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RESUMO 

 

Considerando a escassez de estudos brasileiros que tratam do acesso geográfico às farmácias 

públicas e da força de trabalho farmacêutica, sendo necessários novos estudos sobre essas 

temáticas, o objetivo do estudo foi conhecer a distribuição e o acesso geográficos das farmácias 

públicas e a força de trabalho do farmacêutico, a fim de orientar os cuidados primários aos 

pacientes portadores de Doença Renal Crônica (DRC). Estudo descritivo, que utilizou o banco 

de dados do Sistema Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica. A amostra foi 

formada por pacientes portadores de DRC que utilizaram os medicamentos eritropoetina e/ou 

sacarato de hidróxido férrico para correção da anemia, entre julho de 2014 e dezembro de 2017, 

na Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), Minas Gerais, Brasil. As 

coordenadas geográficas dos endereços das farmácias públicas e dos pacientes e o cálculo das 

distâncias percorridas foram obtidas através do Google Maps® e Google Earth®. Todos os 33 

municípios da SRSD possuíam uma farmácia pública; com pelo menos 1 farmacêutico na 

assistência farmacêutica básica; 22 apresentaram pacientes usuários dos medicamentos 

estudados; 16 apresentaram acesso geográfico facilitado à pé e/ou de automóvel para os 

pacientes com DRC. Considerando os resultados encontrados, a oferta de serviços 

farmacêuticos pelas farmácias públicas da região pode ser uma estratégia para obtenção de 

melhores resultados em saúde dos pacientes renais crônicos. Em um cenário de incertezas e 

ameaças ao Sistema Único de Saúde devido ao Novo Regime Fiscal, conhecer a realidade de 

alguns municípios do Vale do Jequitinhonha, no que se refere ao acesso geográfico aos serviços 

de farmácia, representa importante estratégia de garantia ao acesso e uso racional dos 

medicamentos. 

 

Palavras-chave: Serviços comunitários de farmácia. Serviços de saúde. Acesso aos serviços 

                            de saúde. Recursos humanos em saúde. 
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ABSTRACT 

 

Considering the scarcity of brazilian studies that deal with geographical access to public 

pharmacies and the pharmaceutical workforce, and new studies on these topics are required, the 

objective of the study was to know the geographical distribution and access of public 

pharmacies and the workforce of the pharmacist, in order to orient the primary care to patients 

with Chronic Kidney Disease (CKD). Descriptive study, which used the database of the Sistema 

Integrado e Gerenciamento da Assistência Farmacêutica. The sample consisted of patients with 

CKD who used erythropoietin and / or ferric hydroxide saccharate to correct anemia between 

July 2014 and December 2017 at the Superintendência Regional de Saúde de Diamantina 

(SRSD), Minas Gerais, Brazil. The geographical coordinates of the addresses of the public 

pharmacies and the patients and the calculation of the distances covered were obtained through 

Google Maps® and Google Earth®. All 33 SRSD municipalities owned a public pharmacy; with 

at least 1 pharmacist in basic pharmaceutical care; 22 presented patients who were users of the 

drugs studied; 16 presented facilitated geographical access to foot and / or car for patients with 

CKD. Considering the results found, the provision of pharmaceutical services by public 

pharmacies in the region may be a strategy to obtain better health outcomes for chronic renal 

patients. In a scenario of uncertainties and threats to the Health Unic System due to the New 

Tax Regime, knowing the reality of some municipalities of the Jequitinhonha Valley, with 

regard to geographical access to pharmacy services, represents an important strategy to 

guarantee the access and rational use of medicines.  

 

Key words: Community pharmacy services. Health services. Health Services Accessibility.                 

                   Health Manpower.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

 A Doença Renal Crônica (DRC) é um importante problema de saúde pública no Brasil 

e em todo o mundo (BASTOS; BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010). Ela é definida como a perda 

progressiva da função renal, demonstrada pela taxa de filtração glomerular (TFG) menor que 

60 mL / min por 1,73 m², ou marcadores de danos nos rins, ou ambos, por pelo menos 3 meses 

de duração, independentemente da causa (WEBSTER et al., 2017). A DRC está associada à 

elevada mortalidade, morbidade e custos, além de impactar negativamente na qualidade de vida 

relacionada à saúde (BATISTA et al., 2017). 

 A DRC tem uma alta prevalência mundial estimada entre 11 e 13% na maioria dos 

países, associada ao envelhecimento da população, diabetes e hipertensão (HILL et al., 2016). 

Independente da etiologia da doença primária, os principais desfechos em pacientes com DRC 

são as suas complicações (anemia, acidose metabólica, desnutrição e alteração do metabolismo 

de cálcio e fósforo), decorrentes da perda funcional renal, óbito (principalmente, por causas 

cardiovasculares) e perda de função renal (BASTOS; BREGMAN; KIRSZTAJN, 2010). A 

anemia é a mais frequente complicação decorrente da perda da função renal (RACKI; 

MALETA, 2009). Isso devido à redução da produção de eritropoietina pelo rim; redução da 

sobrevivência dos glóbulos vermelhos e deficiência de ferro (WEBSTER et al., 2017). 

 Para tratamento da anemia, o Sistema Único de Saúde (SUS) fornece os medicamentos 

eritropoetina humana recombinante e sacarato de hidróxido férrico, por meio do Componente 

Especializada da Assistência Farmacêutica (CEAF), através da montagem de um processo 

administrativo, cujos critérios de inclusão dos pacientes são definidos por meio de Protocolos 

Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde (MS) (BRASIL, 2013, 

2017). Na Região Ampliada de Saúde do Jequitinhonha, o acesso aos medicamentos do CEAF 

se dar por meio do Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) da Superintendência Regional 

de Saúde de Diamantina (SRSD) (MINAS GERAIS, 2011). 

  O acesso a medicamentos é um direito humano fundamental (HUNT; KHOSLA, 2008), 

resultado da interação de uma rede de processos, eventos, atores e seus interesses, dentre eles, 

instituições de pesquisa e desenvolvimento, indústrias química e farmoquímica, agências 

reguladoras, sistemas e serviços de saúde, e do próprio usuário dos medicamentos 

(AUXILIADORA OLIVEIRA et al., 2016). 

 O acesso aos medicamentos deve ser medido considerando – se várias dimensões, tais 

como: disponibilidade física, definida pela relação entre o tipo e quantidade de produtos e 

serviços necessários e oferecidos; capacidade aquisitiva, sendo a relação entre preços de 
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produtos ou serviços e a capacidade do usuário de pagar por eles; acessibilidade geográfica, 

como a relação entre a localização dos produtos e serviços e a localização do usuário eventual 

destes produtos e serviços; e adequação, que se refere ao ajuste entre as características dos 

produtos e serviços e as expectativas e necessidades dos usuários, bem como às normas técnicas 

e legais de funcionamento (LUIZA; BERMUDEZ, 2004; BLUM; LUIZA; BERMUDEZ, 

2011). 

 A fim de verificar o acesso geográfico às farmácia públicas municipais dos pacientes 

com anemia decorrente da DRC é que se desenvolveu esse trabalho. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Caracterizar a distribuição geográfica das farmácias públicas e a força de trabalho do 

farmacêutico nos municípios sob jurisdição administrativa da Superintendência Regional de 

Saúde de Diamantina, Minas Gerais, Brasil. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

- Conhecer a distribuição geográfica das farmácias públicas municipais e da 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina; 

 - Determinar a relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o 

número de farmácias públicas por 10.000 habitantes; 

 - Determinar a distribuição geográfica dos pacientes com doença renal crônica 

portadores de anemia em relação às farmácias públicas municipais; 

 - Caracterizar a Rede de Assistência Farmacêutica dos municípios que compõem a 

Superintendência Regional de Saúde de Diamantina em relação ao número de farmacêuticos na 

assistência farmacêutica básica e a população; 

 - Determinar o acesso geográfico aos medicamentos eritropoetina humana recombinante 

e sacarato de hidróxido férrico dos pacientes com anemia decorrente da doença renal crônica. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 Doença Renal Crônica 

  

A doença renal crônica (DRC) é um importante problema de saúde pública, não só no 

Brasil, mas em todo o mundo, acometendo cerca de 10 – 12% da população em geral, causando 

impacto negativo na expectativa e qualidade de vida de seus portadores, requisitando porção 

significativa do orçamento para a saúde (ALVES et al., 2017; PICCOLLI et al., 2017). Todos 

os estágios da DRC estão associados a riscos aumentados de morbidade cardiovascular, 

mortalidade prematura e / ou diminuição da qualidade de vida. A DRC é geralmente 

assintomática até os estágios mais avançados e faltam dados precisos de prevalência (HILL et 

al., 2016). 

