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A Saúde da Família é considerada a principal 
estratégia de reorientação do modelo de saúde 
adotado no Brasil. Essa visa oferecer atendimento  

 
integral às pessoas que vivem em um determinado 
território, por meio de serviços e ações individuais e 
coletivas capazes de promover, prevenir e recuperar a 
saúde da comunidade local. 
 
O modelo de atenção em saúde necessita perceber e 
propor formas de intervir no indivíduo e no seu coletivo 
com a condição de transição demográfica e 
epidemiológica resultante do envelhecimento e do 
aumento da expectativa de vida. Mendes (2008) 
considera o perfil da situação de saúde no Brasil como 
uma tripla carga de doenças, pela presença 
concomitante das doenças infecciosas e carenciais, das 
causas externas e das doenças crônicas. 

 
 
 

ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA: 

CARACTERÍSTICAS TRANSVERSAIS E 

LONGITUDINAIS DO MUNICÍPIO DE  

PASSO FUNDO / RS 

 



 
 
Devido a essas características propõe-se ao modelo 
de atenção primária, como parte integrante de uma 
Rede de Atenção em Saúde, uma organização capaz 
de dar conta das necessidades de saúde da 
população com essas características essenciais. 
 
Passo Fundo possui quinze Unidades de Saúde da 
Família, que atendem cerca de 49.700 pessoas, 
atingindo um percentual de 27,11% do total da 
população. Desses 6.702 pessoas (13,49%) possuem 
plano de saúde suplementar (SIAB, Julho de 2010). 
 
Por sua vez a Assistência Farmacêutica, que reúne 
um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção e recuperação da saúde, por meio da 
promoção do acesso aos medicamentos e uso 
racional possui em Passo Fundo nove Farmácias 
responsáveis pelo atendimento dos Medicamentos 
Essenciais. 
 
Ao relacionar a busca de medicamentos na rede de 
Farmácia, os profissionais envolvidos nesse processo 
podem conhecer a demanda das Unidades de Saúde, 
por meio do mapeamento dos locais de origem, 
medicamentos prescritos, número de medicamentos 
por prescrição, gênero por classe medicamentosa, 
entre outros. Dessa forma esse estudo busca 
verificar o percentual de atendimentos diários 
realizados pela Saúde da Família de Passo Fundo, e 
que são atendidos na Farmácia-PAM, segundo a 
condição aguda ou crônica das doenças. 
 
Realizou-se um estudo descritivo, que analisou todas 
as 3524 prescrições medicamentosas atendidas na 
Farmácia-PAM, no período de 16 a 20 de Agosto de 
2010.  
 
A Farmácia realizou 3524 atendimentos, desses, 
2851 (53,15%) corresponde a prescrições 
procuradas pela primeira, os outros 1651 
atendimentos (46,85%) representam a população 
que possui prescrições com a inscrição de validade 
de um período superior ao de 30 dias (As Farmácias 
do município dispensam medicamentos de uso 
contínuo em quantidade suficiente para o uso de 30 
dias). 
 
As análises apontam que das 2851 novas prescrições 
há um percentual de 24% (831) delas que 
correspondem à demanda aguda (classificada de 
acordo com a classe farmacológica dos 
medicamentos constantes na prescrição, que visam 
atendimentos pontuais.  
 
 

 
 
Como Exemplo: Amoxicilina 250mg/mL – 5mL de 8/8 
Horas, durante 07 dias), a média de medicamentos por 
receituário foi de 2,45  
 
 
medicamentos, com prevalência de 54% de pessoas do 
sexo masculino e 33% (1166) que correspondem à 
demanda crônica (Figura 1). 

 

 
Figura 1 – Percentual de Atendimento na Farmácia-PAM, por 
tipo de receituário  

 
Outra classe que merece destaque corresponde é a dos 
Medicamentos Controlados, cujo percentual atinge 35% 
(1236) doa atendimentos, mais 8% (291) Notificações 
de Receitas de Psicotrópicos – Lista B2 da  Portaria nº 
344/98 Anvisa – Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária, contudo esse dado apresenta um viés de 
seleção da amostra, uma vez que a única Farmácia da 
Rede que dispensa essas classes terapêuticas é a do 
PAM, no entanto ao relacionar com o volume total de 
atendimentos na rede de Farmácia (6545), esses 
percentuais caem para 19% e 4% respectivamente ( 
Figura2). 

