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RESUMO 

 

 

É importante esclarecer que o acesso a medicamentos é um componente indispensável para que 

as populações tenham uma cobertura universal e equânime de saúde, com resolutividade e 

qualidade. O Brasil tem adotado estratégias que visam ampliar o acesso a medicamentos 

seguros e eficazes, por meio de regulamentações de grande relevância para o sistema de saúde. 

Desta forma, objetiva-se melhorar o acesso aos medicamentos por parte dos pacientes da 

Unidade Básica de Saúde Pereira da Silva Neto no município Jardim do Mulato-PI. Trata-se de 

um projeto de intervenção que buscará alcançar as seguintes metas: realizar um levantamento 

de 100% da quantidade das medicações utilizadas na UBS/um dia; realizar uma reunião com 

100% dos gestores municipais para repassar o problema/ um dia; desenvolver uma planilha de 

pedidos com 100% das medicações utilizadas/3 meses; realizar grupos educativos para 70% da 

comunidade sobre o acesso das medicações/3 meses. Portanto, as desigualdades de acesso 

encontram-se como um dos principais problemas a serem enfrentados pela comunidade 

atendida pela equipe de saúde da UBS Pereira da Silva Neto, pois está longe de funcionar de 

forma efetiva, conforme os princípios e as diretrizes estabelecidos pelo SUS em relação a 

disponibilidade de medicamentos. Apesar da realidade enfrentada pela comunidade é possível 

construir estratégias de melhorias, derrotando com isso conformismo social, por meio da 

garantia ao acesso universal e equitativo aos medicamentos. 

 

DESCRITORES: Medicação. Acesso. Atenção Primária a Saúde. 

 

ABSTRACT 

 

It is important to clarify that access to medicines is an indispensable component for populations 

to have universal and equitable health coverage, with resolution and quality. Brazil has adopted 

strategies that aim to expand access to safe and effective medicines, through regulations of great 

relevance to the health system. Thus, the aim is to improve access to medicines by patients at 

the Basic Health Unit Pereira da Silva Neto in the municipality of Jardim do Mulato-PI. This is 

 
1 Autor-correspondente: Médico. Pós-graduanda em Saúde da Família pela UFPI. Trabalha como médico em 

uma Unidade Básica de Saúde do município Jardim do Mulato–PI. E-mail: macalixo19@gmail.com 
 
2 Orientadora.  

 



2 
 

an intervention project that will seek to achieve the following goals: carry out a survey of 100% 

of the number of medications used in the BHU / day; hold a meeting with 100% of municipal 

managers to go over the problem / one day; develop an order sheet with 100% of the medication 

used /3 months; Conduct educational groups for 70% of the community on access to 

medications /3 months. Therefore, inequalities of access are one of the main problems to be 

faced by the community served by the UBS health team Pereira da Silva Neto, as it is far from 

functioning effectively, according to the principles and guidelines established by SUS in 

regarding the availability of medicines. Despite the reality faced by the community, it is 

possible to build improvement strategies, thereby defeating social conformism, by guaranteeing 

universal and equitable access to medicines. 

 

DESCRIPTORS: Medication. Access. Primary Health Care. 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

É importante esclarecer que o acesso a medicamentos é um componente indispensável 

para que as populações tenham uma cobertura universal e equânime de saúde, com 

resolutividade e qualidade, sendo reconhecido pela Organização das Nações Unidas como um 

dos cinco indicadores relacionados a avanços na garantia do direito à saúde (ÁLVARES et al., 

2017).  

O Brasil tem adotado estratégias que visam ampliar o acesso a medicamentos seguros e 

eficazes, por meio de regulamentações de grande relevância para o sistema de saúde. O marco 

legal para assegurar o acesso aos medicamentos foi estabelecido com a lei 8080/19905 que 

estabeleceu o direito de todos os cidadãos à assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica (NASCIMENTO et al., 2017).  

