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ETAPA 1 − EXERCÍCIO PARA RECONHECIMEN-
TO DO TERRITÓRIO, IDENTIFICAÇÃO E PRIORI-
ZAÇÃO DE PROBLEMAS

Ementa da etapa

•	 Conhecer	o	território	no	qual	o	local	de	atuação	está	inserido.

•	 Ampliar	o	olhar	sobre	o	território	no	qual	o	especializando	está	
inserido.

•	 Exercitar	a	priorização	de	problemas.

Objetivos específicos de aprendizagem

•	 Preencher	o	instrumento	de	reconhecimento	e	análise	do	território	
como	 forma	 de	 ampliar	 o	 olhar	 sobre	 o	 território	 no	 qual	 está	
inserido.

•	 Realizar	 individualmente	 a	 matriz	 de	 priorização	 de	 problemas	
como	exercício	para	início	do	Plano	Operativo.

Apresentação

Caro	especializando,

A	transversalidade	do	Módulo	de	Gestão	da	assistência	farmacêutica	
caracteriza-se	por	dois	elementos	fundamentais.	O	primeiro	são	as	
inserções	de	gestão	que,	ao	longo	do	Curso,	buscam	aproximar	os	
conteúdos	apresentados	com	a	gestão.	O	segundo	é	a	elaboração	
do	Plano	Operativo,	uma	atividade	didático-pedagógica	que	consiste	
em	elaborar	um	plano	para	a	gestão	da	sua	realidade	de	trabalho.

O	Plano	Operativo	está	dividido	em	5	etapas,	sendo	a	primeira	um	
exercício	para	se	ambientar	com	os	instrumentos	que	serão	utilizados	
na	elaboração	do	Plano	Operativo	do	 seu	 local	 de	atuação,	 além,	
também,	 de	 possibilitar	 que	 você	 reconheça,	 no	 território	 no	 qual	
está	 inserido,	 instituições,	pessoas	e	atividades	que	se	 relacionam	
com	o	seu	local	de	atuação.	
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Para	auxiliá-lo	nesse	desafio,	elaboramos	um	material	prático	que	irá	
guiá-lo	por	todo	o	percurso.	

Tenha	um	bom	estudo!

Conteudista responsável: 

Joslene	Lacerda	Barreto

Conteudista de referência: 

Joslene	Lacerda	Barreto
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CONTEXTUALIZANDO

Entrando no assunto

Olá,	especializandos!

Ao	 longo	 do	 Curso	 de	 Gestão	 da	 assistência	 farmacêutica	 –	
Especialização	 a	 distância,	 os	 componentes	 curriculares	 Plano 
Operativo	e	Trabalho de Conclusão de Curso	constituirão	o	exercício	
e	a	expressão	de	sua	aprendizagem	sobre	gestão.	Esses	processos	
estarão	relacionados,	mas	serão	construídos	de	forma	independente.	
Saiba	agora	como	será	desenvolvido	o	Plano	Operativo.

Nesta	 atividade,	 você	 vai	 exercitar	 o	 Planejamento	 Estratégico	
Situacional	 –	 PES,	 construindo	 um	 Plano	 Operativo,	 com	 foco	 na	
gestão	da	assistência	farmacêutica.	De	forma	didática,	esse	processo	
de	 construção	 será	 um	 meio	 para	 você	 exercitar	 habilidades	 de	
autonomia,	 pró-atividade	 e	 comunicação,	 sendo	 dividido	 nos	
quatro	 momentos	 do	 PES:	 explicativo,	 normativo,	 estratégico	 e	
tático	 –	 operacional,	 conforme	 você	 já	 estudou	 na	 unidade	 2	 do	
Módulo	 Transversal	 1.	 Essas	 habilidades	 são	 determinantes	 em	
sua	 capacidade	 de	 buscar	 informações	 referentes	 aos	 dados	
solicitados,	mobilizar	os	diferentes	atores,	 interpretar	e	sistematizar	
as	informações	na	identificação	dos	problemas.

A	utilização	do	PES	permitirá	que	cada	um	de	vocês	possa	aplicar	o	
que	está	aprendendo	nos	módulos	e,	de	forma	interativa,	contribuir	
para	explicar	e	modificar	sua	realidade.	Queremos	deixar	claro	que	
o	Plano	Operativo	tem	caráter	didático,	com	objetivo	de	exercitar	os	
instrumentos	 da	 gestão.	 Assim,	 apesar	 de	 utilizarmos	 estratégias	
que	permitirão	o	conhecimento	e	a	explicação	da	sua	realidade,	será	
priorizado	apenas	um	problema	como	objeto	do	plano.	

Ao	 final	 da	 atividade,	 você	 deverá	 ser	 capaz	 de	 desenvolver	 as	
etapas	 do	 Plano	 Operativo,	 nas	 situações	 da	 prática	 profissional,	
para	conhecer	e	modificar	sua	realidade.

O	Plano	Operativo	será	construído	por	etapas,	utilizando	o	Bloco	de	
notas	para	postar	os	produtos	de	avaliação.	

O	 diagrama	 a	 seguir	 apresenta	 a	 disposição	 das	 matrizes	 que	
resultarão	no	Plano	Operativo	do	local	de	atuação	que	você	irá	definir.	
É	importante	ter	em	vista	que	o	local	de	atuação	está	inserido	em	um	
território	maior,	identificado	na	primeira	etapa	do	plano,	que	deve	ser	
considerado	em	sua	construção.	O	Plano	Operativo,	embora	 tenha	
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uma	sequência	lógica	para	sua	construção	didática,	é	dinâmico	e	sofre	
interferências	diretas	do	território.	Assim,	a	construção	contextualizada	
de	cada	momento	pode	implicar	revisão	das	matrizes	anteriores.