 

 
Figura 2 – Percentual de Atendimentos na Rede de 
Farmácias, por tipo de Receituário. 
 

Percebe-se que a verificação do perfil dos atendimentos 
realizados nesse estudo é condizente com o que se 
espera das Unidades de Saúde da Família, pois se 
deparam com condições predominantemente crônicas 
de saúde, apontando como possibilidade as atividades 
que propõem ações coletivas para o manejo e 
prevenção de agravos secundários. 



 
 
A agenda da Unidade de Saúde da Família deve 
prever consultas programáticas para atendimento 
das demandas crônicas, com ações que possam dar 
suporte para terapias, incluindo a própria presença 
dos profissionais farmacêuticos. Sobretudo na 
interação com grupos temáticos, uma vez que as 
intervenções medicamentosas, nesse estudo, 
apresentam números absolutos não desprezíveis, 
para que se possa trabalhar a integralidade da 
atenção e do cuidado, com vistas à promoção à 
saúde e ao uso racional de medicamentos. 
 
O estudo apresenta limitações, uma vez que o 
período analisado foi de apenas cinco dias, o que 
pode sofrer alteração, como por exemplo, alguma 
ausência médica ter influenciado os achados. Outra 
limitação é que a estrutura da Assistência 
Farmacêutica em Passo Fundo é descentralizada, o 
que provavelmente contribui para que as pessoas 
retirem seus medicamentos nas Farmácias mais 
próximas de suas residências, assim não fazendo 
parte da análise estratificada. O município também 
mantém uma Farmácia Popular do Brasil, a qual 
possui um elenco de medicamentos subsidiados 
semelhantes aos que compõem a Relação dos 
Medicamentos Essenciais fornecidos gratuitamente 
disponíveis na rede pública municipal. 
 
Ao analisar o estudo, percebe-se que a Saúde da 
Família tem contribuído com o acesso das pessoas 
aos serviços de saúde, no entanto não são os únicos 
locais que prestam assistência à saúde da 
comunidade, cabendo ampliação no que se entende 
como rede integrada de atenção em saúde.  
 
O grande desafio da Assistência, que é uma área 
com características transversais no sentido que 
permeia e apóia diversas ações e atividades, é de 
conseguir identificar grupos temáticos e se 
consolidar em atividades longitudinais, no que 
consiste a atenção voltada às necessidades da 
população que se propõe a intervenção. 
 
A proposta permanente da Saúde da Família é 
encontrar um ponto de equilíbrio entre o crônico e o 
agudo, o individual e o coletivo, a demanda e a 
necessidade, o constituído e a força de mudança no 
modelo de atenção à saúde e o compartilhamento 
de conhecimentos e de experiências bem sucedidas 
ao longo dos tempos. 
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O meio ambiente é um dos principais fatores que 
determinam as condições de saúde de uma população, 
já que a sua degradação esta diretamente ligada a 
maior parte dos problemas sanitários no Brasil e no 
mundo. 
 
Doenças como a hantavirose, hepatite A e a  
leptospirose, são agravos resultantes da inexistência ou 
inadequação de saneamento básico, e este problema 
tem agravado o quadro epidemiológico.  
 
Cerca de 90% dos brasileiros tem acesso a água potável 
e 60% a redes coletoras de esgoto, esse déficit esta 
presente principalmente nas periferias das grandes 
cidades, favelas e zona rural, locais normalmente de 
difícil acesso ou muitas vezes áreas que foram invadidas 
pela população (Guimarães, 2007). 
 
Conhecer as proporções de cada uma das doenças 
citadas anteriormente, caracterizar os indivíduos 
afetados, residentes e notificados no município de 
Passo Fundo, e sensibilizar a população da necessidade 
de manter sempre os cuidados com a qualidade tanto 
do saneamento básico, quanto da higiene, são os 
objetivos principais deste estudo. 