No entanto, após inúmeros casos de desvios de qualidade, falsificações e controle 

sanitário ineficiente, em 1998 foi elaborada e publicada uma Política Nacional de 

Medicamentos com a finalidade de garantir o acesso da população aos medicamentos 

considerados essenciais. A referida política estabeleceu a adoção e implementação das 

diretrizes e prioridades para ação governamental, que consistem, dentre outros quesitos, na 

reorientação da Assistência Farmacêutica (AF) e adoção da Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (BARRETO et al., 2015). 

Em 2004 o Conselho Nacional de Saúde também reafirmou, por meio da Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), a necessidade do Sistema Único de Saúde 

(SUS) adotar ações para ampliação do acesso aos medicamentos, desenvolvimento e produção 

local de insumos e medicamentos de acordo com as necessidades brasileiras, promoção do uso 
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racional e a qualificação dos profissionais de saúde envolvidos com medicamentos (ÁLVARES 

et al., 2017). 

A garantia de acesso aos medicamentos é particularmente importante no âmbito da 

Atenção Primária em Saúde (APS), que se caracteriza como porta de entrada no SUS, e é parte 

integrante do processo de promoção, recuperação e prevenção de algumas das doenças mais 

prevalentes na população.  

Em 2015, o Brasil contava com mais de 40 mil unidades básicas de saúde (UBS) em 

funcionamento com um potencial cobertura de aproximadamente 70% da população brasileira 

(ORGANIZAÇÃO PAN-MERICANA DE SAÚDE-OPAS, 2015). Sendo assim, a avaliação do 

acesso aos medicamentos é de fundamental importância, uma vez que uma grande parcela da 

população brasileira, principalmente a de menor renda, depende de programas públicos e em 

especial dos medicamentos ofertados pelo Componente Básico da Assistência Farmacêutica do 

SUS (BARROS, 2016). Desta maneira, pretende-se construir uma proposta de intervenção para 

melhorar o acesso ao tratamento farmacológico em uma atenção básica. 

O município em que será realizada a intervenção chama-se Jardim do Mulato-PI, que 

possui uma população de 4.504 habitantes, com uma taxa de mortalidade infantil média de 

18.52 para 1.000 nascidos vivos e as internações devido a diarreias são de 0.7 para cada 1.000 

habitantes. Apresenta 0.4% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 98% de 

domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 0% de domicílios urbanos em vias 

públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio) 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA-IBGE, 2019). 

A rede de saúde deste município é constituída por um Núcleo de Apoio a Saúde da 

Família (NASF) tipo 1, um Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), duas Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), duas equipes de saúde da família. Não possui Serviço Móvel de 

Urgência (SAMU), Hospital Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Especialidades 

Odontológicas (CEO) e Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). 

Desta forma, quando a população necessita destes serviços indisponíveis são referenciados para 

outros municípios, como por exemplo, São Pedro.  

A intervenção será realizada com a comunidade de responsabilidade da UBS Bernardino 

Pereira da Silva Neto, sendo constituída por 2.220 pessoas e 540 famílias distribuídas em 

diversas localidades. A equipe de saúde é constituída por:  01 medico, 01 enfermeira, 01 técnica 

de enfermagem, 06 agentes comunitários de saúde (ACS). A estrutura física possui três 

consultórios, um auditório, um almoxarifado, uma sala espera, uma sala de procedimento. 

Nessa UBS são realizados atendimentos uma vez por mês. Os demais atendimentos são 
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realizados na zona rural, indo de povoado em povoado, sem estrutura física adequada, sendo 

que em três localidades são realizados os atendimentos em uma casa alugada e apenas uma 

delas possui energia elétrica. Em outras localidades são realizados atendimento em um colégio 

abandonado, outra é um postinho com 02 consultório e uma sala de espera.  

A comunidade de responsabilidade da UBS em questão são pessoas que trabalham na 

lavoura, a maioria reside em casas de alvenaria, mas com algumas comunidades com casas de 

taipa. Um dos problemas que mais despertou atenção para o desenvolvimento desta intervenção 

foram as dificuldades de acesso dessa comunidade as medicações prescritas, pois a farmácia da 

UBS sede é desestruturada e falta muitas medicações, além disso, as demais localidades não 

possui farmácia e ficam distantes da sede.  