Momento explicativo

Momento normativo

Momento estratégico

Momento tático-operacional

PLANO OPERATIVO

LOCAL DE ATUAÇÃO

Figura  1 – Diagrama de construção do Plano Operativo.

“Como	 serei	 avaliado?”.	 Essa	 provavelmente	 é	 a	 dúvida	 que	 mais	
angustia	os	estudantes.	Entende-se	que	é	importante	a	compreensão	
do	método	utilizado	para	a	avaliação	de	uma	atividade	 tal	como	o	
Plano	Operativo.	O	plano	deve	documentar	e	enunciar	os	acordos	
indicando	para	onde	se	quer	conduzir	e	o	como	pretendemos	agir,	
tem	como	propósito	dar	direcionalidade	à	gestão	para	intervir	numa	
realidade	sobre	a	qual	não	temos	controle.	E	essa	falta	de	controle	
sobre	a	realidade	nos	traz	a	necessidade	de	uma	visão	estratégica.		As	
habilidades	de	gestão	serão	reveladas	e	exercitadas	por	intermédio	
da	construção	do	Plano	Operativo.	

A	 avaliação	 do	 Plano	 Operativo	 será	 processual,	 ocorrendo	 por	
Etapa	e	por	produto	de	avaliação.	Essa	divisão	por	etapas	consiste	
em	 uma	 estratégia	 pedagógica,	 visando	 facilitar	 a	 compreensão	
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do	 Planejamento	 Estratégico	 Situacional,	 uma	 vez	 que	 o	 Plano	
Operativo	corresponde	apenas	a	um	dos	produtos	do	processo	de	
planejamento	e	tem	vida	efêmera,	perde	sua	atualidade	na	medida	
em	que	vai	se	desenrolando	a	realidade.

A	 avaliação	 do	 Módulo	 Transversal	 1	 pretende	 abranger	 a	 riqueza		
do	 processo	 de	 analisar	 o	 território	 e	 os	 sistemas	 e	 definir	 ‘o	 que	
queremos’	 e	 o	 ‘como’	 alcançá-lo.	 Esta	 é	 uma	 grande	 pretensão	
nossa,	principalmente	por	estarmos	conscientes	dos	inúmeros	fatores	
limitadores,	em	que	o	maior	é	a	distância,	sendo	assim,	só	podemos 
acompanhar o que você nos mostra.	 Assim,	 para	 podermos	
visualizar	melhor	esse	processo,	que	é	individual	e	ao	mesmo	tempo	
envolvente	 dentro	 da	 instituição,	 precisamos	 que	 você	 compartilhe	
suas	experiências	e	atividades	no	fórum	e	no	Bloco	de	notas.

Cada	 uma	 das	 etapas	 descritas	 anteriormente	 convidará	 você	 a	
realizar	 atividades	 que	 produzirão	 um	 resultado	 que	 se	 constituirá	
em	 matéria–prima	 para	 o	 desenvolvimento	 da	 etapa	 seguinte,	
até	 culminar	 na	 matriz	 final	 do	 Plano	 Operativo,	 apresentando	 os	
objetivos,	 as	 operações,	 atividades	 e	 indicando	 uma	 proposta	 de	
monitoramento	e	avaliação.

	Bons	estudos!

Guia 1 – Instrumento de reconhecimento e análise do território

Introdução

Sabemos	 que	 compor	 um	 diagnóstico	 situacional	 e	 definir	 uma	
Imagem-Objetivo	 é	 uma	 tarefa	 complexa,	 que	 exige	 considerar	 a	
realidade	em	constante	mudança,	a	diversidade	das	percepções	dos	
diferentes	atores	sobre	esta	realidade	e	como	estes	fatores	interferem	
na	identificação	de	problemas.

Assim,	tendo	como	referência	o	Módulo	2,	você	deverá	realizar	um	
exercício	 de	 identificação	 e	 priorização	 de	 problemas,	 utilizando	 o	
instrumento	de	reconhecimento	e	análise	do	seu	território,	observando	
a	abordagem	dos	conteúdos	estudados.

Para	começar,	é	importante	que	você	tenha	clareza	sobre	o	seu	local	
de	atuação	e	as	atividades	que	você	desempenha,	portanto	responda	
as	questões.	Você	pode	utilizar	o	Bloco	de	notas	para	anotar	suas	
respostas.
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Você encontra, no AVEA, um formulário contendo as questões indicadas 

abaixo. Após respondê-lo, poste o documento no Bloco de notas.

Ambiente Virtual

BLOCO DE QUESTÕES A

1) Qual		o	nome	da	instituição	em	que	você	trabalha?	

2) Qual	o	tipo	de	instituição	(Esfera	Administrativa)?

(			)	 Municipal	

(			)	 Estadual	

(			)	 Federal	

(			)	 Universidade	

(			)	 ONG,	OSS,	OSCIP,	Cooperativa

(			)	 Parcerias		

(			)	 Outra.	Qual?

3) Qual	o	setor	de	lotação?