 Em revisão sistemática com metanálise, a prevalência de DRC em países da África foi 

de 8,66%; Índia, 13,10%; Iran, 17,95%; China, Taiwan e Mongólia 13,18%; Estados Unidos e 

Canadá, 15,45% e Europa, 18,38% (HILL et al., 2016). No Brasil, dados sobre a prevalência 

de DRC na população em geral são imprecisos. Em estudo com indivíduos que passaram por 

internação hospitalar, foi encontrada a prevalência de 12,7% (PINHO; SILVA; PIERIN, 2015); 

Outro trabalho com adultos atendidos pela Estratégia de Saúde da Família, verificou-se a 

prevalência de 32,53% (PEREIRA et al., 2016). Em estudo transversal com indivíduos 

entrevistados pela Pesquisa Nacional de Saúde de 2013, a prevalência de DRC foi de 1,4% 

(MOURA et al., 2015). Adicionalmente, a revisão sistemática da literatura de Marinho et al. 

(2017), concluiu que entre 3 – 6 milhões de pessoas teriam a doença, e que, aproximadamente, 

100.000 recebem diálise no Brasil. 

 Segundo as Diretrizes para Avaliação e Manuseio da Doença Renal Crônica na Prática 

Clínica (Kidney Disease Improvement Global Outcomes - KDIGO), a DRC é definida como 

sendo anormalidades funcionais ou estruturais dos rins, presentes por mais de três meses, com 

implicações para a saúde do paciente e classificada de acordo com a causa, a taxa de filtração 

glomerular (TFG) e a albuminúria (LEVIN et al.,2013). Ainda de acordo com essas diretrizes, 

é possível avaliar a evolução da doença, com as probabilidades de ocorrência de desfechos, 

como mortalidade por todas as causas, mortalidade cardiovascular, DRC progressiva, 

necessidade de terapia renal substitutiva (TRS) e o impacto da injúria renal aguda na perda 

funcional renal no longo prazo (MASTROIANNI KIRSZTAJN et al., 2014). 

Em 2014, o Ministério da Saúde (MS) publicou as Diretrizes Clínicas para o Cuidado 

ao Paciente com Doença Renal Crônica – DRC no Sistema Único de Saúde (SUS), com o 
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objetivo de orientar as equipes multiprofissionais sobre o cuidado da pessoa sob o risco ou com 

diagnóstico de DRC, abrangendo a estratificação de risco, estratégias de prevenção, diagnóstico 

e o seu manejo clínico (BRASIL, 2014a). 

A progressiva perda da função renal resulta em manifestações clínicas, dentre as quais 

a anemia, que é frequente nos pacientes com DRC (RACKI; MALETA, 2009). Segundo 

Abensur (2010) e Kohagura et al. (2009), a prevalência e a intensidade da anemia estão 

relacionadas ao estágio da doença renal, enquanto que a deficiência relativa/redução na 

produção de eritropoetina constitui sua principal causa (BASTOS; BREGMAN; KIRSZTAJN, 

2010; CANZIANI et al., 2006). Isso ocorre porque os rins produzem esse hormônio, que 

estimula a produção de eritrócitos e, quando há DRC, a produção do mesmo não ocorre em 

níveis suficientes (BASTOS; KIRSZTAJN, 2011). 

 Além da deficiência de eritropoetina, outras situações podem contribuir para a 

ocorrência de anemia em portadores de DRC, tais como deficiência de ferro, ácido fólico e 

vitamina B12, perdas sanguíneas, hemólise, hiperparatireoidismo e inflamação, e essas devem 

ser pesquisadas antes da introdução da terapia de reposição de eritropoetina, sendo a mais 

comum a deficiência de ferro (52,0%) (ABENSUR, 2010; ABENSUR; BASTOS; CANZIANI, 

2006).  Além disso, deve-se monitorar os níveis de hemoglobina e reservas de ferro dos 

pacientes, tendo em vista que níveis de hemoglobina acima de 12 g/dL, de um modo geral, não 

são recomendados, pois há risco de propiciar a ocorrência de eventos cardiovasculares e de 

aumentar o risco de morte nos pacientes em tratamento dialítico (COYNE, 2009; LOCATELLI 

et al., 2008). 

  

3.2 Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde 

 

Com a sua institucionalização por meio da publicação da Lei 8.080/90 (BRASIL, 1990), 

o SUS vem implementando estratégias para efetivação da assistência farmacêutica (AF) 

enquanto política pública, indispensável à integralidade da atenção à saúde como direito social 

e dever do Estado (COSTA et al., 2017).  

Dentre essas estratégias, a Política Nacional de Medicamentos (PNM) e a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF) representam a busca por parte do MS de 

reorientação e institucionalização da AF, sendo exemplos de ações político-normativas com 

repercussão no financiamento, na estruturação e organização dos serviços farmacêuticos nos 

diversos espaços operativos do SUS (SOUZA et al., 2017).  
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A AF constitui um dos sistemas de apoio das redes de atenção à saúde, juntamente com 

o sistema de apoio diagnóstico e terapêutico e os sistemas de informação em saúde, com foco 

na garantia do acesso e do uso racional de medicamentos (MENDES, 2010). Compreendem-se 

como componentes da AF a gestão técnica da AF e a gestão clínica do medicamento (CORRER; 

OTUKI; SOLER, 2011). 

 A gestão técnica da AF se caracteriza como um conjunto de atividades farmacêuticas 

correlacionadas, com foco na qualidade, no acesso e no uso racional de medicamentos, ou seja, 

nas etapas do ciclo logístico do medicamento: a produção, seleção, programação, aquisição, 

distribuição, armazenamento e dispensação dos medicamentos (MARIN et al., 2003; PERINI, 

2003).  

A gestão clínica do medicamento está relacionada com a atenção à saúde e os resultados 

terapêuticos efetivamente obtidos, tendo como foco principal o usuário, configurando-se como 

uma atividade assistencial fundamentada no processo de cuidado. O medicamento deve estar 

disponível no momento certo, em ótimas condições de uso e deve ser fornecido juntamente com 

informações que possibilitem sua correta utilização pelo usuário (SOLER et al., 2010). 

As ações técnico-gerenciais são estruturadas para dar conta da logística do ciclo do 

medicamento, enquanto as ações técnico-assistenciais têm como foco central de ação o paciente 

e como ator principal o farmacêutico, que, ressignificando seu ser, seu saber e o seu fazer, 

reelabora suas estratégias e métodos de trabalho (CORRER; OTUKI; SOLER, 2011). 

Segundo Vieira e Zucchi (2014), a gestão da AF em parte está relacionada à capacidade 

de alocar e gerenciar recursos técnicos e administrativos para assegurar o acesso e o uso racional 

de medicamentos e que, as atividades relativas ao campo da gestão devem ser desenvolvidas 

satisfatoriamente para concretização do acesso a medicamentos e assistência terapêutica 

integral.  

No Brasil, a disponibilidade de medicamentos pelo SUS está organizada em blocos de 

financiamento da AF (BRASIL, 2007). Essa alocação em forma de blocos define os entes 

responsáveis pelo financiamento, buscando assegurar o fornecimento regular dos 

medicamentos aos cidadãos (FRITZEN; MOTTER; PANIZ, 2017). Diante disso, a AF foi 

dividida em três componentes, a saber: Componente Básico da Assistência Farmacêutica, 

Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica e Componente Especializado da 

Assistência Farmacêutica (CEAF). 

