuidado multiprofissional. Além disso, assume 

cada vez mais o papel coordenativo enfatizando a função resolutiva dos cuidados 

primários sobre os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se realiza e 

coordena o cuidado em todos os pontos de atenção (BRASIL, 2010). 

As ações transdisciplinares passam a ser o foco principal de atuação na ABS, 

uma vez que permitem a implementação de diferentes objetos e discursos teóricos, 

sem reconhecer em relação a eles qualquer perspectiva hierárquica e valorativa, 

para operar frente às necessidades de saúde trazidas pela população, que nem 

sempre são somente orgânicas, mas que ultrapassam a concepção biológica da 

saúde (LOCH-NECKEL e CREPALDI, 2009; BIRMAN, 1991). 
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Nesse contexto, o desenvolvimento das Redes de Atenção à Saúde (RAS), 

apresenta-se como uma estratégia importante no processo de reorganização do 

sistema de saúde, no que se refere à articulação, qualidade e impacto da atenção 

prestada (BRASIL, 2010).  

A RAS é definida na Portaria nº 4.279/2010, como: 

  

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. Fundamenta-se na 
compreensão da APS como primeiro nível de atenção, 
enfatizando a função resolutiva dos cuidados primários sobre 
os problemas mais comuns de saúde e a partir do qual se 
realiza e coordena o cuidado em todos os pontos de atenção. 
Os pontos de atenção a saúde são entendidos como espaços 
onde se ofertam determinados serviços de saúde, por meio de 
uma produção singular (BRASIL, 2010).  

 

A nova Política Nacional de Atenção Básica (Pnab) reforça que a atenção 

básica deve ser a principal porta de entrada e o centro de comunicação com toda a 

RAS, elenca como fundamentos e diretrizes, o território adstrito, a universalidade e 

integralidade, a acessibilidade, o vínculo, e a participação social. E estabelece o 

cumprimento de algumas funções como contribuição para o funcionamento das 

RAS, ser a modalidade de atenção com o mais elevado grau de descentralização e 

capilaridade, ser resolutiva, coordenar o cuidado e ordenar as redes. A Pnab tem na 

Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e consolidação da 

atenção básica (BRASIL, 2011). 

No entanto, estudos teóricos e empíricos, demonstram uma distância entre o 

que é idealizado pela Pnab e as práticas sociais concretas realizadas por usuários e 

profissionais nas redes de cuidado. Cecílio et. al (2012), em seus achados, afirmam 

que a ABS não reúne condições materiais e simbólicas para funcionar como o centro 

de comunicação entre os  vários pontos que compõem as complexas redes de 

cuidado, uma vez que, para os usuários em vulnerabilidade, os arranjos para a 

responsabilização e gestão do cuidado deverão ser muito mais complexos e 

articulados. O próprio autor em 1997, já afirmava que o modelo tecno-assistencial 

que pensa o sistema de saúde como uma pirâmide, com fluxos ascendentes e 

descendentes de usuários acessando níveis diferenciados de complexidade 
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tecnológica, em processos articulados de referência e contra-referência, a despeito 

da justeza dos princípios que representa, é muito mais um desejo dos técnicos e 

gestores do que uma realidade com a qual os usuários possam contar. A despeito 

disso, na prática o sistema de saúde seria mais adequadamente pensado como um 

círculo, com múltiplas “portas de entrada” localizadas em vários pontos do sistema e 

não mais em uma suposta “base”, como prevê a atenção básica. 

 

Estratégia Saúde da Família e Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

 

Em 1994, no sentido de atender aos princípios elementares da atenção 

básica, foi criado Programa Saúde da Família (PSF). Em 1999 transformou-se na 

Estratégia de Saúde da Família (ESF), reorganizadora da Atenção Básica. E no ano 

de 2006, é consolidada como Política Nacional, deixando de ser visto como um 

programa, e incorpora em seus princípios “a Saúde da Família como estratégia 

prioritária para sua organização de acordo com os preceitos do SUS”, trabalhando 

com as ferramentas da intersetorialidade e interdisciplinaridade (BRASIL, 2006). 

A Saúde da Família (SF) é estabelecida como uma das principais estratégias 

para reorganização da assistência na atenção básica, promovendo mudanças 

significativas. A família passa a ser o foco de atenção e a forma de atuação deve 

transcender os muros das unidades de saúde, atribuindo ao processo saúde-doença 

fatores como o ambiente onde estas famílias vivem e trabalham, seus costumes e 

cultura, renda, nutrição, entre outros. Esta nova dinâmica de atuação se baseia no 

estabelecimento de vínculos e de uma relação de corresponsabilidade entre as 

equipes de saúde e a comunidade assistida no território. Essas equipes devem 

realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência por meio de visitas 

domiciliares e realizar o diagnóstico daquela população, seus principais problemas 

de saúde e seu modo de vida (BRASIL, 2011). 

A equipe multiprofissional faz parte dos princípios básicos do PSF, como 

forma de reestruturação do processo de trabalho e como uma possibilidade de 

abordagem mais integral e resolutiva (SILVA e TRAD, 2005). As equipes nucleares 

de SF são compostas por no mínimo médico de família ou generalista, enfermeiro, 

auxiliar ou técnico de enfermagem e agentes comunitários de saúde (ACS). Pode 
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ser ampliada com a equipe de Saúde Bucal, na qual estão presentes: cirurgião 

dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. Cada equipe de SF deve ser 

responsável por no máximo, 4000 pessoas, respeitando critérios de equidade e grau 

de vulnerabilidade das famílias daquele território, para esta avaliação (BRASIL, 

2011). 

A partir da portaria GM nº. 154 (Ministério da Saúde), de 24 de janeiro de 

2008, outros profissionais puderam ser incorporados a essa equipe por meio dos 

Núcleos de Apoio a Saúde da Família (NASF). Um NASF deve ser constituído por 

uma equipe de profissionais de diferentes áreas de conhecimento, com o intuito de 

apoiar as práticas em saúde nos territórios sob responsabilidade das equipes 

nucleares de SF e ampliar a capacidade de resposta à maior parte dos problemas 

de saúde da população na atenção básica (BRASIL, 2009). 

O NASF deve exercer a responsabilização compartilhada junto às equipes de 

SF, a partir dos processos de referência e contra referência, deve se buscar o 

compartilhamento de casos e acompanhamento longitudinal de responsabilidade 

das equipes de atenção básica, atuando no fortalecimento de seus princípios e no 

papel de coordenação do cuidado nas RAS (BRASIL, 2011). 

A Pnab estabelece que a atuação do NASF, seja através da clínica direta com 

o usuário, bem como por meio de ações que envolvem o coletivo, deve ocorrer 

diante das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes de SF, 

agregando práticas que ampliem o escopo de ofertas das Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e promovendo a articulação entre pontos de atenção da rede (BRASIL, 

2014b). 

Segundo a portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, lançada pelo 

Ministério da Saúde, os NASF preveem a atuação de uma equipe multiprofissional 

que serve de retaguarda especializada para as equipes de SF e pode ser composta 

por: assistente social, profissional de educação física, farmacêutico, fisioterapeuta, 

fonoaudiólogo, profissional com formação em arte e educação (arte educador), 

nutricionista, psicólogo, terapeuta ocupacional, médico ginecologista/obstetra, 

médico homeopata, médico pediatra, médico veterinário, médico psiquiatra, médico 

geriatra, médico internista (clínica médica), médico do trabalho, médico 

acupunturista, e profissional de saúde sanitarista, ou seja, profissional graduado na 

área de saúde, saúde pública ou coletiva. Tal composição deve ser definida pelos 
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próprios gestores municipais e as equipes de SF, mediante critérios de prioridades 

identificadas a partir das necessidades locais e das equipes de saúde que serão 

apoiadas. 

 

Assistência Farmacêutica e as políticas do SUS 

 

O contexto de atuação em equipe multiprofissional abriu a possibilidade de 

inserção do farmacêutico na atenção básica, permitindo a ele que realize não 

apenas ações de gestão e organização da assistência farmacêutica, mas também, e 

principalmente, ações de cuidado à saúde dos usuários (BRASIL, 2014a). 

A assistência farmacêutica como um conjunto de ações voltadas à promoção, 

prevenção e recuperação da saúde, individual e coletiva, centrado no medicamento, 

já integra o sistema de saúde público desde a consolidação do SUS com a execução 

de ações de “assistência terapêutica, integral, inclusive farmacêutica”, como define a 

Lei 8.080 de 1.990, que estabelece a organização dos serviços de saúde no país 

(NICOLINE e VIEIRA, 2011; PROVIN, et al. 2010). Assim como a formulação da 

Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 1998) que estabelece como finalidades 

principais, a garantia da segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, a 

promoção do uso racional de medicamentos e o acesso da população aos 

medicamentos considerados essenciais. 

Segundo a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, aprovada pelo 

Conselho Nacional de Saúde: 

 

A Assistência Farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto 
individual como coletivo, tendo o medicamento como insumo 
essencial e visando o acesso e ao seu uso racional. Este 
conjunto envolve a pesquisa, o desenvolvimento e a produção 
de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 
programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da 
qualidade dos produtos e serviços, acompanhamento e 
avaliação de sua utilização, na perspectiva da obtenção de 
resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da 
população (BRASIL, 2004, p.1). 
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No sentido de implementar as diretrizes que tratam a Política Nacional de 

Medicamentos (BRASIL, 1998) e a Politica Nacional de Assistência Farmacêutica 

(BRASIL, 2004), o Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Assistência 

Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), tem buscado desenvolver várias 

estratégias, as quais se destacam, a ampliação do recurso federal para garantir o 

acesso a medicamentos à população brasileira, passando o orçamento de 1,9 bilhão 

para 12,4 bilhões, com investimento superior a 80 bilhões de reais, entre os anos de 

2003 a 2014; e o Programa Nacional de Qualificação da Assistência Farmacêutica 

no âmbito do SUS (QualifarSUS) (BRASIL, 2012a). 

O QualifarSUS tem a finalidade de contribuir para  a estruturação dos serviços 

farmacêuticos (Eixo Estrutura); promover a educação permanente e capacitação dos 

profissionais de saúde para qualificação das ações da assistência farmacêutica 

(Eixo Educação); produzir indicadores que possibilitem o acompanhamento, 

monitoramento e avaliação das ações e serviços da assistência farmacêutica (Eixo 

Informação); e inserir as práticas clínicas do profissional farmacêutico visando a 

resolutividade das ações em saúde, otimizando os benefícios e minimizando os 

riscos relacionados à farmacoterapia (Eixo Cuidado) (BRASIL, 2012a).  

Nos últimos anos, a assistência farmacêutica tem sofrido variações na sua 

forma de atuação e contribuição no contexto de saúde. Assim, tem ocorrido uma 

expansão das atribuições profissionais do farmacêutico, que passou a prover a 

garantia dos cuidados relacionados aos medicamentos, com o propósito de atingir 

resultados definitivos que melhorem a qualidade de vida dos pacientes nos diversos 

níveis de atenção à saúde (BRASIL, 2004). 

Dentre as áreas que compõem a assistência farmacêutica, Araujo et al. 

(2008) e Araújo e Freitas (2006) discorrem sobre duas delas, que abrangem todos 

os processos e se complementam entre si.  A primeira está relacionada à tecnologia 

de gestão do medicamento, ou seja, à garantia do acesso ao mesmo; já a outra se 

vincula à tecnologia do uso do medicamento, que vem a ser a forma de utilização 

correta, efetiva e segura do insumo. Ainda segundo os autores, a tecnologia da 

gestão do medicamento é uma atividade mais previsível e repetitiva e está mais 

vinculada a aspectos legais e as diretrizes políticas de saúde. Por outro lado, a 

tecnologia do uso do medicamento está vinculada diretamente aos resultados da 

farmacoterapia utilizada pelo paciente. 
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A amplitude dos procedimentos atribuídos à assistência farmacêutica gera 

interpretações distintas por parte dos gestores do sistema de saúde. A mais 

frequente é restringi-la à tecnologia de gestão e logística dos medicamentos, que, 

apesar de sua importância, não deve ser dissociada da tecnologia do uso do 

medicamento. Esta última exige amplo conhecimento clínico dos medicamentos, 

habilidade nas relações interpessoais e de comunicação com o interlocutor, e está 

sujeita às condições do local de trabalho e do empregador (ARAUJO, UETA e 

FREITAS, 2005). 

No contexto de RAS, as atividades da assistência farmacêutica se organizam 

por intermédio de seus diferentes componentes, através da disponibilização de 

insumos medicamentosos na rede, como parte constitutiva do Sistema de Apoio, e 

no desenvolvimento da clínica farmacêutica, que se constitui por procedimentos 

peculiares do campo farmacêutico, ofertados nos Pontos de Atenção à saúde 

(BRASIL, 2012b). 

 

O Farmacêutico e a Atenção farmacêutica: breve histórico 

 

Hepler & Strand, citados por Vieira (2007), realizaram um estudo sobre as 

mudanças sofridas na atuação do profissional farmacêutico ao longo do século XX, 

dividindo em três períodos: o tradicional, o de transição e o de desenvolvimento da 

atenção ao paciente. O boticário representa o período tradicional, na figura que 

prescrevia, preparava e vendia os medicamentos, fornecendo as orientações de uso. 

O período de transição ocorre junto ao crescimento das indústrias farmacêuticas, as 

atividades farmacêuticas tomavam uma abordagem técnico-industrial, voltada para a 

produção de medicamentos em grande escala. Outro marco que representa a perda 

do papel social da farmácia e consequentemente do farmacêutico, é a publicação da 

Lei 5.991/73, que entre outras coisas, regulamenta que qualquer empreendedor 

pode ser proprietário de uma farmácia desde que conte com um profissional 

farmacêutico que se responsabilize tecnicamente pelo estabelecimento, conferindo 

ao profissional o papel de mero empregado da farmácia, um enfoque mercantilista, 

distanciando-se de seu papel de agente de saúde. 
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Em meio a uma crise de identidade, uma epidemia de focomelia em 1962, em 

virtude do uso da medicação talidomida por gestantes, provocou um novo olhar 

sobre o uso de medicamentos, resgatando a prática farmacêutica voltada para o 

paciente e sua importância para a saúde pública. Tal situação representou um 

marco para o surgimento das ações de farmacovigilância. Era o inicio do período de 

desenvolvimento da atenção ao paciente (VIEIRA, 2007). 

Em 1990, Hepler e Strand criaram o termo “Pharmaceutical Care”, que em 

nosso país foi traduzido para Atenção Farmacêutica. Nesse artigo, foi sugerido que 

“Atenção Farmacêutica é a provisão responsável do tratamento farmacológico com o 

objetivo de alcançar resultados satisfatórios na saúde, melhorando a qualidade de 

vida do paciente”. Concebida inicialmente no processo de atenção individual, a 

Declaração de Tóquio (OMS 1993) amplia o beneficiário da Atenção Farmacêutica 

para a população em geral (OMS, 1994; Consenso Brasileiro de Atenção 

Farmacêutica, 2002). 

Logo em seguida, na Espanha em 1999, surgia o termo “Atención 

Farmacéutica”. Um grupo de investigação em Atenção Farmacêutica da 

Universidade de Granada desenvolveu um dos modelos de seguimento 

farmacoterapêutico mais citados e praticados no mundo até hoje, denominado 

Método Dáder, além de conceitos, modelos de acompanhamento e classificação dos 

Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) (Grupo de Investigación Em 

Atención Farmacéutica de La Universidad de Granada, 2005). 

Em 2002, após as discussões lideradas pela Organização Pan-Americana de 

Saúde (OPAS), OMS, Ministério da Saúde (MS), entre outros, o termo Atenção 

Farmacêutica foi adotado e oficializado no Brasil. Nesse encontro, foi definido o 

conceito de Atenção Farmacêutica (Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, 

2002):  

um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto 
da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores 
éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-
responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e 
recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. 
É 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. Esta interação também deve envolver as concepções 
dos seus sujeitos, respeitada as suas especificidades bio-psico-
sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde. 
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Deste modo a atuação do farmacêutico na prática clinica abrange atitudes, 

responsabilidades e habilidades buscando sempre o sucesso da farmacoterapia do 

paciente, com resultados terapêuticos seguros e eficientes (MARTINEZ ROMERO, 

1996). Envolve a responsabilização em conjunto ao paciente para que o tratamento 

medicamentoso prescrito resulte no efeito terapêutico desejado com as menores 

possibilidades de surgirem reações adversas (PEREIRA e FREITAS, 2008). 

 A Atenção Farmacêutica corresponde a uma das subáreas que compõem a 

assistência farmacêutica. Araujo et al. (2008), define esta última como sendo uma 

grande área composta por duas subáreas distintas, porém complementares. 

Vale ressaltar que no Brasil, o termo Atenção Farmacêutica considera a 

promoção da saúde e a educação em saúde, como parte do conceito, o que constitui 

um diferencial marcante em relação aos conceitos adotados em outros países. A 

abrangência dos processos de promoção e educação extrapolam os limites das 

informações relativas a uma determinada prescrição, mas está vinculada às 

possibilidades de mudança da realidade de diversos fatores de risco, nem sempre 

ligada ao uso da medicação (Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, 2002). 

No sentido de estabelecer a atenção farmacêutica como parte integrante das 

atribuições dos farmacêuticos, no ano de 2002, ocorreram alterações das Diretrizes 

Curriculares dos cursos de farmácia. Visam estabelecer o farmacêutico como um 

profissional da saúde integrante a equipe multidisciplinar, com responsabilidades e 

autonomia de condutas condizentes ao seu cargo (Consenso Brasileiro de Atenção 

Farmacêutica, 2002; OLIVEIRA et al. 2005). 

As alterações das Diretrizes Curriculares dos cursos de farmácia preconizam 

a formação generalista. Representam uma mudança conceitual, estrutural e 

filosófica da profissão farmacêutica, pois incluem as necessidades dos usuários em 

relação ao uso de medicamentos. Desta forma enfatizam os temas relacionados às 

questões de saúde pública, como a prática da atenção farmacêutica, com o objetivo 

de formar um profissional de múltiplas habilidades, apto a exercer a farmácia em 

todos os seus segmentos e atividades (OLIVEIRA et al. 2005; AMBIEL e 

MASTROIANNI, 2013). 

Em suma, depois de anos com uma formação exclusivamente tecnicista, a 

publicação das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) em 2002, foi um importante 

marco histórico para a profissão ao determinar que a formação do farmacêutico deva 
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ter um perfil generalista, humanista, crítico e reflexivo, que lhe permita atuar em 

todos os níveis de atenção à saúde (BOSSE, OLIVEIRA e BECKER, 2013; 

BERMOND et al. 2008). 

Apesar destas modificações no ensino farmacêutico no Brasil, ainda é 

possível afirmar que a formação profissional continua pouco comprometida com a 

resolução dos problemas nacionais de saúde e com controle social. Ela continua 

voltada predominantemente para o desenvolvimento, produção e gestão de 

medicamentos, enquanto as atribuições clínicas têm pouco espaço na grade 

curricular (Associação Brasileira de Ensino Farmacêutico, 2010). 

O Conselho Federal de Farmácia, preocupado com a diversidade entre os 

cursos de farmácia e com o objetivo de melhorar o ensino farmacêutico nacional, 

realizou vários eventos para conhecer e propor mudanças na educação 

farmacêutica do País. A Comissão de Ensino do Conselho Federal de Farmácia 

realizou um estudo sobre as Instituições de Ensino Farmacêutico do Brasil, onde o 

objetivo maior foi verificar a adequação às Diretrizes Curriculares Nacionais e a 

qualidade da formação acadêmica do farmacêutico em relação às suas diferentes 

áreas de atuação. Como resultado foi elaborado e distribuído para todos os cursos 

de graduação em farmácia no Brasil, um manual para servir de referência para a 

implantação da nova política educacional para área farmacêutica. O manual tinha 

como aspectos principais: novas políticas de formação, contexto atual do ensino, 

estudo e análise das instituições de ensino, descrição do processo educacional após 

as Diretrizes Curriculares Nacionais e perfil da formação farmacêutica para 

atendimento das necessidades sociais (FERNANDES et al. 2008). 

Quanto aos cursos de pós-graduação, existem poucos no modelo stritu-sensu 

que abordam os temas Cuidados Farmacêuticos e Atenção Farmacêutica, além de 

um baixo subsidio por parte das várias fontes financeiras para o exercício destes 

estudos. Em relação aos cursos de pós-graduação latu-sensu, existem vários, no 

entanto em sua maioria não apresentam atividades práticas e tampouco estão 

vinculados a serviços de extensão universitária ou a algum serviço de saúde, o que 

representa um obstáculo para a implantação e a oferta de serviços de Atenção 

Farmacêutica (AMBIEL e MASTROIANNI, 2013). 

As residências multiprofissionais em saúde da família vêm se apresentando 

como uma das alternativas para se operacionalizar uma formação clínica, 
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humanística e voltada para o paciente. Esta integração entre ensino-serviço contribui 

para uma formação profissional na área da saúde em consonância com as diretrizes 

e princípios do SUS (BOSSE, OLIVEIRA e BECKER, 2013). 

A Atenção Farmacêutica vem sendo discutida no Brasil como uma das 

principais diretrizes para redefinição da atividade farmacêutica em nosso país. 

Entretanto, as condições específicas da realidade brasileira demonstram que ainda 

restam algumas questões a serem enfrentadas na transposição para esse 

referencial mais próximo do cuidado à saúde, pois a garantia ao acesso dos 

medicamentos ainda se constitui o principal objetivo a ser alcançado pelos gestores 

(PEREIRA e FREITAS, 2008). 

Surge a necessidade de o farmacêutico rever o seu papel como profissional 

de saúde e, a partir de então, compreender o uso do medicamento a partir do 

individuo e não do produto em si. Nesse sentido, a Atenção Farmacêutica passa a 

estruturar a atuação do profissional farmacêutico, no restabelecimento da relação 

terapêutica entre o profissional e o paciente (ARAUJO et al., 2008; NICOLINE e 

VIEIRA, 2011; PROVIN et al., 2010). Atualmente, a OMS e outras Associações 

Farmacêuticas de relevância internacional consideram que a Atenção Farmacêutica 

é atividade exclusiva do farmacêutico e que este deve tê-la como prioridade para o 

desenvolvimento pleno de sua profissão (PEREIRA e FREITAS, 2008). 

O farmacêutico é ainda um profissional novo na equipe da ABS, pode se dizer 

até um estranho; seu papel clínico também é novo e pouco conhecido pelas 

equipes. Diante do contexto da ampliação da gestão do cuidado, destaca-se a 

necessidade do farmacêutico integrado à equipe de saúde, voltado para a clínica e 

para a promoção da qualidade de vida do paciente.  

A assistência farmacêutica, em particular na ABS, é um recurso - um espaço - 

amplamente reconhecido pela população, no que se refere à distribuição de 

medicamentos, inclusive como uma expressão material do direito social à saúde. 

Contudo, parece haver um distanciamento dos profissionais vinculados à “farmácia”, 

em particular o farmacêutico, dos processos e das ações de cuidado à saúde. De 

certa forma podemos dizer que a assistência farmacêutica está tão perto, mas ao 

mesmo tempo tão longe de uma clínica que pense o medicamento não apenas como 

um insumo isolado de todas as outras necessidades em saúde. 
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Pretendemos, a partir de uma visão micropolítica, ou seja, “a partir de dentro” 

compreender melhor os elementos que compõem a assistência farmacêutica na 

ABS. 
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2. OBJETIVOS 

 

Geral 

 

Caracterizar elementos da assistência farmacêutica no cuidado à saúde na 

ABS. 

 

Específicos 

 

- Descrever a assistência farmacêutica em relação a sua estrutura, ao acesso 

e uso de medicamentos. 

- Identificar na perspectiva das equipes os elementos relacionados ao uso de 

medicamentos. 

- Analisar a contribuição do farmacêutico na construção do cuidado integral na 

ABS 
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3. PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A construção e até mesmo a proposta desta dissertação ocorreu graças à 

possibilidade de minha aproximação ao grupo de pesquisa “Política, Planejamento e 

Gestão em Saúde” da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), responsável 

pela investigação “A Atenção Primária à Saúde como estratégia para 

(re)configuração das Políticas Nacionais de Saúde: a perspectiva de seus 

profissionais e usuários”2, que tem como uma das pesquisadoras corresponsáveis 

minha orientadora de mestrado. O objetivo principal desta investigação foi o de 

produzir um conhecimento empírico mais aprofundado sobre a ABS, a partir dos 

atores – gestores, profissionais de saúde e usuários – que fazem acontecer, ou não, 

o cuidado em saúde nas Unidades Básicas de Saúde (UBS). Trata-se de uma 

pesquisa de caráter qualitativo, com uma abordagem etnográfica/cartográfica, que 

observou o cotidiano de sete UBS, por um período de 8 a 12 messes. (CECILIO e 

ANDREAZZA, 2015).  