4) Descreva,	 de	 forma	 sintética,	 as	 atividades	 desenvolvidas	 por	
você	 em	 seu	 local	 de	 atuação	 (responsabilidades).	 (Responda	
em	até	750	caracteres)

Não esqueça que é imprescindível que você preencha os dados 

solicitados a partir de informações confiáveis. Para isso, é necessário 

entrar em contato com outros setores e outros profissionais. Ou seja, 

com este instrumento você, provavelmente, terá que sair do seu local de 

atuação e ampliar seu olhar sobre o território onde atua.
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Neste	 instrumento,	 quando	 falamos	 de	 território,	 estamos	
diferenciando	 de	 local	 de	 atuação.	 Por	 exemplo:	 se	 você	 trabalha	
na	Central	de	Abastecimento	Farmacêutico	(CAF)	com	a	aquisição	e	
armazenamento	de	medicamentos	para	o	município	de	Boticas,	seu	
local	de	atuação	é	a	CAF	e	o	seu	território	é	o	município	de	Boticas.	
Sabemos	 que,	 para	 a	 maioria	 dos	 estudantes	 matriculados	 neste	
Curso,	 não	 existem	 dúvidas	 sobre	 a	 definição	 do	 território.	 Afinal,	
estão	atuando	em	uma	unidade	municipal,	ou	na	secretaria	de	saúde	
estadual,	ou	na	esfera	regional/distrital	ou	até	no	Ministério	da	Saúde.

No	 entanto,	 existe	 uma	 parcela	 dos	 estudantes	 matriculados	 cujo	
território	não	é	fácil	de	definir,	como	por	exemplo,	o	farmacêutico	que	
atua	 como	 fiscal	 do	 Conselho	 Regional	 de	 Farmácia	 (CRF),	 ou	 os	
farmacêuticos	que	passaram	em	um	concurso	público	e	ainda	não	
estão	atuando,	ou,	ainda,	o	farmacêutico	que	atua	em	uma	unidade	
hospitalar	federal	ou	estadual.

Devido	à	diversidade	dos	 locais	de	atuação	e	visando	simplificar	a	
definição	do	território,	bem	como	facilitar	a	identificação	de	problemas,	
vamos	 considerar,	 para	 responder	 este	 instrumento,	 como	 base	
territorial	o	município	onde	você	atua.	Seguem	alguns	exemplos:

Instituições vinculadas à esfera federal como, por exemplo, os 
hospitais	→	considere	como	território	o	município	onde	o	hospital	
está	localizado.

Conselhos Regionais de Farmácia	→	o	território	é	o	município	sede.

Regionais de Saúde	→	o	território	é,	preferencialmente,	o	município	
sede	ou	a	regional.

Secretaria Estadual	→	o	território	é,	preferencialmente,	o	município	
onde	você	atua	ou	o	estado.

Ministério da Saúde	→	o	território	é	o	município	onde	você	atua.

Para os especializandos concursados e que ainda não estão 
atuando no serviço	→	o	território	é	o	município	para	onde	você	foi	
aprovado	no	concurso.

Caso ainda tenha dúvidas, entre em contato com seu tutor. A intenção, 

na definição de território, é possibilitar a identificação e a explicação de 

problemas que estejam próximos a você.
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Instrumento de reconhecimento e análise do território

Com	 o	 estudo	 e	 a	 reflexão	 sobre	 o	 conteúdo	 do	 Módulo 2: 
Medicamento como Insumo para a saúde,	 conheça	 um	 pouco	
mais	o	território	onde	você	atua.	

A	intenção	deste	instrumento	é	fazer	com	que	você	vá	além	da	sua	
microrrealidade	e	exercite	um	olhar	mais	ampliado	sobre	a	assistência	
farmacêutica	no	âmbito	do	SUS	a	partir	dos	conteúdos	do	Módulo	2.

Atenção! Não existe resposta certa ou errada neste instrumento.

Lembre-se	de	que	a	resposta	precisa	refletir	a	realidade	do	território	e,	
para	 isso,	a	busca	de	 fontes	confiáveis	exigirá	que	você	visite	outros	
setores.	Faça	contatos	com	diferentes	atores	e	reflita	sobre	os	dados	
coletados.	Essa	experiência	dará	a	você	a	oportunidade	de	conhecer	ou,	
em	muitos	casos,	de	rever	o	território	sob	um	olhar	crítico,	desenvolvendo	
habilidades	muito	importantes	na	sua	formação	como	gestor.

Identificação do território

BLOCO DE QUESTÕES B

1) Nome	do	território:

2) Tipo	do	território:

(			)		Municipal	

(			)	Estadual

(			)	Federal

Se	for	municipal,	preencha	as	informações	a	seguir:

a) IDH:	

b) Cobertura	pela	Estratégia	de	Saúde	da	Família	 (ESF)	Zona	
Urbana:

c) Cobertura	ESF	Zona	Rural:	
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3) População	(indique	a	fonte):	

Agora	 serão	 solicitadas	 algumas	 informações	 sobre	 o	 território	 e	
relacionadas	ao	Módulo	2	do	Curso.	Não	há	necessidade	que	todos	
os	itens	sejam	respondidos.	Verifique	aqueles	que,	de	alguma	forma,	
estão	presentes	no	território	que	você	definiu.	Destaque	aqueles	que	
se	relacionam	com	o	seu	local	de	atuação.	Em	alguns	momentos	será	
solicitado	que	você	escreva	um	problema	relacionado	às	perguntas	
ou	a	um	conjunto	delas.	Nesses	espaços	você	pode	escrever	mais	
de	 um	 problema	 ou	 não	 escrever	 nenhum,	 se	 entender	 que	 não	
se	 aplica	 naquela	 situação.	 Lembre-se	de	que	este	questionário	 é	
apenas	uma	referência	para	reflexão	sobre	o	território.

BLOCO DE QUESTÕES C

1) No	seu	território	estão	implantadas	(em	funcionamento):

a) homeopatia	

(			)		Sim						(			)	Não	

Se	não,	existe	demanda?		(			)		Sim		(			)		Não

b) fitoterapia

(		)		Sim							(			)	Não	

Se	não,	existe	demanda?		(			)	Sim	(			)		Não

c) farmácias-vivas?