Desde 2009, o CEAF é a estratégia do SUS que visa garantir a integralidade do 

tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, superando as barreiras que impediam 

efetivamente o acesso aos medicamentos, principalmente para o tratamento de doenças crônicas 
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em que os diversos níveis de atenção à saúde estão envolvidos (BRASIL, 2010). Para atingir 

este objetivo, o MS criou a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 

(CONITEC), definiu Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), novas tecnologias 

foram incorporadas na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME), e o 

financiamento dos medicamentos de alto custo foi reorganizado entre as diferentes esferas de 

governo (BRASIL, 2013, 2014d). 

Entre as doenças cobertas pelo CEAF, está a DRC. Por meio do programa, são 

fornecidos medicamentos para tratamento das principais comorbidades como anemia, distúrbio 

mineral e ósseo, hiperfosfatemia, dentre outras. Além dessas, são fornecidos imunossupressores 

para os transplantados renais (BRASIL, 2013). No caso da anemia, são disponibilizados a 

eritropoetina e o sacarato de hidróxido férrico. Para ter acesso aos medicamentos, o paciente 

deve montar um processo administrativo de solicitação de medicamento e atender a critérios de 

inclusão, conforme a Portaria SAS/MS n° 226/2010, alterada pela Portaria SAS/MS nº 

365/2017 (BRASIL, 2010, 2017). 

Na Região Ampliada de Saúde Jequitinhonha, o acesso aos medicamentos do CEAF se 

dá por meio do Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) da Superintendência Regional de 

Saúde de Diamantina (SRSD). Com sede no município de Diamantina, a SRSD objetiva, dentre 

outras funções, orientar os gestores municipais quanto às políticas e diretrizes instituídas pelo 

nível estadual, inclusive no que tange a construção da Rede de Atenção à Saúde (GALVÃO; 

BODEVAN; SANTOS, 2015). Esta Região é composta por 23 municípios divididos em duas 

microrregiões: Diamantina e Minas Novas/Turmalina/Capelinha (MINAS GERAIS, 2017). 

Além dessas duas microrregiões, outros 4 municípios da microrregião de Guanhães e 6 

municípios da microrregião de Araçuaí estão sob jurisdição administrativa da SRSD, 

totalizando 33 municípios (SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DE MINAS GERAIS, 

2017). 

Os marcos legais e a forma como a AF foi incorporada ao SUS evidenciam a relevância 

dada a ela no âmbito da atenção à saúde. Entretanto, para que de fato as políticas estabelecidas 

pelo Estado sejam implementadas, é preciso que sejam assegurados os recursos necessários à 

execução das atividades e também que sua gestão seja eficaz, efetiva e eficiente (VIEIRA, 

2010). No entanto, o que se percebe é um descompasso entre os objetivos fixados por essas 

normativas e o que se observa na realidade nacional (GERLACK et al., 2017). 
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3.3 O Acesso aos Medicamentos  

 

O impacto econômico dos produtos farmacêuticos é substancial, representando de 15 a 

30% dos gastos com saúde em economias em transição e de 25 a 66% em países em 

desenvolvimento. Em países de baixa renda, os produtos farmacêuticos representam o maior 

gasto público em saúde após os custos com pessoal e o maior gasto em saúde domiciliar. Sendo 

que a despesa com doenças graves na família, incluindo medicamentos, é uma das principais 

causas do empobrecimento das mesmas. Apesar do potencial impacto na saúde e dos gastos 

substanciais com medicamentos, a falta de acesso a medicamentos essenciais, o uso irracional 

de drogas e a baixa qualidade dos medicamentos continuam a ser problemas de saúde pública 

globais (WHO, 2018). 

O acesso a medicamentos é um direito humano fundamental (HUNT; KHOSLA, 2008), 

resultado da interação de uma rede de processos, eventos, atores e seus interesses, dentre eles, 

instituições de pesquisa e desenvolvimento, indústrias química e farmoquímica, agências 

reguladoras, sistemas e serviços de saúde, e do próprio usuário dos medicamentos 

(AUXILIADORA OLIVEIRA et al., 2016). 

Trabalho que avaliou o acesso a medicamentos para tratar doenças crônicas não 

transmissíveis no Brasil, sob perspectiva multidimensional, considerando disponibilidade, 

acessibilidade geográfica, capacidade aquisitiva e aceitabilidade, encontrou prevalências de 

94,3%, 5,2% e 0,5% para acesso total, parcial e nulo. Nesse mesmo trabalho, a acessibilidade 

geográfica foi semelhante no SUS e nas farmácias privadas (72,0%). A disponibilidade total de 

medicamentos foi de 45,2% no SUS, 67,4% no Programa Farmácia Popular e 88,5% nas 

farmácias privadas (AUXILIADORA OLIVEIRA et al., 2016). 

Em estudo sobre a prevalência e os fatores associados ao acesso de usuários a 

medicamentos no SUS que tiveram prescrição no próprio sistema público, com base nos dados 

da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2008, verificou-se que a prevalência de 

acesso a todos os fármacos no SUS foi de 45,3% (BOING et al., 2013). Trabalho mais recente 

de Matta et al. (2018) constatou que entre os usuários exclusivos do SUS, a fonte de obtenção 

de medicamentos mais utilizada pelos usuários foi a farmácia pública, tendo-se encontrado 

39,4% de indivíduos e apenas 10,3% se declaram usuários da farmácia popular. Também foi 

obtido alto percentual de indivíduos usuários do SUS que recorrem às farmácias privadas como 

fonte única de medicamentos (21,8%).  

 Em revisão sistemática sobre o perfil de estudos e os resultados dos indicadores de 

acesso aos medicamentos no Brasil, que incluiu 29 estudos sobre medicamentos, verificou-se 
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que os estudos tiveram foco na disponibilidade e nenhum estudo avaliou todas as dimensões do 

acesso. Além disso, o nível de acesso foi variável entre os estudos. Segundo os autores da 

revisão, faz – se necessário diretriz para avaliar acesso aos medicamentos, que fomente 

comparações e avaliações de desempenho dos sistemas de saúde ao longo do tempo 

(ÁLVARES et al., 2016). 

 O acesso a farmácias comunitárias é outro aspecto importante do acesso a 

medicamentos. A falta de acesso geográfico a uma farmácia reduz a capacidade das pessoas 

para obter medicamentos e os conselhos profissionais de que precisam para usar o medicamento 

de forma adequada. Apesar disso, há poucas pesquisas sobre números e localização de 

farmácias na comunidade e suas implicações para o acesso a medicamentos e serviços de 

farmácia (KELLING, 2015). 

 No Canadá, há estudos que avaliaram o acesso geográfico às farmácias comunitárias, 

considerando acesso facilitado quando o usuário morava até 800 metros a pé ou 5 quilômetros 

de carro, visto que nesse país, a farmácia é fonte de diversos serviços de atenção primária, como 

triagem e monitoramento de doenças, vacinação e apoio diagnóstico (LAW et al., 2011, 2013). 

Já Norris et al. (2014), que avaliaram o acesso geográfico a farmácias em áreas urbanas e rurais 

da Nova Zelândia, definiram como acesso facilitado uma distância de 5 Km em áreas urbanas 

e 25 Km em áreas rurais. Para os autores, examinar como a proximidade geográfica das 

farmácias influencia o acesso dos usuários aos serviços farmacêuticos, bem como os resultados 

de saúde e a adesão à terapia deve ser alvo de pesquisas. 

 Em trabalho de Almeida-Brasil et al. (2016), que avaliou as barreiras de acesso aos 

medicamentos para tratamento da doença de Alzheimer fornecidos pelo SUS por meio do 

CEAF, verificou – se que a distância entre o município de residência e a Superintendência 

Regional de Saúde (SRS), influência no tempo gasto para o trâmite administrativo do processo 

de solicitação dos medicamentos, dificultando o acesso do paciente ao medicamento. O tempo 

foi maior para pacientes que residiam em municípios diferentes daqueles da SRS, sendo que 

quanto maior a distância entre os dois municípios, maior o tempo médio gasto. 

