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A tese da professora Marselle
 de Carvalho (Departamento de

Saúde Coletiva), defendida na
Universidade de Brasília em maio
de 2016, faz uma análise acerca do
“Farmacêutico na composição da
força de trabalho em saúde na
atenção primária do SUS”, a partir
da caracterização da função desse
profissional no setor, e do trabalho
na assistência farmacêutica,
visando à compreensão da sua
atuação nas equipes de unidades
básicas de saúde (UBS).

A professora explica como o
farmacêutico atua em ramos
variados da saúde, desde indústria
até comércio e serviços. Segundo
ela, 70% dos farmacêuticos estão
inseridos no setor privado, por isso
a motivação em estudar a atuação
desse profissional no setor público.
Assim, ela delimitou o objeto da
tese ao universo de atuação na
atenção primária do SUS, setor
púbico caracterizado pela
responsabilidade do primeiro
contato tanto na cura como na
prevenção de agravos dos
indivíduos. “Nesse setor o
farmacêutico, basicamente, realiza
a prevenção e promoção da saúde
por meio de consultas e prescrição
de medicamentos”, diz Marselle.

O estudo da professora foi
dividido em duas etapas de
pesquisa: uma a partir de dados
primários de um inquérito nacional
relacionado a serviços e acesso
sobre os trabalhadores na gestão
da assistência farmacêutica
municipal e nas unidades de
dispensação de medicamentos,
obtidos pela Pesquisa Nacional de
Acesso, Utilização e Uso Racional
de Medicamentos (Pnaum); e outra
pelo uso de dados secundários a
partir de grandes bancos de dados
online, como Datasus, Rais e
Sigras.

“O grande resultado foi
identificar que o trabalhador
farmacêutico, na atenção primária,

Estudo analisa atuação
do farmacêutico no SUS

tem basicamente duas funções:
gestão e assistência. Em mais de
90% dos municípios brasileiros, o
farmacêutico ocupa a função de
gestor. Esse resultado mostra que
políticas de saúde aumentaram o
acesso a medicação e colocaram
farmacêutico na função de gestão.
Entretanto, a área de assistência
continua descoberta, em apenas
33,3% dos municípios têm esse
farmacêutico na atenção primária.
“Há um desequilíbrio na
distribuição das funções”, aponta
Marselle.

Ela ressalta que a participação
do farmacêutico na composição da
força de trabalho da atenção
primária do SUS se expandiu em
função do evidente investimento em
atividades relacionadas a
abastecimento e acesso da
população aos medicamentos.
“Porém, essas políticas não se
mostraram suficientes à ampliação
do número de farmacêutico nas
unidades de dispensa, cuja função
é prestar cuidados diretos aos
usuários, o que difere
enormemente do exercício de
funções técnico-gerenciais do
medicamento”.

Marselle descreve como os
serviços de saúde acoplam uma
equipe multifuncional, com
presença de médicos, enfermeiros,
fisioterapeutas, assistentes sociais,
nutricionistas e farmacêuticos, em
que cada profissional tem uma

formação especifica, por isso a
importância da presença do
farmacêutico na assistência, visto
que qualquer ato no SUS demanda
uso de medicamento. “É necessário
o contato direto desse profissional
nas unidades básicas de saúde
para orientar o uso correto das
medicações”, ressalta Marselle.

A professora aponta a
relevância em ter o profissional nas
unidades, numericamente, desde
que ele produza serviços de
qualidade. “É nesse sentido que
estudos de análise da força de
trabalho são relevantes para o
sistema de saúde, pois observa a
relação entre a quantidade de
farmacêuticos e a qualificação de
seus serviços ofertados nas
unidades básicas de saúde”,
considera.

Ela relaciona ainda a
importância da sua tese com sua
atuação como docente no

Resultado identificou que na Atenção Primária este profissional
tem basicamente duas funções: gestão e assistência
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Departamento de Saúde Coletiva,
do CCS. Desde que entrou na UEL,
há dois anos, vinculou-se a um
projeto de pesquisa que estuda a
força de trabalho em saúde, tema
que dialoga com seu objeto de
estudo do doutorado. Participou
também da elaboração de um
capítulo sobre gestão do trabalho
em saúde no SUS, do livro “Bases
de saúde coletiva”, última edição,
elaborada pelo DESC, e de
orientações em iniciação cientifica
do Departamento.

A professora participou também
da reativação, recentemente, do
Observatório da Força de Trabalho e
Gestão em Educação e Saúde do
Estado do Paraná. O Observatório
tem sede na UEL, onde ela é vice-
coordenadora, e compõe a Rede de
Observatórios em Recursos
Humanos no Brasil.
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