As UBS eram de três municípios paulistas, sendo três em São Paulo, duas em 

Campinas e duas em São Bernardo do Campo. Todas as cidades com reconhecida 

experiência e tradição de investimento em atenção básica. As UBS foram indicadas 

pelos gestores que as consideravam como aquelas que mais se aproximam de certo 

ideal de funcionamento da rede básica. O pressuposto, portanto, ao escolher estas 

unidades é que elas funcionariam quase como que laboratórios privilegiados de 

observação dos limites e possibilidades de construção de uma rede de atenção 

básica capaz de ser a porta de entrada preferencial do sistema de saúde. As 

principais características das UBS estão descritas no Quadro 1. 

O estudo foi conduzido por um grupo de pesquisadores com distintas 

formações e inserções no SUS. Sete deles foram os responsáveis pela coleta do 

material empírico (pesquisadores de campo ou cartógrafos) e “ocuparam” as UBS de 

oito a doze meses, sobretudo no ano de 2014. O interesse do grupo era conhecer 

como acontece o fazer cotidiano dos trabalhadores e dos usuários nas UBS, 

compreender a rede de atenção básica da maneira que é usada pelas pessoas. A 

metodologia proposta foi a de conduzir um estudo com elementos do Método da 

                                                           
2 Financiada com recursos do CNPQ, FAPESP/PPSUS e Ministério da Saúde 
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Cartografia, que tem sido desenvolvido e utilizado por autores como Barros e 

Kastrup (2009).   

Algo que implicou na convivência prolongada dos pesquisadores no campo, 

que a partir desta imersão nas UBS, registravam em seus diários de campo as 

situações e as experiências vivenciadas, descreviam acontecimentos do cotidiano e 

registravam comentários e sentimentos. Este foi o material principal de coleta do 

empírico, da onde se retiravam as cenas observadas no cotidiano das sete UBS.  

Num segundo momento, concomitante ao próprio período de observação-interação 

nas UBS, os elementos dos diários do campo eram processados e discutidos nos 

seminários de pesquisa, que contavam com a presença dos sete cartógrafos e com 

os outros pesquisadores do grupo de pesquisa. Os encontros aconteciam 

sistematicamente, a cada 15 dias, durante os três anos de desenvolvimento da 

investigação.  

Na metodologia proposta, de intensa interação com trabalhadores e usuários, 

de observação e vivência prolongada de pesquisadores nos espaços das UBS, não 

ficam totalmente claros os motivos que conduzem (movem) o cartógrafo a olhar “isto 

ou aquilo”, do mesmo modo que não se consegue controlar as transformações 

operadas na equipe pela simples presença de um “terceiro” – um estrangeiro - no 

serviço. Assim, não se busca estabelecer um caminho linear para atingir um fim, o 

campo vai sendo produzido pelos próprios movimentos do cartógrafo, pelo que ele 

vai pondo em evidência a partir de seus interesses e formação, mas, também, pelo 

modo como a equipe o acolhe e vai conduzindo seu olhar para essa ou aquela 

dimensão da vida cotidiana sem seguir nenhum roteiro prévio de observação3. 

Para Franco e Merhy (2007), a cartografia dos processos de trabalho 

possibilita captar os movimentos contínuos e descontínuos do trabalho vivo, em sua 

dinâmica. Desta forma o cartógrafo seria afetado pela realidade a qual ele está 

observando, e isso poderá aguçar sua sensibilidade em perceber os processos 

relacionais e subjetivos presentes na produção do cuidado. 

 

                                                           
3 Conforme citado no Relatório técnico-Científico – Período de novembro de 2012 a 
novembro de 2015. Cecílio e Andreazza, 2015. 
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Quadro1: Características das UBS estudadas4 

UBS 

Breve descrição do modelo atual da UBS 

(Estratégia Saúde da Família ESF, tradicional, 

outras características) 

Número 

de equipes 

SF 

Tempo de 

funcionamento da UBS 

desde sua inauguração 

A ESF- administração direta 4 equipes 37 anos 

B ESF- administração direta 4 equipes 15 anos 

C 
ESF ampliada com clinico, ginecologista/obstetra, 

pediatra – administração direta 
3 equipes 41 anos 

D 
ESF com clínico, ginecologista, e pediatra para 

matriciamento - administração direta  
3 equipes 20 anos 

E 
ESF - administração mista (OS para recursos 

humanos e direta para questões infraestrutura) 
5 equipes +/- 6 anos 

F 

Tradicional – no mesmo local funciona um Núcleo 

Integrado de Reabilitação (NIR). Administração 

mista (UBS direta e OS para o NIR) 

Não tem Não sabe informar 

G 

ESF - administrada por OS. Conta com Núcleo 

Apoio às Saúde da Família (NASF) e divide o 

espaço da unidade com um Centro de 

Especialidades que está sob a gestão da mesma 

gerente da ESF. 

4 equipes 15 nos 

 

 

 A primeira aproximação ao material empírico 

 

A proposta de olhar o extenso e rico material produzido nesta trajetória, feita 

pela minha orientadora de mestrado, foi que me possibilitou ter um primeiro contato 

com o material empírico. Esta primeira aproximação foi realizada de maneira 

despretensiosa para descobrir se ele apresentava o potencial de produzir, através 

de cenas, que conectadas a outras, de outra UBS, ou na mesma UBS, um plano de 

                                                           
4 Relatório de Técnico-Científico – Período de novembro de 2012 a novembro de 2015. 
Cecílio e Andreazza, 2015. 
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visibilidade5 para a questão do uso de medicamentos e da assistência farmacêutica 

na ABS.  

Com este objetivo, mergulhei no conjunto das cartografias, dos sete diários de 

campo, e de lá extrai recortes de cenas dos diários de campo relacionados à prática 

das equipes e dos usuários em relação ao uso de medicamentos, e tudo que dizia 

respeito ao farmacêutico e sua prática na ABS. Fiz uso das seguintes palavras-

chave: farmácia, farmacêutico (a), medicação, medicamento, remédio, receita e 

prescrição, para leitura dos diários de campo. 

 Esta pesquisa dentro dos sete diários de campo possibilitou ver registros de 

cenas de uso irracional de medicamentos, desde a primeira etapa de prescrição até 

a prática de automedicação e não adesão ao tratamento medicamentoso pelos 

usuários. Cenas que demonstram como o fornecimento de medicamentos e a 

obtenção de receitas do médico são uns dos principais motivos pelos quais os 

usuários buscam os serviços na rede básica; cenas que retratam como o setor e a 

equipe de farmácia estão dissociados do restante da unidade e dos demais 

profissionais e como o trabalho deste é regido por toda uma lógica burocrática; 

cenas que apresentam o farmacêutico como um profissional ainda novo neste 

cenário da ABS e ainda procurando ocupar seu espaço. Mas, principalmente o que 

surgiu com grande intensidade foi o conjunto de cenas distintas que ao serem 

conectadas, permitiram vislumbrar um plano de visibilidade que revelava um grande 

hiato paradoxal entre o que a Política Nacional de Medicamentos e a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica preconizam e a realidade encontrada. 

 

 

                                                           
5 O conceito de plano de visibilidade foi utilizado na pesquisa matriz conforme descrito em 
Notas de seminário de pesquisa: A exploração do que chamamos de “conexão de cenas”, ou 
seja, a partir da leitura e discussão das cenas registradas na unidade em foco em cada 
seminário, era possível para os demais cartógrafos irem fazendo conexões com cenas 
parecidas registradas em outras unidades: havia cenas que se conectavam entre si. Daí que 
produzimos o conceito de planos de visibilidade, ou seja, aquilo que ia se “revelando”, 
tornado visível/dizível, a partir das conexões de cenas. Nessa etapa, vislumbrávamos ter, no 
final da pesquisa, um conjunto de planos de visibilidade, algo como ir acessando ao mundo-
que-fica-de-fora através de tais planos. (Cecílio, LCO, 2015). 
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O seminário de pesquisa com os cartógrafos e os pesquisadores 

 

Neste percurso de experimentação metodológica, a etapa que se seguiu foi a 

de levar o material até então coletado (as cenas recortadas), a partir das palavras 

chave, para um seminário de pesquisa com os pesquisadores e cartógrafos 

responsáveis pela produção e análise do material empírico da pesquisa. Etapa esta 

que foi muito rica e determinante para o processo de produção dessa dissertação. 

O espaço dos seminários de pesquisa, que ocorrem quinzenalmente, é um 

local privilegiado de produção de conhecimento, e integra o percurso metodológico 

da pesquisa matriz. É nele que são realizadas as discussões teórico-metodológicas 

e de análises relacionadas à investigação.  

No caso especifico, a pauta deste dia foram as cenas que extrai dos diários 

de campo das sete UBS estudadas. Estavam presentes: o coordenador da pesquisa, 

três professores do departamento de medicina preventiva – que integram o grupo de 

pesquisa -, quatro cartógrafos, e minha orientadora de mestrado. Foi realizada uma 

apresentação em datashow do material coletado (cenas) já em “conversa” com a 

política concernente o tema e respectiva bibliografia. Após a apresentação abriu-se 

uma discussão. 

 Todo o seminário foi gravado, com a autorização dos presentes, e serviu 

como um balizador sobre o material empírico recortado, pois os cartógrafos 

confirmavam ou lembravam de outras situações e cenas a serem trazidas para 

análise. Propiciou, ainda, uma reflexão sobre o objeto de estudo e um deslocamento 

do mesmo, ou seja, do papel do farmacêutico, para a incorporação do uso de 

medicamentos na produção do cuidado em saúde, não mais restrita ao 

farmacêutico, mas o papel da equipe. 

  

O seminário compartilhado: aumento da lateralidade 

 

Foi a partir desse encontro – um primeiro ponto de análise do material - que 

se definiu como estratégia metodológica para continuidade desta dissertação, 

realizar um seminário compartilhado com os pesquisadores responsáveis da 

pesquisa matriz, junto aos atores institucionais (gestores, equipes da AB, equipe de 
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farmácia e farmacêuticos) das UBS do município de São Paulo – Coordenadoria 

Regional de Saúde Sudeste.  

Os seminários compartilhados foram utilizados durante a pesquisa matriz 

como um espaço onde eram apresentadas as narrativas do lugar (uma descrição da 

vivência na unidade básica feita por cada cartógrafo) para alguns trabalhadores das 

UBS.  O caráter desses seminários foi assim descrito pelo coordenador da pesquisa:  

Pusemo-nos de acordo que o encontro não foi uma “devolutiva” – o que traz a ideia 

de “devolver” para a equipe um produto pronto e acabado, quem sabe algumas 

“verdades” sobre aquela unidade, um “diagnóstico” feito por especialistas da 

academia – mas uma estratégia de aumentar os “graus de lateralidade”, 

incorporando outros atores no momento mesmo de análise e elaboração do empírico 

produzido até agora. E nessa lateralização, nessa incorporação de atores 

institucionais no momento de análise do material pelo grupo, quanta coisa 

interessante aconteceu! As trabalhadoras iam reconhecendo os encadeamentos, 

recortes e ênfases das cenas6 

No caso desse encontro, o objetivo era fazer um convite aos atores 

institucionais para que olhassem as suas UBS a partir do relato e da apresentação 

em datashow de doze cenas (Anexo 1), relacionadas a elementos da assistência 

farmacêutica, uso dos medicamentos e incorporação dos mesmos no repertório 

clínico das equipes, reconhecendo ou não o farmacêutico e a equipe da farmácia 

como profissionais também ligados ao cuidado. Após a apresentação das cenas 

abriu-se uma discussão sobre o material. Tal dinâmica provocou novas reflexões 

sobre elas, e novas questões emergiram pelos participantes, que dispunham de 

todas as cenas nas paredes através de cartazes fixados. 

Buscou-se caracterizar, portanto, como se dá a assistência farmacêutica no 

âmbito do cuidado à saúde, não apenas como uma “devolutiva” ou uma validação do 

material observado, mas como uma estratégia metodológica na qual os 

trabalhadores convidados pudessem produzir novas visibilidades, outras angulações 

sobre as cenas, algo como: o que vocês acham disso? Estas cenas conseguem 

captar elementos do dia a dia de vocês? Vocês reconhecem elementos dessas 

cenas no cotidiano? 

                                                           
6 Cecílio LCO, 2015, Notas do 1º Seminário Compartilhado 
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O seminário compartilhado foi conduzido pelo coordenador da pesquisa 

matriz e contou, além de mim, com a minha orientadora de mestrado. Em relação 

aos trabalhadores convidados estiveram presentes: uma agente comunitária de 

saúde, uma auxiliar de enfermagem, três farmacêuticas, dois gerentes de UBS, dois 

médicos e dois técnicos de farmácia. Todo o seminário foi gravado em arquivo de 

áudio digital, a participação foi voluntária e todos assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Anexo 2). Posteriormente a gravação foi 

transcrita, compondo o material empírico. 

O quadro 2 apresenta as principais características dos trabalhadores que 

participaram do seminário compartilhado. 

 

Quadro 2: Caracterização dos participantes do seminário compartilhado 

Participante Sexo Formação 

Agente comunitário de Saúde Feminino Agente comunitário de Saúde 

Auxiliar de enfermagem Feminino Auxiliar de enfermagem 

Farmacêutica da supervisão Feminino Farmacêutica 

Farmacêutica 1 Feminino Farmacêutica 

Farmacêutica 2 Feminino Farmacêutica 

Gerente ESF Masculino Dentista 

Gerente UBS tradicional Feminino Enfermeira 

Generalista Masculino Médico 

Especialista Feminino Médico 

Técnico de farmácia 1 Masculino Técnico de farmácia 

Técnico de farmácia 2 Masculino Técnico de farmácia 

 

Até o momento do seminário compartilhado meu contato com o campo se 

dava apenas através da leitura dos diários dos cartógrafos, por isso este foi um 

momento singular que vivi na produção deste trabalho, onde novos e marcantes 

elementos da assistência farmacêutica surgiram, abrindo a possibilidade de novas 

perspectivas sobre o material empírico. Ele representou um novo momento de 

produção/ampliação do campo. Nele foi possível identificar na perspectiva das 

equipes os elementos relacionados ao uso dos medicamentos e analisar a 

contribuição do farmacêutico na construção do cuidado integral na ABS. 
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Ainda que em nenhum momento da pesquisa matriz a questão da assistência 

farmacêutica fosse o objetivo do campo narrativo, este seminário compartilhado 

incorporado nesta dissertação demonstra o quanto ela é central na maneira como o 

cuidado vem sendo prestado pelas equipes de saúde na AB.  

 

Um trabalho construído com o tempo e em processo: de que lugar 

eu falo 

 

De maneira geral pode-se afirmar que a proposta desta dissertação de 

mestrado foi sendo construída com o tempo e em processo conforme descrito 

anteriormente. Trata-se de um estudo qualitativo, e está fortemente ligada à minha 

experiência como profissional farmacêutico inserido no SUS e minha inquietude em 

considerar a assistência farmacêutica como apenas um sistema logístico ou um 

sistema de apoio, e não como integrante do conjunto de ações e de serviços de 

saúde do SUS. Deste modo se mostra importante considerar, no que tange a 

questão metodológico-epistemológica, um distanciamento do que é “preconcebido”, 

e se postar frente ao empírico de maneira que este fale por si, sem tendenciar aquilo 

que se espera escutar. 

Segundo Merhy (2004), existem dois grandes caminhos científicos para 

conformar os processos de investigação, o primeiro, e mais aceito entre eles em 

termos de reconhecimento, é composto por estudos com desenhos investigativos 

onde é clara a separação entre o sujeito do conhecimento e o seu objeto de estudo. 

O segundo, não tão hegemônico como o anterior, reconhece a íntima relação entre 

sujeito e objeto, e a incorporação do subjetivo como constitutivo dessa “relação 

contaminação”, se torna um componente qualitativo fundamental dos procedimentos 

epistemológicos a ser trabalhado na investigação da forma mais objetiva possível. O 

autor ainda usa o conceito de sujeito militante implicado para descrever os muitos 

sujeitos que submetem a processos investigativos o seu próprio agir, carregando, 

mais do que uma teoria, uma caixa de ferramentas cheia de “conceitos” e 

“esquemas explicativos”, que podem lhe abrir várias possibilidades de significar e 

resignificar a si mesmo como sujeito da, e em ação, que fazem ou não sentido para 

si.  Nas palavras do autor: 
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Pois agora o sujeito que ambiciona ser epistêmico está 
explicitamente subsumido na sua implicação, na sua forma 
desejante de apostar no agir no mundo de modo militante, não 
se reduzindo ao sujeito subsumido ao poder e à lógica 
ideológica, como o sujeito epistêmico imaginado pelos 
procedimentos científicos contemporâneos. Aqui, nestas novas 
situações, a conformação do trabalhador como sujeito 
epistêmico está marcada pressupostamente pelo seu lugar 
como sujeito militante implicado (...) O desafio, então, fica pela 
possibilidade de operar a produção de saberes que são 
verdades militantes, que fazem sentido para certos coletivos e 
não outros (para agrupamentos que também estão instituídos, 
mas não no território oficial do científico), mas que permitem 
aos sujeitos implicados agir sobre o mundo e determiná-lo, na 
direção de rumos nem sempre previstos, não necessariamente 
subsumidos às lógicas dos poderes, das ideologias e dos 
afetos instituídos (Merhy, 2004, p. 25). 

 

Cecílio (2014) destaca que no Brasil, um número crescente de militantes, 

gestores, profissionais de saúde, especialistas da área de saúde, dirige-se à 

academia para desenvolver estudos, procurando de alguma forma, avaliar a política 

de saúde que eles próprios formulam e se ocupam em implementar. Estudam os 

avanços que têm sido possíveis, os impactos das políticas formuladas, as 

transformações no cuidado a partir dos modelos de gestão desenhados e propostos. 

São pesquisadores que possuem ora o duplo estatuto pesquisador da saúde/gestor 

da saúde, ora pesquisador da saúde/ profissional de saúde, ora um tríplice estatuto 

pesquisador/gestor/profissional. Segundo o autor, isso traz como desafio submeter a 

constante análise de implicação o duplo estatuto e uma disposição de abertura para 

a escuta, para o estranhamento do que o campo traz como novidade, para não 

correr o risco de ficar prisioneiro de pressupostos que só fazem confirmar o que 

pensamos sobre como deve funcionar o sistema de saúde. 

A pesquisa qualitativa apresenta caráter aberto e circular, portanto é possível, 

e até esperado, que mudanças ocorram no caminho metodológico, uma vez que 

está se aberto às novidades e às surpresas que “o campo traz”, permitindo que se 

inclua de forma fundamentada “o espontâneo” e o intuitivo no ato de colher e 

analisar o material empírico (CECILIO et al., 2014). 

É possível contextualizar o sujeito militante implicado, com seus conceitos 

preconcebidos, e a espontaneidade da pesquisa qualitativa, através da reflexão 

teórica de Strathern (2014) ao discutir a antropologia social, “sobre [como no 
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trabalho de campo] aprendermos (por assim dizer) além do que já sabemos”, 

aprendemos ainda que há uma “imprevisibilidade das informações a serem 

adquiridas de um material que acreditamos (equivocadamente) ter compreendido”. 

Nesta perspectiva, a fim de destacar as várias lentes com que olho este 

material, mas ao mesmo tempo tentando me abrir aos novos olhares e surpresas 

que o campo traz, apresento meus vários estatutos, dentre eles aluno do Curso de 

mestrado em Saúde Coletiva do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp, 

trabalhador do SUS vinculado a uma organização social de saúde, ocupando o 

cargo de assessor técnico de farmácia, preceptor de residência multiprofissional em 

saúde da família e tutor do projeto de implantação de serviços clínicos farmacêuticos 

na região do Itaim Paulista. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para contextualizar o conjunto de cenas registradas nas sete UBS na 

pesquisa matriz utilizou-se uma análise da literatura sobre o atual panorama em 

relação ao uso de medicamentos e à elementos da assistência farmacêutica no 

cuidado à saúde na ABS, e também os principais postulados da Política Nacional de 

Uso de Medicamentos e da Política Nacional de Assistência Farmacêutica.  Ou seja, 

os registros de manifestações espontâneas dos profissionais de saúde e usuários, 

que embora não havendo intencionalidade, revelam situações ligadas ao uso dos 

medicamentos e seu valor, apontou para a necessidade do serviço farmacêutico no 

âmbito social e na própria produção do cuidado. Além disso, nas cenas vimos os 

próprios farmacêuticos falando sobre as condições de trabalho e suas dificuldades 

para a realização do que consideram ideal na prática do exercício profissional. 

Estas “cenas” nada mais são do que situações que foram colhidas pelos 

pesquisadores em campo durante a cartografia.  A observação do cotidiano 

evidenciou o medicamento como insumo essencial das ações de saúde e permitiu 

um novo olhar sobre a realidade dos serviços farmacêuticos na ABS. 

Somado a estas cenas utilizamos partes da transcrição do seminário 

compartilhado, uma vez que este não só se revelou uma incrível continuidade do 

campo, mas também produziu um novo espaço narrativo com suas ênfases e 

intensidades. 

Com o intuito de organizar o material empírico, são estabelecidos dois planos 

de aproximação ao objeto. O primeiro denominado entre o prescrito e o mundo 

que fica de fora foi construído a partir do espelhamento entre o material empírico - 

as cenas colhidas nos diários de campo - com elementos da Política Nacional de 

Medicamentos e a Política Nacional de Assistência Farmacêutica e com a literatura 

sobre o assunto. Uma primeira chave analítica foi, então, perceber se a política tal 

qual pensada é contemplada, realizada ou não, no cotidiano da atenção básica.  

O segundo plano de aproximação ao objeto emergiu das reflexões produzidas 

pelos profissionais presentes ao seminário compartilhado diante das cenas 

apresentadas. Neste segundo momento analítico surge com maior intensidade a 

farmácia como observatório da gestão do cuidado. No espaço “da farmácia” é 

possível perceber as diferentes ou as múltiplas racionalidades relacionadas ao 
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cuidado e ao uso de medicamentos, é nela que desaguam situações, como elo final 

do processo de atendimento, que podem indicar a distância entre o que 

pretendíamos no cuidado, ao prescrever um dado medicamento, e o que na 

realidade pode acontecer.   

Cada um destes planos de aproximação é constituído por diferentes planos 

de visibilidade, conceito este já explicado anteriormente. 

 

4.1 Entre o prescrito e o mundo que fica de fora 

 

Neste primeiro plano de aproximação adotamos dois planos de visibilidade 

para desenvolvimento da narrativa: o uso (ir)racional de medicamentos (cenas 

que envolvem as etapas: prescrição, dispensação e utilização dos medicamentos) e 

o papel do profissional farmacêutico (cenas que mostram a possibilidade de 

atuação do farmacêutico integrado à equipe de saúde, os farmacêuticos no exercício 

de sua prática profissional e falando sobre seu trabalho). 

Através destes planos de visibilidade buscamos caracterizar o hiato que 

existe entre as diretrizes políticas, a literatura disponível sobre os temas, e o 

cotidiano na atenção básica.  Algo como o mundo-que-fica-de-fora, fora do alcance 

do olhar dos gestores e daqueles que formulam a política. Este conceito também foi 

utilizado na pesquisa matriz como uma ideia-síntese do problema: a atenção básica 

invisível na/para a política de saúde. Mas... 

 

e o que é o mundo-que-fica-de-fora? É tudo aquilo que 
escapa a todas as estratégias de gestão. E o que escapa 
então? O cotidiano do trabalho, os múltiplos encontros 
trabalhadores-trabalhadores, trabalhadores-usuários, ali onde 
se realiza o cuidado. O que escapa é a produção 
micropolítica do cuidado, em toda a sua complexidade 
(CECILIO, 2015)7 

                                                           
7 Cecílio. Reflexões afetivo-epistestemológicas sobre uma investigação em andamento. A 
Atenção Primária à Saúde como estratégia para (re)configuração das Políticas Nacionais de 
Saúde: a perspectiva de seus profissionais e usuários. Apresentação no seminário de 
pesquisa: Apontamentos afectivos-epistemológicos do projeto de pesquisa Atenção Primária 
à Saúde como estratégia para a reconfiguração das Políticas Nacionais de Saúde: a 
perspectiva de seus profissionais e usuários (financiamento CNPq/Fapesp/MS). Lisboa: 
Instituto Universitário de Lisboa-Iscte, 2015. 
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Dejours (2008), chega a definir o trabalho como “tudo aquilo que não está 

prescrito”, porque não é o prescrito que realiza o trabalho, mas sim o real. Trabalhar 

seria preencher o espaço entre o prescrito e o efetivo, aquilo que o sujeito deve 

acrescentar por decisão própria ao que foi prescrito para alcançar os objetivos que 

lhe foram atribuídos.  Ou ainda, para enfrentar o que não funciona quando ele se 

limita estritamente à execução das prescrições.  