(			)	Sim				(			)	Não	

Se	não,	existe	demanda?		(			)	Sim	(			)	Não

Considera-se	 que	 uma	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	
que	 ela	 se	 encontra	 distante	 do	 objetivo	 desejado.	 A	 partir	 da	
Imagem-Objetivo	 da	 assistência	 farmacêutica	 em	 seu	 território,	
considerando	 os	 conteúdos	 já	 estudados	 e	 conversando	 com	
outros	 atores,	 em	 sua	 opinião,	 existe	 algum	 problema	 nas	
situações	identificadas	na	questão	1	deste	bloco?		

(			)	Sim			(			)		Não	

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:
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2) Em	seu	território,	as	atividades	da	assistência	farmacêutica	estão	
contempladas	em	um	Plano?

(			)	Sim				(			)		Não

Em	caso	afirmativo,	informe	qual	Plano:

3) A	relação	de	medicamentos	essenciais	vigente	em	seu	território:

(			)	Obedece,	 exclusivamente,	 ao	 elenco	 mínimo	 preconizado	
na	 legislação	 para	 o	 Componente	 Básico	 da	 Assistência	
Farmacêutica.

(			)	Foi	 elaborada	 por	 um	 grupo	 multiprofissional	 formalmente	
constituído	 (por	 exemplo:	 Comissão	 de	 Farmácia	 e	
Terapêutica	-	CFT).

(			)	Outro,	então	descreva	a	seguir	como	é	em	seu	território:

Considera-se	 que	 uma	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	 que	 se	
encontra	distante	do	objetivo	desejado.	A	partir	da	Imagem-Objetivo	
da	 assistência	 farmacêutica	 em	 seu	 território,	 considerando	 os	
conteúdos	 estudados	 e	 conversando	 com	 outros	 atores,	 em	 sua	
opinião,	 existe	 algum	 problema	 nas	 situações	 identificadas	 nas	
questões	2	e	3	deste	bloco?	

(			)	Sim				(			)	Não

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:

4) Vimos	que	é	 crime	comercializar	medicamentos	 sem	 registro	 na	
Anvisa.	No	entanto,	diante	da	força	judicial,	muitas	vezes	precisamos	
adquirir	medicamentos	nesta	condição.	E	no	 seu	 território,	 já	 foi	
adquirido	algum	medicamento	sem	registro	na	Anvisa?

(			)	Sim			(			)		Não	

Em	caso	afirmativo:

a) Qual	o	procedimento	adotado?	

4.1)  Você	sabe	o	custo	dessas	aquisições	no	último	ano?

(			)	Sim			(			)		Não
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Se	a	resposta	for	afirmativa,	responda	as	alternativas	a	e	b:

a) Qual	 o	 custo,	 no	 último	 ano,	 com	 a	 importação	 desses	
medicamentos?

b) Descreva,	 de	 forma	 sintética,	 como	 e	 onde	 você	 obteve	
esses	dados.	(Responda	em	até	750	caracteres)

5) Nos	 editais	 de	 licitação,	 para	 a	 aquisição	 de	 medicamentos,	
constam	 os	 requisitos	 técnicos	 e	 administrativos	 exigidos	 aos	
fornecedores.	Informe,	em	relação	ao	seu	território:

a) Quanto	à	participação	na	elaboração	ou	revisão	dos	requisitos	
técnicos	presentes	nos	editais:

(			)	Há	 participação	 constante	 e	 formal	 minha	 ou	 de	 outro	
colega	farmacêutico.

(			)	Há	 participação	 esporádica	 minha	 ou	 de	 outro	 colega	
farmacêutico.

(			)	Não	há	participação	de	farmacêutico.

b) Nos	 editais	 existem	 exigências	 quanto	 à	 apresentação	 de:	
(pode	ser	marcada	mais	de	uma	alternativa)

(			)	Registro	sanitário	do	produto	ou	comprovante	de	isenção	
junto	ao	Ministério	da	Saúde;

(			)	Laudo	de	controle	de	qualidade;

(			)	Certificado	Boas	Práticas	de	Fabricação	e/ou	cópia	da	
publicação	no	Diário	Oficial	da	União;

(			)	Outros:	(Responda	em	até	100	caracteres).

c) Quanto	 à	 comprovação	 da	 veracidade	 das	 informações	
apresentadas	 pelos	 fornecedores	 ou	 análise	 técnica	 do	
cumprimento	 dos	 requisitos	 técnicos	 e	 especificação	
dos	 medicamentos	 exigidos	 nos	 editais	 de	 aquisição	 de	
medicamentos:

(			)	A	 	 análise	 técnica	 dos	 documentos	 entregues	 pelos	
fornecedores	 concorrentes	 aos	 editais	de	 aquisição	de	
medicamentos	é	realizada	por	um	farmacêutico.
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(			)	Existe	 uma	 equipe	 de	 farmacêuticos	 responsável	 por	
essa	análise	técnica.

(			)	Toda	 a	 análise	 do	 processo	 licitatório	 é	 realizada	 pela	
equipe	 do	 setor	 de	 licitação/comissão	 permanente	 de	
licitação	sem	a	participação	do	farmacêutico.	

(			)	A	análise	não	é	realizada.

6) Existe	laboratório	oficial	de	produção	de	medicamentos	em	seu	
Estado?

(			)		Sim							(			)		Não

Em	caso	afirmativo,	foi	realizada,	no	último	ano,	a	aquisição	de	
medicamentos	por	meio	deste	laboratório?