Entretanto, acesso geográfico, por si só, não garante acesso ao profissional farmacêutico 

e aos serviços de saúde (KELLING, 2015). Além disso, questões econômicas e de mercado, 

concentram as farmácias e a força de trabalho em localidades urbanas e menos carentes (WARD 

et al., 2014). 
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3.4 Força de Trabalho da Assistência Farmacêutica no Sistema Único de Saúde  

 

O desenvolvimento de trabalhadores de saúde capazes, motivados e apoiados é essencial 

para superar os gargalos que impedem o alcance de objetivos de saúde nacionais e globais. A 

força de trabalho representa um fator de grande importância nos sistemas de saúde, sendo 

imprescindível à promoção e ao avanço da saúde, estando ligada quantitativa e qualitativamente 

aos bons resultados alcançados (OMS, 2007). 

Em seu Relatório Mundial de Saúde 2006, a OMS (2007) ainda afirma que a força de 

trabalho em saúde vem sofrendo enorme pressão, decorrente da transição demográfica e 

epidemiológica, das políticas de financiamento, dos avanços tecnológicos e expectativas dos 

consumidores. 

Assim como no mundo, no Brasil, a escassez de recursos financeiros, com sobrecarga 

dos municípios em relação aos custos financeiros, e os limites impostos pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, são fatores determinantes da baixa capacidade dos municípios na 

gestão da força de trabalho, desde a contratação, composição, distribuição das equipes e fixação 

dos profissionais para cobrir as demandas dos serviços (RIZZOTTO et al., 2014). 

O SUS, desde sua criação, ampliou o número de postos de trabalho em todos os níveis 

de atenção, especialmente na atenção básica (AB), expandindo e diversificando a força de 

trabalho em saúde, com aumento do número de médicos e enfermeiros e inclusão de outras 

categorias profissionais tais como fisioterapeutas, farmacêuticos, nutricionistas, 

fonoaudiólogos, profissionais de educação física, entre outros (CARVALHO et al., 2016). 

Paim et al. (2011) afirmam que o SUS possui mais de 60% dos estabelecimentos do 

setor saúde, absorvendo em torno de 80% da força de trabalho do setor, o que representa quase 

dois milhões de empregos do país. Estima-se que 52% dos enfermeiros, 44% dos médicos, 27% 

dos dentistas, 11% dos farmacêuticos e 10% dos psicólogos são funcionários públicos. 

A grande maioria dos estudos brasileiros sobre força de trabalho em saúde se refere à 

categoria de enfermagem em seus diversos campos de atuação (MACHADO; POZ, 2015), 

havendo poucos estudos em relação às outras categorias de profissionais de nível superior. Um 

desses estudos, é o de Carvalho et al. (2016), que trata da expansão e diversificação da força de 

trabalho na AB do SUS. Nesse estudo, as autoras apontam o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família como uma importante estratégia para a inserção de outras categorias profissionais na 

AB, especialmente fisioterapeutas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas e 

farmacêuticos. 
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No Brasil, apesar de estudos como o de Carvalho et al. (2016) que mostrou um 

crescimento da categoria farmacêutica como força de trabalho da AB, a uma taxa de 75%, entre 

2008 e 2013, verifica-se que profissionais de nível técnico e outras categorias profissionais 

atuam nos serviços de dispensação de medicamentos públicos e privados (ARRAIS; 

BARRETO; COELHO, 2007; VEBER et al., 2011). 

Considerando a força de trabalho farmacêutica, verifica – se que tanto o número de 

farmacêuticos quanto o número de farmácias variam amplamente entre os países (WHO, 

2016a). Além disso, para alcançar o acesso equitativo, é necessário garantir a disponibilidade 

de força de trabalho qualificada do farmacêutico e farmácias com adequadas instalações, 

distribuídas em todo o país (FIF, 2017; WHO, 2016b). 

Diante disso, conhecer a força de trabalho da AF na AB é imprescindível para a 

avaliação das conquistas e desafios relativos à gestão da disponibilidade, acesso e utilização de 

medicamentos no Brasil (CARVALHO et al., 2017). 

Nesse contexto, foi desenvolvida a Pesquisa Nacional sobre Acesso, Utilização e 

Promoção do Uso Racional de Medicamentos (PNAUM) (BRASIL, 2012). A PNAUM foi 

realizada mediante duas estratégias de abrangência nacional: um inquérito populacional e um 

componente serviços. A PNAUM – Serviços teve como objetivo principal caracterizar a 

organização dos serviços de AF na AB do SUS, tendo em vista o acesso e a promoção do uso 

racional de medicamentos, identificando e discutindo os fatores que interferem na consolidação 

da AF na AB no âmbito municipal (ÁLVARES et al., 2017). 

No país, é crescente à ênfase da utilização da farmácia como fornecedor de serviços de 

cuidados primários de qualidade para a população, principalmente para pacientes em uso 

crônico de medicamentos. Neste sentido, a publicação da lei 13.021/14 é um avanço regulatório 

ao definir a farmácia como um serviço de saúde voltada ao atendimento farmacêutico e 

assistência técnica e clínica (BRASIL, 2014b). 

 

3.5 Serviços Farmacêuticos e o Manejo da Doença Renal Crônica 

 

Segundo a Organização Pan - Americana de Saúde (OPAS), serviços farmacêuticos é 

um conjunto de ações desenvolvidas pelo farmacêutico ou sob sua coordenação, no sistema de 

saúde, que buscam garantir atenção integral às necessidades e problemas de saúde da 

população, individual ou coletivamente, tendo o medicamento como um dos elementos 

essenciais, contribuindo para o seu acesso e seu uso racional (OPAS, 2013). 
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É fundamental a percepção de que a disponibilidade dos medicamentos precisa estar de 

acordo com o quadro epidemiológico, com suficiência, regularidade e qualidade apropriada, e 

mais, os serviços precisam orientar o uso correto dos medicamentos e, quando necessário, 

monitorar a sua utilização (BRASIL, 2014c). 

Os PCDT do MS orientam quanto a necessidade de acompanhamento e monitoramento 

do tratamento dos usuários de medicamentos do CEAF (BRASIL, 2010, 2014d). O PCDT da 

anemia na DRC, por exemplo, estabelece parâmetros clínicos e laboratoriais para o 

fornecimento e ajuste das doses da eritropoetina e do sacarato de hidróxido férrico, com base 

em evidências científicas e visando os melhores resultados clínicos (BRASIL, 2017). Esse 

acompanhamento pode ser realizado pelo profissional farmacêutico, conforme literatura 

científica. 

Em revisão sistemática de Salgado et al. (2013), verificou-se que a implementação de 

protocolos de atuação previamente acordados entre os membros da equipe de saúde, e em que 

o farmacêutico possui autonomia para iniciar, substituir, ou suspender terapêutica no âmbito do 

protocolo, foi descrita em vários estudos com resultados clínicos positivos. Em relação à 

anemia, a utilização desses protocolos por farmacêuticos levou a um menor tempo para alcance 

dos níveis alvo de hemoglobina e adequação das reservas de ferro em pacientes com DRC. 

Pacientes com DRC, do ponto de visto terapêutico, são doentes complexos, visto que 

utilizam de 11 a 12 medicamentos por dia, chegando a 17 a 25 doses diárias, quando nos 

estágios finais da doença (PAI et al., 2013). Essa situação desencadeia vários problemas 

relacionados com medicamentos (PRM). PRM é um problema de saúde, relacionado ou 

suspeito de estar relacionado à farmacoterapia, que interfere ou pode interferir nos resultados 

terapêuticos e na qualidade de vida do usuário. O PRM pode ser decorrente de causas 

relacionadas ao sistema de saúde, ao usuário e seus aspectos bio-psico-sociais, aos profissionais 

de saúde e ao medicamento. A identificação de PRM segue os princípios de necessidade, 

efetividade e segurança, próprios da farmacoterapia (IVAMA et al., 2002). 