 

a. O uso (ir)racional de medicamentos 

  

O uso racional de medicamentos é ponto central da assistência farmacêutica 

no cuidado e propósito precípuo da Política Nacional de Medicamentos, no entanto, 

segundo a OMS, mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente 

prescritos e dispensados; e mais de 50% dos pacientes os usam incorretamente. No 

Brasil, vários fatores contribuem para isso: prescrições orientadas a partir das 

campanhas de marketing das companhias farmacêuticas em vez de reportar-se a 

fontes baseadas em evidências, diagnósticos incompletos das doenças que resultam 

em inadequada escolha dos tratamentos, polifarmácia, uso indiscriminado de 

antibióticos e automedicação inapropriada. Os medicamentos contribuem, em muitos 

casos, de forma decisiva para o controle das doenças e para o aumento da 

expectativa e da qualidade de vida da população.  Sua ausência ou uso irracional 

coloca em risco os investimentos nas ações de saúde. O contrário dessa realidade 

constitui o que se denominou de uso racional de medicamentos, referindo-se a 

necessidade de o paciente receber o medicamento apropriado, na dose correta, por 

adequado período de tempo, a baixo custo para ele e a comunidade (BRASIL, 2012c 

e 2014a). 

Segundo Aquino (2008), o uso racional de medicamentos depende de uma 

série de eventos bem-sucedidos. Em primeiro lugar, deve estar claro o objetivo 

terapêutico do uso do medicamento; a prescrição terá que ocorrer de acordo com 

dados de eficácia, de segurança e de adequação ao indivíduo, levando-se em conta 

a forma farmacêutica adequada e o regime terapêutico; garantia que o acesso 

oportuno ao medicamento. E por fim deve haver dispensação em condições 

adequadas, com orientação ao usuário, e este terá que cumprir o regime terapêutico 
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da melhor maneira possível, a fim de que surjam resultados terapêuticos desejados. 

As cenas relatadas a seguir exemplificam alguns dos eventos acima referidos e que 

resultou, ou não, no uso racional de medicamentos.  

A negociação do médico e do usuário para a escolha do medicamento: 

  

[No registro de uma reunião] O matriciador sempre foca suas 
orientações sobre questões técnicas com respostas muito 
fundamentadas cientificamente e práticas para quem atua na 
atenção básica. Mas sempre suas condutas são pactuadas 
com o próprio paciente, com muito diálogo. “Eu tenho que 
escolher com o usuário qual a melhor medicação para ele” 
(UBS B, página 40). 
 

Os motivos “perdidos” para a prescrição e a dosagem adequada: 

 

[No matriciamento de saúde mental] Médica Monique fala que o 
paciente toma uma subdosagem de um remédio, e a médica 
fala que ela não sabe porque prescreve [medicamento] pra ele. 
Se tira, ele não fica bom. Não fica mal, mas não fica tão bem... 
se ele dá, ele não fica mal... continua na mesma, mas ele sabe 
que não deve ficar tomando... no final eu não sei porque eu 
receito e ele não sabe porque ele toma...( UBS B, página 
40). 
 

O efeito colateral do medicamento e a troca do medicamento 

 

[Em uma consulta médica] Ela não traz nenhuma queixa, como 
se estivesse fazendo um retorno normal. “Eu sempre meço a 
pressão e tiro a diabetes, coisas simples que muitos 
médicos não fazem.”, comenta o Doutor. Quando tira a 
diabetes, percebe que está bastante desregulada (algo como 
520 acho), e pergunta à paciente se andou exagerando no 
doce. Ela diz que não. Ele pergunta se está tomando o 
remédio corretamente. Então, a senhora conta que deu 
uma paradinha por causa da diarreia de dias que tem 
sofrido por conta da medicação. “Então vamos mudar essa 
medicação. Você não pode parar. Foi tentar arrumar um 
problema e causou outro.” [Já fora do consultório] A paciente 
parece ficar muito grata pela troca da medicação. -Foi a 
primeira vez que eu consultei com ele. Ele é meu novo médico 
da família. Graças a Deus! Você viu? Ele trocou minha 
medicação!!! Você não sabe a quanto tempo eu sofro de 
diarreia por causa desse remédio, há anos. Eu só parei de 
tomar um pouco porque não estava aguentando. Tenho que 
usar toalhinha na calcinha porque vaza cocô. Eu nem estou 
acreditando. [O cartógrafo pergunta] Mas você nunca pediu 
pra trocar o seu medicamento para o outro médico? [A 
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usuária responde] Não. Eu reclamava mas ele nunca falou 
que podia trocar. Esse médico agora é bom. Você viu? Ele até 
olhou as minhas pernas! 

 

Assegurar o uso racional dos medicamentos exige o empenho de vários 

profissionais que atuam de maneira corresponsável pela implementação e ajuste do 

plano terapêutico, pelo suporte ao usuário e pelo monitoramento dos resultados 

terapêuticos (BRASIL, 2014a). Vejamos uma cena que exemplifica esta ação 

compartilhada: 

 

Ela [ACS] me explicava que haviam alguns pacientes que não 
sabiam ler ou escrever que moravam na região. Muitos eram 
pacientes crônicos, por isso, faziam o uso de inúmeras 
medicações. Por isso, ela resolveu colaborar no tratamento 
dessas pessoas. Não entendi o quanto outros trabalhadores 
estavam envolvidos nisso (o médico talvez). Mas o que elas 
faziam era fracionar a medicação e colocar em envelopes, 
os quais eram coloridos com caneta azul, vermelha e preta 
conforme o uso dos remédios pela manhã, tarde e noite. 
Ela afirmava que isso já tinha efetivamente colaborado no 
controle da doença por esses pacientes. Um deles deixou de 
precisar dos cuidados porque ele aprendeu a ler. Ele estava 
envolvido em um projeto de alfabetização em uma unidade da 
Secretaria de Assistência Social. Ela expôs que somente ela e 
sua nova colega de equipe (outra ACS estava la há apenas 2 
meses) é que faziam aquele trabalho na unidade, mas ela não 
sabia dizer qual motivo que os outros não assumiam essa 
tarefa em seus territórios. Fiquei pensando no grau de 
simplicidade da forma que elas preparavam o material. Era 
papel dobrado e colado nos lados, caneta colorida para pintar 
as cores do lado de fora... um trabalho extremamente 
artesanal. Mas a forma de operacionalizar isso era de uma 
simplicidade similar a simplicidade da própria agente. De forma 
agradável, sincera e cuidadosa ela fazia aquele trabalho com 
muito orgulho. Imaginei muitas formas de fazer o mesmo 
serviço, mas com muito menos trabalho. Fiquei pensando se 
a farmacêutica sabia desse trabalho e se de alguma forma 
ela estava envolvida (UBS B, página 7-8). 
 

Uma saída onde a equipe pensa o medicamento como um elemento 

fundamental do projeto terapêutico e não apenas um insumo, que ao ser prescrito e 

entregue resolverá o problema. 

 Seguindo na análise do uso racional dos medicamentos podemos incluir a 

dimensão do impacto econômico-financeiro que o uso inadequado e o descarte de 

medicamentos podem produzir. 
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Os gastos públicos com medicamentos são crescentes e constituem o 

segundo maior item de despesa dos sistemas de atenção à saúde, somente 

superados pela atenção hospitalar (MENDES, 2011). O Ministério da Saúde, por 

meio do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos (DAF), 

promoveu um aumento no recurso federal para garantir o acesso a medicamentos à 

população brasileira, entre os anos de 2003 a 2014, o orçamento passou de 1,9 

bilhão para 12,4 bilhões (BRASIL, 2014). No entanto, segundo Vieira e Zuchi (2013), 

apesar do aumento dos gastos com medicamentos no SUS, a participação dos 

mesmos em relação ao gasto total das ações e serviços públicos ainda parece 

aquém da necessidade. De acordo com os autores, dados da Pesquisa Nacional por 

Amostras de Domicílios – PNAD em 2008 demonstram que 48,9% dos entrevistados 

não obtiveram gratuitamente nenhum dos medicamentos que precisaram na última 

vez. Além disso, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) de 2009, as famílias financiaram cerca de 90% do consumo final 

de medicamentos, enquanto a Administração Pública participou com um valor 

próximo de 10%.  

Apesar de essa ampla diferença ser explicada em tese pelo fato de que na 

administração pública, os medicamentos são dispensados apenas mediante 

apresentação de uma prescrição médica, Vinholes, Alano e Galato (2009) destacam 

que coexiste no Brasil duas realidades distintas, enquanto uma parcela significativa 

da população tem dificuldade de acesso aos medicamentos, de outro lado, tem 

ocorrido uma utilização abusiva e irracional pelas classes populacionais que têm tido 

acesso aos insumos farmacoterapêuticos. A situação captada numa observação na 

farmácia revela a tensão sobre o acesso ao medicamento e sua compra. Um 

primeiro indício de como os indivíduos expressam o seu direito à saúde pela 

disponibilidade ou não do medicamento: 

 

[Na farmácia da UBS] A técnica reclamou que no dia 
anterior ela não estava aguentando de tanto trabalho. A 
demanda foi imensa. “Quase pedi a conta!” argumenta ela. 
Logo que ela fala isso chega um paciente que reclama da 
falta de um medicamento. “Vocês estão vacilando há 
meses!” diz ele. A técnica fica incomodada e o clima fica 
tenso: “epa, não sou eu quem compro o medicamento! O 
senhor está reclamando no lugar errado!”. A farmacêutica 
intervém e orienta o senhor a ligar no 156 e reclamar a respeito 
(UBS B, página 47). 
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Fica evidente a preocupação com a ampliação da distribuição de 

medicamentos essenciais na atenção básica. A aprovação de leis que 

regulamentem o financiamento para aquisição de tais medicamentos pelos 

municípios comprova isso. Apesar disso, a análise da legislação sobre assistência 

farmacêutica no SUS mostra que as questões do financiamento e de utilização 

racional dos recursos são predominantes, em detrimento da qualidade dos 

medicamentos adquiridos e dos processos envolvidos na dispensação, entre eles 

aspectos importantes como a orientação e educação do usuário (OLIVEIRA, ASSIS 

e BARBONI, 2010). 

Em direção contrária ao uso racional de medicamentos, encontra-se a prática 

de automedicação.  Ou seja, o uso de medicamentos sem a prescrição, orientação 

e/ou acompanhamento do prescritor tem sido cada vez maior na sociedade atual nos 

diversos grupos etários. Segundo a Associação Brasileira das Indústrias 

Farmacêuticas (ABIFARMA), já na década de 90, cerca de 80 milhões de pessoas 

eram adeptas da automedicação. Paralelamente o número de intoxicações e 

notificações de reações negativas relacionadas aos medicamentos têm atingido 

números preocupantes.  Dados demonstram que os medicamentos são 

responsáveis por 28% dos casos de intoxicação humana no país (Fundação 

Oswaldo Cruz, 2006) e segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA, 2007) os medicamentos ocupam o primeiro lugar entre os agentes 

causadores de intoxicações em seres humanos e o segundo lugar nos registros de 

mortes por intoxicação (BORTOLON, KARNIKOWSKI e ASSIS, 2007). 

Vejamos as cenas abaixo, elas ilustram a questão do uso racional da 

medicação, ou da automedicação. Foram captadas nas cartografias e corroboram 

com os achados da literatura.  

O valor da experiência do “prescritor” leigo: a família, os amigos, o vizinho: 

  

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento de 
uma assistente social] Quando ela volta [assistente social] diz 
para a senhora que o Dr.  pediu para parar agora com a 
medicação e que se ela estava tomando por conta? “sim, 
meu marido disse que é bom tomar ASS, que afina o 
sangue”. A Terapeuta ocupacional está na sala neste 
momento e comenta em tom ríspido “a senhora está tomando 
medicação por conta? Porque a senhora não passa no 
medico?” (UBS F, página 10). 
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As redes informais que garantem o uso de medicamentos restritos: 

 

[Conversa entre o cartógrafo e uma usuária] Diz que tomou 
amoxicilina [por conta], mas não resolveu. Pergunto como 
consegue antibióticos se são fornecidos somente com receita 
médica “minha irmã é agente comunitária de saúde e traz do 
posto”. Se fosse outra mentia, mas eu conto que tomo 
medicação por conta (UBS F, página 19). 
 

Os sentidos atribuídos aos medicamentos e os efeitos colaterais: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento de 
uma enfermeira] A última paciente chamou muito minha 
atenção. Segunda gestação. Ela associava os sintomas que 
sentia naquela fase à medicação que fez uso para 
emagrecer recentemente. Ela falou que havia perdido o 
emprego no Extra (supermercados) recentemente (chorava 
muito enquanto falava). Tentou fazer regime após ter saído do 
emprego, mas apesar do remédio ter sido prescrito por uma 
endocrinologista, a medicação aparentemente ocasionou 
muitos efeitos colaterais. Acabou sendo atendida na 
emergência de um hospital, onde afirmaram a ela que os 
sintomas eram devido à medicação (UBS B, página 28). 

 

Podem nos dar pista dos motivos, ou das razões que movem  as pessoas ao 

uso inadequado dos medicamentos. 

Loyola Filho et al. (2002) em um estudo com base populacional na cidade de 

Bambuí, Minas Gerais, com cerca de 15.000 habitantes, para determinar a 

prevalência e os fatores associados ao uso de automedicação, revelou que apenas 

54% das pessoas maiores de 18 anos faziam uso exclusivo de medicamentos 

prescritos, 28,8% usavam medicamentos sem prescrição e 17,2% faziam uso de 

ambos. Os medicamentos mais usados por automedicação no Brasil são os 

analgésicos e os anti-inflamatórios não esteroidais (Aine) (CARVALHO et al., 2005). 

Na cena abaixo, em que a enfermeira relata as dificuldades encontradas 

frente à prática dos usuários de solicitarem medicamentos sem prescrição, surge 

novamente a materialidade do medicamento como algo que pode resolver um dado 

problema. Mais uma pista do medicamento como expressão do direito à saúde: 

 

[Enfermeira] Conta de pacientes, que têm outra UBS como 
referência, ou mesmo que são de convênio, que chegam 
exigindo tomar medicações fortes sem portar uma receita 
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e nem um histórico das aplicações. O procedimento correto 
seria não dar a medicação, mas... “vai falar não, pra você ver o 
que acontece...”. Não se pode “mandar paciente embora”. 
(UBS C) 

 

Outro fator importante é o simbolismo atribuído aos medicamentos, que tem 

contribuição direta na utilização irracional dos mesmos. A medicalização de 

aspectos da vida, tem se tornado realidade, gerando uma banalização da utilização 

dos insumos farmacológicos, que de forma indiscriminada se apoia na falsa ideia da 

pílula salvadora e no conceito de “fármacos do estilo de vida”, àqueles usados para 

atender um objetivo não médico ou não relacionado à saúde (LOYOLA FILHO et al. 

2005; VIEIRA, 2007). O recorte abaixo nos remete a esta situação: 

 

[No matriciamento de saúde mental] Medicações para dormir 
são sempre uma questão de grande discussão na atenção 
básica. Por quanto tempo o remédio tem efeito? Qual a 
dosagem? (UBS B, página 40). 

 

Neste contexto, enquanto o consumo cada vez maior de medicamentos 

desperta preocupação, a questão da não adesão à terapia medicamentosa prescrita 

também tem tomado importância nas últimas décadas, uma vez que, representa a 

etapa final do que se sugere como uso racional de medicamentos. O conceito de 

adesão varia entre diversos autores, mas, de forma geral, é compreendido como 

quando o comportamento do paciente coincide com a prescrição médica, tanto no 

aspecto farmacológico quanto comportamental. Embora exista o “folclore 

hipocondríaco”, diversos fatores são citados na literatura para explicar a não adesão 

por parte dos pacientes: falta de acesso aos medicamentos, grande número de 

medicamentos prescritos, esquemas terapêuticos complexos, percepção de efeitos 

colaterais, pluralidade de prescritores e a falta de confiança depositada pelo 

paciente na prescrição, na equipe de saúde ou no médico pessoalmente (LEITE e 

VASCONCELOS, 2003).  

Nas cenas abaixo há pistas claras que revelam alguns motivos para o uso 

inadequado do medicamento; observatório do próprio projeto terapêutico que não se 

realiza, como tão bem nos apontam os estudos acima referidos: 
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A farmácia como observatório do uso de medicamentos: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento da 
técnica de farmácia] Durante todo seu atendimento ela (técnica 
de farmácia) só orientou uma mulher que vai começar a tomar 
insulina, mas não estava tomando seus medicamentos 
corretamente por que faz mais de um mês que ela não vem 
buscar os remédios e ela falou que ainda têm muitos em 
casa (UBS A, página 8). 
 

A aceitação da doença ou a sua negação tem impacto no seu uso: 

 

[Na capacitação sobre Projeto Terapêutico Singular] De volta 
na UBS, na sala de reuniões estava acontecendo a 
capacitação sobre PTS com a equipe 3 com duas profissionais 
do NASF, a psicóloga (E) e a fono (C). Entrei na sala e me 
acomodei fora da roda, junto com algumas ACS. A discussão 
era sobre o caso de um rapaz (D) esquizofrênico que, na 
avaliação da equipe, precisa de internação, pois está 
descompensado, mas a mãe não aceita, não dá a medicação 
de forma correta, e não faz acompanhamento na UBS (UBS 
E, página 39). 
 

Assim como o número de medicamentos prescritos: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento de 
um enfermeiro] O enfermeiro se mostra preocupado, pois a 
paciente está com 2 receitas, tomando medicação que não 
são compatíveis, uma da UPA e outra do hospital. A médica, 
apesar de desanimada, manda agendar a visita para rever e 
compatibilizar a medicação (UBS D, página 49). 

 

E também a percepção dos sintomas: 

 

[Em uma consulta médica] O último paciente informa ter 
depressão e já ter usado medicamentos controlados. Diz que a 
depressão começou após sua separação, que já esteve muito 
pior, tendo inclusive perdido o emprego. Após inicio de 
tratamento com psiquiatra começou a melhorar, mas ao se 
sentir bem largou a medicação e que agora sentia estar 
piorando novamente. (UBS D, página 54). 

 

No Brasil, existem vários trabalhos publicados que fazem avaliação sobre a 

não adesão ao tratamento farmacológico, por pacientes de diversos tipos de 

tratamentos. Em usuários ambulatoriais em tratamento para doenças gastrintestinais 
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crônicas, a não adesão chega a 58%. Entre usuários diabéticos, a baixa adesão ao 

tratamento foi estimada em 50%, influenciando negativamente o controle glicêmico. 

Entre os idosos são encontradas taxas de não adesão ao tratamento auto relatada 

de 62,9%, e quanto maior o número de medicamentos em uso maiores são os 

problemas de adesão ao tratamento (BRASIL, 2014). 

Os medicamentos passam a estar no foco não somente dos usuários, mas 

também dos gestores, pois a sua sustentabilidade está vinculada a custos elevados, 

prescrições irracionais e desperdícios. A qualidade do uso de medicamentos está 

diretamente relacionada à qualidade do serviço de saúde; e um serviço de boa 

qualidade na atenção à saúde é aquele que cumpre os requisitos estabelecidos de 

acordo com os recursos disponíveis, satisfazendo as aspirações de obter o máximo 

beneficio com um mínimo risco para a saúde (ARAUJO et al. 2008; PROVIN et al. 

2010). 

O impacto econômico exato de todos esses problemas da farmacoterapia é 

desconhecido no Brasil, porém, estabelecendo uma relação entre estudos 

internacionais junto aos dados disponíveis no DATASUS, observa-se que, apenas 

no ano de 2013, podem ter ocorrido entre 1,2 milhão e 3,2 milhões de internações 

de urgência ligadas a problemas relacionados aos medicamentos. Assim, numa 

avaliação conservadora, a economia de recursos poderia ser de até R$ 2,5 bilhões 

ao ano, somente com hospitalizações, se 70% desses problemas relacionados aos 

medicamentos, considerados evitáveis, fossem realmente evitados (BRASIL, 2014). 

A garantia de medidas que visam à adoção de meios para propiciar o uso 

racional e o acesso efetivo aos medicamentos tem sido uma preocupação de vários 

países. No âmbito do SUS, além de importante atuação na pesquisa e produção de 

medicamentos, serviços gerenciais e de gestão, destaca-se a necessidade de o 

farmacêutico atuar no contato direto com os usuários do sistema. Esta ação visa 

uma farmacoterapêutica efetiva e uma qualificação da produção do cuidado. A 

intensificação na atenção primária, com máxima participação dos farmacêuticos, tem 

sido um dos focos atuais dos líderes de saúde no mundo (BORTOLON, 

KARNIKOWSKI e ASSIS, 2007; NICOLINE, VIEIRA, 2011). 

Diversos estudos no Brasil atestam a efetividade e o impacto do serviço de 

clinica farmacêutica, evidenciando os benefícios desta prática para a adesão e 

resultados concretos de segurança e de efetividade ao tratamento. Além disso, 
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inúmeras inciativas de implantação desse serviço vêm ocorrendo no SUS, no 

entanto, não basta apenas à regulamentação legal do exercício profissional, se faz 

necessário políticas públicas de incentivo ao seu exercício por meio de programas 

específicos para os serviços de clínica farmacêutica na Atenção Básica à Saúde, 

considerando a ESF e o NASF, que possam ser incentivados e reproduzidos no 

plano nacional (BRASIL, 2014). No segundo plano de aproximação ao objeto tais 

temas aqui evidenciados serão novamente explorados. 

 

b. O Papel do Farmacêutico na ABS 

 

Os farmacêuticos deveriam sair detrás do balcão e começar a 
servir ao público, provendo cuidado ao invés de apenas 
comprimidos. Não há futuro no simples ato de entregar 
medicamentos. Essa atividade pode e será feita pela internet, 
máquinas e/ou técnicos bem treinados. O fato de o 
farmacêutico ter um treinamento acadêmico e agir como um 
profissional da saúde coloca uma obrigação sobre ele para 
mais bem servir à comunidade, de uma forma melhor do que 
faz atualmente (WORLD HEALTH ORGANIZATION; 
INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL FEDERATION, 2006). 

 

A ABS é desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária 

(BRASIL, 2011). Neste contexto, o farmacêutico assume papel fundamental, 

somando seus esforços aos dos outros profissionais de saúde e aos da comunidade 

para a promoção da saúde (VIEIRA, 2007).  

No entanto, o processo de trabalho deste profissional ainda consiste, 

essencialmente, nas atividades de gerenciamento e logística dos medicamentos nos 

serviços de saúde, com pouca inserção ou participação no cuidado efetivo dos 

usuários. Como consequência, há uma escassez de ações dedicadas ao uso 

racional de medicamentos (BRASIL, 2014).  

Cenas sobre o farmacêutico e a equipe, que falam sobre este trabalho e o 

distanciamento do farmacêutico e da farmácia em relação a clinica: 
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A “solidão” da farmácia: 

 

[Na farmácia] Chego na unidade e vou na farmácia ver como 
estão as coisas. A farmacêutica está sozinha. Ela me conta 
que uma das técnicas não viria aquele dia e outra tinha 
trabalhado pela manhã na unidade. Ela ficaria a tarde sozinha 
mesmo (UBS B, página 54). 
 

[Na farmácia] A agenda delas [farmacêutica e técnica em 
farmácia] se resume a farmácia. Não há agenda outra. Elas 
acreditam que precisariam de mais uma pessoa ajudando na 
farmácia e que do jeito que elas atendem, elas têm é que levar 
com a barriga. “Está longe de uma farmácia ideal!” Afirma a 
farmacêutica (UBS B, página 11).  
 

As múltiplas tarefas e a burocracia sem fim: 

 

Com o tempo descobri que distribuir medicação era 
apenas uma das atividades que elas [farmacêutica e técnica 
em farmácia] faziam ali. Elas também controlavam as 
receitas de pacientes que fazem uso de medicações 
controladas, para não ter que retirar o prontuário de cada 
paciente que fazia uso dessas medicações. Elas fazem 
controle do material que é de uso da enfermagem, no 
armário que fica dentro da farmácia. Elas estão envolvidas na 
vacina dos animais do bairro (com muitas histórias a 
respeito!). Elas têm que receber a medicação vencida e se 
virar para organizar isso, porque não há material pronto para 
isso. Elas é que tem de “criar” locais para separar isso. Sem 
falar que cada liberação de medicação que elas realizam, 
exige uma lista de itens a serem preenchidos no sistema 
informatizado (UBS B, página 11). 
 

Além disso, por ter seu tempo preenchido com a resolução de problemas 

operacionais referente à gestão de estoques, o farmacêutico tem uma interação 

limitada com a equipe de saúde, fato este agravado ainda mais pela ausência de um 

profissional farmacêutico fixo em apenas uma única unidade de saúde. Fato que 

prejudica a continuidade da assistência e o estabelecimento de vínculos com outros 

profissionais e a comunidade (ARAUJO et al. 2008; CASTRO e QUEVEDO, 2013). 

