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1 RESUMO 

Com o objetivo de ampliar o acesso aos medicamentos à população, foi instituído 

em 2004, por meio da Lei nº 10.858 e pelo Decreto nº 5.090 o Programa Farmácia 

Popular do Brasil. Em 2006, a Portaria nº 491 do Ministério da Saúde, expandiu o 

Programa Farmácia Popular do Brasil para o Programa “Aqui tem Farmácia 

Popular”, através do credenciamento da rede privada de farmácias e drogarias 

comerciais, com o intuito de levar o benefício da aquisição de medicamentos 

essenciais a baixo custo a mais lugares e pessoas. O “Aqui Tem Farmácia Popular” 

visa atingir aquela parcela da população que não busca assistência no SUS, mas 

tem dificuldade para manter tratamento medicamentoso devido ao alto preço dos 

medicamentos. Neste contexto, o presente estudo objetivou traçar o perfil geral dos 

usuários de medicamentos do programa Aqui tem Farmácia Popular, bem como 

conhecer os medicamentos mais dispensados e as doenças mais atendidas. Trata-

se de um estudo transversal descritivo, cujos dados foram coletados por meio de 

informações do sistema interno de vendas de medicamentos do programa Aqui tem 

Farmácia Popular em determinada drogaria situada no município de Mogi Guaçu-

SP. Os dados coletados foram relacionados ao perfil demográficos dos pacientes 

(sexo e idade), medicamentos utilizados e quantidade de pessoas e doenças 

atendidas. Pode-se constatar que no período de coleta de dados, 324 pessoas 

utilizaram o programa e destes, a maioria foi do sexo feminino (58,9%) e tinha mais 

de 60 anos de idade (52,7%). Dos 686 medicamentos dispensados, losartana 

(33,8%) e hidroclorotiazida (17,0%) foram os que tiveram maior saída e a doença 

mais recorrente foi a hipertensão (72,5%).  

Palavras chaves: 1.Aqui tem Farmácia Popular, 2.Medicamentos, 3.Drogaria. 

2. INTRODUÇÃO 

Em maio de 2004, por meio da Resolução nº 338, o Conselho Nacional de 

Saúde (CNS) aprovou a Política Nacional de Assistência Farmacêutica (PNAF), 

estabelecendo que a garantia de acesso e equidade às ações de saúde incluiria 

necessariamente a Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2004). A assistência 

farmacêutica é um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo 

essencial e visando ao acesso e uso racional (BRASIL, 2004).  



Portanto, uma das ações estratégicas do governo federal em ampliar o 

acesso a medicamentos à população foi a criação Programa “Aqui Tem Farmácia 

Popular”. Instituído em 2006, foi considerada uma expansão do programa Farmácia 

Popular que visa garantir o acesso à medicação àquela parcela da população que 

não busca assistência no SUS, mas tem dificuldade para manter tratamento 

medicamentoso devido ao alto preço dos medicamentos (BRASIL, 2006).  

Neste cenário, torna-se oportuna a realização de investigações que avaliem o 

programa Aqui tem Farmácia Popular, a fim de contribuir para uma melhor 

compreensão do perfil dos seus usuários e do uso dos medicamentos 

disponibilizados. 

3. OBJETIVOS 

Objetivo geral: Traçar o perfil geral dos usuários e conhecer os tipos de 

medicamentos dispensados através do programa Aqui tem Farmácia Popular do 

Governo Federal brasileiro em uma determinada drogaria particular situada na 

cidade de Mogi Guaçu, interior do estado de São Paulo. 

Objetivo específico: Traçar o perfil demográfico dos usuários de 

medicamentos em uma determinada drogaria particular; Conhecer os medicamentos 

dispensados; Saber quais as doenças são atendidas pelo programa Farmácia 

Popular. 

4. METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal descritivo, cujos dados foram coletados por 

meio de informações do sistema interno de vendas de medicamentos do programa 

Aqui tem Farmácia Popular em determinada drogaria situada no município de Mogi 

Guaçu-SP. 

5. DESENVOLVIMENTO 

O estudo foi aceito pela Comissão de Ética em Pesquisa das Faculdades 

Integradas Maria Imaculada (CAAE: 56929916.0.0000.5679). 

A drogaria particular onde foi realizado o estudo está situada em Mogi Guaçu 

– SP, com uma estimativa de 147.233 mil habitantes em 2015, segundo o Instituto 

Brasileiro de Geografia e estatística (IBGE). Possui uma área territorial de 812,753 

km quadrado e uma densidade populacional de 168,99 habitantes (IBGE, 2016). 



Os dados relacionados ao perfil demográfico (sexo, idade), medicamentos 

dispensados e doenças atendidas foram obtidos nas fichas de cadastro dos 

pacientes que utilizaram o programa Aqui tem Farmácia Popular em determinada 

drogaria particular em Mogi Guaçu-SP, no período de junho de 2016. 

Os dados foram tabulados em planilha do Microsoft Excel® 2013. Os dados 

foram representados como valores brutos e relativos por meio de gráficos e tabelas.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram 324 pessoas que utilizaram o programa Aqui tem Farmácia Popular no 

período de coleta de dados, destes a maioria foi do sexo feminino (58,9%). A idade 

variou de 17 a 75 anos, sendo a idade acima de 60 anos a mais relatada (52,7%).  

Foram dispensados 686 medicamentos no período da coleta de dados, entre 

eles, por ordem decrescente de dispensação estão: losartana potássica (33,8%), 

hidroclorotiazida (17%), metformina (11,6%), captopril (8,3%), atenolol (7,8%), 

sinvastatina (7,8%), cloridrato de propranolol (6,4%), glibenclamida (4,08%), insulina 

humana NPH (1,6%), insulina humana regular (1,16) e o sulfato de salbutamol 

(0,14%).  

Foi observado que as doenças mais atendidas foram: hipertensão (72,5%), 

diabetes (21,9%), dislipidemia (5,24%) e asma (0,3%).  Do total de 191 mulheres, 

129 (67,5%) sofriam de hipertensão, 48 (21,13%) de diabetes, 14 (7,3%) de 

dislipidemia. Do total de 133 homens, 105 (78,94%) sofriam de hipertensão, 23 

(17,29%) de diabetes, 4 (3%) de dislipidemia e 1 (0,75%) de asma.  
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