(			)	Sim				(			)	Não

7) Foi	 realizada,	 no	 último	 ano,	 a	 aquisição	 de	 medicamentos	
produzidos	em	seu	território	ou	regionalmente?

(			)	Sim						(			)	Não

Em	caso	afirmativo,	onde	foi	produzido?	

Informe	o	nome	do	laboratório:

Considera-se	 que	 uma	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	
que	ela	 se	 encontra	distante	do	objetivo	desejado.	A	partir	 da	
Imagem-Objetivo	da	assistência	 farmacêutica	em	seu	 território,	
considerando	o	que	você	estudou	no	Módulo	2	e	conversando	
com	outros	atores,	em	sua	opinião,	existe	algum	problema	nas	
situações	identificadas	nas	questões	de	4	a	7	deste	bloco?		

(			)	Sim				(			)	Não

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:

8) Antes	 de	 iniciar	 o	 Curso	 você	 já	 tinha	 conhecimento	 sobre	 o	
documento	Diretrizes para estruturação de farmácias no âmbito 
do SUS,	do	Ministério	da	Saúde?

(			)	Sim				(			)		Não
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9) Considerando	a	proposta	do	documento	citado	no	item	8,	qual	a	
sua	impressão	sobre	a	assistência	farmacêutica,	no	seu	território?

(			)	 No	meu	território	a	assistência	farmacêutica	está	adequada.

(			)	No	 meu	 território	 estamos	 muito	 distantes	 	 da	 situação	
proposta	no	documento.

(			)		Ainda	temos	muito	a	estruturar.	Nesse	caso,	aponte	onde	já	
houve	avanços.	

10) Em	seu	território,	os	fluxos	de	trabalho	do	serviço	farmacêutico	
estão	estabelecidos	de	forma	sistemática?

(			)		Sim,	todos	estão	estabelecidos.				

(			)		Alguns	já	estão	estabelecidos.

(			)		Não.

a) Quais	fluxos	de	trabalho	já	estão	estabelecidos?	

b) Quais	normas	legais	orientam	esses	fluxos?	

Considera-se	 que	 uma	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	
que	ela	 se	 encontra	distante	do	objetivo	desejado.	A	partir	 da	
Imagem-Objetivo	da	assistência	 farmacêutica	em	seu	 território,	
considerando	o	que	você	estudou	no	Módulo	2	e	conversando	
com	outros	atores,	em	sua	opinião,	existe	algum	problema	nas	
situações	identificadas	nas	questões	8,	9	e	10	deste	bloco?	

(			)	Sim				(			)		Não.

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:	

11) Verifique	 se,	 em	 seu	 território,	 o	 processo	 de	 armazenamento	
dos	medicamentos	leva	em	consideração:

critérios siM não

Temperatura
Umidade relativa

Luminosidade
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a) Quais	as	médias	de	variação	de	temperatura	e	umidade	da	
sua	região	e	entorno,	considerando	o	último	ano?

Mês teMPeratura Média (t°c) uMidade relativa Média (%)
Janeiro

Abril
Julho

Outubro

Descreva,	 de	 forma	 sintética,	 como	 e	 onde	 você	 obteve	
esses	dados.

12) Identifique	as	atividades	 realizadas	em	seu	 território	quanto	ao	
recebimento	 dos	 medicamentos	 adquiridos.	 Observação:	 não	
confunda	com	o	processo	de	distribuição	dentro	do	serviço.

(			)	Verificação	do	prazo	de	validade.

(			)	Verificação	 das	 condições	 recomendadas	 na	 embalagem	
quanto	ao	transporte.

(			)	Realização	de	inspeção	visual,	obedecendo	às	especificidades	
das	diferentes		formas	farmacêuticas.

(			)	Verificação	do	laudo	de	controle	de	qualidade.	

(			)	Arquivamento	do	 laudo	de	controle	de	qualidade	durante	o	
período	que	o	produto	estiver	em	estoque.

(			)	Outras	ações	como:	

(			)	Nenhuma	alternativa	anterior.

Descreva,	de	 forma	sintética,	como	e	onde	você	obteve	esses	
dados.

Considera-se	 que	 uma	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	
que	ela	 se	 encontra	distante	do	objetivo	desejado.	A	partir	 da	
Imagem-Objetivo	da	assistência	 farmacêutica	em	seu	 território,	
considerando	o	que	você	estudou	no	Módulo	2	e	conversando	
com	outros	atores,	em	sua	opinião,	existe	algum	problema	nas	
situações	identificadas	nas	questões	11	e	12	deste	bloco?	

(			)		Sim				(			)		Não.

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:	
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13) No	 momento	 da	 dispensação	 dos	 medicamentos,	 os	 usuários	
são	 orientados	 quanto	 aos	 cuidados	 referentes	 ao	 seu	
armazenamento?

(			)	Sim			(			)		Não

14) Você	já	conhecia	o	Notivisa?

(			)		Sim				(			)		Não

15) A	farmacovigilância	do	seu	território	está	organizada?

(			)		Sim				(			)		Não

Em	caso	afirmativo,	responda	ao	item	a	seguir:

Existem	dados	sobre	falhas	técnicas	e	ou	reações	adversas?

(			)		Sim				(			)		Não

Se	sim,	cite	alguns:		

16) Em	 seu	 território,	 já	 houve	 apreensão	 de	 medicamentos	
falsificados	ou	roubados?

(			)	Sim					(			)	Não	

Em	caso	afirmativo,	responda	ao	item	a	seguir:

Onde	foi	apreendido?

(			)	 Farmácia	comunitária	(comercial,	privada).			