 
 
 
 
 
 

SAÚDE OU DOENÇA NA POPULAÇÃO:  

AGRAVOS RELACIONADOS AO AMBIENTE 

 



 
 
 
Os dados foram obtidos das notificações registradas 
no Sistema de Informação de Agravos de Notificação 
(SINAN) da Secretaria Municipal de Saúde, do 
município de Passo Fundo, de janeiro de 2007 a 
dezembro de 2010 e analisados por meio do 
aplicativo Tabwin, tabulador desenvolvido pelo 
DATASUS para ser utilizado nas bases de dados do 
SUS. A variável utilizada para caracterizar os 
indivíduos afetados, foi a faixa etária. 
 
As análises revelaram que das 126 notificações 
investigadas, 45% eram referentes a casos de 
leptospirose, enquanto que apenas 16% de 
hantavirose, e 39% de hepatite A (Tabela 1). Essa 
grande diferença nas suspeitas em relação à 
leptospirose, provavelmente ocorre devido ao tipo 
de transmissão, já que esta doença acomete 
roedores e outros mamíferos silvestres, que a 
transmitem para os animais domésticos (cães e 
gatos) e também para outros de importância 
econômica (bois, porcos, cavalos, etc.) e é através 
destes que o contágio com seres humanos é 
facilitado. 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Já o Hantavírus é transmitido de roedores para animais 
domésticos, mas a probabilidade de uma pessoa se 
contaminar pelo contato com animais como cães e 
gatos é pequena. A Hepatite A é transmitida 
principalmente de uma pessoa para outra, 
normalmente através da ingestão do vírus em 
alimentos ou água contaminados, devido à falta de 
higiene e de condições sanitárias inadequadas, sendo 
válido lembrar que o único hospedeiro do vírus é o ser 
humano (Martins & Castiñeiras, 2007). 
 
Verificou-se que em Passo Fundo dos 49 casos 
registrados de hepatite A, todos confirmados por 
sorologia, desde 2007 até 2010, 33 ocorrências, ou seja, 
67,3% incidiram em indivíduos com idades variando 
entre um e nove anos. A prevalência deste vírus em 
crianças, também foi encontrada em um estudo feito 
por Ferreira & Silveira, 2004, que analisou os registros 
desta doença em todo território nacional. Este evento, 
provavelmente ocorre devido ao fato que crianças 
desta faixa etária muitas vezes ainda não 
desenvolveram hábitos de higiene adequados se 
tornando mais suscetíveis à contaminação.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casos 2007 2008 2009 2010 

 

N Taxa N Taxa N Taxa N Taxa 

Notificados Hep A 34 17,7 14 7,5 1 0,5 0 0 

Confirmados Hep A 34 17,7 14 7,5 1 0,5 0 0 

Notificados Hanta 1 0,5 0 0,5 7 3,7 11 5,9 

Confirmados Hanta 0 0 0 0 0 0 1 0,5 

Notificados Lepto 14 7,3 10 5,3 14 7,4 19 10,2 

Confirmados Lepto 3 1,5 1 0,5 4 2,1 5 2,7 

Tabela 1- Número de casos e taxa para cada 100.000 habitantes das doenças 
hantavirose, hepatite A e leptospirose no município de Passo Fundo/RS, entre os 

anos de 2007 e 2010. 

 

É importante salientar, que a partir de 2009, o número de casos de 
hepatite A, apresentou queda, chegando a zero no ano de 2010, enquanto 
que entre 2007 e 2008 para cada 100.000 habitantes, respectivamente 
17,7 e 7,5 indivíduos eram infectados pelo vírus (Tabela 1). Isso pode estar 
relacionado a resposta da população a trabalhos como campanhas para 
conscientização quanto aos hábitos de higiene (como lavar bem as mãos e 
os alimentos antes destes serem ingeridos), melhorias no que se refere a 
redes de esgoto e de abastecimento de água tratada, e ainda a ausência de 
notificações dos casos por parte dos profissionais da saúde, principalmente 
das ocorrências que são atendidas em consultórios particulares e 
ambulatórios, por exemplo. 
 



