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DADOS GERAIS DO PROGRAMA/PROJETO/CURSO: 

NOME DO PROGRAMA/PROJETO/CURSO: 

Programa de promoção do uso racional de medicamentos na Atenção Básica no município de Feira de Santana-BA. 

 
RESOLUÇÃO CONSEPE: ÁREA: 

151/2010 Saúde 
COORDENADOR(A): DEPARTAMENTO(S): 

Bruno Rodrigues Alencar 
Tatiane de Oliveira Silva Alencar 

Departamento de Saúde 

EMAIL: (OPCIONAL) EMAIL ALTERNATIVO: (OU TELEFONE) 

alencarbruno@yahoo.com.br 
tatifarmauefs@yahoo.com.br 

74 99189-2001 
75 99138-1449 

EQUIPE: 

MEMBRO FUNÇÃO* MEMBRO FUNÇÃO* 

Tatiane de Oliveira Silva Alencar 1  COLABORADOR 

Bruno Rodrigues Alencar 1  COLABORADOR 

Gizelly Braga Pires 1  COLABORADOR 

Lina Valéria dos Santos Souza 3  Estudante 

Luana da Cruz de Oliveira 3  Estudante 

Iuri Gomes de Oliveira 3  Estudante 

    

    
*1 - Colaborador(a)/2 - Servidor(a)/3 - Estudante/4 - Voluntário/5-Comunidade Externa 

  

SOBRE O PROGRAMA/PROJETO/CURSO: 

O uso racional de medicamentos é uma diretriz encontrada na Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 1998) e consiste em 
fornecer ao paciente o medicamento apropriado para sua situação clínica, nas doses e período de duração do tratamento que 
satisfaçam suas necessidades individuais e ao menor custo possível (OMS, 1986). Neste contexto,este Programa tem o objetivo 
de promover o uso racional de medicamentos no cenário da Atenção Básica do município de Feira de Santana-BA, segundo maior 
município do Estado da Bahia, caracterizado pelo modelo de Gestão Plena de Saúde, sendo ampla sua rede de atenção básica. 
 Contudo, as experiências acadêmicas e de pesquisa desenvolvidas nesse cenário apontam para a necessidade de intervenções 
no que se refere ao uso inadequado de medicamentos pelos usuários e trabalhadores dessas unidades, no sentido de modificar 
as práticas vigentes. Assim, este programa deverá ser realizado em Unidades de Saúde da Família, tendo como população 
usuários maiores de 18 anos e trabalhadores destas unidades. Quanto aos resultados esperados tem-se favorecer as ações 
relacionadas ao uso de medicamentos no município, estimulando o uso da Rename e Remune pelos prescritores, incentivar o 
desenvolvimento de práticas do uso correto do medicamento, bem como desenvolver habilidades e competências aos discentes 
fortalecendo o ensino, a pesquisa e a extensão. 
Atualmente o programa desenvolveatividades baseadas em três planos de trabalho:Cuidados farmacêuticos no diabetes: ações 

de educação em saúde e seguimento farmacoterapêutico,Promoção do uso racional de medicamentos por idosos da instituição 

de longa permanência para idosos da Associação Feirense de Assistência Social – AFAS;e Dispensação racional e descarte 

adequado de medicamentos: proposta de intervenção na Atenção Básica de saúde. 
 

 
POPULAÇÃO ATENDIDA: 

QUANTITATIVO CARACTERIZAÇÃO LOCAL 

14 
Trabalhadores da equipe de saúde da 
Unidade de Saúde da Família ( médico, 
enfermeira, técnicos de enfermagem e 

USF Campo Limpo II 



agentes comunitários de saúde) 

4000 
População adscrita na Unidade de Saúde 
da Família. 

USF Campo Limpo II 

Não definido 
Trabalhadores da Atenção Básica da  Rede 
SUS  

Rede SUS 

CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO E A PESQUISA: 

O programa possibilita o desenvolvimento de habilidades e competências dos discentes e docentes 
envolvidos por meio do desenvolvimento de atividades diversas no âmbito da Atenção Básica. Neste caso, há 
oportunidades de  experiências de cuidado aos pacientes, comunicação com os membros da equipe de saúde e 
compreensão sobre o Sistema Único de Saúde, de maneira efetiva fundamentada na realidade concreta e tendo 
como referente elementos teóricos discutidos em componentes curriculares diversos no decorrer do curso de 
Farmácia.Desse modo, tem-se a integração ensino-serviço-comunidade por meio da valorização de saberes 
adquiridos na universidade e dos saberes da população assistida pelo Programa. Ressalte-se ainda a articulação com 
atividades de pesquisa, inclusive com ações integradas ao Núcleo de Pesquisa Integrada em Saúde Coletiva (NUPISC) 
da UEFS, tendo-se obtidos resultados importantes a respeito das políticas de medicamentos e de assistência 
farmacêutica da região. Os resultados alcançados a partir dessa interação já foram divulgados em eventos científicos 
nacionais e regionais e também publicados em capítulo de livro e revistas da área de Saúde.  
REGISTRO FOTOGRÁFICO 

FOTOS DESCRIÇÃO 

 

Palestra sobre o cuidado com os pés dos pacientes diabéticos e o 
uso e armazenamento de insulina na Ação HIPERDIA – USF Campo 

Limpo II 

 

Reunião do programa para discussão de artigos e programação das 
atividades. 

 

Visita domiciliar acompanhada por uma Agente Comunitária de 
Saúde. 



 

Capacitação para as Equipes de Saúde da Família do bairro Campo 
Limpo, sobre as orientações necessárias no ato da dispensação de 

insulina e medicamentos antidiabéticos orais. 

 

Participação na Feira de Saúde da USF Campo Limpo II, juntamente 
com a equipe do PET-Saúde. 

 

Dinâmica sobre o Uso Racional de Medicamentos na USF Campo 
Limpo II. 

 

Palestra sobre: “Diabetes e a sua terapia medicamentosa” na USF 
Campo Limpo II. 

 

 
 
 
 
 

Oficina “Revisão da Política Nacional de Atenção Básica” promovida 
pelo Programa de Promoção do uso racional de medicamentos, 

Núcleo de Pesquisa Integrada de Saúde Coletiva e o PET-Gradua-
SUS. 

 
 
 
 

 



 

 
 
 
 

Participação na Feira de Saúde da USF do Centro de Abastecimento 
de Feira de Santana 

 

 

 

 