 

As cenas abaixo demonstram esta realidade não rara nas UBS: 

 

[Na farmácia] A farmacêutica me conta que [...] ela que está 
presente três vezes por semana, pois divide a carga 
horária com outra unidade da mesma OS. Ela fala em alguns 
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momentos sobre o quanto é corrido o cotidiano da farmácia, 
que ela não tem tempo de participar de atividades da 
unidade, como reuniões e grupos e nem propor outras 
estratégias que não seja a própria dispensação. Sua rotina, 
segundo ela, é tomada pelo apoio no atendimento e questões 
burocráticas... (UBS G, página 52). 
 

[Na farmácia] A farmacêutica cobre duas UBS e está por lá 
todos os dias pela manhã (UBS D, página 4). 

 

A formação acadêmica vem a ser outra dificuldade encontrada no processo 

de inclusão do farmacêutico no desenvolvimento de atividades na ESF. Conforme 

descrito anteriormente, apesar dos avanços ocorridos nos últimos anos na grade 

curricular, a maioria dos profissionais farmacêuticos que se encontram no serviço 

ainda não possui uma formação clínica e humanística consolidada. Estes 

profissionais necessitam recorrer a cursos de especialização para incrementar 

conhecimentos que qualifiquem os mesmos para atuar na APS (NICOLINE e 

VIEIRA, 2011). A cena nos mostra uma reflexão de um profissional nesse sentido: 

 

[Na farmácia] A farmacêutica da unidade fala do seu passado. 
Ela nunca tinha trabalhado em farmácia da rede básica antes 
dessa. Seu mestrado e doutorado foram em áreas laboratoriais 
da farmácia. Nada a ver com sua prática atual. “não sei se eu 
me achei ainda” brinca ela quando pergunto do que ela 
achava do seu trabalho. “Estou me dando um ano. Vamos 
ver o que dá” (UBS B, página 10). 

     

De acordo com a OMS, o farmacêutico tem um papel relevante a cumprir no 

sistema de saúde, devido ao seu conhecimento técnico e vínculo indissociável com 

o medicamento. A 47ª Assembléia Mundial de Saúde recomenda que o trabalho do 

farmacêutico deva ocorrer de maneira que seja possível entregar ao público, 

informação documentada e objetiva sobre os medicamentos e sua utilização; 

realizem assessoramento técnico aos demais profissionais de saúde; e promovam 

junto à equipe de saúde o conceito de assistência farmacêutica como meio de 

promover o uso racional de medicamentos (ARAUJO et al. 2008). 

O papel do farmacêutico como assessor do medicamento, na equipe de 

saúde, é estabelecido pela OPAS como: 
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estender o caráter de beneficiário da Atenção Farmacêutica ao 
público, em seu conjunto e reconhecer, deste modo, o 
farmacêutico como dispensador da atenção sanitária que pode 
participar, ativamente, na prevenção das doenças e da 
promoção da saúde, junto com outros membros da equipe 
sanitária (OMS, 1994). 

 

No entanto, pode-se observar que essa realidade ainda não se faz presente e 

o farmacêutico não obteve a compreensão e reconhecimento de seu papel perante 

os gestores e a comunidade. Fato este que pode ser explicado devido ao 

medicamento ser visto ainda como uma simples mercadoria (ARAUJO et al. 2008; 

PEREIRA e FREITAS, 2008). 

A cena abaixo é um exemplo indireto disto: 

 

Enquanto anotava o acontecido na sala da coordenadora, 
entraram ela e a farmacêutica para conversar. Pergunto se 
gostaria que eu me retirasse, mas a coordenadora fala que não 
seria necessário. Elas sentam e a coordenadora pergunta: 
“quem deu ordem para liberar o ar condicionado ser 
instalado pela odonto?”. Farmacêutica: “o pessoal da 
odonto veio pedir e eu achei que já estivesse tudo 
resolvido e liberei para eles pegarem o equipamento.” 
Coordenadora: “Mas e se queimar agora com a instalação? 
Quem vai pagar o concerto? Essas coisas tem que esperar a 
prefeitura fazer porque se der merda, eles mesmo que tem que 
arrumar. E agora, se der algo errado, de quem eu vou cobrar? 
Da próxima vez que lhe pedirem algo, pergunte se tem ordem 
de algum dos enfermeiros! Só se tiver ordem do enfermeiro x 
ou da enfermeira y que você pode liberar!!” (UBS B, página 42).  

 

Um levantamento sobre a produção científica em atenção farmacêutica no 

Brasil até 2009 traz algumas repercussões quanto as dificuldades encontradas pelos 

profissionais: a maioria dos administradores não reconhece a importância dos 

serviços de farmácia, o que resulta em infraestrutura física inadequada, bem como 

de recursos humanos (FUNCHAL-WITZEL et al. 2011). 

A farmacêutica expressa tais dificuldades nas duas cenas abaixo ocorridas na 

mesma UBS: 

 

[A farmacêutica fala sobre as dificuldades] “Depois que surtei 
conseguimos mais uma técnica de farmácia para ficar com 
a gente! Acho que vou surtar novamente e pedir mais 
uma!” Falava a farmacêutica com um sorriso no rosto. Parecia 
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a alegria de quem havia ganhado uma batalha. Queria 
perguntar mais sobre o que mudou com tudo o que havia 
acontecido. Mas achei muito invasivo questionar tão 
repentinamente sobre algo que a afetou muito, na época (UBS 
B, página 30). 

 

[Observação do cartógrafo sobre a situação da farmacêutica] 
Saí logo que a farmacêutica voltou do café. Fiquei curioso. 
Será que as coisas realmente mudariam de forma a ter um 
ambiente de trabalho que não a faça (a farmacêutica) adoecer 
novamente? O processo que aconteceu foi muito sofrido para 
ela, na época. Chegou ao ponto de pensar em pedir 
demissão do serviço público. Mas aparentemente, as coisas 
melhoraram muito. Muitas das vezes que fui à unidade, a 
apoiadora da Secretaria de saúde para a assistência 
farmacêutica estava lá, sentada ao lado das farmacêuticas. 
Acredito que ela teve um papel muito importante naquele 
momento de crise (UBS B, página 31). 

 

Estas dificuldades refletem no desempenho dos profissionais farmacêuticos 

dentro da prática da Atenção Farmacêutica. É fato que o serviço farmacêutico 

geralmente é o último no elo de cuidado do paciente, deste modo, por muitas vezes 

o usuário já cansado pela espera da consulta ou das filas que enfrentou, encara com 

desconforto uma possível tentativa de orientação do profissional farmacêutico. Este 

pode ser mais um fator provável de desmotivação para o profissional, que pode vir a 

receber reclamações ao contrário de agradecimentos pelo serviço prestado 

(ARAUJO e FREITAS, 2006). 

Os serviços farmacêuticos na APS devem incluir, sob o ponto de vista da 

gestão e logística, o planejamento e o abastecimento de medicamentos. No entanto 

sem preterir o ponto de vista dos serviços de clínica farmacêutica e as atividades 

técnico-pedagógicas (BRASIL, 2014). 

Como descrito por Mendes em 2011: 

 

As questões logísticas, fundamentais para a garantia da 
acessibilidade aos medicamentos, não devem ser 
sobrevalorizadas como única e exclusiva atribuição dos 
profissionais farmacêuticos, em uma visão equivocada que 
institui como objeto da assistência farmacêutica, o 
medicamento. Uma proposta consequente de assistência 
farmacêutica desloca o seu objeto do medicamento, colocando, 
como seu sujeito, as pessoas usuárias do sistema de atenção à 
saúde (MENDES, 2011). 
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A cena descrita a seguir traz uma reflexão sobre o trabalho, e evidencia a 

supremacia dos atos burocráticos a clínica:  

 

A farmacêutica (L) estava na UBS cobrindo uma funcionária 
que está de licença médica. Logo foi me contando coisas sobre 
o funcionamento da farmácia e sobre o seu trabalho. Disse ter 
dificuldades com recursos humanos, pois o número não é 
suficiente. Mesmo assim, frisou o reconhecimento daquela UBS 
pelos seus números e cumprimento de metas. Sobre as 
atividades dela, disse que seu trabalho é muito mais 
administrativo e burocrático do que na clínica, este último 
acredita ser mais importante (UBS E, página 15). 

 

O papel do farmacêutico na equipe de saúde constitui uma ação integrada, 

centrada no usuário, para promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção 

de agravos. Visa à educação em saúde e à promoção do uso racional de 

medicamentos, de terapias alternativas e complementares, por meio dos serviços da 

clínica farmacêutica e das atividades técnico-pedagógicas voltadas ao indivíduo, à 

família, à comunidade e à equipe de saúde. A participação ativa do farmacêutico nas 

equipes multiprofissionais é vista como essencial para uma melhoria dos resultados 

em saúde, particularmente no nível dos cuidados primários (BRASIL, 2014). 

Na ABS, o exercício da clínica farmacêutica, enquanto ação de saúde 

construída na relação com o usuário, exige habilidade, competência, reflexão, 

atitude e autonomia do profissional, que atua integrado à equipe de saúde. A 

inserção do farmacêutico na clinica transcende a disponibilização do insumo 

farmacológico e tem como objetivo a redução dos riscos de morbimortalidade e o 

uso racional de medicamentos. Para isso, busca a otimização dos processos da 

farmacoterapia, de forma que os pacientes recebam os medicamentos para 

indicação apropriada, nas doses, vias de administração e duração apropriadas; com 

o menor risco possível; que a dispensação seja correta provida de orientação e que 

haja adesão ao tratamento (BRASIL, 2014; VIEIRA, 2007). 

Os serviços de clínica farmacêutica devem contemplar uma série de ações 

assistenciais, ofertadas por meio de atendimento individual ou compartilhado com a 

equipe de saúde. Essas ações assistenciais podem incluir a dispensação de 

medicamentos, a orientação terapêutica ao usuário, o acompanhamento 

farmacoterapêutico, a revisão da farmacoterapia, a conciliação dos medicamentos e 

a avaliação e promoção da adesão terapêutica (BRASIL, 2012). 
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Dentro deste contexto da prática farmacêutica, no qual a preocupação com a 

saúde e qualidade de vida do paciente são os objetivos principais, o serviço 

farmacêutico voltado para as atividades técnico-pedagógicas, tem o papel de 

contribuir para o desenvolvimento de competências e habilidades voltadas para a 

promoção da saúde e não somente focada no medicamento, contribuindo de 

maneira relevante para o cuidado integral do usuário (ARAUJO et al., 2008; VIEIRA, 

2007). 

     O farmacêutico é um membro relativamente novo na realidade da ABS e seu 

trabalho no contexto do SUS está sendo construído ao longo dos anos e ainda tem 

um caminho considerável a percorrer. Dentre os componentes da equipe, o 

farmacêutico é o profissional voltado para uma atuação que envolve a informação e 

o matriciamento a cerca da utilização do medicamento.  Insumo este essencial na 

assistência à saúde. 

A cena abaixo nos indica um espaço a ser ocupado pelo farmacêutico e 

quanto uma ação mais integrada ajudaria no cuidado: 

 

[No matriciamento de saúde mental] Participo do matriciamento 
em saúde mental que estava programada para aquele dia. 
Quem faria esse matriciamento é o Psiquiatra D. As dúvidas 
iniciais são sobre a dosagem das medicações, 
principalmente aquelas que estão sendo acompanhadas por 
psiquiatras da rede (UBS B, página 40). 

 

Ou, ainda nesta: 

 

[No matriciamento de saúde mental] Mas as perguntas sempre 
eram muito técnicas. “Mas como faria o desmame dessa 
medicação?” perguntavam os trabalhadores (UBS B, página 
42). 

 

O impacto positivo da atuação desse profissional nas UBS necessita ser 

evidenciado, para que o mesmo possa conquistar, cada vez mais, seu espaço e 

reconhecimento (LOCH-NECKEL; CREPALDI, 2009). 

A cena abaixo mostra quanto o “medicamento” está presente nas discussões 

da equipe, mesmo que o farmacêutico não lá esteja presente: 
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[Observação do cartógrafo durante a reunião de equipe] Logo 
após a oração tem início a reunião da equipe. Estavam 
presentes a generalista, a psicóloga, a fonoaudióloga, e as 
ACS. Mais tarde também chegaram o enfermeiro P, o auxiliar 
de enfermagem C, a dentista P e a THD P. Os casos discutidos 
são basicamente de idosos, acamados, gestantes, bebês e 
puérperas. Discussões sempre centradas nas doenças, nos 
medicamentos, nos exames e encaminhamentos para 
especialidades (UBS D, página 48). 
 

Nesse primeiro plano de aproximação, ao trabalhar com o material empírico 

em diálogo com a literatura sobre o tema e a própria política, vimos até o momento 

uma realidade muito distante daquilo que a assistência farmacêutica preconiza e 

considera como ideal, reforçando os pressupostos que demandam este trabalho: As 

equipes de saúde na ABS não atuam diretamente na clínica ligada ao uso de 

medicamentos; O farmacêutico é ainda um profissional novo na equipe 

multiprofissional, na ABS, estando pouco integrado a elas e não atuando 

diretamente na clínica; As pessoas não usam os medicamentos tal qual o prescrito. 
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4.2 A farmácia como observatório da gestão do cuidado 

 

Este segundo plano de aproximação ao objeto foi desenvolvido a partir da 

observação de que a farmácia está conectada com todos os outros serviços da UBS, 

sendo um observatório privilegiado da gestão e produção do cuidado. 

Apesar de algumas cenas revelarem a farmácia como um setor isolado e uma 

equipe de farmácia muitas vezes dissociada das demais da unidade, é possível 

afirmar que este local é central no que diz respeito a diferentes ou múltiplas 

racionalidades que ali desaguam, por estar no elo final do processo de atendimento 

ao usuário. De diferentes formas se conecta com o cuidado podendo se constituir 

num poderoso analisador de como as equipes estão produzindo este cuidado, de 

como o médico se articula com os processos e normativas da assistência 

farmacêutica, e revelar o grau de empoderamento e protagonismo do usuário neste 

cuidado.  

De acordo com Cecílio (2011): 

 

Podemos definir a gestão do cuidado em saúde como o 
provimento ou a disponibilização das tecnologias de saúde, de 
acordo com as necessidades singulares de cada pessoa, em 
diferentes momentos de sua vida, visando seu bem-estar, 
segurança e autonomia para seguir com uma vida produtiva e 
feliz (CECILIO, 2011). 

 

Entretanto, temos a farmácia ainda não bem posicionada, por enfrentar uma 

série de desafios que vão desde a organização do processo de trabalho, até a 

própria composição da equipe. Nem sempre a gestão consegue se apropriar deste 

cenário, que apresenta uma complexidade dada por todos os elementos que 

envolvem a assistência farmacêutica. Ela pode ser vista nas múltiplas demandas 

relacionadas às ações, não apenas no momento da prescrição e da retirada do 

medicamento, mas principalmente como os medicamentos serão incorporados, ou 

não, no cotidiano das pessoas, das famílias e dos grupos sociais. Dimensões que 

vão exigir dos profissionais de saúde preparo para lidar com questões subjetivas 

como anseios e dúvidas sobre a terapêutica medicamentosa, que ultrapassam as 

queixas apresentadas nos encontros entre os diferentes componentes da equipe e 

os usuários dos serviços (OLIVEIRA, ASSIS e BARBONI, 2010). 
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Dito de outra maneira, para o sucesso do ciclo da assistência farmacêutica, 

estão envolvidas ações que implicam relação entre pessoas, particularmente nos 

momentos da prescrição, da dispensação e da atenção farmacêutica. Há 

necessidade, portanto, da incorporação de tecnologias leves, aquelas denominadas 

de tecnologia das relações (MERHY, 2002), como acolhimento, vínculo, 

humanização, dentre outras possíveis na transformação das práticas no contexto da 

gestão do cuidado, incluindo o uso racional de medicamentos. 

Nesta pesquisa adotou-se a indicação de Cecílio (2011), que propõe que 

“podemos pensar a gestão do cuidado em saúde sendo realizada em cinco 

dimensões: individual, familiar, profissional, organizacional e societária / sistêmica”. 

Estas múltiplas dimensões, inerentes entre si, apresentam sinergismos, 

conflitualidades e pontos de conexão, emergindo um conjunto de relações entre os 

vários atores organizacionais, como o complexo campo de saberes, de relações de 

poder e de disputas de sentidos.  

Nesse plano de aproximação, da farmácia como observatório da gestão do 

cuidado, três visibilidades ganharam intensidade ao pensarmos a assistência 

farmacêutica e o uso dos medicamentos, que de alguma maneira se relacionam com 

as dimensões do cuidado acima apresentadas. São eles: a autonomia profissional: 

o médico e a assistência farmacêutica (a questão médica ganha visibilidade); o 

agir do usuário (o protagonismo do usuário na gestão de seu cuidado); farmácia: 

uma ilha, tão perto, tão longe (o isolamento do setor farmácia, a rotatividade de 

profissionais nem sempre preparados para o serviço e a organização do processo 

de trabalho, assumem centralidade). 

Com estes planos de visibilidade busca-se identificar na perspectiva das 

equipes os elementos relacionados ao uso de medicamentos e analisar a 

contribuição do farmacêutico na construção do cuidado integral na ABS. 
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a. A autonomia profissional: o médico e a assistência 

farmacêutica 

 

“Quando o médico, o doente e o entorno do doente falam de doença, será 

que eles se referem verdadeiramente a mesma realidade? ” 

Mirko Grmek (1995) 

 

 Uma primeira abordagem deste plano de visibilidade é recuperada a partir da 

fala de uma farmacêutica no seminário compartilhado, ela é em síntese, uma 

poderosa lente para ver a questão da especialização médica e a própria 

fragmentação do cuidado, vamos a ela: 

 

Farmacêutica da supervisão: A gente tem que ver o paciente 
como um todo, (....) ele foi no endócrino para ver a diabetes, 
ele foi nesse para ver tal isso. Então quando você vai ver, ele 
tem receitas de médicos diferentes. Aí você chega e fala: 
"você falou para o teu médico que você tá tomando isso?" [O 
usuário responde] "não". Porque este médico cuida disso, 
aquele cuida daquilo, (....) e no todo, o paciente fica 
perdido. Onde ele vai ver isso? Na farmácia né, ele tem 
todas as receitas, e você vê assim, ele foi no médico, o 
médico deu captopril o outro deu enalapril. (....) Então aí a 
farmácia que tem que fazer esse filtro de olhar. 

 

 Esta ilustra bem a situação, demonstra o quanto a assistência fragmentada 

dificulta a gestão do cuidado do paciente, em particular a assistência farmacêutica. A 

partir de diferentes prescrições, ganha luz um usuário recortado por um conjunto de 

especialistas, que não necessariamente falam entre si. A quem cabe “montar o 

quadro”, juntar as peças-medicamento de um quebra cabeça, nem sempre 

compreendido pelo o usuário.  Como ele, o usuário, conseguirá montar, se não tem 

necessariamente a imagem? 

O processo de especialização médica do último meio século provocou forte 

impacto sobre sua prática, principalmente no sistema de saúde público. Isto porque, 

com a intensificação da especialização médica, foi se extinguindo a figura do médico 

generalista que deveria ser a porta de entrada para o sistema de saúde, seja público 

ou privado. Como consequência uma crescente demanda por solicitação de exames 

e uso de recursos terapêuticos mais sofisticados acabam por onerar o cuidado em 

saúde, sem mencionar o fato de que para cuidar da saúde passa a ser necessário 
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recorrer a vários profissionais, responsáveis por diferentes partes do corpo humano 

(REIS, 2015). 

No caso acima relatado, quem dará a “imagem” do cuidado a ser realizado? 

Do conjunto de medicamentos a serem utilizados? A própria farmacêutica nos diz: “a 

farmácia”. A questão que advém desta assertiva é como então esta situação, de 

uma ausência da gestão do cuidado em relação ao próprio uso de medicamentos, 

pode ser devolvida para equipe da UBS?  Para a equipe médica, em particular. Há 

algum espaço para tanto ou fica apenas na relação importante, mas não suficiente 

do encontro farmacêutico-usuário? E quando este encontro não ocorre? Os 

medicamentos são apenas entregues e segue o usuário com sua sacolinha “cheia 

de medicamentos, prescrições e dúvidas”.  

 Cabe nesse momento uma reflexão que fala sobre a dimensão profissional do 

cuidado. Esta é aquela que se dá no encontro entre profissionais e os usuários e 

nucleia o território da micropolítica em saúde. Neste sentido, a realização 

substancial do encontro é tão necessária quanto indispensável. Não necessita, por 

isso mesmo, de adjetivos, substantivos ou radicais explicações.  

 O papel do médico pode também ser recuperado, ao assumirmos que a 

prática deste profissional, desde sempre se apresenta como desafio estratégico para 

consolidação das políticas públicas de saúde. Apesar de esforços por parte de uma 

política, que visa superar a centralidade da consulta médica, sua ausência é vista 

como um problema central para a população (REIS, 2015). 

A cena abaixo foi utilizada no primeiro plano de observação, mas ela é tão 

ilustrativa em relação à complexidade do trabalho médico, e de seu papel central no 

uso dos medicamentos, na atenção básica, que merece ser resgatada aqui: 

 

[No matriciamento de saúde mental] Médica Monique fala que o 
paciente toma uma subdosagem de um remédio, e a médica 
fala que ela não sabe porque prescreve [medicamento] pra ele. 
Se tira, ele não fica bom. Não fica mal, mas não fica tão bem... 
se ele dá, ele não fica mal... continua na mesma, mas ele sabe 
que não deve ficar tomando... no final eu não sei porque eu 
receito e ele não sabe porque ele toma...(UBS B, página 40). 
 

Ela nos revela um dos elementos da complexidade do trabalho médico na 

atenção básica, que pode ser vista também no momento da prescrição 

medicamentosa. Pois, no caso o remédio e sua dosagem passam a ser um 
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componente da atenção mais integral e humanizada aos usuários, o que nem 

sempre acontece como a cena nos ilustra. Nem sempre a complexidade da 

prescrição é reconhecida, se trata de um trabalho composto de várias tensões: lidar 

com normas e padrões institucionais ou políticos, sem ignorar a singularidade dos 

casos; combinar atividades programáticas e projetos terapêuticos singulares, que 

inclui a terapêutica medicamentosa; intervenções para reduzir riscos e ao mesmo 

tempo potencializar os fatores de proteção e a autonomia dos pacientes em instituir 

suas próprias normas (REIS, 2015). 

Ao ser apresentada aos atores institucionais, a cena provocou grande 

discussão e envolvimento dos participantes, e nos trouxe alguns pontos chaves para 

entender a necessária relação do médico com a assistência farmacêutica e o 

trabalho em equipe.  Podemos perceber na fala de uma especialista médica, mas 

que ocupa também um espaço de gestão, o quanto a prescrição pode se tornar um 

ato automático de mão dupla, ou seja: 

 

Especialista: Eu também queria destacar, acho que essa do 
matriciamento é muito bela, porque acho que ela coloca em 
análise o trabalho dos profissionais. De repente você está 
num trabalho automático, que no final você não sabe o que 
receita e ele não sabe porque toma. Acho que no espaço do 
matriciamento ele tem essa potência, de colocar em análise o 
trabalho daquelas equipes. Então se não fosse esse espaço, 
talvez isso não pudesse ser pensado e trabalhado. A partir daí 
abre para todo um outro olhar para esse cuidado, que não é 
mais um médico, é um olhar ampliado. (....) As depressões 
leves, ansiedades também leves que estão muito vinculadas ao 
processo de vida daquela pessoa. Muitas vezes moram em 
territórios violentos, com muita vulnerabilidade social, tem 
vários fatores que vai impactando no aparecimento daqueles 
sintomas, e você entra lá com um remedinho, um sub dose 
para fazer uma maquiagem que na verdade não maquia 
nada, vira um automático que é um descuidado, e não um 
cuidado. Acho que se você para e pensa sobre isso no 
matriciamento, você pode abrir para um lugar mais efetivo. 