Em trabalho de Cardone et al. (2010), verificou-se que a identificação de PRM em 

pacientes com DRC demonstram efeitos importantes na saúde: a melhoria da qualidade de vida, 

diminuição das hospitalizações evitáveis e tempo de permanência e menores custos para o 

sistema de saúde. Segundo os autores, deve-se investir em estratégias que podem resolver os 

PRM, tais como a implementação de políticas e diretrizes de uso de medicamentos, 

identificação imediata de questões de adesão, empoderamento dos pacientes para a tomada de 

decisão em saúde, uso de sistemas de apoio a decisões como prescrição eletrônica e 

incorporação do farmacêutico clínico à equipe multidisciplinar. 
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Peter, Wazny e Patel (2013) defendem que os farmacêuticos são os profissionais ideais 

da equipe de saúde para abordar as lacunas de educação e comunicação entre pacientes, 

provedores e o próprio sistema de saúde, que contribuem para os PRM e para a adesão 

inadequada aos medicamentos. Para os autores, há oportunidades de atuação para os 

farmacêuticos clínicos na AB e na farmácia comunitária, no atendimento de pacientes com DRC 

em estágios iniciais, auxiliando na prevenção e interrupção da progressão da doença. 

A reconciliação de medicamentos e a prestação de serviços de gerenciamento de 

medicamentos podem identificar e resolver os PRM, melhorando o quadro de saúde dos 

pacientes com DRC e reduzindo o custo total dos cuidados (PAI et al., 2013). Para De Sampaio 

Viana (2017), unidades de diálise, ao incluir os farmacêuticos como membros integrais de suas 

equipes multidisciplinares, beneficiam - se com profissionais qualificados e detentores de 

formação específica no âmbito do medicamento. 

Importante salientar que são necessários esforços para investir na educação 

farmacêutica com objetivo de capacitar e habilitar profissionais para os serviços clínicos, 

especialmente aqueles voltados ao manejo das condições crônicas de saúde. Nesse aspecto, 

percebe-se um contexto favorável no país, tendo em vista a publicação da Resolução CNE/CES 

nº 6/2017, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em 

Farmácia (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). Segundo esse documento, um dos eixos de 

formação é o Cuidado em Saúde, que requer o desenvolvimento de competências para 

identificar e analisar as necessidades de saúde individual, familiar e coletiva. 

Além disso, o Conselho Federal de Farmácia (CFF) vem desenvolvendo ações, como a 

publicação das Resoluções 585/2013 e 586/2013, que regulamentam a atuação clínica do 

farmacêutico e a prescrição farmacêutica (CFF, 2013a, 2013b); e programas como o Programa 

de Suporte ao Cuidado Farmacêutico na Atenção à Saúde (PROFAR), que buscam investir no 

cuidado farmacêutico direto ao paciente, à família e à comunidade, com foco na redução da 

morbimortalidade relacionada ao uso dos medicamentos, promoção da saúde e prevenção de 

doenças e outras condições (CFF, 2016). 
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Este estudo foi desenvolvido junto ao Programa de Pós-Graduação em Ciências 

Farmacêuticas do Departamento de Farmácia da Universidade Federal dos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri. Diante da importância da publicação de pesquisas para o 

desenvolvimento científico, esta dissertação foi estruturada na forma de artigo científico. 
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RESUMO 

 

O objetivo do estudo foi conhecer a distribuição geográfica das farmácias públicas e a força de 

trabalho do farmacêutico, a fim de orientar os cuidados primários aos pacientes portadores de 

Doença Renal Crônica (DRC). Estudo descritivo, que utilizou o banco de dados do Sistema 

Integrado de Gerenciamento da Assistência Farmacêutica. A amostra foi formada por pacientes 

portadores de DRC que utilizaram os medicamentos eritropoetina e/ou sacarato de hidróxido 

férrico para correção da anemia, entre julho de 2014 e dezembro de 2017, na Superintendência 

Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), Minas Gerais, Brasil. Todos os 33 municípios da 

SRSD possuíam uma farmácia pública; 20 apresentaram razão entre número de farmacêuticos 

por 10.000 habitantes maior ou igual a 1; 22 apresentaram pacientes usuários dos medicamentos 

estudados; 16 apresentaram acesso geográfico facilitado à pé e/ou de automóvel para os 

pacientes com DRC. Em um cenário de incertezas e ameaças ao SUS devido ao Novo Regime 

Fiscal, conhecer a realidade de alguns municípios do Vale do Jequitinhonha, no que se refere 

ao acesso geográfico aos serviços de farmácia, representa importante estratégia de garantia ao 

acesso e uso racional dos medicamentos. 

 

Palavras-chave: Serviços comunitários de farmácia, Serviços de saúde, Acesso aos serviços 

de saúde, Recursos humanos em saúde 
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ABSTRACT 

 

The objective of the study was to know the geographical distribution of public pharmacies and 

the pharmacist's workforce in order to orient primary care to patients with Chronic Kidney 

Disease (CKD). Descriptive study, which used the database of the Sistema Integrado de 

Gerenciamento da Assistência Farmacêutica. The sample consisted of patients with CKD who 

used erythropoietin and / or ferric hydroxide saccharate to correct anemia between July 2014 

and December 2017 at the Superintendência Regional de Saúde de Diamantina (SRSD), Minas 

Gerais, Brazil. All 33 municipalities owned a public pharmacy; 20 showed a ratio between 

number of pharmacists per 10,000 inhabitants greater than or equal to 1; 22 presented patients 

who were users of the drugs studied; 16 presented facilitated geographical access on foot and / 

or by car for patients with CKD. In a scenario of uncertainties and threats to the SUS due to the 

New Tax Regime, knowing the reality of some municipalities of the Jequitinhonha Valley, with 

regard to geographical access to pharmacy services, represents an important strategy to 

guarantee the access and rational use of medicines. 

 

Key words: Community pharmacy services, Health services, Health Services Accessibility, 

Health Manpower 
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Introdução  

As doenças crônicas e o uso dos medicamentos estão ligados a prestação de cuidados primários 

ofertados nos serviços da farmácia1,2. O aumento da demanda nos serviços de atenção primária 

à saúde (APS)3 levou a um crescimento da força de trabalho nesse setor e contribuíram para a 

ampliação do papel dos farmacêuticos4,5.  

 O farmacêutico é especialista em medicamentos e é membro vital da equipe de saúde; 

tem papel importante no monitoramento contínuo da farmacoterapia de pacientes portadores de 

doenças crônicas1; na prestação de cuidados primários na comunidade6,7; é um profissional 

acessível e estabelece a farmácia como serviço dentro do sistema de saúde8,9. 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), a força de trabalho em saúde, 

bem como o número de farmacêuticos e de farmácias variam amplamente entre os países10 e 

que, para alcançar o acesso equitativo, é necessário garantir a disponibilidade da força de trabalho 

qualificada do farmacêutico e farmácias com adequadas instalações, distribuídas em todos os 

territórios11,12. 

 Segundo a literatura, na distribuição das farmácias, a acessibilidade é um determinante de 

qualidade do acesso aos cuidados de saúde. No Canadá, o fácil acesso geográfico às farmácias 

proporciona à população diversos serviços de cuidados primários, como triagem e 

monitoramento de doenças crônicas13,14. Múltiplos fatores influenciam a distribuição 

geográfica das farmácias dentro de uma região: densidade populacional, mercados econômicos 

e de trabalho, acesso à atenção primária e aos serviços hospitalares, bem como as políticas 

relacionadas aos serviços farmacêuticos14.  

Apesar da riqueza, o Brasil é um país com grande divisão socioeconômica, em que a 

saúde se encontra em declínio nos estratos desfavorecidos da população, tanto em termos de 

saúde geral quanto em acesso aos medicamentos15. Os serviços de saúde devem se fundamentar 

nas necessidades de saúde da população, em especial dos segmentos socialmente mais 



37 
 

vulneráveis, na busca da equidade e racionalidade no acesso à atenção à saúde e ao 

tratamento15,16. 

No país, é crescente à ênfase da utilização da farmácia como fornecedor de serviços de cuidados 

primários de qualidade para a população, principalmente para pacientes em uso crônico de 

medicamentos. Neste sentido, a publicação da Lei 13.021/14 é um avanço regulatório ao definir a 

farmácia como um serviço de saúde voltada ao atendimento farmacêutico e assistência técnica 

e clínica17. Entretanto, é necessário avançar na lógica de um serviço farmacêutico como parte da 

organização do sistema de saúde18, superando a fragmentação das ações dos serviços de saúde e a 

desarticulação entre as práticas desenvolvidas por diferentes profissionais de um ou mais 

serviços15. 