 
Dos 20 casos suspeitos de hantavirose, apenas 01 foi 
confirmado. Era de um indivíduo do sexo masculino 
com idade de 15 a 19 anos. Körting et al. (2008) 
relatam que a atividade profissional pode estar 
atrelada ao contágio, já que a transmissão ocorre 
pela inalação de aerossóis que se formam através de 
secreções como, urina, fezes e saliva de roedores 
contaminados. Segundo o autor, normalmente essa 
contaminação se dá pela inalação de partículas 
durante processos como a demolição de 
construções rurais com alto índice de ocorrência de 
roedores, bem como a limpeza de pisos, silos e 
paióis contendo excretas destes animais. Essas 
atividades são geralmente desempenhadas por 
adultos mais jovens por se tratarem de um trabalho 
considerado grosseiro, sugerindo uma possível 
ligação nos casos suspeitos. 
 
Assim como o hantavírus, a leptospirose também 
acomete em maior grau os indivíduos das faixas 
etárias entre 20 e 59 anos, representando 85% dos 
casos confirmados. Ao contrário das doenças já 
mencionadas aqui, a Leptospirose parece ser a que 
afeta praticamente todas as faixas etárias, algumas 
com ocorrências mais numerosas, outras em menor 
escala, ocorrendo registros entre 10 e 79 anos. Este 
fato deve estar relacionado, a forma de transmissão, 
como citado anteriormente no parágrafo 6, pois 
cada vez mais as pessoas mantêm contato com 
animais de estimação, que podem estar infectados 
com o vírus levando a contaminação de seres 
humanos. Outra questão que pode estar associada é 
a transmissão através das águas de enchentes 
contaminadas pela urina de ratos infectados, e esse 
é um problema que vem acontecendo em grandes 
proporções nos últimos anos (Martins & Castiñeiras, 
2007). 

 
Apesar de apenas um caso confirmado de 
hantavirose, do total de 20 casos notificados, esta 
doença merece cuidado uma vez que possui uma 
elevada taxa de mortalidade, que gira em torno dos 
50%, (Körting et al., 2008). 
 
A Leptospirose, também deve ser tratada com muita 
atenção, pois houve um aumento nos casos no 
período. Em 2008 houve apenas 1 caso enquanto 
que em 2010 5 casos foram confirmados. O cuidado 
com esses agravos que se mostram persistente e 
que a cada ano acometem mais pessoas, deve ser 
mantido e ampliado. Medidas como aumentar ou 
desenvolver trabalhos de conscientização em 
escolas, em comunidades mais carentes e com a 
população em geral devem ser repensadas e postas 
em prática, já que essas doenças estão ligadas as  
 

 
más condições de higiene e a precariedade de 
saneamento básico. 
 
Disseminar as medidas de prevenção é de fundamental 
importância e decisivo no êxito para a diminuição 
desses males, já que na sua maioria são as atitudes 
simples que quando adotadas, ajudam a evitar ou 
diminuir não somente as doenças citadas aqui, mas 
também tantas outras que possuem históricos bem 
parecidos. Mas para que isso tudo aconteça, torna-se 
imprescindível a notificação que é compulsória destes 
agravos por parte dos profissionais da saúde, uma vez 
que é por meio desses registros, que o poder público 
toma conhecimento das condições e problemas que a 
população vem enfrentando, tendo assim condições e 
propriedades para criar as medidas de prevenção e 
controle das doenças que afetam a comunidade. 
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1. Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

Autorização exames, autorização laudo hospitalar – 

AIH, solicitação do cartão SUS, entre outros 

serviços. 

Endereço: Rua Paissandú, 1052 – Centro 

Telefone: 3316-1000 

 

2. Secretaria Municipal de Saúde – SMS 

      Coordenadoria de Vigilância em Saúde 

 Vigilância em Saúde do Trabalhador: 3046-0097 

 Vigilância Sanitária: 3046-0084 

 Vigilância Ambiental: 3046-0073 

 Vigilância Epidemiológica: 30460164 

 Endereço: Rua Silva Jardim, 727  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ENDEREÇOS ÚTEIS 

3. Centro de Saúde   

Pronto Atendimento Pediátrico 

Vacinas, teste do pezinho, teste da orelhinha, 

entre outros serviços. 

Rua Fagundes dos Reis, 270 Telefone: 3311-6494 

 

 

4. Secretaria Estadual de Saúde  

6ª Coordenadoria Regional de Saúde              

Endereço: Rua Fagundes dos Reis, 270 

Telefone: 3311-2555 
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