 

De alguma forma a cena e as falas que refletem sobre ela corroboram com os 

dados da OMS, que indicam que mais de 50% de todos os medicamentos são 

incorretamente prescritos e dispensados; e mais de 50% dos pacientes os usam 

incorretamente (BRASIL, 2014a). Reforça, portanto, o quanto o uso racional de 

medicamentos é ponto central da assistência farmacêutica. 
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Se no comentário acima relatado, a importância da equipe no processo de 

cuidado já é destacada como necessário para uma melhor prescrição 

medicamentosa, esta próxima fala vai reforçar esta reflexão.   E mais, ela vai indicar 

alguns aspectos relativos à própria gestão da unidade, para além da consulta 

médica, que vise uma ação mais multiprofissional: 

 

Especialista: O que a unidade faz para poder cuidar dessas 
pessoas que não vão ser cuidadas só pelo médico? E aí acho 
que a gente entra num outro dilema que é aquele assim, a 
gente precisa vamos dizer, individualizar o cuidado, a 
gente precisa montar, embutir uma análise PTS [projeto 
terapêutico singular], para cada sujeito da nossa unidade, 
a gente consegue fazer isso? Então se a gente não 
consegue fazer o PTS para todo mundo, para quem que a 
gente vai fazer e qual que é o PTS da nossa unidade? Quais 
são os problemas? É muito benzo [benzodiazepínicos], ou é 
muito diabetes descompensada, é muita violência, o que é que 
tá pegando naquele território, que aí eu preciso montar 
uma equipe para trabalhar com aquele agravo, que aí a 
gente vamos dizer, pensa num PTS pra unidade né, onde a 
equipe toda seja contemplada né, baseada nos principais 
agravos ali do que acontece né? 

 

As falas relacionadas a cena trouxeram uma reflexão frente a um cenário 

onde: existe uma prescrição médica como resultado de uma consulta, ao mesmo 

tempo  é garantido o acesso e a disponibilidade da medicação na farmácia, e no 

final parece que estamos numa zona escura, onde um profissional médico enuncia 

publicamente que não sabe porque prescreve determinada medicação, demostrando 

quanto “a farmácia e o uso de medicamentos”  pode ser revelador do processo de 

cuidado. 

Como uma complementação desta situação a farmacêutica coloca o problema 

do ciclo de renovações de receitas médicas, sem uma avaliação adequada, muitas 

vezes por um despreparo e insegurança do profissional médico, e vai dizer: 

 

Farmacêutica 1: (….) o que vejo é que isso é muito mais 
comum do que a gente imagina. Tem n profissionais que 
indicam uma medicação e um outro profissional dá 
sequência nessas prescrições, e aí cai nessa de que eu 
não sei, porque outro prescreveu, mas vou transcrever. E 
aí não sei bem onde estou pisando, (….) Não sei se essa fala 
da médica [se referindo a cena do matriciamento] seria um 
início dela numa sub dosagem (….). A minha leitura é uma 
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continuidade de outro profissional, e aí ela tenta manejar nisso, 
mas ela não consegue. 

 

 Em meio a tudo isso, temos o encontro entre o médico e seu paciente, onde 

duas subjetividades se encontram, e cujo trabalho se ancora na necessidade de um 

diálogo, uma troca, um compartilhamento de saberes, uma vez que é necessário o 

saber médico de dispor a aceitar que o paciente o instrua sobre o que somente ele 

está capacitado a dizer (CZERESNIA e FREITAS, 2009). No consultório este 

encontro assume seus contornos mais precisos, de um lado, o sujeito portador de 

necessidades, do outro, o sujeito doador de possibilidades, detentor do 

conhecimento para que o primeiro retorne a sua condição saudável. 

 Assim como a cena do matriciamento, seria impossível não resgatar a cena 

abaixo, que nos dá a exata dimensão do imbróglio que pode existir no encontro 

destas duas subjetividades, em uma consulta médica: 

 

[Em uma consulta médica] Ela não traz nenhuma queixa, como 
se estivesse fazendo um retorno normal. “Eu sempre meço a 
pressão e tiro a diabetes, coisas simples que muitos 
médicos não fazem.”, comenta o Doutor. Quando tira a 
diabetes, percebe que está bastante desregulada (algo como 
520 acho), e pergunta à paciente se andou exagerando no 
doce. Ela diz que não. Ele pergunta se está tomando o 
remédio corretamente. Então, a senhora conta que deu 
uma paradinha por causa da diarreia de dias que tem 
sofrido por conta da medicação. “Então vamos mudar essa 
medicação. Você não pode parar. Foi tentar arrumar um 
problema e causou outro.” [Já fora do consultório] A paciente 
parece ficar muito grata pela troca da medicação. -Foi a 
primeira vez que eu consultei com ele. Ele é meu novo médico 
da família. Graças a Deus! Você viu? Ele trocou minha 
medicação!!! Você não sabe a quanto tempo eu sofro de 
diarreia por causa desse remédio, há anos. Eu só parei de 
tomar um pouco porque não estava aguentando. Tenho que 
usar toalhinha na calcinha porque vaza cocô. Eu nem estou 
acreditando. [O cartógrafo pergunta] Mas você nunca pediu 
pra trocar o seu medicamento para o outro médico? [A 
usuária responde] Não. Eu reclamava mas ele nunca falou 
que podia trocar. Esse médico agora é bom. Você viu? Ele até 
olhou as minhas pernas! 

 

É interessante observar que se tratava de um “retorno normal”, mas que fez a 

diferença no andar da vida desta usuária. Por que apenas nesse encontro médico-
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usuário esta situação foi percebida? Como indaga a pesquisadora. E a usuária nos 

diz: “eu reclamava” e revela, assim, não saber que a diarreia era decorrência do 

medicamento prescrito. 

Um autor que nos ajuda a refletir sobre a cena é Merhy (2002), quando 

propõe um dispositivo de análise para melhor entendimento de toda trama que 

envolve a relação médico-paciente. A partir da imagem de que o médico comparece 

a este encontro portando três valises, o autor vai definir cada uma delas com uma 

importância. A primeira em uma das mãos, composta pelas “tecnologias duras”, o 

conjunto de instrumentos e ferramentas com alta densidade tecnológica.  A segunda 

está na cabeça, formada pelas “tecnologias leve-duras”, como os saberes da clínica 

e da epidemiologia.  E por fim, a terceira valise, presente no espaço de relação 

médico-paciente, representa as “tecnologias leves”, que se refere ao 

estabelecimento de uma relação entre os dois sujeitos, as duas subjetividades. Na 

utilização combinada das três valises se estrutura e formata a clínica propriamente 

dita, mas sem dúvida, a valise do espaço relacional trabalhador-usuário, é que em 

última instância, promove a singularidade do processo de trabalho do médico 

enquanto produtor de cuidado. Isto porque este espaço de permanente disputa, 

impossibilita que as finalidades e objetivos sejam de uma única ordem ou 

previamente definidos. 

É a partir da cena acima e da conexão com aquela do matriciamento, que a 

médica especialista faz uma reflexão sobre a necessidade de se combinar as 

diferentes tecnologias no seu atendimento aos usuários, ao pensar a própria 

prescrição medicamentosa em articulação com a assistência farmacêutica e a 

equipe: 

 

Especialista: Eu tô pensando nas dificuldades que a gente vai 
encontrar no dia a dia. Talvez na mudança da medicação, da 
metformina sei lá, para uma outra medicação, a tecnologia seja 
mais, vamos dizer, conhecida das unidades, vai medindo, vai 
fazer destro, vai fazer consulta com a farmacêutica. É uma 
tecnologia, vamos dizer, mais conhecida e mais 
parametrizada, você vai mais ou menos querer chegar no 
nível ali de glicemia e pronto né. E aí você vai conversar com o 
farmacêutico, se tiver a enfermeira, se tiver nutricionista. Aí [se 
referindo a cena do matriciamento] é uma tecnologia, vamos 
dizer, menos parametrizada. Você vai escutar essa senhora, 
ouvir o que, que ela tem a dizer sobre o estresse cotidiano que 
ela passa, as coisas dela com a família, histórico de doença 
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dela, afinal de contas, que lugar tem esse remédio na 
sintomatologia que ela tem, é menos duro assim. É uma outra, 
é menos duro, é uma outra escuta né.  

 

Duas situações relatadas onde o medicamento assume centralidade e pode 

fazer diferença na vida das pessoas. O prescritor no momento em que deve decidir 

qual o caminho terapêutico a ser adotado, sofre de várias influências: as concepções 

sobre o processo saúde-doença; a qualidade da formação técnica; as condições 

socioculturais e econômicas da população que atende; a disponibilidade de 

medicamentos no serviço em que atua e o assédio da indústria farmacêutica, entre 

outros (SANTOS e NITRINI, 2004). 

Na sequencia ganha visibilidade o papel central do médico, com sua 

autonomia na prescrição medicamentosa, nem sempre pensada tal qual previsto, e 

muitas vezes com pouco diálogo com a equipe de assistência farmacêutica. Nas 

duas falas a seguir, as farmacêuticas relatam um exemplo comum de prescrição 

médica inconsistente: 

 

Farmacêutica da supervisão: E quando você pega 
[prescrição escrito] se dor e febre contínuo. A gente fala, se 
dor e febre, pode ser contínuo? Então ele vai ter dor e febre por 
seis meses né!? 
 

Farmacêutica 2: Aí eu acho que aliado ao protocolo, é a 
possibilidade de escuta e discussão, é quando o farmacêutico 
vai conseguir chegar pro médico, e questionar: Se dor ou 
febre contínuo? Então que prescrição eu preciso pra uma 
dipirona de uso contínuo? E é interessante porque é uma 
questão que tá crescendo (....), então não adianta saber um 
protocolo, porque a gente vai entrar de novo numa questão 
burocrática (....) e a gente sabe que existem singularidades. 

 

A etapa de prescrição é a primeira do ciclo de utilização do medicamento e 

quando não realizada de maneira adequada, é um importante contribuinte para o 

problema do uso irracional de medicamentos, possuindo potencial para resultar em 

consequências adversas para o paciente. A OMS propõe seis etapas básicas ao se 

realizar uma prescrição: definição do problema, especificação dos objetivos 

terapêuticos, seleção do tratamento mais eficaz e seguro para o paciente, prescrição 

adequada, incluindo medidas medicamentosas e não-medicamentosas, informação 
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sobre a terapêutica do paciente e monitoração do tratamento proposto (EV et al. 

2008). 

Uma prescrição com ausência de informações, ou não muito clara, pode 

induzir a erros de medicação, que geram custos diretos e indiretos que recaem 

sobre a sociedade. Além dessas consequências, os erros geram nos pacientes a 

perda da credibilidade no serviço de saúde e, nos profissionais, a frustração e 

desmotivação por não serem capazes de fornecer a melhor assistência à saúde (EV 

et al. 2008). 

 A cena a seguir, utilizada no primeiro plano de observação, demonstra o 

impacto que uma prescrição irregular no seu preenchimento, pode causar ao 

paciente e ao serviço de saúde: 

 

[Na sala de medicação] A auxiliar de farmácia (N) aparece na 
porta da sala azul (nunca a vi fora da farmácia), veio pedir 
desculpas para a auxiliar (M) por que não pode fornecer o 
medicamento com a receita preenchida errada. A auxiliar 
(M) fala que entende e que o senhor vai passar em consulta 
com o (L) para receber uma receita correta. O senhor estava 
presente observando tudo e falando que era a quinta vez que 
ele tinha ido à farmácia da unidade e ela tinha pedido para 
ele voltar no hospital conseguir uma receita preenchida 
corretamente, ele foi, mas eles pediram para ele voltar para 
a unidade. Ele não foi orientado por ninguém até aquele 
momento e também ninguém pediu desculpas pelo 
inconveniente. (UBS A, página 37). 

 

Mais um elemento do quanto a falha numa prescrição pode impactar a vida do 

usuário e seu cuidado. A fala da farmacêutica nos relata o quanto as prescrições 

fora de protocolo, deixam o paciente jogado e revela a necessária ação conjunta 

“médico-farmacêutico” para a produção do cuidado: 

 

Farmacêutica da supervisão: Isso acontece muito, a falha 
também é da farmácia, de não explicar o que está errado 
nessa receita ... o paciente fica jogado. E a falha as vezes é 
do próprio hospital que também é da rede pública, (....) aí fica 
aquele, eu sou médico e faço do jeito que eu quero. Isso é 
uma coisa que a gente tem muito. A farmácia tá dentro das 
regras da prefeitura. Eu não vou dispensar. Porque eu não 
sei o caso, é muito fácil quando o caso é meu e eu vou 
descobrir com o médico da unidade. É muito fácil, vou discutir 
com ele, agora eu não sei o caso, não tá dentro de nenhuma 
regra, às vezes a gente até liga pro médico né, a gente liga 
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pro médico particular, pro médico de convênio, (....) 
algumas vezes somos bem recepcionados, algumas vezes não. 

 

A complexidade da produção do cuidado, em particular na atenção básica é 

retomada nestas constatações, pois o ato da prescrição, da dispensação e do uso 

do medicamento de forma correta é uma rede intricada e entrelaçada, e não uma 

linha de produção sequencial e linear. Vários componentes incidem em cada uma 

dessas etapas, muitas vezes vistas como consequência de atos isolados e 

dependentes de um único profissional (o médico na consulta ou o farmacêutico na 

farmácia). As cenas e falas no seminário compartilhado demostram quanto à 

assistência farmacêutica está perto da produção do cuidado, e não é apenas o elo 

final de uma cadeia. 

Outros desafios foram lembrados durante o seminário, um deles seria o de 

como aproximar o ato da consulta médica com a assistência farmacêutica e as 

exigências de produtividade. O cumprimento de metas, na sua maioria relacionada 

ao número de procedimentos, pode ser um dificultador para uma ação mais 

compartilhada de cuidado. Um técnico de farmácia ao ver a dificuldade do medico, 

faz a seguinte reflexão: 

 

 Técnico de farmácia 2: Na verdade na área da saúde, existe 
essa visão de produção, eu penso assim, é uma visão minha 
e eu acho que vocês irão concordar, a gente não tem que ter 
essa visão de produção partindo do médico e ir até o final, tem 
que se olhar o paciente com calma, com tempo, vocês devem 
ter o que? Em média de 20 minutos para fazer uma 
consulta? 

 

O tempo médio da consulta médica de 15 minutos não parece ser suficiente 

para se colocar em uso as três valises propostas por Merhy (2002), e ao mesmo 

tempo lidar com os modos de organização do trabalho das unidades básicas que 

exigem maior produtividade (aqui significando mais quantidade de atendimentos). 

Além disto, dar atenção aos procedimentos legais ligados as prescrições: o 

preenchimento de todas as informações referentes aos usuários e ao prescritor, e 

aos medicamentos prescritos, concentração, forma farmacêutica, posologia, duração 

total do tratamento, proibição do uso de abreviaturas, obrigatoriedade do uso da 

denominação comum brasileira para o medicamento. 
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É assim que o médico generalista presente ao encontro expressa a sua 

autonomia e o seu limite para que ocorra o uso de medicamentos como prescrito:  

 

Médico: Mas é importante vocês terem essa noção, que 
primeiro aqui oh, a maioria é farmacêutico, então tem que ter 
consciência, que o médico de família faz o máximo, o 
médico de família ele orienta efeito colateral de droga, ele 
orienta [o uso da] insulina, a enfermeira orienta [o suo da] 
insulina, mas tem gente que tem insulina à revelia dentro de 
casa, tem gente que tem metformina à revelia dentro de 
casa, então é pior, não tá na governabilidade da gente isso. 

 

É a partir daí que a visibilidade da autonomia do médico se expressa, como 

podemos ver nos dois relatos abaixo descritos. Identificamos que parece existir sim 

uma barreira do médico em se abrir para escuta e discussão de casos junto aos 

profissionais farmacêutico e técnico de farmácia, no entanto, esta situação parece 

ser uma questão individual e não geral da classe médica: 

 

Farmacêutica 1: Eu acho que essa barreira farmácia-médico, 
muitas vezes está relacionada ao tipo de prescrição, tem 
médicos que são muito abertos a eu chegar e conversar: 
Olha eu não tenho losartana, vamos conversar? Tem 
médicos que não, tem médicos que são taxativos, a minha 
prescrição é losartana, ponto final! Então infelizmente isso 
eu acho que não está ligado à classe médica, isso é 
individual, tem prescritores que realmente batem o pé, a 
prescrição é minha, eu tenho autonomia independente de 
estar no serviço público ou não, eu que sou o médico, 
então isso é comum. (....) Mas eu acho que isso é 
individual, mas é uma barreira e é grande, porque a gente 
parte do pressuposto de que se a pessoa tá ali no serviço 
público, tá recorrendo, por mais que seja direito de 
qualquer pessoa, pegar a medicação de graça, tá 
subentendido que aquela pessoa tem uma situação mais 
frágil financeira. A minha unidade abrange uma série de 
casas de acolhida, então tem muitos pacientes de rua. Então 
eu não tenho condição de chegar pro paciente e falar: compra 
então! Passou expectorante, tudo bem, compra! Entre 10 reais 
numa refeição e 10 reais num medicamento ele vai comer. 
 

Técnico de farmácia 2: A outra unidade que eu trabalhei, a 
gente teve um médico que chegou lá e falou: olha gente, se 
possível, (....) vocês me passam o que tem na unidade, 
porque aí eu já vou me basear por aqui, como já tem a 
relação do que tem, eu já prescrevo (....) Já o outro disse:  
olha é o que eu vou passar e pronto, e acabou, não me 
tragam lista nenhuma, se tem na unidade tem, se eu achar 
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que eu tenho que dar o que não faz parte, é a minha 
conduta e acabou. [...] Chamou a nossa farmacêutica e falou: 
Fala lá para os seus funcionários que é a minha conduta, e 
eu não vou trocar, não pede pra ele mandar mais ninguém 
lá [no consultório]. 

 

O estudo de Reis (2015) nos aponta alguns elementos que nos ajudam a 

pensar a prática médica na ABS. Para a autora a abertura deste profissional a uma 

maior aproximação com a equipe multiprofissional, reconhecendo nesta, uma aliada 

importante para se realizar uma clínica ampliada nas situações mais complexas que 

são atendidas diariamente na atenção básica não é uma regra.  Demonstrou em sua 

pesquisa que, pensar o médico enquanto um trabalhador mais coletivo, ainda não é 

uma realidade. O estudo mostra um médico com dificuldade de adesão aos arranjos 

de gestão mais participativa que têm sido propostos pela política de saúde nos 

últimos anos. Em particular com dificuldade de ocupar espaços de discussão e 

decisões compartilhadas. Temos um médico que manifesta estranhamentos com 

este espaço de prática de construção coletiva, com dificuldades de adaptar-se a ele 

e que demonstra sentir-se ameaçado em sua autonomia profissional. 

No próprio seminário os médicos presentes reagiram de forma diferente em 

relação à situação de compartilhar o cuidado com a equipe. As médicas foram 

cautelosas ao falar sobre a necessidade de haver uma mudança de postura por 

parte dos profissionais médicos ao dizerem: 

 

Médica: É, eu acho que é legal a gente pensar assim, (....), a 
gente pode ver que uma mudança de postura do 
profissional ela precisa ser feita, e a partir dessa mudança 
de postura, o médico não vai mais trabalhar sozinho né, ele 
vai trabalhar com a equipe. 
 

Especialista: Acho que é isso, um tanto como o que vocês 
estavam falando, a partir desse momento que o médico não 
trabalha mais sozinho, a gente pode identificar essas 
situações e entender, olha o médico não pode trabalhar 
sozinho, vai ter que ter espaço para acolher essas pessoas. 

 

Por outro lado, o médico generalista presente foi contundente e assume que a 

ação mais compartilhada é desejo do profissional médico, e não concorda com a 

imagem do profissional intransigente e recluso no seu saber, e no seu poder, 

indicando a necessidade do trabalho em equipe: 
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Generalista: A gente quer consulta compartilhada sim, essa 
história que médico se isola e farmacêutico se isola é 
mentira, a gente quer porque não temos essa noção. Por 
exemplo, eu sei que na Espanha o farmacêutico tem tanta 
responsabilidade quanto o médico para prescrever. Nós já 
estamos nesse nível, já tem farmacêutico suficiente na rede 
para assumir esse papel definitivamente, que são as consultas 
compartilhadas. 

 

O que nosso estudo aponta até o momento é que não é possível assumir que 

a ação mais compartilhada, em equipe multiprofissional, esteja resolvida. Pelo 

contrário, os aspectos aqui recortados mostram que o cuidado em saúde é bastante 

fragmentado, e que a farmácia, com as “diferentes prescrições”, é um observatório 

de que há uma ausência de gestão do cuidado. Há sim, e isto também é inegável, 

experiências de maior aproximação do médico, ao cuidado mais integrado com a 

equipe e em maior diálogo. A fala do técnico de farmácia reforça um exemplo de 

ação conjunta médico-assistência farmacêutica, e que assim corrobora com o 

cuidado mais integral: 

 

Técnico de farmácia 1: Toda vez que ele vai prescrever um 
medicamento para o paciente ele chega na farmácia e 
pergunta assim pra mim: Você pode dar uma olhadinha no 
sistema se o paciente está em período de pegar 
medicação? Aí a gente faz o cálculo, referente a quantidade 
de medicamento que a pessoa toma, e se realmente ela está 
em dia de pegar medicação. Então foi um caso que eu atendi 
por alto lá na supervisão, e é interessante de colocarmos em 
pauta. Temos que ter um olhar no paciente como um todo, 
desde o consultório até a farmácia no final. 

 

A importância do profissional de saúde, com seus distintos saberes, para que 

o paciente tenha adesão ao tratamento é de extrema importância, alguns estudos 

inclusive tratam a questão, como se a adesão ao tratamento fosse determinada 

exclusivamente pelo poder do médico de fazer seu paciente obedecer a sua 

prescrição e dos meios que utiliza para tal (LEITE e VASCONCELLOS, 2003). 

Apesar da nítida influência sobre a adesão, a relação médico-paciente não é 

suficiente para explicar o fenômeno da não adesão à terapêutica, ou da prescrição 

inadequada, como iremos ver no próximo plano de visibilidade: o agir do usuário. 
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b. O agir do usuário 

 

“O próprio Sócrates dizia ao morrer: viver significa estar longamente enfermo; 

devo um galo a Asclépio salvador.” 

F. Nietzsche. Crepúsculo dos Idólos. Lisboa: Edições 70, 1978, pág. 21 

  

 A dimensão individual da gestão do cuidado em saúde diz respeito ao “cuidar 

de si”, a autonomia no modo de andar a vida, como cada indivíduo tem sua 

experiência com a doença. Fazer da vida uma obra e arte (CECILIO, 2011). E aqui o 

uso ou não do medicamento, a adesão ou não, terá uma centralidade naquilo que o 

indivíduo escolhe como importante ou não para o seu cuidado, o que inclui o uso do 

medicamento. 

 O “cuidar de si”, no sentido de que cada um de nós produz um modo singular 

de conduzir a vida, mediante escolhas e negociações internas que fazemos 

diariamente, confere ao indivíduo o papel de agente, na medida em que sua 

atividade lhe é própria, onde o verbo “cuidar” da frase, não obedece 

necessariamente ao significado de “agir com prudência” ou “tratar da saúde”. Esta 

condição se afasta da figura do paciente enquanto ser passivo mero instrumento de 

acesso à doença sobre a qual o profissional da saúde dialoga, aquele que não pode 

operar, mas apenas tornar-se. 

 Este antagonismo de posições, agente-paciente, aproxima-se do conceito de 

saúde8 descrito por Canguilhem (1990) - que diz respeito à vida de cada um – 

quanto como questão filosófica, diferenciando-o de um conceito de natureza apenas 

científica, considerando que é impossível associar normalidade e saúde, ou 

anomalia e patologia (CZERESNIA e FREITAS, 2003). 

 A percepção do paciente sobre sua condição escapa ao edifício da 

normalização, conferindo um grau de subjetividade a condição “estar doente” ou 

“estar sadio” (CZERESNIA e FREITAS, 2003). 

 

 

                                                           
8 Uma análise com maior profundidade do conceito de saúde é uma tarefa que foge ao 

escopo deste trabalho. 
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A farmacêutica fala sobre esta questão durante o seminário compartilhado: 

 

 Farmacêutica 1: E a própria aceitação da doença [por parte do 
usuário]. Tem gente que não se aceita como doente, então 
tem essa dificuldade de aderir ao tratamento, justamente 
porque não se vê doente, não se entende como pessoa 
doente, isso é muito comum. 
 

Entretanto, os usuários darão novos e diferentes sentidos aos seus processos 

de adoecimento e, portanto, aos medicamentos prescritos. Muitas vezes esta 

percepção passa ao largo da consulta médica e da própria equipe, mas se expressa 

na farmácia e no uso dos medicamentos. 

 Esta seria uma questão que a equipe de saúde deveria interceder? 