Neste contexto, os pacientes com doença renal crônica (DRC) são casos clinicamente 

complexos. Tomam em média de 11 a 12 medicamentos e são acompanhados por vários 

médicos19. Esses fatores aumentam o risco de problemas relacionados aos medicamentos 

(PRM)20,21, como eventos adversos, interações medicamentosas e doses inadequadas, comuns 

na DRC, devido à diminuição da função renal20,21,22. Além de ser um grupo de pacientes que 

apresenta uma baixa adesão à farmacoterapia23. 

Considerando o potencial do trabalho do farmacêutico e da farmácia, é necessário 

conhecer e enfatizar as possibilidades vigentes e futuras destes atores nos cuidados primários 

para a DRC dentro do sistema de saúde. Especialmente no Vale do Jequitinhonha, região de 

vazios loco - regionais da assistência, com municípios de pequeno porte, com dificuldades 

financeira e administrativa em ofertar serviços de saúde a população24.  

O objetivo desse trabalho foi conhecer a distribuição geográfica das farmácias públicas 

e a força de trabalho do farmacêutico, a fim de orientar para os cuidados primários aos pacientes 

portadores de DRC, nos municípios da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina. 
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Metodologia  

Trata – se de um estudo retrospectivo descritivo. A amostra desse estudo é formada por 

pacientes portadores de DRC que utilizaram os medicamentos eritropoetina humana 

recombinante (EPO) e/ou sacarato de hidróxido férrico (SF) para correção da anemia, entre 

julho de 2014 e dezembro de 2017, na Superintendência Regional de Saúde de Diamantina 

(SRSD), Minas Gerais, Brasil.  

A SRSD tem por finalidade apoiar, implementar e monitorar as políticas e ações de 

saúde, fortalecendo a governança regional do Sistema Estadual de Saúde em sua área de 

abrangência, conforme determina o Decreto Nº 45.812, de 14 de dezembro de 201125. Ela está 

localizada no Vale do Jequitinhonha, no município de Diamantina, e é responsável 

administrativamente por 33 municípios26, cuja população total é de 411.607 habitantes27. O 

Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) é o setor responsável pela análise dos processos 

administrativos de solicitação dos medicamentos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (CEAF) e dispensação dos medicamentos desse componente, dentre eles, aqueles 

utilizados para anemia na DRC28. 

Foram incluídos todos os pacientes cadastrados no CEAF e que receberam, mesmo que 

uma única vez, os medicamentos EPO e/ou SF, de acordo com os critérios definidos no 

Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas – Anemia na Doença Renal Crônica, publicados 

pela Portaria SAS/MS n° 226, de 10 de maio de 2010, revogada pela Portaria SAS/MS n° 365, 

de 15 de fevereiro de 201729,30. 

A base de dados foi construída utilizando – se os processos administrativos de 

solicitação de medicamento e informações do Sistema Integrado de Gerenciamento da 

Assistência Farmacêutica (SIGAF)31. Para coleta das coordenadas geográficas dos pacientes, 

das 33 farmácias públicas municipais e da SRSD, foram utilizados os endereços registrados no 

SIGAF. Utilizou - se o software Microsoft Excel 2007®, para estruturação do banco de dados, 
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organizando e agrupando as informações necessárias aos objetivos da pesquisa. Para leitura das 

planilhas foi utilizado o software livre Libre Office (versão 5.4.5.1).  

Os endereços das residências dos pacientes, das farmácias públicas municipais e da 

SRSD foram georreferenciados utilizando-se o Google Maps 

(https://www.google.com.br/maps) e Google Earth (https://www.google.com/earth/), a fim de 

definir as coordenadas geográficas latitude e longitude e as distâncias percorridas pelos 

pacientes até a farmácia pública mais próxima. Após a exclusão de possíveis inconsistências e 

coordenadas não localizadas em decorrência de endereços incompletos, foram excluídos 12 

pacientes de um total de 159, utilizando os dados de 147 (92,45%). 

Posteriormente, as coordenadas geográficas foram transferidas para o software livre 

QGIS (versão 2.14.18) para elaboração dos mapas. Todos os cálculos e gráficos foram 

realizados através do software livre R (versão 3.4.2). 

O estudo foi precedido pela aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, sob o número 1.674.176. Também 

foi autorizado pela Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES/MG) e pela SRSD, 

após assinatura da carta de anuência pelo Superintendente Regional de Saúde. Os dados 

coletados foram utilizados exclusivamente pelos pesquisadores, garantindo a privacidade das 

informações obtidas. 

Resultados 

Foi realizado o mapeamento de todas as farmácias públicas municipais (Farmácia Básica e 

Unidade da Rede Farmácia de Minas) dos 33 municípios sob jurisdição administrativa da 

(SRSD) e do NAF (Farmácia Especializada). Apenas Carbonita, Diamantina, Itamarandiba e 

Santo Antônio do Itambé não possuem Unidade da Rede Farmácia de Minas (URFM), 

representando 12,12% do total dos municípios, conforme representado na Figura 1. 

https://www.google.com/earth/
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O número de farmacêuticos e a população de cada município e do NAF, bem como a 

razão entre o número de farmacêuticos por 10.000 habitantes são apresentados na Tabela 1. 

Dos municípios estudados, 20 (60,60%) apresentaram razão entre número de 

farmacêuticos por 10.000 habitantes maior ou igual a 1, enquanto que em 13 deles (39,39%), 

essa razão é menor que 1. O município mais populoso e também com menor razão foi 

Diamantina (0,22), com apenas 1 farmacêutico para 45.880 habitantes. Já o município menos 

populoso e também com maior razão foi Presidente Kubitschek (3,38), com 1 farmacêutico para 

2.959 habitantes. O município com maior número de profissionais farmacêuticos trabalhando 

na assistência farmacêutica básica foi Araçuaí (3), com uma população de 36.013 (0,83 

profissionais para cada 10.000 habitantes). Os municípios com 2 profissionais farmacêuticos 

foram Capelinha (0,57), Itamarandiba (0,62), Minas Novas (0,65) e Rio Vermelho (1,46). Os 

demais municípios possuíam 1 profissional farmacêutico na assistência farmacêutica básica. O 

NAF, conta com 3 profissionais farmacêuticos, para uma população de referência de 411.607 

pessoas (0,07). 

A distância média em quilômetros (Km) percorrida pelos pacientes e o tempo médio 

gasto para o deslocamento de automóvel em minutos (min) até a farmácia pública municipal 

mais próxima foi maior para o município de Datas (25,5 Km e 36,7 min) e menor em 

Materlândia (0,2 Km e 1 min).  Os municípios de Araçuaí, Aricanduva, Berilo, Chapada do 

Norte, Coronel Murta, Francisco Badaró, Jenipapo de Minas, Leme do Prado, Rio Vermelho, 

Sabinópolis e Veredinha não possuíam pacientes que receberam os medicamentos desse estudo. 

Os valores para os demais municípios são apresentados na Tabela 2. 

Na Figura 2, é apresentado o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) 

dos 33 municípios e o número de farmácias públicas por 10.000 habitantes. O município de 

Diamantina apresentou IDHM considerado alto, entre 0,700 e 0,799. A grande maioria dos 
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municípios (66,66%) apresentou IDHM entre 0,600 e 0,699, índice considerado médio. 10 

municípios (30,30%) apresentaram IDHM baixo. 

A distribuição espacial dos pacientes em cada município em relação às farmácias 

públicas é vista na Figura 3.  