As principais classes de medicamentos utilizadas são os anti-hipertensivos e anti-

glicemiantes, uma média de 30 medicações, por paciente, sendo distribuídos em média 3000 

comprimidos mensamente, porém menos da metade destes pacientes não recebem as 

medicações, pois elas estão sempre em falta.  

 Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é melhorar o acesso aos medicamentos por 

parte dos pacientes da Unidade Básica de Saúde Pereira da Silva Neto no município Jardim do 

Mulato-PI e como objetivos específicos são: realizar um levantamento de quais medicações são 

dispensadas mensalmente na unidade; otimizar a relação entre os gestores municipais e a 

compra de medicações suficientes para a comunidade adstrita; padronizar o pedido mensal de 

medicamentos para que sejam suficientes ao consumo; realizar grupos educativos com a 

comunidade sobre aceso das medicações. 

 

2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

• RESPONSABILIDADES PELA AQUISIÇÃO DAS MEDICAÇÕES NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

O acesso aos medicamentos tem sido um dos maiores desafios para os governos e 

autoridades em saúde mundiais (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE-OMS, 2016). A 

OPAS (2015) reconhece que para superar o problema é necessária uma mudança na orientação 

e organização dos sistemas de saúde, inclusive nas políticas e ações de AF. 

Essas mudanças devem acompanhar a dinâmica das sociedades, se voltando aos 

indivíduos, família e comunidade. Ademais, devem ser identificadas as barreiras para a garantia 
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do acesso às populações, que podem ser de ordem socioeconômica, geográfica, sociocultural e, 

certamente, organizacional (ÁVARES et al., 2017). 

Desde a criação da OMS (2016), os medicamentos têm sido considerados insumos 

prioritários para garantir o direito ao nível máximo de saúde. No final dos anos 70, após o 

lançamento do conceito de medicamentos essenciais e a partir da Conferência Mundial sobre 

Atenção Primária à Saúde (APS), os medicamentos passaram a constituir um dos elementos 

fundamentais para alcançar a meta de saúde para todos, representando uma das bases para a 

formulação de políticas farmacêuticas voltadas à saúde pública. 

Recentemente, a OPAS (2015) vem trabalhando a renovação da APS nas Américas, 

como uma estratégia para alcançar a cobertura da saúde universal, na qual o acesso a produtos 

e tecnologias de saúde é fundamental. No entanto, apesar de todos os esforços, parte da 

população ainda não tem acesso aos medicamentos, indicando a necessidade de mudar o 

enfoque das políticas e estratégias adotadas pelos países. É necessário desenvolver uma nova 

visão, onde são priorizados os indivíduos, famílias e comunidade, ao contrário da antiga lógica 

centrada no produto medicamento. 

O acompanhamento, o monitoramento e a avaliação da aplicação dos recursos 

financeiros transferidos entre os Fundos de Saúde, bem como os montantes aplicados pelas 

Secretarias Municipais de Saúde é realizado pelo RAG e pelo Relatório Quadrimestral de 

Gestão dos Recursos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2019). 

O RAG conterá as ações e serviços efetuados no âmbito da Assistência Farmacêutica na 

Atenção Básica à Saúde e sua execução orçamentária e será elaborado em conformidade com 

as orientações previstas na Portaria GM/MS nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que revoga 

a Portaria GM/MS nº 3.176, de 24 de dezembro de 2008 (BRASIL, 2019). 

O Relatório Quadrimestral da Gestão dos Recursos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica é instrumento de monitoramento da execução dos recursos e 

disponibilização dos medicamentos considerados essenciais no atendimento dos agravos 

prioritários na atenção básica em saúde. Conforme Deliberação CIB-RJ n° 2.661, de 26 de 

dezembro de 2013, ele deverá ser preenchido no formato do Anexo III, devendo as informações 

referente aos medicamentos adquiridos ser informado (BRASIL, 2019). 