Fortalecer a ideia de autonomia dos sujeitos e dos grupos sociais, na transformação 

dos processos de tomada de decisão é um dos eixos básicos do discurso da 

promoção da saúde (CZERESNIA e FREITAS, 2003). Teríamos que controlar esta 

situação?  A reflexão expressa a seguir, nos dá uma ideia da complexidade do 

cuidado em saúde em suas diferentes dimensões: 

 

Farmacêutica da supervisão: Mas eu acho que aí também 
tem uma coisa que foge do nosso controle, foge da equipe 
profissional, que é o próprio usuário (....) ele sabe que vai 
tomar o medicamento pro resto da vida, então ele acha que 
apenas deve trocar a receita e tá tudo bem. Ele não tem a 
consciência de que (....) precisa fazer os exames, precisa pelo 
menos a cada seis meses passar novamente com o médico, 
para o médico ver ajuste de doses, (....) [reavaliar] o 
medicamento por vários motivos, alguma coisa pode ter 
piorado o quadro, pode ter aparecido uma outra doença. O 
usuário ainda não tem isso, porque a gente vê na farmácia (....) 
ele [usuário] chega lá [na farmácia] e fala assim (....) : "a minha 
receita tá vencida, [ou] vai vencer, mas o médico falou que eu 
tenho que tomar isso o resto da vida". Eu tinha paciente que 
ele tinha receita de 10 anos atrás que ele achava que tinha que 
ser a mesma receita. (....) Então o problema de todo esse 
uso racional, não é só da equipe, mas também você 
convencer o usuário que ele tem que passar com o 
médico, ele tem que ter um acompanhamento, e a saúde 
dele não depende do médico, da equipe, a saúde dele 
depende dele, ele tem que ser o ator principal, na saúde 
dele. Por que enquanto ele não se vê como ator principal, 
não melhora. Então todo o sistema, por mais que a gente 
queira arrumar, por mais que você tenha boa vontade em fazer, 
enquanto o próprio usuário não se vê como ator principal no 
programa de saúde dele, ele não é secundário, ele é o 
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principal, então eu acho que aí a gente precisa realmente de 
uma troca, não é só no sistema. 

 

Ao se excluir o conceito de saúde à ordem dos cálculos, ou seja, não é o 

resultado de tabelas comparativas, leis ou médias estatísticas, e portanto, seu 

estudo não é exclusivo das investigações biomédicas (CZERESNIA e FREITAS, 

2003), legitima-se a capacidade que os indivíduos têm de produzir novos modos de 

viver, diante das situações e adversidades da vida. Ao se aplicar tal constatação ao 

uso de medicamentos, nos deparamos com frequência com as negociações internas 

que os usuários promovem ao decidir tomar ou não determinado medicamento, 

conforme é percebido na fala dos participantes do seminário compartilhado: 

 

Técnico de farmácia 2: Os usuários devolvem [a medicação], 
teve paciente que já devolveu oito caixas de teofilina 
lacradas. Como que ele tem essas oito caixas se ele toma 
um comprimido por dia? Ele deveria tomar todo dia, mas 
eles dizem: Se eu tô bem, então eu não vou tomar. Mesmo 
ele estando bem, ele tem que tomar. Mesmo caso da insulina 
ou de um psicotrópico né, muitas pessoas pegam [a 
medicação], e os médicos dizem: Tomar meio comprimido de 
clonazepan à noite (....) pra ver se vai dormir né? Só que aí, 
[o usuário] tá com sono, não toma [a medicação], ou fim de 
semana, vai para festa [e pensa]: posso tomar com bebida 
alcoólica?(....) Então já não toma [a medicação]. 
 
Farmacêutica 1: A questão do álcool, eu vou beber esse final 
de semana, então não vou tomar [medicamento]. 
 

A forma como o paciente vê seu estado e compreende sua enfermidade e a 

ausência de sintomas em algumas fases do processo de adoecimento, são fatores 

relacionados a adesão ou não ao tratamento (LEITE e VASCONCELLOS, 2003). 

Como utilizar este saber que é “dito e percebido na farmácia”, longe às vezes do 

espaço do cuidado, para produzir maior adesão dos pacientes ao tratamento? 

Quanto desse conhecimento é colocado no cálculo da ação das equipes de saúde 

para a produção do cuidado? Sem dizer o quanto o desconhecimento sobre o real 

uso dos medicamentos pode ter um impacto financeiro, além do impacto gerado ao 

meio ambiente pelo descarte dos mesmos de forma inadequada, por não adesão. As 

equipes da farmácia vivem isto cotidianamente, sabem disto, como nos relata o 

técnico de farmácia no seminário compartilhado: 
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Técnico de farmácia 2: O paciente ele é o principal, ele é o 
principal, na farmácia mesmo, o tanto de medicamento, de 
devolução que nós temos lá. (....). É absurdamente gigantesco 
entendeu?  

 

Como as equipes da farmácia poderiam construir diálogos para dentro da 

UBS, para perto do cuidado, na interlocução com os demais profissionais?  Pois, os 

profissionais da farmácia não são os únicos a perceberem esta distância entre o que 

é prescrito e o uso real dos medicamentos. O agir do usuário é relatado também 

pela agente comunitária, que reforça esta dimensão e corrobora com este achado ao 

dizer:   

 

Existem pacientes que o médico orienta, o farmacêutico ou a 
técnica de farmácia orientam o uso correto da medicação, só 
que quando a gente vai fazer a visita, a gente depara 
realmente com caixinhas de medicamento sobrando. E aí eles 
falam: mas é porque eu não tô me sentindo mal hoje, eu 
não tô sentindo peso na cabeça, então eu não vou tomar a 
medicação. A gente explica novamente, mas há ainda 
resistência do paciente com o uso da medicação, apesar da 
orientação correta vinda do médico, do farmacêutico e a gente, 
mas ainda assim eles teimam em só tomar a medicação só 
quando eles estão passando mal. O uso da insulina [por 
exemplo], "minha glicemia tá boa, porque eu vou tomar 
insulina hoje?" [Eu explico]: Então senhor, tem que usar a 
insulina para manter ela [glicemia] estável. [E ele reponde]: 
mas ela não subiu, hoje eu não comi doce então eu não 
preciso tomar. 
 

O uso incorreto do medicamento também é lembrado pela gerente de uma 

UBS ao relatar um caso onde: 

 

o paciente entendeu que se a glicemia dele tava boa, que 
não precisava tomar [insulina], então todo dia ele tomava 
metade da dose prescrita, ele fazia um teste de manhã em 
jejum, como ele tinha tomado a insulina da noite, estava boa 
(....) aí ele não tomava, aí ele amputou um pé, uma perna, 
não lembro agora qual foi o tamanho da amputação, mas 
ele amputou, aí que o pessoal foi procurar ver o que tava 
acontecendo que não controlava essa glicemia, e 
descobriu que era porque ele tava tomando metade da 
dose [de insulina] todo dia. 
 

 Novamente a Farmacêutica da supervisão reforça o quanto, em sua visão, a 

ausência de comprometimento do usuário com seu cuidado dificulta o trabalho da 
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equipe de saúde. O usuário ganha centralidade no cuidado, ou a própria dimensão 

individual vem a tona: 

 

Farmacêutica da supervisão: Ele [usuário] quer você sendo o 
ator principal, pra ajudar o problema de saúde dele. (....) Ele 
[usuário] precisa se ver como ator principal, ele tem que 
querer, ele tem que aceitar, ele tem que aceitar a sua 
doença seja qual for, ele tem que ter interesse em tratar, 
porque senão nenhuma equipe de saúde por melhor que 
seja, ela vai conseguir um bom resultado. (....) Ninguém da 
equipe vai conseguir nada, se ele [usuário] não se colocar 
como principal, a gente é coadjuvante, e ele é o principal, 
não pode ter essa troca de papel. 

 

No entanto, é preciso parcimônia nesta postura adotada pelos profissionais. 

No Brasil apesar de um conjunto de evidências já mencionadas anteriormente, a 

questão da adesão ao tratamento continua sendo praticamente negligenciada. Há 

uma escassez de serviços dedicados à gestão da adesão dos usuários aos 

medicamentos, sendo uma exceção alguns serviços especializados no tratamento 

de tuberculose, HIV e aids. Neste sentido assim como vimos nas falas acima, 

permanece uma visão distorcida de que a não adesão é responsabilidade exclusiva 

dos usuários. Aqueles com dificuldades de adesão e que não obedecem às 

orientações da equipe de saúde continuam sendo rotulados como usuários “difíceis” 

e “resistentes” (BRASIL,2014a). 

Assim, associado a questão do papel do usuário em seu cuidado, é 

importante resgatar algumas cenas do primeiro plano de aproximação, que 

demonstram a prevalência de não adesão dos usuários aos medicamentos, para 

diversos tipos de tratamento: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento da 
técnica de farmácia] Durante todo seu atendimento ela (técnica 
de farmácia) só orientou uma mulher que vai começar a tomar 
insulina, mas não estava tomando seus medicamentos 
corretamente por que faz mais de um mês que ela não vem 
buscar os remédios e ela falou que ainda têm muitos em 
casa (UBS A, página 8). 
 

E, ainda na cena abaixo, quando na própria dimensão familiar não existe o 

reconhecimento da necessidade da terapêutica medicamentosa: 
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De volta na UBS, na sala de reuniões estava acontecendo a 
capacitação sobre PTS com a equipe 3 com duas profissionais 
do NASF, a psicóloga (E) e a fono (C). Entrei na sala e me 
acomodei fora da roda, junto com algumas ACS. A discussão 
era sobre o caso de um rapaz (D) esquizofrênico que, na 
avaliação da equipe, precisa de internação, pois está 
descompensado, mas a mãe não aceita, não dá a medicação 
de forma correta, e não faz acompanhamento na UBS (UBS 
E, página 39). 

 

A visão dos profissionais, da ausência de protagonismo por parte dos 

usuários, ou de um protagonismo ao contrário do esperado/prescrito, que esteve 

presente nas falas durante o seminário compartilhado, não parece ser totalmente 

verdade quando adotamos como sentido do termo, a capacidade que os indivíduos 

têm de produzir novas normatividades. 

Nos estudos de Cecílio et al. (2014), ao coletar histórias de vida de usuários, 

os autores dão visibilidade ao protagonismo por parte destes, que resultou nos 

conceitos de um agir “leigo”, ou de um saber “leigo-válido”. Conceitos estes que 

deslocam o julgamento pejorativo para uma concepção ativa e criativa da palavra 

“leigo”, entendida como um conhecimento laico, ou seja, não filiado aos cânones 

hegemônicos e vigentes da ciência, mas conferindo um status de conhecimento 

cientifico válido e produtivo formulado a partir das experiências sociais vivenciadas. 

Compreender melhor o agir dos usuários no uso dos medicamentos é tarefa a 

ser melhor compreendida. A equipe da farmácia nos revela que, além de se 

posicionarem em relação a usar ou não o medicamento, os usuários escolhem os 

medicamentos que desejam, como podemos perceber nas  duas falas abaixo: 

 

Técnico de farmácia 2: Eles [usuários] querem escolher qual 
medicação tomar né, muitos querem passar na consulta 
com o médico [e dizer]: Olha eu quero que o senhor me 
passe isso, isso e isso. E aí gera uma questão terrível 
entendeu? 
 

Farmacêutica da supervisão: Depois ele [usuário] faz estoque 
[de medicamentos], (....) e quando eles falam assim: eu 
quero porque eu tenho direito e é de graça! Isso é comum, 
eu quero, eu tenho direito, e é de graça, eu posso pegar 
quanto eu quero. Entendeu? 
 

A complexidade de aderir ou não a terapêutica medicamentosa parece estar 

ligada a várias situações de vida do usuário. Entre elas a própria concepção de 



68 
 

 
 

saúde-doença, a negação do processo de adoecimento, a utilização ligada a 

diminuição de sinais e sintomas, a falta de uma orientação mais eficiente, 

compartilhada e monitorada pela equipe, que inclua a equipe farmacêutica. 

As cenas e a discussão sobre elas no seminário compartilhado revelaram 

quanto sabemos sobre isto, quanto a farmácia abre de possibilidades de análise 

para dentro da unidade de saúde, como também para fora. Nos revelou quanto 

estamos aquém de uma adequada gestão do cuidado, que inclua o uso de 

medicamentos, não como algo finalístico e dado a priori. É necessária uma ação 

mais dialógica entre os prescritores, em particular os médicos, os “dispensadores” e 

a equipe de saúde, que percebem que algo não acontece de forma tão mecânica 

quanto pensávamos. Ou seja, que parte das nossas ações visando o cuidado em 

saúde pode se perder e não resultar naquilo que pretendíamos.  

Para além daquilo que já foi relatado é possível ver algumas cenas que 

ilustram um agir leigo através da prática da automedicação.  O móbil deste agir é o 

próprio adoecimento, a dor e a fragilidade inerente à condição humana, e o quanto 

este agir é produzido em conjunto com outros usuários que podem ser familiares, 

amigos e vizinhos. 

Na cena abaixo, uma usuária anuncia que está tomando uma medicação por 

conta e explica por qual motivo: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento de 
uma assistente social] Quando ela volta [assistente social] diz 
para a senhora que o Dr.  pediu para parar agora com a 
medicação e que se ela estava tomando por conta? “sim, 
meu marido disse que é bom tomar ASS, que afina o 
sangue”. A Terapeuta ocupacional está na sala neste 
momento e comenta em tom ríspido “a senhora está tomando 
medicação por conta? Porque a senhora não passa no 
medico?” (UBS F, página 10). 
 

E nesta próxima cena, uma usuária explica como consegue a medicação, 

mesmo sem prescrição médica: 

 

[Conversa entre o cartógrafo e uma usuária] Diz que tomou 
amoxicilina [por conta], mas não resolveu. Pergunto como 
consegue antibióticos se são fornecidos somente com receita 
médica “minha irmã é agente comunitária de saúde e traz do 
posto”. Se fosse outra mentia, mas eu conto que tomo 
medicação por conta (UBS F, página 19). 
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Ao verem estas cenas os participantes do seminário compartilhado não só 

reconhecem a situação como afirmam que o vínculo pode explicar o uso da 

medicação. É assim que uma das farmacêuticas vai buscar entender as cenas 

relativas à automedicação: 

 

Farmacêutica 1: Com quem o paciente tem mais vínculo? Com 
o vizinho que ele convive ou com o médico que ele vê uma vez 
por mês? Porque se ele tiver dor de cabeça, ele vai no 
vizinho. [E pergunta] vizinho, você tem alguma coisa [pra dor 
de cabeça]? Ai [o vizinho responde] eu tomei uma medicação e 
sobrou. 

 

Sobre o protagonismo do usuário em relação ao medicamento, o coordenador 

do seminário faz uma reflexão interessante, que reproduzimos abaixo: 

 

Muito bacana [esta reflexão, dita pelo paciente], eu quero tal 
medicamento, eu tenho tal direito, eu quero pegar (….) nós 
já havíamos percebido na outra pesquisa, a maneira como os 
usuários [percebem à ABS], [nela] nós entrevistamos pessoas 
com situações complexas, que praticamente não usavam a 
UBS, mas usavam para quê? [para] Pegar medicamento, 
trocar receita, (….); não usam a UBS como nós pensamos 
com aquela integralidade não. (....) me ocorre [que o usuário, 
nessa ação faz] o exercício, de uma meia cidadania, ou é o 
exercício de uma cidadania possível, é o lugar onde ele é 
cidadão, é um direito, ele sabe de certa maneira que tá 
garantido, (….) sai com uma sacolinha com medicamento, é 
alguma resposta do Estado pra ele, (….)  a escola tá ruim, a 
própria assistência médica, tem uma série de coisas que estão 
muito ruins, mas o medicamento tem uma materialidade, tem 
cheiro (….), , cheiro da farmácia, o produto (…..)  você pega 
(….) . 

 

 

Como vimos anteriormente no plano de visibilidade: uso racional de 

medicamentos, os requisitos do uso racional são muito complexos e envolvem uma 

série de eventos, em uma conexão lógica. Para que sejam cumpridos devem contar 

com a participação de diversos atores sociais, entre eles o próprio usuário. Deste 

modo, este plano de visibilidade buscou explorar um maior conhecimento das 

relações dinâmicas entre os termos do binômio indivíduo/medicamento, ao 

reconhecer que sem isso é praticamente impossível propor ou discutir estratégias de 

intervenção para melhorar a assistência farmacêutica. 
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Vejamos no próximo plano de visibilidade: farmácia - uma ilha, tão perto tão 

longe, uma terra de ninguém? como a organização dos serviços que compõem o 

cenário da utilização de medicamentos estão implicados neste encadeamento 

lógico. 

 

 

c. Farmácia – uma ilha, tão perto tão longe, uma terra de ninguém 

 

O espaço do trabalho em saúde “será sempre um mundo em disputa de 

sentidos, uma triangulação sempre tensa dos interesses dos trabalhadores, usuários 

e gerentes/gestores” (CECILIO, 2009) 

 

 Este plano de visibilidade trabalhará novamente com as cenas. Em conjunto 

com os planos anteriores, a autonomia do médico e a assistência farmacêutica e o 

agir do usuário no uso ou não da medicação, trazem para o centro a discussão do 

próprio trabalho da farmácia.   

A equipe de farmácia tem papel fundamental na organização dos serviços de 

uma UBS, uma vez que atua de forma transversal entre os demais serviços da 

unidade, através do abastecimento de medicamentos e insumos. Além disso, 

consolida os vínculos com a população, visto que na maioria das vezes, são os 

últimos profissionais com os quais os usuários terão contato. 

Apesar disso, em nosso país, as farmácias perderam seu “status” de 

estabelecimento de saúde e, hoje, são considerados estabelecimentos comerciais 

(setor privado) ou depósitos de medicamentos (setor público) (PEREIRA e FREITAS, 

2008). A partir dessa realidade, a equipe da farmácia, em muitas situações, é 

dissociada das outras e o contato com os profissionais fica mais vinculado à 

ocorrência de problemas quanto à prescrição, como legibilidade e falta de dados do 

tratamento medicamentoso, ou relacionado a questões de estoque e acesso a 

insumos farmacoterapêuticos (ARAUJO e FREITAS, 2006). 

Na cena abaixo, a surpresa do cartógrafo ao ver a auxiliar de farmácia em 

outro setor, demonstra claramente o quanto a equipe de farmácia está dissociada do 

restante da equipe de saúde: 
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[Na sala de medicação] A auxiliar de farmácia (N) aparece na 
porta da sala azul (nunca a vi fora da farmácia), veio pedir 
desculpas para a auxiliar (M) por que não pode fornecer o 
medicamento com a receita preenchida errada. A auxiliar (M) 
fala que entende e que o senhor vai passar em consulta com o 
(L) para receber uma receita correta. O senhor estava presente 
observando tudo e falando que era a quinta vez que ele tinha 
ido à farmácia da unidade e ela tinha pedido para ele voltar no 
hospital conseguir uma receita preenchida corretamente, ele 
foi, mas eles pediram para ele voltar para a unidade. Ele não foi 
orientado por ninguém até aquele momento e também ninguém 
pediu desculpas pelo inconveniente. (UBS A, página 37). 

 

Nesta próxima cena, a técnica de farmácia relata para o cartógrafo seu 

descontentamento em relação ao seu trabalho: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento da 
técnica de farmácia] Ela atende o público com muita educação, 
ela é técnica de farmácia, enfermeira e agora está fazendo pós-
graduação em enfermagem, pretende sair desse trabalho por 
que quer trabalhar em hospital, falou que já enjoou do trabalho 
aqui, por que sempre é a mesma coisa e também ela fica 
muito sozinha e isolada (UBS A, página 8). 
 

Já na cena abaixo, a farmacêutica também reforça o quanto seu contato com 

os demais profissionais e o cotidiano da unidade é distante, no entanto, esta “zona 

de conforto” parece lhe agradar: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento da 
farmacêutica] A farmacêutica é uma pessoa habilidosa, 
trabalha nesta UBS há mais de um ano, enquanto cadastra dos 
medicamentos dispensados vai me contando o fluxo de 
funcionamento da farmácia, vantagens e desvantagens do 
sistema, relação com o restante da unidade. Ela descreve que 
a relação com a equipe da unidade é boa, mas também 
ficam muito distantes deste cotidiano, não ficam sabendo 
das coisas que acontece lá dentro e vê nisto mais 
vantagem do que desvantagem (UBS G, página 52 - 53). 

 

Se por um lado há um entendimento equivocado de muitos usuários, 

profissionais e gestores quanto ao setor de farmácia, como sendo um local único e 

exclusivo de entrega de medicamentos (ARAUJO et al. 2008), por outro começa a 
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surgir na equipe da UBS uma reação a esta concepção. Como podemos ver na cena 

abaixo: 

 

[Na reunião de enfermagem] Coordenadora fala do problema 
das farmácias, que há uma pressão para não considerar as 
farmácias da unidade como farmácia, mas como 
dispensatório. Assim, teoricamente uma auxiliar de 
enfermagem poderia ficar por dispensando medicação. A 
equipe se revolta (UBS B, página 16). 

 

Este distanciamento da equipe de farmácia, junto as demais equipes de 

saúde, e sua ausência de preparo para a gestão do cuidado são opostas as 

adversidades e a alta complexidade das situações, com que estes profissionais têm 

de lidar no seu cotidiano. As cenas abaixo demonstram o quanto a equipe de 

farmácia se depara com situações onde exercem a decisão sobre o tratamento do 

paciente, sem nenhum embasamento aparente. 

As duas cenas abaixo ilustram bem esta situação, ao relatar casos 

semelhantes, onde a técnica de farmácia toma condutas diferentes. O que rege na 

primeira cena, a entrega ou não da medicação, não é totalmente claro. O receio de 

entregar um medicamento controlado sem a devida verificação no sistema, parece 

ser mais impeditivo de quebra da regra do que o uso do antibiótico. Um julgamento 

moral?: 

 

[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento na 
farmácia] Apenas na farmácia tem pessoas aguardando, então 
resolvo ficar ali. A farmacêutica comenta que é um dia atípico, 
pois devido à queda do sistema estão pedindo para os 
pacientes tirarem cópia das receitas médicas para lançar no 
sistema na segunda-feira. Os casos que são de remédios 
controlados não têm como checar e os pacientes estão 
saindo sem a medicação.  
Caso 1 - Mãe com o bebê que toma medicação controlada, 
não tem como checar e, portanto, não pode fornecer a 
medicação. A mãe alega que o bebe não pode ficar sem a 
medicação e ela não tem mais remédio em casa. A atendente 
fica preocupada e tenta resolver, a mãe fala que tem a última 
receita em casa com a data do recebimento. A atendente pede 
para ela buscar em casa, pois posto fica aberto até as sete. 
Caso 2- A usuária está sem o cartão do SUS. Neste caso a 
atendente pega o nome da usuária para verificar na segunda-
feira e fornece a medicação, já que é um antibiótico (UBS F, 
página 23). 
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Nesta segunda cena, a decisão da técnica de farmácia parece estar mais 

ligada à própria ação e condição do usuário. Fica a dúvida se não era na situação de 

maior vulnerabilidade, o paciente que queria o gardenal, que a decisão de quebrar a 

regra deveria ter sido a mais favorável. Vejamos:  

 
[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento na 
farmácia] Me chamou muito atenção um rapaz de 20 e poucos 
anos, bem humilde que veio a procura do seu Gardenal, mas 
não tinha documento. Ele disse ter perdido a carteira com os 
documentos. [Por conta disso] não liberaram o 
medicamento. Outro caso foi o de um homem com porte físico 
bem imponente que era de outra área e queria retirar seu 
remédio ali, já que morava perto. [...] Foi bem agressivo com 
o técnico que acabou cedendo. Acho que essa janela não 
estabelece um limite bem marcado. Dá a sensação que os 
usuários estão “dentro” da farmácia, e os funcionário ficam um 
tanto “desprotegidos” (UBS C, página 22). 
 
 

Nesta outra cena, a técnica de farmácia ignora a ausência de prescrição 

médica, por se tratar de um pedido de outra servidora: 

 
[Observação do cartógrafo ao acompanhar o atendimento na 
farmácia] Após vem mais uma [servidora] com pedido de 
medicação para técnica de farmácia, que atende mesmo sem 
receita (UBS F, página 23). 
 

O que estas cenas nos dizem é que ação da equipe de farmácia, além de 

isolada do restante da equipe de saúde, acaba quebrando ou mantendo regras de 

acordo com percepções, julgamentos que passam ao largo de qualquer 

racionalidade biomédica. Ainda que existam portarias que regem a dispensação de 

medicamentos no âmbito municipal, não fica claro o que preside estas ações de 

dispensar ou não determinada medicação, parecem ser frutos da ação humana em 

ato, de uma forma solitária, às vezes em situações de alta complexidade e 

vulnerabilidade dos usuários. 

Já vimos anteriormente o quanto é importante um serviço de farmácia 

adequado, que zele pelo uso racional de medicamentos em parceria com os demais 

profissionais. Ao pensarmos a assistência farmacêutica como um conjunto de 

atividades que reúnem diferentes processos de trabalho, a dispensação de 

medicamentos possui papel chave. Ela consiste em um conjunto de ações que 

implicam, de forma muito direta, na qualidade da atenção, pois a dispensação 
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poderá incidir e modificar o comportamento dos usuários na utilização ou não dos 

medicamentos prescritos. Isso porque esta atividade finaliza a relação do usuário 

com a unidade de saúde após o atendimento médico, de enfermagem ou 

odontológico, constituindo-se numa oportunidade de reforçar, ou muitas vezes, 

realizar pela primeira vez, a adequada orientação ao usuário em relação à 

prescrição que lhe foi entregue.  