(			)	 Farmácia	ambulatorial	do	setor	público.	

(			)	 Farmácia	hospitalar	privada.

(			)	 Farmácia	hospitalar	setor	público.

(			)	 Outro:	

Descreva,	de	 forma	sintética,	como	e	onde	você	obteve	esses	
dados.	(Responda	em	até	300	caracteres)
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Considera-se	 que	 uma	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	
que	ela	 se	 encontra	distante	do	objetivo	desejado.	A	partir	 da	
Imagem-Objetivo	da	assistência	 farmacêutica	em	seu	 território,	
considerando	o	que	você	estudou	no	Módulo	2	e	conversando	
com	outros	atores,	em	sua	opinião,	existe	algum	problema	nas	
situações	identificadas	nas	questões	de	13	a	16	deste	bloco?	

(			)	Sim				(			)	Não

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:	

17) Existe	 algum	 tipo/forma	 de	 propaganda	 de	 medicamentos	
nos	ambientes	de	 trabalho	do	seu	 território,	seja	nas	unidades	
básicas	de	saúde,	unidades	especializadas	ou	hospitalares?

(			)		Sim				(			)	Não

Em	caso	afirmativo,	responda	aos	itens	a	e	b,	a	seguir:

a) Meio	de	divulgação:

(			)	Representantes	de	laboratórios	de	medicamentos.

(			)	Representantes	de	farmácias	de	manipulação.

(			)	Revistas	 ou	 panfletos	 especializados	 disponíveis	 no	
ambiente.

(			)	Outros:	(Responda	em	até	100	caracteres)	

b) A	quem	se	destina	a	propaganda?	

Considera-se	 que	 uma	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	
que	ela	se	encontra	distante	do	objetivo	desejado.	A	partir	
da	 Imagem-Objetivo	 da	 assistência	 farmacêutica	 em	 seu	
território,	considerando	o	que	você	já	estudou	e	conversando	
com	outros	atores,	em	sua	opinião,	existe	algum	problema	
na	situação	identificada	na	questão	17	deste	bloco?		

(			)		Sim				(			)		Não

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:

18) Após	estudar	a	unidade	5	do	Módulo	2	(Abordagem	cultural	da	
doença	e	da	atenção	à	saúde	e	Contexto	sociocultural	do	uso	
de	medicamentos),	descreva,	sucintamente,	situações	vividas	ou	
observadas	em	que	você	identifica	atitudes	etnocêntricas.	
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19) Identifique	 atividades	 do	 seu	 ambiente	 de	 trabalho	 dificultadas	
pela	falta	de	uma	regulamentação	específica.	

Uma	 	 situação	 tem	 problemas	 à	 medida	 que	 ela	 se	 encontra	
distante	 do	 objetivo	 desejado.	 Em	 seu	 território,	 considerando	
o	que	você	estudou	no	Módulo	2	 	e	conversando	com	outros	
atores,	 em	 sua	 opinião,	 existe	 algum	 problema	 nas	 situações	
abordadas	nas	questões	18	e	19	deste	bloco?		

(			)		Sim				(			)		Não

Em	caso	afirmativo,	descreva	o	problema:

Considerações finais

Para	 dar	 continuidade	 ao	 exercício,	 comente	 um	 pouco	 sobre	
sua	 experiência	 nesse	 processo	 de	 coleta	 de	 dados.	 Poste	 o	 seu	
comentário	no	fórum	do	Plano	Operativo.

a) Dificuldades:	

b) Ganhos	de	aprendizagem	pessoal	e	profissional:	(Tenha	em	
mente	o	perfil	do	gestor	que	queremos	formar)

A	partir	dos	dados	 levantados	você	tem	em	mãos	uma	relação	de	
problemas	 identificados	 na	 gestão	 da	 assistência	 farmacêutica.	
Lembramos	 que	 é	 natural	 encontrarmos	 muitos	 problemas	 no	
contexto	 do	 território,	 porém	 devemos	 olhá-los	 na	 perspectiva	 de	
alcançar	nossos	objetivos.	

Agora	é	necessário	fazer	a	análise	e	priorização	deles.

Primeiro	faça	uma	reflexão	sobre	como	os	problemas	estão	descritos,	
a	 partir	 do	 conteúdo	 das	 lições	 3	 e	 4	 da	 unidade	 2	 do	 Módulo	
Transversal	1.	Após	a	descrição	reformulada,	podem	aparecer,	além	
do	 problema	 previamente	 citado,	 outros	 problemas.	 Elaboramos	
o	 segundo	guia	que	 irá	 auxiliá-lo	 na	definição	dos	problemas	aqui	
identificados	e	orientá-lo	na	priorização	dos	problemas.

Bom	trabalho!
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Guia 2 – Exercício de priorização de problemas

Introdução

Após	coletar	os	dados	no	Guia	1	desta	etapa	e	fundamentado	pelos	
conteúdos	estudados	até	o	momento,	você	refletiu	sobre	os	aspectos	
importantes	na	definição	e	priorização	dos	problemas.

Agora	você	poderá	exercitar	um	pouco!

Elencando os problemas

No	Guia 1 – Instrumento de reconhecimento e análise do território,	
você	teve	a	oportunidade	de	reconhecer	seu	território	e	compreender	
como	a	assistência	farmacêutica	se	desenvolve.	Ao	final	desse	breve	
diagnóstico,	você	elencou	alguns	problemas,	certo?	Pois	é	a	partir	
deles	que	você	trabalhará	agora.