Discussão 

No Brasil, vários são os fatores que interferem no acesso aos serviços de saúde. Entre eles estão 

o financiamento inadequado, infraestrutura de saúde precária, recursos humanos insuficientes 

e distância geográfica. A análise deste estudo mostrou que 100 % da população de pacientes 

com DRC residem em municípios com farmácia pública. Portanto, o NAF da SRSD deve atuar 

em parceria com essas farmácias, de forma integrada aos serviços de saúde, ofertando 

treinamento e assessoramento para os farmacêuticos municipais, no manejo clínico dos 

pacientes com DRC. Dessa forma, contribuirá para o controle da progressão da doença, por 

meio do monitoramento dos pacientes que usam os medicamentos do CEAF. 

No entanto, Rover et al. (2016)18 mostraram que os atores envolvidos no cuidado dos 

pacientes do CEAF, inclusive o farmacêutico, afirmaram que a forma de organização e gestão 

dos serviços não propicia a continuidade da atenção, o que resulta em um cuidado fragmentado. 

E ainda destacam que o foco dos serviços farmacêuticos no medicamento, com uma visão 

minimalista da assistência farmacêutica, tem impactado de diferentes formas no cuidado desses 

pacientes. Os autores mostram que entre as necessidades de capacitação referidas pelos 

farmacêuticos estavam temas como: os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT), 

o monitoramento clínico e o sistema de informação utilizado. Estas oportunidades poderão 

contribuir para o sucesso da farmacoterapia do CEAF, visando treinamento e comunicação em 

nefrologia destinados aos farmacêuticos municipais e servirão para melhorar a detecção e 

manejo de PRM em pacientes portadores de DRC. 
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Verificou-se neste trabalho que todos os municípios possuíam, pelo menos, um 

profissional farmacêutico na assistência farmacêutica básica, resultado semelhante ao 

encontrado no trabalho de Carvalho et al. (2017)32. No entanto, Araújo et al. (2017)33 mostraram 

que as atividades de natureza clínica são desempenhas de forma incipiente pelos farmacêuticos. 

Neste aspecto, vale lembrar da importância de investir na formação e qualificação dos 

profissionais farmacêuticos para atender às necessidades e demandas dos pacientes com DRC.   

  A literatura mostra resultados satisfatórios sobre as atividades dos farmacêuticos em 

diferentes cenários, como o comunitário, clínica de câncer, pronto atendimento, sistema de 

saúde integrado34,35,36,37, inclusive decorrentes de mudanças nas leis e implantação de modelos 

de internação hospitalar38,39,40. Sendo assim, essas experiências profissionais dos farmacêuticos 

podem orientar a implementação de estratégias para atender a demanda de necessidades dos 

pacientes com DRC. Esse processo deve ter a segurança dos pacientes como núcleo em todos 

os cuidados primários para garantir o uso de medicamentos sem dano41. Assim, o PCDT é 

oportunidade ímpar para a contribuição do profissional farmacêutico no cuidado do paciente. 

Este documento orienta o farmacêutico e define mecanismos para o monitoramento clínico dos 

pacientes com DRC, em relação à efetividade e segurança dos tratamentos do CEAF. 

Ainda em relação ao número de farmacêuticos na atenção primária, 29 municípios 

(87,88%), faziam parte do programa Rede Farmácia de Minas (RFM). Destes, 20 municípios 

(60,61%), apresentaram razão entre o número de farmacêuticos para 10.000 habitantes maior 

ou igual a 1. Em 2008, a SES/MG, criou o RFM. O objetivo desse programa foi garantir uma 

estrutura física adequada das farmácias públicas municipais. Para isso, o estado concedeu 

incentivo financeiro, inicialmente para municípios com até 10.000 habitantes, para construção 

de farmácias públicas com projeto padrão e aprovado pela vigilância sanitária, além de custeio 

mensal para contratação e fixação do profissional farmacêutico, buscando garantir condições 

adequadas para oferta dos serviços farmacêuticos42. Esse programa, pode ter contribuído para 
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os achados desse estudo, além da exigência legal da presença do profissional no 

estabelecimento farmacêutico e a fiscalização pelos conselhos regionais de farmácia43.  Estudo 

de Barbosa et al. (2017)44, que buscou caracterizar a infraestrutura das farmácias públicas de 

Minas Gerais, comparando municípios contemplados ou não pelo RFM, verificou que nas 

farmácias dos municípios com RFM, o farmacêutico foi o responsável técnico em 94,7% dos 

casos, contra 63,6% nos demais municípios. 

Dos 33 municípios que estão sob jurisdição administrativa da SRSD, 11 não possuíam 

pacientes portadores de DRC que retiraram os medicamentos sacarato de hidróxido férrico e 

eritropoetina humana recombinante para tratamento da anemia. Dos 22 municípios com 

pacientes renais crônicos, 16 (72,7%) apresentam acesso geográfico facilitado. Destes, 10 

(45,4%) apresentaram acesso facilitado à pé. Ou seja, a distância média percorrida pelos 

pacientes até a farmácia pública mais próxima foi de até 800 metros. Enquanto que 6 (27,3%) 

apresentaram acesso facilitado de automóvel. Ou seja, a distância média percorrida pelos 

pacientes até a farmácia pública mais próxima foi de até 5 Km. 

Estudo de Law et al. (2011)13, que avaliou o acesso geográfico às farmácias 

comunitárias na cidade de Ontario, no Canadá, encontrou que 63,6% da população vivia a até 

800 metros de caminhada de uma ou mais farmácias e que 90,7% residiam a uma distância de 

até 5 Km de carro. Em outro trabalho, Law et al. (2013)14 verificaram que 40,3% dos moradores 

de Nova Escócia, Canadá, viviam a uma curta distância de uma farmácia comunitária. Enquanto 

que 78,8% moravam a até 5 Km de carro de uma farmácia. Apesar dos autores terem pesquisado 

o acesso geográfico às farmácias comunitárias privadas, eles verificaram que a porcentagem da 

população que possuía acesso facilitado nas áreas rurais, é menor que nas áreas urbanas. Nesse 

estudo, também podemos verificar essa situação. Os municípios que apresentaram maiores 

médias para as distâncias percorridas até a farmácia pública mais próxima possuíam pacientes 

residentes em áreas rurais. 
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Estudo de Norris et al. (2014)45, que avaliou o acesso geográfico às farmácias em áreas 

urbanas e rurais da Nova Zelândia, definiu como acesso facilitado uma distância de 5 Km em 

áreas urbanas e 25 Km em áreas rurais. Considerando esses valores, poderíamos dizer que os 

pacientes portadores de DRC incluídos desse estudo possuem acesso geográfico facilitado às 

farmácias públicas municipais, uma vez que, somente no município de Datas, a distância média 

percorrida foi um pouco superior aos 25 Km (25,6 Km). No entanto, os próprios autores 

argumentam que não existe uma medida padrão para determinar o acesso geográfico adequado 

e que essa medida é um tanto grosseira, já que a distância geográfica, a pobreza e as barreiras 

financeiras ao uso dos serviços de saúde se complementam. 

Em contrapartida, é importante salientar que existem políticas que buscam minimizar as 

dificuldades de acesso geográfico dos usuários aos serviços de saúde. Entre elas, o Tratamento 

Fora do Domicílio (TFD) é um benefício que fornece auxílio a pacientes atendidos pela rede 

pública ou conveniados/contratados pelo SUS a serviços assistenciais de outro 

Município/Estado, desde que esgotadas todas as formas de tratamento de saúde na localidade 

em que o paciente residir46. Em Minas Gerais, o Sistema Estadual de Transporte em Saúde 

(SETS), tem por objetivo o transporte de pacientes para realização de procedimentos eletivos 

pré-agendados em municípios de referência, de pacientes crônicos (oncologia e hemodiálise) e 

de profissionais em atividades estratégicas47. 

Estudos mostram que a farmácia é mais acessível às comunidades, mesmo as rurais e 

mais carentes48,49. Isso representa uma oportunidade de oferta de vários serviços de saúde pelas 

farmácias públicas, tais como anticoncepção de emergência, vacinação, acompanhamento de 

doentes crônicos como os portadores de DRC, diabetes e hipertensão. Considerando que a 

região do Vale do Jequitinhonha apresenta grandes vazios assistências, uma porção 

considerável da população é de baixa renda e/ou reside em áreas rurais24, fortalecer a rede de 
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assistência farmacêutica poderá contribuir para a oferta de serviços farmacêuticos e cuidados 

de saúde, melhorando os resultados de saúde da população. 