Desta maneira, o acesso aos medicamentos envolve uma complexa rede de atores, 

públicos e privados, que desempenham diferentes papéis em função do contexto econômico, 

político e social dos diversos países (MATTOS et al., 2019). 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM), criada pela Portaria n.º 3.916, de 30 de 

outubro de 1998, como parte essencial da Política Nacional de Saúde, baseada nos princípios e 

https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTIyMDU%2C
https://www.saude.rj.gov.br/comum/code/MostrarArquivo.php?C=MTIyMDY%2C
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diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), constitui um dos elementos fundamentais para a 

efetiva implementação de ações capazes de promover a melhoria das condições de assistência 

à saúde da população. O seu propósito precípuo é o de garantir a necessária segurança, eficácia 

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

considerados essenciais (BRASIL, 2014).  

Uma das diretrizes para assegurar o disposto acima, foi a adoção da Relação de 

Medicamentos Essenciais (RENAME). Integram o elenco dos medicamentos essenciais aqueles 

produtos considerados básicos e indispensáveis para atender a maioria dos problemas de saúde 

da população. Esses produtos devem estar continuamente disponíveis aos seguimentos da 

sociedade que deles necessitem (BRASIL, 2014).  

Outra importante diretriz implementada com a publicação da PNM, foi a reorientação 

da Assistência Farmacêutica e sua adequação ao modelo descentralizado de gestão em saúde, 

atualmente vigente no Brasil. Esta política estabeleceu, além das diretrizes básicas, as 

prioridades e responsabilidades da Assistência Farmacêutica para os gestores federal, estaduais 

e municipais do SUS. 

A PNM preconizou a reorientação da assistência farmacêutica, de modo que a gestão 

das ações nesse campo se voltasse para todos processos relacionados aos medicamentos, não se 

restringindo apenas à sua aquisição e distribuição. A partir de então, a gestão da AF passou a 

ser descentralizada, orientada para a promoção do acesso e uso racional dos medicamentos 

(URM) (SILVA et al., 2017).  

A PNM denominou a AF como um “grupo de atividades relacionadas com o 

medicamento, destinada a apoiar as ações de saúde demandadas por uma comunidade.” Essas 

atividades deveriam envolver, entre outras, o abastecimento de medicamentos até o 

monitoramento da utilização desses produtos. Ao passo que as demandas para a 

operacionalização das prioridades da PNM foram sendo percebidas, especialmente o acesso 

com uso racional dos medicamentos, foi instituída a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF), por meio da Resolução nº 338, de 06 de maio de 2004 (BRASIL, 2019).  

A partir desse momento, a AF passou a ser tratada como o “conjunto de ações voltadas 

à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como coletiva, sendo o 

medicamento o insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional.” Desta forma, a 

importância da discussão e elaboração de medidas para que o SUS pudesse garantir o acesso e 

uso racional de medicamentos foi reforçada pela PNAF (LEITE et al., 2017).  

Na PNAF estão previstas uma ampla gama de ações para que o acesso a medicamentos 

e o uso racional sejam alcançados. Essas ações envolvem, prioritariamente, a seleção, 
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programação, aquisição, distribuição, dispensação de medicamentos, bem como, o 

acompanhamento e avaliação da sua utilização (GERLACK, 2016). 

Destaca-se a amplitude de atuação da AF, com suas diferentes práticas e com o 

medicamento como foco das ações. Estas ações podem ser representadas por um ciclo logístico, 

que se desenvolve mediante a gestão, com suporte profissional e tecnológico e monitoramento 

e avaliação constantes das etapas constitutivas (MENDES et al., 2015). 

De acordo com o Ministério da Saúde, para que os serviços farmacêuticos, sejam 

capazes de cumprir suas atribuições e promover o cuidado, é necessária a existência de 

condições mínimas relacionadas à área física, equipamentos, mobiliário, capacitação e 

treinamento de profissionais (BRASIL, 2014). 

Os serviços farmacêuticos no SUS compreendem atividades gerenciais e assistenciais e 

estão integradas aos serviços de saúde. Essas atividades têm por finalidade garantir a 

disponibilidade, qualidade e conservação dos medicamentos oferecidos pela rede pública, a sua 

efetividade, segurança e avaliação da terapêutica, bem como desenvolver ações de educação 

em saúde para usuários e educação permanente em saúde da equipe (BRASIL, 2014). 