Primeiramente,	 você	 deve	 listar	 os	 problemas.	 Preste	 atenção	 à	
maneira	como	eles	estarão	descritos,	pois	devem	dar	uma	adequada	
descrição	 da	 realidade.	 Perceba	 que	 elencar	 o	 “recebimento	
de	 medicamentos”	 ou	 a	 “aquisição”	 como	 um	 problema	 não	 o	
descreve	 suficientemente.	 Ao	 invés	 disso,	 elenque	 “recebimento	
de	 medicamentos	 fora	 das	 especificações	 do	 edital”,	 ou	 “falta	 de	
recursos	financeiros	suficientes	para	aquisição	de	medicamentos”.		

Então,	vamos	lá!	Liste,	no	quadro	a	seguir,	os	problemas	elencados	
por	você.

Atenção! Neste momento, a ordem de descrição dos problemas não é 

importante. Você compreenderá o porquê durante a etapa de priorização.

ProbleMas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Quadro 1 – Lista de problemas relacionados no Instrumento de reconhecimento e análise do território.



Etapa 1 - Exercício para reconhecimento do território, identificação e priorização de problemas 25

Provavelmente	a	sua	 lista	de	problemas	seria	maior	e,	 talvez,	você	
tenha	sentido	vontade	de	ampliá-la.	Não	se	preocupe.	Você	fará	isso	
em	outro	momento.	Neste	momento,	você	compreenderá	e	exercitará	
a	priorização	e,	por	esse	motivo,	restrinja-se	aos	problemas	listados	
no	quadro	1.

Uma	vez	listados	os	problemas,	inicie	a	metodologia	de	priorização,	
conforme	visto	nas	lições	3	e	4	da	unidade	2	do	Módulo	Transversal	
1.	Utilize	cinco	parâmetros	para	a	priorização:	

•	 Magnitude	 -	 mede	 a	 frequência	 do	 problema	 e	 o	 número	 de	
pessoas	por	ele	atingidas;

•	 Transcendência	-	mede	o	quanto	as	pessoas	se	importam	com	
o	problema;

•	 Vulnerabilidade	-	facilidade	de	resolução	do	problema	com	os	
recursos	disponíveis;

•	 Urgência	-	prazo	para	enfrentamento	do	problema;	

•	 Factibilidade	-	mede	os	recursos	disponíveis	para	a	resolução	
do	 problema,	 incluindo	 recursos	 materiais,	 humanos,	 físicos,	
financeiros	e	políticos.

Para	 cada	 um	 dos	 parâmetros	 analisados,	 você	 atribuirá	 uma	
pontuação,	de	0	a	4.

Lembre-se de que 0 indica que, para aquele parâmetro, a importância é 

nula, 1 para pouco, 2 para um padrão médio, 3 para alto e 4 para muito alto.

Parece	complicado?	Calma,	vamos	ver	um	exemplo	que	o	ajudará!	
Todas	as	informações	prestadas	são	importantes	para	os	parâmetros	
de	priorização.

Imagine	 um	 município	 com	 cerca	 de	 2000	 habitantes,	 no	 interior	
do	 país.	 Esse	 município	 não	 tem	 recursos	 financeiros	 disponíveis,	
estando	inclusive	com	os	salários	dos	funcionários	atrasados	em	três	
meses.	 Nesse	 município,	 não	 há	 coleta	 de	 lixo,	 e	 este	 lixo	 acaba	
acumulando-se	nos	domicílios,	trazendo	risco	de	doenças.	No	último	
semestre,	 ocorreram	 20	 óbitos	 por	 dengue,	 150	 novos	 casos	 de	
febre	amarela	e	40	novos	casos	de	leptospirose,	no	município.	
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Uma	 pequena	 parcela	 da	 população,	 porém,	 está	 preocupada,	
enquanto	a	maior	parte	da	comunidade	não	se	 importa	com	essa	
situação,	preferindo	mantê-la	assim	a	contribuir	mensalmente	com	
uma	taxa	de	coleta	de	lixo.	A	prefeitura	possui	uma	área	afastada	da	
cidade,	longe	de	lençóis	freáticos,	adaptada	estruturalmente	para	ser	
utilizada	como	aterro	sanitário.	Além	disso,	possui	um	caminhão	para	
a	coleta	dos	resíduos,	embora	o	mesmo	encontra-se	sem	condições	
de	uso,	por	falta	de	manutenção	preventiva,	havendo	a	necessidade	
de	 investir	 um	 valor	 razoavelmente	 elevado	 para	 recuperar	 as	
condições	 do	 veículo.	 Ainda,	 há	 recursos	 humanos	 ociosos	 na	
prefeitura	do	município,	que	podem	ser	adequadamente	qualificados	
para	o	trabalho	na	coleta	de	resíduos.

	Analisando	o	problema	“inexistência	de	coleta	de	lixo”,	você	poderá	
pensar	da	seguinte	maneira:

1) Magnitude	→	todo	o	município	é	afetado	pela	falta	de	coleta	de	
lixo,	portanto,	é	um	problema	de	grande	magnitude,	podemos	
atribuir	a	pontuação	4	para	este	item.		

2) Transcendência	→	como	uma	pequena	parcela	da	população	
se	 importa	 com	 o	 problema,	 podemos	 atribuir	 a	 pontuação	 1	
para	este	item.	

