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A Assistência Farmacêutica (AF) é uma das áreas de fundamental importância para a 

sociedade. Suas ações estão voltadas a promoção e prevenção e recuperação da saúde 

individual ou coletivo. E visa assegurar o acesso da população aos medicamentos 

essenciais com qualidade, e consequentemente promover o uso racional destes. Para 

garantia do acesso, considera-se a organização e qualificação dos serviços e o 

desenvolvimento profissional como fatores determinantes. O que envolve vários 

seguimentos, entre as quais destacamos: estrutura, capacidade aquisitiva, qualificação 

de serviços e de profissionais, utilização adequada dos recursos e promoção do uso 

racional. Neste sentido, o estudo justifica-se de maneira que a Assistência Farmacêutica 

é uma das áreas que causa grandes impactos na economia do Sistema Único de Saúde 

(SUS) quando não ocorre uma gestão planejada e dequalidade. Portanto, com a 

finalidade de contribuir para a melhoria das práticas que envolve o medicamento e 

racionalização dos processos de trabalho e consequentemente, na melhor qualidade das 

ações da AF no município, esta pesquisa tem como objetivo verificar a qualidade da AF 

básica do Município de São Felipe Bahia, e como objetivos específicos: realizar a 

avaliação da qualidade da AF do município quanto aos  indicadores de estrutura e 

processo; identificar os fatores que interferem nas ações da AF do município; abordar a 

importância da atuação do farmacêutico na AF do SUS e verificar a percepção dos 

atores envolvidos sobre a qualidade da AF na atenção básica do município. Sendo 

assim, o presente estudo tem caráter descritivo, exploratório, quali-quantitativo. Será 

aplicado formulário estruturado pré-elaboradocom questões sobre a parte estrutural e 

como é organizado os serviços prestados, de acordo com os indicadores de estrutura e 

processo no CAPS, CAF, e nas UBS de São Felipe, Bahia, Brasil, nos dias de horário de 

trabalho. Os resultados obtidos serão analisados quanto aos aspectos dos indicadores de 

estrutura e processo, tabulados e interpretados estatisticamente com o programa SPSS
®
a 

fim de verificarcomo é organizada as ações da AF no município. Por fim as discussões 

dos resultados serão conduzidas a partir da comparação com a tabela de Rieck,2002. 

Onde se esperaconhecimento por parte dos gestores sobre a importância de uma 

assistência farmacêutica estruturada, que preste um serviço de qualidade a população e 

que garanta não só o acesso aos medicamentos mais também, medicamentos seguros e 

eficazes que concedam uma terapia medicamentosa ao paciente, promovendo sempre o 

uso racional do medicamento. 
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