 

• ACESSIBILIDADE AOS MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO BÁSICA 

 

A utilização de medicamentos é influenciada pela estrutura demográfica, fatores 

socioeconômicos, comportamentais e culturais, perfil de morbidade, características do mercado 

farmacêutico e pelas políticas governamentais dirigidas ao setor. A grande oferta de produtos, 

o marketing da indústria farmacêutica e o número de medicamentos prescritos são fatores que 

podem comprometer a qualidade do uso de medicamentos (COSTA et al., 2017).  

O aumento da prevalência de doenças crônicas no país, especialmente a hipertensão 

arterial, diabetes, artrite/artrose e depressão é resultado do rápido e crescente processo de 

envelhecimento da população brasileira nos últimos anos. Paralelamente a esse processo, há o 

crescimento da utilização de medicamentos, necessários para o controle e prevenção de 

problemas relacionados à saúde dos indivíduos (GOULART et al., 2014). 

A situação mundial do acesso a medicamentos essenciais é ainda considerada crítica. 

Embora o acesso à atenção à saúde seja um direito humano fundamental, no qual está incluído 

o acesso a medicamentos essenciais, a Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que cerca 

de dois bilhões de pessoas (1/3 da população mundial) não tem acesso regular a esses 

medicamentos (WHO, 2016). 
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Apesar do alto percentual de pessoas que ainda não tem acesso as medicações, a OMS 

(2017) destaca que a acessibilidade aos medicamentos (e seu consumo) têm aumentado em 

todos os países, segundo levantamento da Organização Mundial da Saúde. No Brasil, os 

recentes resultados do inquérito populacional sobre acesso e uso dos medicamentos indicam 

altos níveis de acesso aos medicamentos (LEITE et al., 2017). 

O processo de institucionalização de uma política pública pressupõe que 

comportamentos sociais, obrigações ou realidades passam a assumir um status de regra no 

pensamento social e na ação. Assim, a institucionalização da AF, com base em seu processo de 

reorientação definido na PNM, pode ter sido determinante no acesso aos medicamentos pela 

população brasileira nos últimos anos, principalmente na atenção básica (BARROS et al., 

2017). 

Apesar desses avanços e da relevância do acesso as medicações no âmbito da atenção à 

saúde, existem evidências que há fragilidades e deficiências na capacidade de gestão para que 

se cumpram seus preceitos. Estudos apontam que os serviços de atenção básica não atendem 

requisitos mínimos de qualidade, especialmente nos serviços de APS em municípios brasileiros 

(MENDES et al., 2015; SILVA et al., 2017).  

Essa situação torna-se preocupante uma vez que APS constitui a principal porta de 

entrada dos usuários no SUS que o acesso representa um dos atributos da qualidade dos 

serviços. Além disso, a APS possui papel relevante nos cuidados em saúde, pois representa o 

primeiro nível de contato de indivíduos, família e comunidade com o sistema de saúde. A 

atenção essencial ofertada pela APS deve estar provida de tecnologias, ser baseada em métodos 

práticos, cientificamente sólidos e socialmente aceitáveis (HELENA et al., 2015). 

Uma das recomendações da OMS para a área de medicamentos é que em todas as partes, 

as pessoas tenham acesso aos medicamentos essenciais que necessitam, que seja promovido o 

acesso equitativo e sustentável aos medicamentos essenciais, particularmente para os indigentes 

e os menos favorecidos (OMS, 2016) 

A ênfase, nos anos mais recentes, tem se reorientado para além da disponibilidade, 

abrangendo o campo mais amplo da qualificação do uso dos medicamentos. Tal abordagem 

inclui estratégias para que os pacientes recebam os medicamentos certos, no momento certo, 

que sejam utilizados da forma adequada, e que se beneficiem deles. Para tanto, os serviços de 

saúde necessitam desenvolver as atividades e empregar sua capacidade e recursos existentes 

para promover soluções sustentáveis que melhorem os resultados dos pacientes (ÁLVARES et 

al., 2017). 
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É importante mencionar que para aquisição do elenco de medicamentos está previsto o 

financiamento pelas três esferas de gestão (União, Estados e Municípios), sendo que dois 

grupos de medicamentos e insumos são financiados integralmente pelo Ministério da Saúde e 

entregues aos estados, sendo eles: medicamentos injetáveis para diabetes (insulinas NPH e 

Regular), anticoncepcionais e insumos para contracepção (SILVA et al., 2017). 