Esta ação poderia evitar problemas relacionados ao uso irracional de 

medicamentos ou minimizar falhas como o curto tempo da consulta médica para 

realizar a orientação, a alta frequência de prescrições ilegíveis e a inexistência de 

quaisquer instruções e esclarecimento aos usuários, como vimos nos planos de 

visibilidade anteriores. Uma boa e adequada dispensação poderia contribuir no 

cuidado, dada a falta de práticas farmacêuticas no local, inclusive a ausência do 

profissional farmacêutico (ALENCAR e NASCIMENTO, 2008). 

Este tema ganhou muita força durante o seminário compartilhado, como 

podemos perceber nas falas abaixo, ao analisarem algumas das cenas acima 

descritas. 

Nesta primeira fala, a Farmacêutica da supervisão explica qual seria a maneira 

correta de dispensar uma medicação e não simplesmente entregar: 

 

Farmacêutica da supervisão: O que eles estão fazendo é uma 
entrega, não é uma dispensação. Para mim tem diferença 
entre entrega de medicamento e dispensação. Entrega você 
pega a receita bonitinha, dá baixa no sistema e já está com seu 
medicamento, aí eu entreguei. (....) Para nós a dispensação é 
vinculada à orientação. Para que serve aquele medicamento? 
Você sabe? São perguntas básicas que devem ser feitas aos 
pacientes. Você sabe qual medicamento você vai tomar? Por 
que vai tomar? Quanto tempo e como você vai tomar esse 
medicamento? Isso é uma dispensação. O paciente tem que 
estar ciente do que ele vai tomar, para que, como e 
quando.  
 

As duas próximas falas reforçam o quanto uma dispensação de 

medicamentos, realizada de maneira adequada, pode fazer diferença no uso 

racional de medicamentos: 

 
Farmacêutica da supervisão: Minimamente, isso ele [usuário] 
tem que saber. Então aí você está com uma dispensação: 
Quanto tempo você vai tomar? Como vai tomar? Para que 
você vai tomar essa medicação? Tem que ficar atento a 
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isso. Quando volta também, tem as perguntas de volta para 
você saber se ele tomou a medicação, se teve algum efeito 
colateral para você fazer uma farmacovigilância também. Qual 
efeito você está sentindo? Como a senhora que teve diarreia 
[fazendo referência a cena da consulta médica onde é 
realizada a troca de receita] Na farmácia nunca ninguém 
perguntou para ela por que estava com diarreia? Tem que ter 
esse elo, você e o paciente devem ter um retorno para 
saber se o tratamento é eficaz. 
 

A equipe de farmácia compreende que para o cuidado de fato acontecer, esta 

última ação para o cuidado, o último elo, não pode ser vista isolada, tal qual nos 

explica o técnico de farmácia: 

  

Téc de farmácia 1: Temos que ter um olhar no paciente 
como um todo, desde o consultório até a farmácia. Chegou 
na farmácia e não teve atendimento, muita coisa não vai 
valer. E ele não tira a dúvida com o médico muitas vezes por, 
sei lá, vergonha e aí ele tira lá onde de repente pode ter um 
atendimento mais qualificado em relação a explicação do 
medicamento. 
 

Entretanto a fala do gerente de UBS e da farmacêutica demonstram que 

atualmente as equipes de farmácia ainda não estão dimensionadas para 

desempenhar papel outro que não seja a de processos ligados a gestão burocrática 

e não para a gestão do cuidado junto ao paciente: 

 
Gerente de UBS (Dentista): Eu acho assim que, para que a 
equipe de farmácia realmente participe da composição da 
unidade, ela precisa ser redimencionada de acordo com um 
gestor que decide, por exemplo, contrato, número de 
profissionais, equipe de cada unidade, o contato com as OSS. 
Ou seja, o gestor local, ele não analisou a equipe pensando 
nesse modelo e sim num modelo de entrega [de 
medicamentos]. Nesse momento (....) o dimensionamento da 
equipe é para entrega do medicamento. Tem que começar a 
mudança a partir daí. Se tem ainda farmacêuticos, essa 
quantidade atual de farmacêuticos na rede, é porque o 
conselho de classe pressionou, recebeu inúmeras vezes 
multas que chegaram na unidade, eu acho que o movimento foi 
mais por pressão do conselho regional de farmácia, do que na 
verdade uma decisão da gestão. 
 
Farmacêutica 2: Esse técnico, [de farmácia] (....) é um 
profissional que não participa de reuniões de equipe nas 
unidades, não consegue integrar. E aí ele acaba ficando 
esquecido. Ele é cobrado por uma rotina, pelo cumprimento de 
legislações, (....) as vezes ele tem aquela questão: nunca 
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participei de uma reunião, ele tem aquele medo de bater na 
porta do médico e ouvir: quem é você para vir pedir uma uma 
troca de receita? 

 

Neste sentido, nos deparamos com uma realidade onde as equipes de 

farmácia estão desfalcadas numericamente, e a dispensação de medicamentos 

muitas vezes é realizada por trabalhadores em desvio de função (auxiliares de 

enfermagem, auxiliares administrativos, entre outros) sem qualificação para orientar 

os usuários quanto ao uso correto dos medicamentos (ARAUJO et al. 2008; VIEIRA, 

2007; OLIVEIRA et al. 2008). 

 

As cenas abaixo ilustram este cenário: 

 

Neste local [farmácia] trabalham a atendente da farmácia G, 
que é administrativa e o atendente da farmácia H, que 
apesar de ser contratado como administrativo, é formado 
em biologia e dá aula na escola estadual que tem ao lado da 
unidade (UBS D, página 3). 
 

Ainda, na mesma unidade: 

 

A farmácia está desfalcada desde a saída do atendente H. Na 
ausência da atendente G fica no atendimento a atendente de 
recepção J ou a administradora. A atendente G comenta que 
a gerente não deixa que fique mais de uma pessoa 
atendendo na farmácia, pois acha que não precisa, mas na 
sua opinião caberia mais uma pessoa sim (UBS D, página 34). 
 

Esta cena revela a ação do próprio Conselho de Farmácia que busca resolver 

a situação: 

 

Antes delas [farmacêutica e técnica de farmácia] estarem 
trabalhando ali, eram pessoas da enfermagem que 
distribuíam medicação. Até o Conselho profissional proibir 
(UBS B, página 11). 

 

As falas dos participantes do seminário compartilhado demonstram a 

frustação dos farmacêuticos com esta situação e corroboram com as cenas acima: 

 

Farmacêutica da supervisão: Quando você tem uma equipe 
muito pequena, isso [a dispensação] falha. Como você vai 
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fazer essa dispensação? Você faz uma entrega, pura e 
simples. Não adianta os médicos fazerem uma senhora 
consulta, está tudo bonitinho (....) Lá na farmácia a gente fala, 
acabou o tratamento do paciente ali [se não houver orientação 
adequada]. (....) acabou todo o cuidado que os médicos fizeram 
antes, porque ali acabou, não foi orientado. Então a diferença 
de dispensação e entrega, isso é muito rápido. Quando você 
não tem RH falha tudo. 
 
Farmacêutica1: Acho que isso reflete primeiro a questão de RH 
na farmácia (....) A gente tem nove anos [na função], e eu vi 
momentos pontuais de um RH bem enxuto. O RH da farmácia 
é muito conciso, então realmente se tem alguma pessoa de 
férias, é normal um técnico fazer doze horas sozinho. Isso 
tem um peso muito grande, você entrar sete horas da 
manhã e sair sete da noite sem pausa para ir ao banheiro, 
com pausa de uma hora de almoço, com alguém dizendo 
vamos rápido porque tem gente esperando (....) Isso é real e é 
o dia-dia, é muito comum.  

 

Assim é possível pelo que já vimos anteriormente, reforçar a centralidade da 

farmácia, e do conhecimento ali produzido, que teria potência para qualificar o 

cuidado, mas que fica restrito e distante de uma adequada dispensação de 

medicamentos. A equipe é pequena, é isolada e as vezes está até fisicamente fora 

da UBS. 

Dito de melhor maneira, o atendimento aos usuários é quase sempre externo 

e ocorre na maioria das vezes através de uma “janela” em que há grades separando 

o usuário do profissional que faz o atendimento, impedindo a orientação adequada e 

descaracterizando a humanização do serviço (ARAUJO et al. 2008; VIEIRA, 2007; 

OLIVEIRA et al. 2008). 

As cenas abaixo revelam esta situação: 

 

A farmácia possui uma janela de acesso onde os pacientes vão 
retirar a medicação. Eles nem precisam entrar na unidade, 
mas ficam ao relento (UBS B, página 5). 

 

Nessa outra situação, captada por uma cartógrafa, o isolamento da farmácia 

no aspecto físico, faz com que os próprios trabalhadores, com receio da violência 

que sofrem, solicitem grades de proteção:   
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No dia seguinte ele [paciente que havia agredido as 
funcionárias da farmácia verbalmente] voltou. O segurança foi 
logo conversar com ele. Ele foi até a farmácia para atendimento 
e pediu desculpas a elas. Depois disso, elas solicitaram que 
fosse novamente instalada uma grade na janela/balcão que 
elas prestavam atendimento. Problematizei que uma grade 
era algo bem delicado de se instalar, mas que por outro lado, 
entendia a dificuldade e o medo delas em trabalhar de forma 
exposta a essas violências (UBS B, página 54). 

 

Dentro da estrutura das unidades de saúde, a farmácia ocupa espaços 

relativamente pequenos, que por muitas vezes funcionam como local de 

armazenamento de inúmeros tipos de materiais e não só dos insumos 

farmacológicos, muitas vezes sem as condições mínimas necessárias sequer para o 

armazenamento adequado de medicamentos (ARAUJO et al. 2008; VIEIRA, 2007). 

Duas cenas na UBS B, mostram a distância da farmácia do próprio processo 

de cuidado. Elas se transformam em depósitos, em almoxarifados. 

Ou seja, não são vistas como local de cuidado: 

 

[Na farmácia] Elas [farmacêutica e técnica de farmácia] fazem 
controle do material que é de uso da enfermagem, no 
armário que fica dentro da farmácia. Elas estão envolvidas 
na vacina dos animais do bairro (com muitas histórias a 
respeito!) (UBS B, página 11). 
 
[Na sala da gerente] Entendi depois que havia um ar 
condicionado no estoque da unidade esperando para ser 
instalado na sala de odontologia. Pelo visto, a equipe cansou 
de esperar e do próprio bolso resolveu instalar o equipamento. 
Foram até a farmácia e solicitaram o equipamento (a 
farmacêutica fica responsável pela sala onde ficam os estoques 
de muitos equipamentos) que foi liberado por ela (UBS B, 
página 43). 

 

Este cenário reforça ainda mais o vínculo do serviço farmacêutico com o 

modelo curativo, centrado na consulta médica e com a farmácia apenas atendendo a 

essas demandas, impossibilitando que este serviço desempenhe a sua função e 

para que de fato as relações sejam mais humanizadas e cuidadoras. A atividade de 

orientação aos usuários na farmácia da UBS torna-se praticamente impossível, pois 

ali deságuam quase todas as mazelas do sistema de saúde, por estar no elo final do 

processo de atendimento, como vimos nos itens anteriores.  
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Neste sentido qualquer ação com o objetivo de reduzir a “fila” é valorizada; 

entretanto, não muda o fluxo já estabelecido pelo serviço de saúde, ou seja, qual a 

solução para atender a uma demanda que parece ser infinitamente crescente e ao 

mesmo tempo não desumanizar o serviço? 

As cenas descritas a seguir dão a dimensão do trabalho executado neste 

local, e o quão longe a equipe de farmácia fica da possibilidade de atuar também 

para dento da unidade, junto as equipes, ou mesmo na orientação direta com os 

usuários: 

 
[Na farmácia] Ela [farmacêutica] também mostra que 
fizeram um levantamento com isso e constataram que eles 
são a farmácia que mais dispensa medicação em comparação 
a vários Centros de Saúde que eles levantaram as 
informações. Chegam a 330 atendimentos por dia. Pergunto 
a ela o que representou ver essa informação. Ela falou que 
agora as pessoas entendiam o que elas já falavam há 
muito tempo, de que eles trabalhavam demais e não davam 
conta com o número de profissionais no local. Agora com 
essas informações eles poderiam solicitar mais um trabalhador 
para ajudar (UBS B, página 54). 
 
[Na farmácia] Elas [farmacêutica e técnica de farmácia] 
estavam arrumando os remédios para serem descartados. Elas 
tinham que separar todos eles por marca, lote, o que é dos 
pacientes, um trabalho muito manual que tomava muito 
tempo delas. Elas não recebiam material próprio, tinham que 
usar da criatividade para saber a melhor forma de separar, 
além de continuar atendendo a todos os pacientes que iam 
retirar medicação (UBS B, página 25). 

 

Todos os elementos pontuados, seja pelas cenas, seja nas análises 

produzidas a partir delas nos seminários compartilhados, nos dão pistas da possível 

contribuição do farmacêutico na construção do cuidado integral na ABS. Entretanto, 

o que vimos ao descrever a assistência farmacêutica em relação a sua estrutura, ao 

acesso e uso de medicamentos, foi ainda uma assistência farmacêutica aquém 

daquilo que ela poderia contribuir no cuidado das pessoas. 

Mendes (2008), destaca que o conceito de dispensação não possui uma 

definição que possa ser considerada oficial. Embora haja um avanço demonstrado 

pelo Ministério da Saúde através da Política Nacional de Medicamentos, os 

principais órgãos reguladores sanitário e profissional, respectivamente a ANVISA e o 

CFF, não promoveram mudanças nos conceitos utilizados. 
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Segundo a Política Nacional de Medicamentos (1998), a dispensação é uma 

das atividades da assistência farmacêutica e é privativa do farmacêutico: 

 

Dispensação é o ato profissional farmacêutico de proporcionar 
um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como 
resposta à apresentação de uma receita elaborada por um 
profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico informa e 
orienta o paciente sobre o uso adequado do medicamento. 

 

Nesse conceito, fica claro que o farmacêutico é responsável não só pelo 

fornecimento do medicamento, como também pela orientação para o seu uso 

adequado. 

A ANVISA por meio da Resolução nº 328, de 22 de julho de 1999, entre 

outras coisas, institui o Regulamento Técnico sobre as Boas Práticas de 

Dispensação de medicamentos em farmácias e drogarias, que em relação a 

dispensação, define alguns pontos: 

 

Ato de fornecimento e orientação ao consumidor de drogas, 
medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos a título 
remunerado ou não. 
 
O farmacêutico é o responsável pela supervisão da 
dispensação, deve possuir conhecimento científico e estar 
capacitado para a atividade. 

 

 O CFF apesar de repetir a definição de dispensação da ANVISA, institui 

através do Capítulo III das Boas Práticas de Farmácia (2001) que: 

 

A presença e atuação do farmacêutico é requisito essencial 
para a dispensação de medicamentos aos pacientes, cuja 
atribuição é indelegável, não podendo ser exercida por 
mandato nem representação. 

 

 Como podemos perceber apesar dos diferentes conceitos de dispensação 

praticados entre os órgãos, todas as definições remetem algum grau de 

responsabilidade ao profissional farmacêutico. Contudo a realidade apresentada no 

material empírico é contraditória, uma vez que a dispensação não é uma atividade 

do farmacêutico e sim realizada por técnicos de farmácia, quando não por 

trabalhadores sem formação para tal. Além disso, a atual organização do processo 
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de trabalho do profissional farmacêutico não possibilita que o mesmo desempenhe 

aquilo que é preconizado na legislação, por ter seu tempo preenchido com outras 

atividades. Fato este agravado ainda mais pela ausência de um profissional 

farmacêutico fixo em apenas uma única unidade de saúde, prejudicando a 

continuidade da assistência e o estabelecimento de vínculos com outros 

profissionais e a comunidade. 

 Na cena abaixo, a farmacêutica relata o quanto seu processo de trabalho no 

sistema de rodizio em mais de uma unidade de saúde, dificulta a sua prática: 

 
A farmacêutica me conta que [...] ela que está presente três 
vezes por semana, pois divide a carga horária com outra 
unidade da mesma OS. Ela fala em alguns momentos sobre o 
quanto é corrido o cotidiano da farmácia, que ela não tem 
tempo de participar de atividades da unidade, como 
reuniões e grupos e nem propor outras estratégias que não 
seja a própria dispensação. Sua rotina, segundo ela, é 
tomada pelo apoio no atendimento e questões burocráticas... 
(UBS G, página 52). 
 

 As falas abaixo, reforçam esta realidade e o prejuízo que isso traz para o 

farmacêutico. Aumenta a dificuldade de construção de vinculo com os demais 

profissionais de saúde e a comunidade. 

Nesta primeira reflexão, a farmacêutica fala como seu processo de trabalho a 

impende de atuar de uma forma mais articulada na construção do cuidado integral: 

 
Farmacêutica 2: Eu fiz por anos a interlocução entre duas 
unidades, porque quando você faz a interlocução entre duas 
unidades, você deixa de fazer seu papel como 
farmacêutico e vira um cobrador de buracos. Eu só cobria 
férias, era o que eu fazia. Porque você não consegue implantar 
nada, não consegue dar sequência no seu trabalho, (....) não 
se integra na unidade, não consegue participar de reuniões e 
durante sete meses do ano você cobre férias. 
 

Esta situação é reconhecida pela própria gerente de uma UBS presente no 

seminário compartilhado: 

 
Gerente de UBS (Enfermeira): Mas por exemplo na minha 
unidade é aquele esquema da farmacêutica cobrir dois 
dias por semana, quando vem, porque às vezes não vem 
(....) Porque ela não é da minha unidade, ela é da outra 
unidade emprestada para a minha para poder, entre aspas, 
cobrir um pouco já que a gente é penalizada pelo Conselho 
Federal de Farmácia todo mês. 
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Por fim, a fala da farmacêutica sintetiza a dificuldade da entrada do 

profissional na produção do cuidado, ao trazer o vínculo como elemento central para 

uma atuação mais cuidadora deste profissional: 

 
Farmacêutica da supervisão: Se eu estou dois dias aqui, três 
dias aqui, depois eu troco, eu não tenho vínculo com essa 
equipe, eu não estou no dia a dia, então o vínculo com a 
equipe é muito importante, e o vínculo do paciente mais ainda, 
(....) Então é o vínculo, esse vínculo que a gente tem com a 
equipe, e com o paciente, (....) é um vínculo quebrado, então 
para você conversar com o paciente, para fazer o paciente 
aderir ao tratamento é muito difícil, ele não te conhece. 
 

 É importante destacar que este cenário vem mudando ao longo dos anos, e 

hoje em muitos munícipios já é possível encontrar um farmacêutico por unidade. 

Esta diferença também é percebida quando comparamos unidades de saúde de 

administração direta e as que estão sob gestão das organizações sociais de saúde. 

 Durante o seminário compartilhado, as farmacêuticas expõem esta situação: 

 

Farmacêutica da supervisão: O que estava falando é muito 
importante, mas por exemplo, nós começamos em (....) 2013 
(....) Hoje a gente já tem 19 farmacêuticos fazendo consulta 
em todas as unidades. E a gente tem mais ou menos uma 
rede então: sim, é muito pouco, mas eu acho assim, é um 
comecinho entendeu? 
 
Farmaceutica 1: Eu acho que (....) a gente ainda não tem 
farmacêutico suficiente na rede para deixar um por 
unidade (....) E a realidade hoje do município é, não existe um 
farmacêutico pra cada unidade, principalmente se for 
unidade que é ligada diretamente à prefeitura e não a 
organização social. 

 

A atual prática de dispensação de medicamentos não parece promover uma 

orientação adequada ao usuário, pois é desprovida de uma série de cuidados que 

auxiliam na proposta do uso racional de medicamentos, mas que, muitas vezes, não 

são dadas pelo prescritor nem pelo farmacêutico ou dispensador. Entre estes 

cuidados podemos destacar as orientações quanto ao uso do medicamento, no 

sentido de verificar se o usuário compreendeu claramente as informações sobre o 

medicamento que está usando, a indicação, a duração do tratamento, as doses, os 

possíveis efeitos colaterais, como preparar, quando parar, entre outros aspectos 

pertinentes ao uso de medicamentos. 
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A dispensação de medicamentos faz parte das ações assistenciais que 

compõem os serviços de clínica farmacêutica, no entanto, cabe destacar que a 

mesma, deverá ter seus objetivos, método de trabalho e estruturas subjacentes 

totalmente transformados, uma vez que, o profissional farmacêutico deve ter espaço 

em sua agenda para desempenhar também as demais ações assistenciais, como o 

acompanhamento farmacoterapêutico, a revisão da farmacoterapia, a conciliação 

dos medicamentos e a avaliação e promoção da adesão terapêutica. 

Estes serviços clínicos farmacêuticos, envolvem a interação direta do 

farmacêutico com o paciente e têm a finalidade de melhorar o processo do uso de 

medicamentos. 

A farmacêutica fala sobre os avanços em relação a edificação dos serviços 

clínicos farmacêuticos: 

 

Farmacêutica 2: Então, recentemente saiu uma portaria de 
cuidado farmacêutico onde foi um momento muito 
importante da classe dentro da prefeitura. E aí vem 
trazendo essa discussão, porque (....) nem todo profissional 
tem essa experiência e tem essa vivência. Então as 
supervisões [de saúde], [tem] de estimular esse profissional, de 
estar integrado numa equipe multiprofissional dentro da 
unidade, que ele possa fazer (....) uma fala não só com o 
médico, mas também com o enfermeiro, com uma nutricionista, 
com psicólogo, com gerente. 

 

Como vimos anteriormente no plano de visibilidade: o papel do farmacêutico 

na ABS, a formação acadêmica do farmacêutico vem a ser outra dificuldade 

encontrada no processo de inclusão deste profissional no desenvolvimento de 

atividades na ESF, algo que implica na necessidade destes profissionais buscarem 

se qualificar para superar as barreiras existentes. 

Resgatamos aqui algumas cenas em que os farmacêuticos fazem uma 

reflexão sobre seu trabalho: 

 

A farmacêutica é uma pessoa habilidosa, trabalha nesta UBS 
há mais de um ano, enquanto cadastra dos medicamentos 
dispensados vai me contando o fluxo de funcionamento da 
farmácia, vantagens e desvantagens do sistema, relação com o 
restante da unidade. Ela descreve que a relação com a 
equipe da unidade é boa, mas também ficam muito 
distantes deste cotidiano, não ficam sabendo das coisas 
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que acontece lá dentro e vê nisto mais vantagem do que 
desvantagem (UBS G, página 52 - 53). 
 
A farmacêutica da unidade fala do seu passado. Ela nunca 
tinha trabalhado em farmácia da rede básica antes dessa. Seu 
mestrado e doutorado foram em áreas laboratoriais da 
farmácia. Nada a ver com sua prática atual. “não sei se eu me 
achei ainda” brinca ela quando pergunto do que ela achava do 
seu trabalho. “Estou me dando um ano. Vamos ver o que 
dá” (UBS B, página 10). 
 
 

Estas cenas provocaram certo incomodo entre as farmacêuticas do seminário 

compartilhado, como podemos perceber nas falas: 

 

Farmacêutica 1: Desculpa, acho que tem dois pontos. (....) Eu 
sou farmacêutica e posso falar mal de farmacêutico. Um 
farmacêutico como aquela menina que fala que é bom fazer 
interlocução e essa que fala que tá levando (....) acho que o 
farmacêutico tem que querer se apropriar de qualificar a 
equipe e se qualificar (....) porque a nossa (....) grade de 
graduação, ela é muito ampla. Então, tem essa coisa do 
farmacêutico de se apropriar, segurança de sentar ao lado do 
médico e discutir um caso clínico. Porque na nossa graduação 
isso é falho. 
 
Farmacêutica da supervisão: Eu acho que a vantagem que ela 
quis [dizer] é exatamente, você não tem essa preocupação 
com o seu paciente [se referindo a uma das cenas acima] É 
uma profissional que não quer ter preocupação, então a 
vantagem é que eu não chego perto de ninguém. 
 
Farmacêutica da supervisão: tem a dificuldade da nossa 
grade mesmo curricular, que não está preparado, nós não 
estamos preparados para a assistência, então é uma grade 
mais dura, mais técnica, mas ali a gente não tem a parte 
essencial, o que tem é assim né, rapidinho em meia hora falou 
todas assistências, então eu acho que isso tá tendo, o dia a dia 
tá sendo melhorado. 
 