3) Vulnerabilidade	 →	 para	 a	 implantação	 de	 um	 programa	 de	
destinação	de	resíduos	para	esse	município,	os	três	elementos	
mais	 importantes	 seriam	 o	 local	 de	 armazenamento	 dos	
resíduos,	o	veículo	para	transporte	e	os	recursos	humanos	para	
a	execução	da	atividade.	Vimos	que	o	município	já	possui	o	local	
adequado;	o	veículo	existe,	porém	sem	condições	de	uso;	e	há	
recursos	 humanos,	 porém	 sem	 treinamento.	 Assim,	 podemos	
considerar	 como	 vulnerabilidade	 3,	 já	 que	 a	 maior	 parte	 dos	
recursos	já	estão	presentes	no	município,	havendo	necessidades	
de	treinamento	de	pessoal	e	conserto	do	veículo.	

4) Urgência	→	 todos	 conhecemos	 os	 problemas	 causados	 pela	
destinação	 inadequada	 do	 lixo.	 No	 caso	 desse	 município,	 a	
elevada	 incidência	 de	 febre	 amarela,	 leptospirose	 e	 os	 óbitos	
por	dengue,	aumentam	a	urgência	com	que	a	situação	deve	ser	
resolvida.	Podemos	pontuar	como	grande	urgência,	com	nota	3.	

5) Factibilidade	 →	 o	 município,	 atualmente,	 não	 conta	 com	
qualquer	recurso	financeiro	que	possa	ser	investido	no	conserto	
do	veículo,	ou	no	treinamento	de	pessoal.	Portanto,	a	factibilidade	
de	 investimentos	 financeiros	 para	 a	 resolução	 do	 problema	 é	
considerada	muito	baixa	(1).



Etapa 1 - Exercício para reconhecimento do território, identificação e priorização de problemas 27

Tabela 1 – Matriz de priorização relacionada ao problema inexistência de coleta de lixo.

ProbleMa
Magnitude transcendência vulnerabilidade urgência factibilidade

total
taManho interesse reversão esPera recursos

Inexistência de  
coleta de lixo

4 1 3 3 1 12

Na	última	coluna	da	tabela,	você	deve	somar	os	pontos	atribuídos	
a	 cada	 um	 dos	 quesitos.	 Neste	 exemplo,	 nós	 atribuímos	 valores	
a	 somente	 um	 dos	 problemas,	 mas	 na	 sua	 tabela	 existem	 mais	
problemas	que	devem	ser	analisados.		

Mãos	à	obra!

Tabela 2 – Matriz de priorização de problemas.

ProbleMa
Magnitude transcendência vulnerabilidade urgência factibilidade

total
taManho interesse reversão esPera recursos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Muito	 bem.	 Agora	 você	 já	 possui	 seus	 problemas	 devidamente	
analisados.	Para	definir	qual	problema	tem	maior	prioridade	na	sua	
realidade	atual,	analise	o	somatório	dos	pontos	de	cada	um	deles.	
Este	 somatório	 classificará	 o	 grau	 de	 prioridade	 dos	 problemas	
segundo	esta	avaliação	técnica.	Ou	seja,	o	problema	que	apresentou	
um	maior	valor	é	considerado	prioritário	naquele	momento.

Entretanto,	 não	 pense	 que	 os	 outros	 problemas	 devem	 ser	
esquecidos,	 ok?	Esta	priorização	o	 ajuda	a	definir	 em	qual	 ordem	
esses	problemas	devem	ser	enfrentados,	a	partir	da	importância	que	
o	 problema	 tem	 para	 a	 comunidade	 e	 para	 o	 serviço,	 bem	 como	
da	capacidade	 técnica,	política	e	econômica	que	o	serviço	dispõe	
para	resolvê-lo.	Neste	momento,	entre	os	oito	possíveis	problemas	
elencados	por	você,	é	possível	afirmar	que	o	considerado	prioritário,	
aquele	que	deve	receber	as	ações	de	enfrentamento	num	primeiro	
momento,	é	o	que	obteve	maior	pontuação.
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Fique atento! Essa priorização é uma avaliação pessoal. Assim, pode ser 

que, mudando o ator que está pontuando, os resultados da priorização 

também mudem. Por isso, é importante envolver diferentes atores em 

todas as etapas do processo de planejamento, para que possamos 

selecionar um problema que realmente seja prioridade para sua realidade.

Para	dar	continuidade	ao	exercício,	responda	a	mais	estas	seguintes	
questões.	Após	realizar	este	exercício,	você	deverá	postá-lo	no	Bloco	
de	notas.

•	 Aponte	qual	foi	o	problema	priorizado:	

•	 Descreva,	 no	 fórum	 do	 Plano	 Operativo,	 como	 foi	 fazer	 esse	
exercício,	levando	em	consideração	a	clareza	das	informações,	o	
entendimento	dos	parâmetros,	entre	outras	informações	que	achar	
relevante	(essas	informações	serão	úteis	para	o	desenvolvimento	
do	próximo	instrumento	e	da	atividade	de	priorização	final):

Este	 exercício	 será	 fundamental	 nas	 próximas	 etapas	 do	 Plano	
Operativo,	pois	lhe	permitiu	conhecer	um	pouco	melhor	seu	território,	
identificar	 atores	 relacionados	à	assistência	 farmacêutica	e	elencar	
alguns	problemas.	

Nas	 próximas	 etapas	 do	 Plano	 Operativo,	 você	 vai	 novamente	
identificar	 e	 priorizar	 problemas,	 só	 que,	 desta	 vez,	 a	 atividade	
será	em	grupo,	com	os	atores	relacionados	ao	local/foco	do	Plano	
Operativo.	Com	o	problema	priorizado,	em	conjunto	com	os	atores,	
você	poderá	explicá-lo,	definir	objetivos,	operações	e	ações,	analisar	
a	viabilidade	e	o	como	implementá-lo.	Abordaremos	esses	assuntos	
nas	próximas	etapas.

	Até	lá!