 

• DIFICULDADES PARA O FORNECIMENTO DAS MEDICAÇÕES NA 

ATENÇÃO BÁSICA 

 

Entre os problemas descritos na literatura estão: baixa disponibilidade de medicamentos, 

inadequação de estrutura física para armazenamento e atendimento, falta de recursos humanos 

qualificados, entraves de origens diversas nos processos de aquisição e logística, insuficiência 

ou atraso de repasses financeiros e dificuldades com fornecedores, entre outros (MATTOS et 

al., 2019; GERLACK, 2016). 

Dentro da estrutura das unidades de saúde a farmácia geralmente ocupa pequenos 

espaços, muitas vezes sem as condições mínimas necessárias para o armazenamento adequado 

de medicamentos. Os problemas encontrados vão desde o desabastecimento de medicamentos 

e má conservação no processo de armazenamento até a ausência total de orientação ao usuário 

quanto à utilização correta desses produtos (MENDES et al., 2015).  

Falhas no ciclo da AF, compreendidas entre a seleção, programação, aquisição, 

armazenamento e distribuição, podem comprometer o resultado final da cadeia, que é o 

recebimento do medicamento pelo usuário (HELENA et al., 2015). Esse panorama aponta um 

obstáculo para que o acesso aos medicamentos seja entendido como tecnologia inserida no 

contexto do acesso aos cuidados de saúde (BRUNO; LUIZA; OLIVEIRA, 2014).  

Estima-se que na APS do SUS há mais de 44.000 centros de saúde, os quais, em sua 

maioria, dispensam medicamentos. Destes, 33% contam com, pelo menos, um farmacêutico em 

sua equipe de trabalho. Em 90% dos municípios o gestor da AF municipal é um profissional 

farmacêutico (CARVALHO et al., 2017). Há alta prevalência do acesso total aos medicamentos 

no país: mais de 90% (incluindo setor público e privado); e cerca de metade de todos os 

medicamentos prescritos para doenças crônicas, em 2014, foram acessados em unidades de 

APS (BARROS et al., 2017; OLIVEIRA et al., 2016). 

Interessante notar que essa conexão entre o acesso aos medicamentos e acesso à saúde 

é fortalecida pela ideia de que o acesso à saúde não ocorre simplesmente pela disponibilidade 

de serviços ou produtos. É importante mencionar que não basta o serviço/produto estar 
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disponível, é necessário que sejam consideradas as suas características e a dos seus usuários, a 

partir do processo de utilização (BRUNO; LUIZA; OLIVEIRA, 2014).  

Segundo a OPAS (2015), existe uma série de desafios para o desenvolvimento de 

serviços farmacêuticos baseados na APS. Além da eliminação das dificuldades de acesso, 

estruturação e gestão dos serviços, cabe destacar o compromisso com a melhoria de resultados 

terapêuticos e de saúde.  

Para que isso ocorra é necessário que o farmacêutico seja parte da equipe 

multiprofissional e sua prática seja orientada no sentido contribuir para a obtenção de melhores 

estados de saúde da população, fazendo com o que os usuários de medicamentos façam o 

melhor uso desses produtos. Entre os componentes desta missão estão assegurar a eficácia dos 

medicamentos e prevenir os danos causados por eles, elementos que compõem o uso racional 

de medicamentos (CARVALHO et al., 2017). 

 

3. PLANO OPERATIVO               

 

Trata-se de um projeto de intervenção para melhorar o acesso aos medicamentos por 

parte dos pacientes da Unidade Básica de Saúde Pereira da Silva Neto no município Jardim do 

Mulato-PI. 