 

Somado as dificuldades de uma formação acadêmica ainda pouco 

comprometida com a competência clínica mínima necessária, o farmacêutico ainda é 

um profissional novo na equipe da ABS e seu papel clínico é pouco conhecido pelas 

equipes. Como podemos perceber nas duas falas: 

 

Farmacêutica da supervisão: Porque infelizmente ainda 
algumas pessoas acham que o farmacêutico não é tão 
necessário na equipe, ele tá simplesmente pra cumprir 
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uma parte da lei, tem que ter o farmacêutico porque tem 
medicamento ponto. Então ainda não vê ele como uma parte 
da equipe, ainda a gente tem infelizmente essa discriminação. 
Não vou falar em todas as unidades, a gente já conseguiu 
muita coisa, eu falo que embora a profissão seja muito antiga, 
o farmacêutico na área pública é novo, relativamente novo. 
 

Farmacêutica da supervisão:  tem unidades que acham que a 
farmacêutica, (....) atrapalha. Porque elas fazem algumas 
cobranças né, (....) às vezes vai conversar com o médico, (....) 
quando vai discutir é em prol do paciente. Com o paciente 
mesmo, se eu vou falar alguma coisa com ele, eu não tô 
falando pra prejudicar o médico, falando que tá errado, eu tô 
pensando no paciente, que eu acho que é o mesmo 
pensamento do médico, tem que pensar naquele paciente, 
então isso ainda tá muito difícil da gente. 

 

Em relação aos serviços públicos, os gestores discutem a questão do 

abastecimento de medicamentos e as estratégias de financiamento, mas poucos 

reconhecem que os medicamentos são apenas um instrumento da prestação de um 

serviço. E em meio a inúmeras necessidades e demandas, os serviços de farmácia 

não são considerados prioritários na disputa por recursos nos orçamentos da saúde 

(OLIVEIRA, ASSIS e BARBONI, 2010). 

 A farmácia precisa ser entendida como um setor integrado ao 

estabelecimento de saúde, rompendo com o modelo biomédico centrado na entrega 

do medicamento e com foco único na disponibilidade de insumos para a população. 

O plano de corte da farmácia como observatório da gestão do cuidado, 

mostrou quão perto e quão longe ela está do próprio cuidado, e que a ação mais 

dialógica com as equipes de saúde poderia ter potência para a qualificação do 

cuidado. Há autores que falam sobre isto e relembram que a ausência de serviço de 

farmácia adequado, que zele pelo uso racional de medicamentos em parceria com 

os demais serviços e profissionais do sistema de saúde, constitui um problema 

importante de saúde pública (VIEIRA, 2007). 

Os desafios para a estruturação e a implementação de uma assistência 

farmacêutica efetiva na esfera municipal, principalmente na ABS, começa pela 

conscientização, por parte dos gestores, da importância de investimentos em 

estrutura física e recursos humanos, organização dos processos e capacitação 

permanente dos trabalhadores envolvidos com as atividades que fazem parte do 

ciclo da assistência farmacêutica, como tão bem reforçaram os profissionais 
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presentes no seminário compartilhado. Desta maneira, a distribuição de 

medicamentos à população pode se tornar viável, racional e mais eficiente. 

(OLIVEIRA et al.2008; OLIVEIRA, ASSIS e BARBONI, 2010). 

Ao final desse segundo plano de aproximação, concluímos que a legislação e 

produções cientificas, contribuíram para uma melhor organização da assistência 

farmacêutica na ABS. No entanto, ela é atravessada por vários problemas da ordem 

individual, profissional e organizacional que a distanciam do que é legalmente 

estabelecido. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Chegar ao final deste estudo é questionar se aquilo que o material empírico 

revelou, por meio dos planos de visibilidade traçados, permitiu iluminar novos 

elementos sobre a assistência farmacêutica na atenção básica. 

Sem recusar ou negar minha implicação com o objeto, assumi o desafio de 

tentar produzir um conhecimento cientifico válido a partir de minha identidade 

ideológica e implicada ao respectivo estudo. 

Ao trabalhar com os planos de aproximação ao objeto, foi possível reconhecer 

distintas anunciações sobre o tema, conforme o percurso metodológico acontecia. O 

início pela perspectiva da política no primeiro plano: entre o prescrito e o mundo que 

fica de fora, nos permitiu ver o quanto as cenas captadas nas cartografias abriam 

um diálogo com a própria política e com a literatura sobre o tema. Posteriormente 

outras visibilidades mais complexas e porosas surgiram no segundo plano, a partir 

da reflexão e da análise das cenas por profissionais de saúde ligados a ABS, nos 

revelou a farmácia como observatório da gestão do cuidado. 

Ao contrastar aquilo que é prescrito na política com o material empírico, foi 

possível dissipar algo como uma cortina de fumaça, que se faz presente no cotidiano 

do trabalho na atenção básica e omite uma realidade muito distante daquilo que se 

considera como desejável, quando pensamos em termos da assistência 

farmacêutica. 

Apesar do conjunto de cenas ser retirado de uma pesquisa cartográfica, 

realizada em sete unidades de três municípios, onde cada unidade e município 

possui suas próprias características, é possível realizar conexões entre as diferentes 

cenas de diferentes unidades. Possibilitou reconhecer que a assistência 

farmacêutica é falha no que diz respeito ao uso racional de medicamentos e da 

maneira que ela se encontra organizada, ou desorganizada, na atenção básica. 

Reforço que em relação à pesquisa matriz, em nenhum momento houve a 

intenção de estudar a assistência farmacêutica, sequer havia um profissional 

farmacêutico entre os pesquisadores. Porém, ela emergiu de maneira muito potente 

nas situações e falas narradas pelos cartógrafos, talvez confirmando que um dos 

valores de uso da ABS, reconhecido pelos usuários, é a dispensação de 
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medicamentos nas UBS. E também porque, o cuidado em saúde, parece ainda estar 

organizado de maneira que a finalização dele seja o medicamento. 

Neste sentido, a questão do uso racional de medicamentos, entendida como 

uma cadeia de etapas, desde a prescrição do profissional de saúde até o consumo 

pelo indivíduo, direciona os planos de visibilidade e traz para a discussão as 

múltiplas dimensões do cuidado e os diferentes atores que compõem o cenário da 

utilização de medicamentos. Este tema perdurou durante todo o estudo: sob qual 

perspectiva as equipes de saúde têm atuado na clínica ligada ao uso de 

medicamentos? Tem conseguido abarcar além da ampliação do acesso aos 

medicamentos, a perspectiva do cuidado, levando em consideração o processo de 

subjetivação do indivíduo, que atravessa diretamente o processo saúde-doença? 

O termo “racional” deste uso parece ser atravessado por diferentes 

racionalidades, nem sempre filiadas a uma premissa clínica quando se trata dos 

usuários, no entanto, formuladas a partir de experiências sociais que produziram um 

conhecimento que reflete no modo de agir: a usuária que se automedica com 

comprimidos de AAS para “afinar” o sangue, o usuário que deixa de tomar seus 

medicamentos de uso contínuo por não apresentar mais sintomas, o usuário que 

altera o horário de suas medicações de acordo com seus hábitos alimentares. 

Em relação a isso, algo que me chamou a atenção e surpresa, foi a evidência 

do quanto os profissionais de saúde, atribuíram o insucesso da terapia 

medicamentosa, a falta de comprometimento dos usuários, sem avaliar o que de fato 

é ou poderia ser ofertado pela equipe de saúde para à gestão da adesão dos 

usuários aos medicamentos. 

 O que acontece depois que o usuário deixa a UBS com sua sacola cheia de 

medicamentos retirados na farmácia, parece ainda ficar oculto aos olhos dos 

profissionais de saúde. Neste sentido, o presente estudo, através dos planos de 

visibilidade, produz indicações de algumas falhas na atuação da assistência 

farmacêutica, e mostra ainda o quanto estamos distantes de uma gestão do cuidado, 

que inclua o uso de medicamentos. 

Algumas das visibilidades identificadas possuem maior correspondência com 

o encontro entre o campo da saúde e a organização do serviço, onde as práticas de 

cuidado, são afetadas pela maneira como os processos de trabalho, dentro do 

sistema de saúde, estão estruturados. 
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Percebemos isso na demanda de agenda dos profissionais médicos que 

dificulta a possibilidade de uma escuta mais qualificada, enaltecendo o volume de 

acesso em detrimento da equidade e integralidade. Na pluralidade de unidades de 

saúde cobertas pelo mesmo farmacêutico, impedindo que este construa um vínculo 

com os demais membros da equipe e se insira em outras atividades além das 

administrativas. Assim como na farmácia, que se torna impossível realizar uma 

dispensação de medicamentos adequada com uma fila de usuários infinitamente 

crescente, frente a um baixo número de profissionais ou profissionais em desvio de 

função, dentro de uma estrutura física na maioria das vezes inadequada. 

Buscar a efetividade da assistência farmacêutica implica também na 

efetividade de todas as situações e condições que configuram o acompanhamento e 

avaliação do uso de medicamentos. Neste sentido, minha condição enquanto 

farmacêutico, uma de minhas implicações com o objeto de estudo, desde o início me 

levou a questionar qual a contribuição do farmacêutico na construção do cuidado 

integral na ABS e porque ele não ocorre da maneira que não só eu acredito ser a 

ideal, mas que também já está prevista em um arcabouço legal. 

Em relação a isso, é importante colocar este estudo sob a perspectiva de ter 

seu empírico realizado em momentos diferentes, as cartografias em 2014 e o 

seminário compartilhado em 2016. Ainda que os atores institucionais convidados 

para o seminário integrativo pertencessem as UBS estudadas do município de São 

Paulo, foi possível identificar algumas mudanças na realidade de trabalho do 

farmacêutico nos distintos períodos. 

No primeiro plano de aproximação ficou muito clara a distância que existia 

entre a prática do farmacêutico e o que a política preconizava como sua atribuição. 

Já no segundo plano, as falas já trazem o início de uma mudança de postura deste 

profissional e uma maior compreensão dos demais profissionais sobre qual o papel 

do farmacêutico na ABS. 

No entanto, essa mudança ainda ocorre de maneira tímida, tendo em vista 

que, o número de profissionais farmacêuticos não é suficiente para cobertura das 

unidades de saúde e a visão dos gestores em relação a amplitude dos 

procedimentos atribuídos à assistência farmacêutica, parece ainda restringi-la à uma 

tecnologia de gestão e logística dos medicamentos. 
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Um exemplo concreto de que essa visão por parte dos gestores persiste, foi a 

iniciativa sem sucesso, do atual prefeito de São Paulo, de fechar as farmácias das 

unidades de saúde e passar a distribuição dos medicamentos para as grandes redes 

de farmácias privadas. Como justificativa o político argumentava que através deste 

movimento de transição, iria aumentar a capilaridade de acesso dos medicamentos 

a população. A proposta só não se tornou realidade, devido à pressão contrária, 

exercida pela categoria profissional farmacêutica e comunidade, através dos 

conselhos gestores. 

Como vimos anteriormente, para produzir efetiva melhoria na saúde e na 

qualidade de vida dos usuários, o acesso ao medicamento, tão somente, não basta. 

Para uma efetiva produção do cuidado se faz necessário o empenho de vários 

profissionais que atuam de maneira corresponsável pela implementação e ajuste do 

plano terapêutico, pelo suporte ao usuário e pelo monitoramento dos resultados 

terapêuticos. 

 Ainda existe um longo caminho a ser percorrido até que de fato os serviços 

clínicos farmacêuticos incorporem os serviços básicos de saúde. No entanto, cada 

vez mais estudos demonstram o quanto a atuação do farmacêutico e de uma equipe 

de farmácia, integrado à equipe de saúde, contribuiria para melhoria dos indicadores 

de saúde da população, ao qualificar o cuidado.  

 Neste sentido, a academia tem papel fundamental, ao alertar os gestores 

sobre o potencial que a assistência farmacêutica tem, para que efetivamente a 

integralidade do cuidado seja garantida. Não se tratando mais de uma necessidade 

de normativas políticas, mas sim da garantia real de condições de trabalho. 

Retomando a reflexão inicial, se o presente estudo permitiu iluminar novos 

elementos sobre a assistência farmacêutica na atenção básica, acredito que 

minimamente o leitor foi levado ao movimento de olhar com estranhamento o 

cotidiano, e as relações que nos parecem tão normais e temos como senso comum, 

a ponto de não pensarmos que poderiam ser diferentes. 
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ANEXO 1: CENAS UTILIZADAS NO SEMINÁRIO COMPARTILHADO 

 

Cena 1: 

[No matriciamento de saúde mental] Médica Monique fala que o paciente toma uma 

subdosagem de um remédio, e a médica falou que ela não sabe porque prescreve 

pra ele. Se tira, ele não fica bom. Não fica mal, mas não fica tão bem... se ele dá, ele 

não fica mal... continua na mesma, mas ele sabe que não deve ficar tomando... no 

final eu não sei porque eu receito e ele não sabe porque ele toma...(UBS B) 

Cena 2: 

Ela não traz nenhuma queixa, como se estivesse fazendo um retorno normal. “Eu 

sempre meço a pressão e tiro a diabetes, coisas simples que muitos médicos não 

fazem.”, comenta o Doutor. Quando tira a diabetes, percebe que está bastante 

desregulada (algo como 520 acho), e pergunta à paciente se andou exagerando no 

doce. Ela diz que não. Ele pergunta se está tomando o remédio corretamente. 

Então, a senhora conta que deu uma paradinha por causa da diarreia de dias que 

tem sofrido por conta da medicação. “Então vamos mudar essa medicação. Você 

não pode parar. Foi tentar arrumar um problema e causou outro. ” A paciente parece 

ficar muito grata pela troca da medicação. -Foi a primeira vez que eu consultei com 

ele. Ele é meu novo médico da família. Graças a Deus! Você viu? Ele trocou minha 

medicação!!! Você não sabe a quanto tempo eu sofro de diarreia por causa desse 

remédio, há anos. Eu só parei de tomar um pouco porque não estava aguentando. 

Tenho que usar toalhinha na calcinha porque vaza cocô. Eu nem estou 

acreditando....-Mas você nunca pediu pra trocar o seu medicamento para o outro 

médico? -Não. Eu reclamava mas ele nunca falou que podia trocar. Esse médico 

agora é bom. Você viu? Ele até olhou as minhas pernas!! (UBS C) 

 

Cena 3: 

A farmacêutica me conta que [...] ela que está presente três vezes por semana, pois 

divide a carga horária com outra unidade da mesma OS. Ela fala em alguns 

momentos sobre o quanto é corrido o cotidiano da farmácia, que ela não tem tempo 

de participar de atividades da unidade, como reuniões e grupos e nem propor outras 

estratégias que não seja a própria dispensação. Sua rotina, segundo ela, é tomada 

pelo apoio no atendimento e questões burocráticas ... Ela (farmacêutica) descreve 

que a relação com a equipe da unidade é boa, mas também ficam muito distantes 

deste cotidiano, não ficam sabendo das coisas que acontece lá dentro e vê nisto 

mais vantagem do que desvantagem (UBS G). 

Cena 4: 

A farmacêutica da unidade fala do seu passado. Ela nunca tinha trabalhado em 

farmácia da rede básica antes dessa. Seu mestrado e doutorado foram em áreas 

laboratoriais da farmácia. Nada a ver com sua prática atual. “não sei se eu me achei 

ainda” brinca ela quando pergunto do que ela achava do seu trabalho. “Estou me 



 

 
 

dando um ano. Vamos ver o que dá”. A agenda delas se resume a farmácia. Não há 

agenda outra. Elas acreditam que precisariam de mais uma pessoa ajudando na 

farmácia e que do jeito que elas atendem, elas têm é que levar com a barriga. “Está 

longe de uma farmácia ideal!” Afirma a farmacêutica (UBS B). 

Cena 5: 

A auxiliar de farmácia (N) aparece na porta da sala azul (nunca a vi fora da 

farmácia), veio pedir desculpas para a auxiliar (M) por que não pode fornecer o 

medicamento com a receita preenchida errada. A auxiliar (M) fala que entende e que 

o senhor vai passar em consulta com o (L) para receber uma receita correta. O 

senhor estava presente observando tudo e falando que era a quinta vez que ele 

tinha ido à farmácia da unidade e ela tinha pedido para ele voltar no hospital 

conseguir uma receita preenchida corretamente, ele foi, mas eles pediram para ele 

voltar para a unidade. Ele não foi orientado por ninguém até aquele momento e 

também ninguém pediu desculpas pelo inconveniente (UBS A). 

Cena 6: 

Apenas na farmácia tem pessoas aguardando, então resolvo ficar ali. A farmacêutica 

comenta que é um dia atípico, pois devido à queda do sistema estão pedindo para 

os pacientes tirarem cópia das receitas médicas para lançar no sistema na segunda-

feira. Os casos que são de remédios controlados não têm como checar e os 

pacientes estão saindo sem a medicação. Caso 1 - Mãe com o bebê que toma 

medicação controlada, não tem como checar e, portanto não pode fornecer a 

medicação. A mãe alega que o bebe não pode ficar sem a medicação e ela não tem 

mais remédio em casa. A atendente fica preocupada e tenta resolver, a mãe fala que 

tem a última receita em casa com a data do recebimento. A atendente pede para ela 

buscar em casa, pois posto fica aberto até as sete. Caso 2- A usuária está sem o 

cartão do SUS. Neste caso a atendente pega o nome da usuária para verificar na 

segundafeira e fornece a medicação, já que é um antibiótico (UBS F). 

Cena 7: 

Durante todo seu atendimento ela (técnica de farmácia) só orientou uma mulher que 

vai começar a tomar insulina, mas não estava tomando seus medicamentos 

corretamente por que faz mais de um mês que ela não vem buscar os remédios e 

ela falou que ainda têm muitos em casa (UBS A). 

Cena 8: 

A farmácia está desfalcada desde a saída do atendente H. Na ausência da 

atendente G fica no atendimento a atendente de recepção J ou a administradora. A 

atendente G comenta que a gerente não deixa que fique mais de uma pessoa 

atendendo na farmácia, pois acha que não precisa, mas na sua opinião caberia mais 

uma pessoa sim (UBS D). 

 

 



 

 
 

Cena 9: 

(Enfermeira) Conta de pacientes, que têm outra UBS como referência, ou mesmo 

que são de convênio, que chegam exigindo tomar medicações fortes sem portar 

uma receita e nem um histórico das aplicações. O procedimento correto seria não 

dar a medicação, mas... “vai falar não, pra você ver o que acontece... ” . Não se 

pode “mandar paciente embora” (UBS C) 

Cena 10: 

Me chamou muito atenção um rapaz de 20 e pouco anos, bem humilde que veio a 

procura do seu Gardenal, mas não tinha documento. Ele disse ter perdido a carteira 

com os documentos. Não liberaram o medicamento. Outro caso foi o de um homem 

com porte físico bem imponente que era de outra área e queria retirar seu remédio 

ali, já que morava perto. Parece que ele sempre vem. Foi bem agressivo com o 

técnico que acabou cedendo. Acho que essa janela não estabelece um limite bem 

marcado. Dá a sensação que os usuários estão “dentro” da farmácia, e os 

funcionário ficam um tanto “desprotegidos” (UBS C). 

Cena 11: 

Após vem mais uma [servidora] com pedido de medicação para técnica de farmácia, 

que atende mesmo sem receita (UBS F). 

Cena 12: 

Ela (ACS) me explicava que haviam alguns pacientes que não sabiam ler ou 

escrever que moravam na região. Muitos eram pacientes crônicos, por isso, faziam o 

uso de inúmeras medicações. Por isso, ela resolveu colaborar no tratamento dessas 

pessoas. Não entendi o quanto outros trabalhadores estavam envolvidos nisso (o 

médico talvez). Mas o que elas faziam era fracionar a medicação e colocar em 

envelopes, os quais eram coloridos com caneta azul, vermelha e preta conforme o 

uso dos remédios pela manhã, tarde e noite. Ela afirmava que isso já tinha 

efetivamente colaborado no controle da doença por esses pacientes [...] Ela expôs 

que somente ela e sua nova colega de equipe (outra ACS estava la há apenas 2 

meses) é que faziam aquele trabalho na unidade, mas ela não sabia dizer qual 

motivo que os outros não assumiam essa tarefa em seus territórios. Fiquei pensando 

no grau de simplicidade da forma que elas preparavam o material [...] De forma 

agradável, sincera e cuidadosa ela fazia aquele trabalho com muito orgulho. [...] 

Fiquei pensando se a farmacêutica sabia desse trabalho e se de alguma forma ela 

estava envolvida (UBS B). 

 

 

 

 



 

 
 

ANEXO 2: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa: “A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO CUIDADO A SAÚDE NA 

ATENÇÃO BÁSICA: ENTRE O PRESCRITO E O REAL”. 

Pesquisador Responsável: Samuel Amano Maximo - Mestrando em Saúde 

Coletiva, Depto. Medicina Preventiva, EPM – UNIFESP. 

Dados para contato: 

• Telefone: (11) 998555272 / (11) 29888444 

• E-mail: samuelfarmaceutico@gmail.com 

• R.G.: 42.879.549-3 

 

Você está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima. O objetivo desta pesquisa é caracterizar a assistência farmacêutica 

no cuidado à saúde na atenção básica. Além de descrever a assistência 

farmacêutica em relação a sua estrutura, ao acesso e uso de medicamentos e 

identificar na perspectiva das equipes de saúde os elementos relacionados ao uso 

de medicamentos, analisando a contribuição do farmacêutico na construção do 

cuidado integral. 

A participação será através de um seminário compartilhado, que será 

gravado para posterior análise das informações obtidas em conjunto com as de 

outros participantes do estudo. Todas as informações coletadas serão tratadas de 

forma confidencial e anônima, ou seja, não haverá em nenhum momento 

divulgação de seu nome. É assegurado que todos os dados serão utilizados 

somente nesta pesquisa, e os resultados serão divulgados para a comunidade e 

para revistas de cunho científico e/ou eventos acadêmicos. 

Sua participação é voluntária, isto é, em qualquer momento da pesquisa 

você poderá interromper o seminário compartilhado ou retirar seu consentimento 

deixando de participar da pesquisa, sem penalização alguma. Além disso, não 

haverá nenhuma forma de compensação financeira relacionada à sua 

participação no estudo. 

A qualquer momento, se for de seu interesse, você poderá ter acesso a todas 

as informações obtidas a seu respeito neste estudo, ou a respeito dos resultados 

gerais do estudo, assim como, quando o estudo for finalizado, o Sr. (a) será 



 

 
 

informado sobre os principais resultados e conclusões obtidas no estudo, se assim 

desejar.  

Caso haja necessidade de maiores esclarecimentos, você poderá entrar em 

contato com o pesquisador através dos dados pessoais acima descritos e/ou para 

eventuais dúvidas e denúncias quanto a questões éticas, poderá entrar em contato 

com os seguintes Comitês de Ética: 

• Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP/HSP: Rua Botucatu, 572 – 

1º andar – conjunto 14 – (11) 5571-1062. 

• Comitê de Ética em Pesquisa da Secretária Municipal de Saúde de São 

Paulo: Rua General Jardim, 36, 1º andar – (11) 3397-2464 / 3397-2465. 

 

Espera-se que esta pesquisa contribua com a ampliação de conhecimentos 

para a área da saúde. Desde já agradeço sua participação. 

 

Este termo foi elaborado em duas vias originais devidamente assinadas e 

com todas as páginas rubricadas pelo pesquisador e participante, sendo que uma 

ficará com o pesquisador e a outra com o participante. 

Eu,________________________________________________________________, 

declaro que li os esclarecimentos acima e compreendi todos os itens deste termo, 

concordando em participar como voluntário, do projeto de pesquisa acima descrito. 

São Paulo, ____ de ____________ de  201__. 

______________________________ 

Assinatura do participante da pesquisa 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária, o Consentimento Livre e 

Esclarecido deste participante. Declaro ainda que me comprometo a cumprir todos 

os termos aqui descritos. 

São Paulo, ____ de ____________ de  201__. 

______________________________ 

Assinatura do pesquisador 



 

 
 

ANEXO 3 - TERMO DE COMPROMISSO DO PESQUISADOR 

 

Samuel Amano Maximo, portador do RG 42.879.549-3, CPF 304.340.638-94, CRF-

SP 39.271, brasileiro, casado, residente à Av. Henrique Eroles, 1288 – Mogi Das 

Cruzes, São Paulo, mestrando do Programa de Pós Graduação em Saúde Coletiva, 

Depto. Medicina Preventiva - UNIFESP, assume o compromisso de cumprir os 

termos da Resolução n.º 466, de 12 de dezembro de 2012, na parte que lhe 

compete.  

 

 

São Paulo, 18 de Dezembro de 2016. 

 

 

 

 

 

______________________________________ 

Samuel Amano Maximo 

 