 Os resultados do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos 

municípios estudados são importantes ao considerar a interface entre os aspectos sociais, 

econômicos, renda e educação envolvidos na gestão do CEAF e a farmácia. O IDHM reflete as 

especificidades e desafios regionais no alcance do desenvolvimento humano no Brasil. É 

calculado para todos os municípios brasileiros e divisões intramunicipais (aproximações de 

bairros) das regiões metropolitanas do país50. Vários fatores contribuem de forma específica 

para o desenvolvimento das doenças e em diferentes localizações geográficas51. Em particular, 

as diferenças de acesso ao serviço de saúde, são influenciadas pelos determinantes sociais da 

saúde, como renda, educação e condições socioeconômicas e podem contribuir para diferentes 

desfechos na saúde do cidadão52. Os gastos do produto interno bruto (PIB) com a sáude 

demonstraram ter uma correlação positiva com os resultados de saúde53,54. Países que gastam 

uma porcentagem maior do PIB com cuidados de saúde demonstraram ter resultados de saúde 

melhores quando comparados com os países que gastam menos55. O que pode ser percebido 

também no aumento dos estudos que abordam os gastos com medicamentos56,57. Desta forma, 

o CEAF tem um papel central para garantir o acesso aos medicamentos, sendo que esse 

programa é a única forma das famílias de baixa renda obter medicamentos de alto custo.  

Considerando a literatura consultada, percebe-se que os pacientes portadores de DRC 

apresentam acesso geográfico facilitado às farmácias públicas municipais. Importante ressaltar 

que a amostra de estudo foi restrita a um público específico e não representou a população de 

usuários das farmácias públicas. Isso pode ter subestimado nossos dados, tendo em vista que 

todos os municípios possuíam apenas uma farmácia pública. 

No presente estudo, não foi possível avaliar a capacidade das farmácias públicas 

municipais em ofertar serviços farmacêuticos e de cuidados em saúde. Outros estudos são 
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necessários para melhor caracterizar a força de trabalho da assistência farmacêutica e avaliar a 

qualidade dos serviços ofertados à população nos municípios da Superintendência Regional de 

Saúde de Diamantina. Porém, esse estudo já é um primeiro passo, considerando a escassez de 

estudos brasileiros com esse objetivo. 

Por fim, em um cenário de incertezas e ameaças ao SUS devido ao Novo Regime Fiscal, 

instituído pela Emenda Constitucional nº 95/2016, implicando a redução da participação do 

Estado em diversas políticas públicas, entre as quais as de saúde e de educação58, conhecer a 

realidade de alguns municípios do Vale do Jequitinhonha, no que se refere ao acesso geográfico 

aos serviços de farmácia, representa uma importante estratégia de garantia ao acesso e uso 

racional dos medicamentos. 
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Ilustrações 

 

 
Figura 1 - Distribuição geográfica das farmácias públicas municipais e da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, 

Minas Gerais, Brasil, 2018. 
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      Figura 2 – Relação entre o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e o número de farmácias públicas/10.000                                                  

      habitantes, Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais, Brasil 2018. 
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Figura 3 – Distribuição geográfica dos pacientes renais crônicos em relação às Farmácias Públicas Municipais e ao Núcleo   

de Assistência Farmacêutica da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, Minas Gerais, Brasil, 2018. 
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Tabelas 

 

Tabela 1 – Relação de municípios, número de farmacêuticos, população e razão entre número de farmacêuticos por 10.000 

habitantes dos municípios com pacientes que utilizaram os medicamentos eritropoetina humana recombinante e sacarato de 

hidróxido férrico no período de julho de 2014 a dezembro de 2017, na Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, Minas 

Gerais, Brasil 2018. 

Município Número  

de Farmacêuticos 

População 

(IBGE, 2010) 

Número de farmacêuticos 

por 10.000 habitantes 

Alvorada de Minas 1 3.546 2,82 

Araçuai 3 36.013 0,83 

Aricanduva 1 4.770 2,1 

Berilo 1 12.300 0,81 

Capelinha 2 34.803 0,57 

Carbonita 1 9.148 1,09 

Chapada do Norte 1 15.189 0,66 

Coluna 1 9.024 1,11 

Congonhas do Norte 1 4.943 2,02 

Coronel Murta 1 9.117 1,1 

Couto de Magalhães de Minas 1 4.204 2,38 

Datas 1 5.211 1,92 

Diamantina 1 45.880 0,22 

Felício dos Santos 1 5.142 1,94 

Francisco Badaró 1 10.248 0,97 

Gouveia 1 11.681 0,86 

Itamarandiba 2 32.175 0,62 

Jenipapo de Minas 1 7.116 1,40 

José Gonçalves de Minas 1 4.553 2,2 

Leme do Prado 1 4.804 2,08 

Materlândia 1 4.595 2,18 

Minas Novas 2 30.794 0,65 

Presidente Kubitschek 1 2.959 3,38 

Rio Vermelho 2 13.645 1,46 

Sabinópolis 1 15.704 0,64 

Santo Antônio do Itambé 1 4.135 2,42 

São Gonçalo do Rio Preto 1 3.056 3,27 

Senador Modestino Gonçalves 1 4.574 2,19 

Serra Azul de Minas 1 4.220 2,37 

Serro 1 20.835 0,48 

Turmalina 1 18.055 0,55 

Veredinha 1 5.549 1,80 

Virgem da Lapa 1 13.619 0,73 

Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF) 3 411.607 * 0,07 

    

Fonte: Núcleo de Assistência Farmacêutica/Superintendência Regional de Saúde de Diamantina  

* Soma da população total 
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Tabela 2 – Distância média em quilômetros (Km) percorrida pelos pacientes e o tempo gasto para o deslocamento de automóvel 

em minutos (min) até a farmácia pública municipal mais próxima, Superintendência Regional de Saúde de Diamantina, Minas 

Gerais, Brasil, 2018. 

Farmácia Pública Municipal Distância (Km) Tempo (minutos) 

Alvorada de Minas 0,7 2,0 

Capelinha 1,6 5,9 

Carbonita* 12,6 16,0 

Coluna 0,7 2,0 

Congonhas do Norte 1,1 4,0 

Couto de Magalhães de Minas 1,3 4,5 

Datas 25,6 36,7 

Diamantina* 6,9 13,3 

Felício dos Santos 0,7 3,0 

Gouveia 0,9 3,3 

Itamarandiba* 4,8 11,3 

José Gonçalves de Minas 9,3 14,0 

Materlândia 0,2 1,0 

Minas Novas 0,7 2,7 

Presidente Kubitschek 3,7 6,3 

Santo Antônio do Itambé* 0,5 2,3 

São Gonçalo do Rio Preto 0,5 2,0 

Senador Modestino Gonçalves 0,8 4,0 

Serra Azul de Minas 0,4 2,0 

Serro 9,9 18,5 

Turmalina 10,5 12,2 

Virgem da Lapa 0,4 2,0 

Fonte: Google Maps e Google Earth   

*Municípios que não possuem Unidade da Rede Farmácia de Minas 
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5 CONCLUSÃO 

 

 Os pacientes portadores de DRC residentes nos municípios sob jurisdição administrativa 

da Superintendência Regional de Saúde de Diamantina possuem acesso geográfico facilitado 

às farmácia públicas municipais.  

 O Núcleo de Assistência Farmacêutica deve atuar na capacitação e educação em saúde 

dos profissionais farmacêuticos da Rede de Assistência Farmacêutica da região. Para isso, faz-

se necessários investimentos em infraestrutura, recursos humanos e desenvolvimento de novos 

processos de trabalho. Além de parcerias com instituições de ensino, como a Universidade 

Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. 

 Dessa maneira, será possível ofertar serviços farmacêuticos de qualidade para os 

portadores de DRC, contribuindo para melhores resultados de saúde. 
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ANEXO A – PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 
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ANEXO B – CARTA DE ANUÊNCIA DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE                                     
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ANEXO C – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA CIÊNCIA & SAÚDE 
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