Incialmente o médico realizará uma reunião com toda equipe multiprofissional para 

informar sobre os objetivos e metas do projeto de intervenção e solicitar o apoio de todos. Neste 

dia será a técnica de enfermagem o levantamento da saída de todas as medicações da UBS e a 

quantidade de pacientes que sai sem essas medicações, pois ela também possui essas anotações. 

Com esse levantamento em mãos será construído uma solicitação de medicamentos mais 

fidedigno com a realidade da UBS. Após a construção desse pedido, o médico convocará uma 

reunião com os gestores do município para repassar esse levantamento e solicitar o apoio dos 

mesmos com a compra destes medicamentos. 

Em continuidade com a intervenção serão realizados três grupos educativos com a 

comunidade sobre o acesso das medicações, sobre o uso racional, sobre o uso indiscriminado e 

suas consequências. Essas ações educativas serão desenvolvidas por meio de palestras 

educativas, na própria UBS, com duração máxima de 40 min. A primeira será de 

responsabilidade do médico, a segunda da enfermeira e a terceira será realizada pela médico. 

Os recursos audiovisuais como retroprojeto e microfone serão de responsabilidade do 

profissional escalado para a ação.  
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O quadro 1 mostra uma síntese dos resultados pretendidos, por meio dos objetivos, 

metas e profissionais responsáveis.  

 

Quadro 1: Síntese das ações programadas 

 

SITUAÇÃO 

PROBLEMA 

OBJETIVOS METAS/ PRAZOS AÇÕES/ 

ESTRATÉGIAS 

RESP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acesso 

limitado da 

população às 

medicações na 

UBS 

Realizar um 

levantamento de 

quais 

medicações são 

dispensadas 

mensalmente na 

unidade; 

Realizar um 

levantamento de 

100% da quantidade 

das medicações 

utilizadas na 

UBS/um dia 

Toda equipe 

multiprofissional irá ajudar 

neste levantamento da 

saída destas medicações e 

será construído uma 

planilha de saída. 

1-ACS 

2-Enfermeira 

3-Médico 

4-Técnica de 

enfermagem 

Otimizar a 

relação entre os 

gestores 

municipais e a 

compra de 

medicações 

suficientes para 

a comunidade 

adstrita; 

Realizar uma 

reunião com 100% 

dos gestores 

municipais para 

repassar o 

problema/ um dia 

O médico irá realizar uma 

reunião com os gestores do 

município no intuito de 

traçar estratégias para a 

compra das medicações. 

1-Médico da 

equipe 

 

Padronizar o 

pedido mensal 

de 

medicamentos 

para que sejam 

suficientes ao 

consumo. 

 

Desenvolver uma 

planilha de pedidos 

com 100% das 

medicações 

utilizadas/  

3 meses 

A planilha de pedido 

mensal deverá ser 

discutida em reunião com a 

equipe mensalmente, bem 

como checagem pelo 

médico e pela enfermeira. 

 

1-Médico da 

equipe 

2-Enfermeira 

da equipe 

 

3-Agentes 

Comunitários 

de Saúde 

Realizar grupos 

educativos com 

a comunidade 

sobre aceso das 

medicações 

Realizar grupos 

educativos para 

70% da comunidade 

sobre o acesso das 

medicações/3 meses 

O médico e a enfermeira 

ficarão responsáveis por 

realizar três grupos 

educativos voltados ao 

acesos das medicações, uso 

racional e indiscriminado, 

assim como sua 

consequência. 

1-Médico da 

equipe 

2-Enfermeira 

da equipe 

 

 

4. CONCLUSÃO          

 

Portanto, as desigualdades de acesso encontram-se como um dos principais problemas 

a serem enfrentados pela comunidade atendida pela equipe de saúde da UBS Pereira da Silva 

Neto, pois está longe de funcionar de forma efetiva, conforme os princípios e as diretrizes 
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estabelecidos pelo SUS em relação a disponibilidade de medicamentos. Apesar da realidade 

enfrentada pela comunidade é possível construir estratégias de melhorias, derrotando com isso 

conformismo social, por meio da garantia ao acesso universal e equitativo como construção 

social no atendimento às necessidades da população. 
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