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RESUMO   
O presente estudo apresenta o relato de uma ex-
periência prática envolvendo a elaboração de um 
Plano Operativo (PO) no contexto de uma Farmá-
cia básica Municipal, fundamentado nas ferramen-
tas de gestão do Planejamento Estratégico Situa-
cional (PES), organizado em quatro momentos: 
Explicativo, normativo, estratégico e Tático – ope-
racional - sendo utilizados como uma forma de or-
ganização para ação, que permitiu chegar ao diag-
nostico da realidade atual da farmácia básica estu-
dada, envolvendo atores ligados às suas ativida-
des. O plano operativo apresentou como problema 
o “Desabastecimento de medicamento na farmácia 
básica municipal” e foi demonstrado que esse de-
sabastecimento ocorre muito em função da falta do 
Farmacêutico no processo de aquisição de medi-
camentos.  O plano operativo objetivou sensibilizar 
o gestor maior do município através de indicadores 
associados ao desabastecimento da farmácia bá-
sica e demonstrando aimportância de inserir o far-
macêutico nos processos de compras de medica-
mentos. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A assistência farmacêutica é defi-

nida pela resolução nº 338/2004 do Con-

selho Nacional de Saúde como um con-

junto de ações voltadas à promoção, pro- 

 

 

teção e recuperação da saúde, tanto indi-

vidual como coletiva, tendo o medicamen-

to como insumo essencial e, portanto, visa 

o seu acesso e uso racional.  
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Entretanto, para que isso ocorra, 

faz- se necessário a manutenção de pes-

quisas capazes de subsidiar o desenvol-

vimento e a produção de medicamentos e 

insumos, bem como, sua seleção, pro-

gramação, aquisição, distribuição, dispen-

sação, garantia da qualidade, acompa-

nhamento e avaliação de sua utilização, 

na perspectiva da obtenção de resultados 

concretos da melhoria da qualidade de 

vida da população (BRASIL, 2004).  

A aplicação da Assistência Farma-

cêutica vem crescendo consideravelmente 

no Brasil, contudo muitas críticas têm sido 

feitas, sobretudo no que tange aos des-

perdícios com gastos relacionado ao uso 

de medicamento e que ocorremprincipal-

mente devido a: compras sem programa-

ção/seleção, armazenamento incorreto e 

falta de controle de estoque, algo que re-

força que o estabelecimento de políticas 

focadas no conceito de qualificação do 

acesso ao medicamento é condição para 

proporcionar racionalidade em todo o sis-

tema da Assistência Farmacêutica    

(BRASIL, 2012). 

A grande dificuldade para aquisição 

de medicamentos de forma célere tem 

sido uma das questões impactantes para 

o desenvolvimento da Assistência Farma-

cêutica em nosso país. O Ministério da 

Saúde aponta que a complexidade das 

exigências legais e administrativas envol-

vidas em processos de compras tem 

comprometido a aquisição de medicamen-

tos e isso se agrava quando não existe 

prioridade na garantia do medicamento à 

população (BRASIL,1998). 

Neste contexto, algumas situações 

podem ocorrer: demora em aquisição de 

medicamentos, que pode demandar uma 

segunda situação: compra muito rápida e 

mal feita por pressão da população de-

sassistida, podendo culminar com a aqui-

sição de produtos de qualidade inferior, 

ou com a compra extremamente dispen-

diosa, algo que inviabiliza a aquisição de 

quantidades suficientes de medicamentos 

para assistir à população da forma que a 

mesma necessita (VEBER; LACERDA; 

CALVO, 2015). 

Diante do exposto, é fundamental 

trazer à tona a participação do Farmacêu-

tico na construção de uma boa assistên-

cia, podendo ser bem executada com o 

auxílio de um plano operativo capaz de 

garantir sua participação em etapas cruci-

ais, sendo uma delas o ciclo de compras 

de medicamentos. Nesta seara, o Farma-

cêutico deve substancialmente trabalhar 

em conjunto com outros profissionais en-

volvidos na assistência à saúde da popu-

lação, para entender as demandas exis-

tentes com vistas a minimizar o desabas-
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tecimento e a falta de medicamentos na 

Farmácia básica municipal.  

Diante deste contexto, e tendo co-

mo objetivo inserir o Farmacêutico no pro-

cesso de aquisição de medicamento, foi 

realizado um estudo na Farmácia básica 

municipal do município de Pedro Canário- 

ES, a fim identificar problemas e sugerir a 

implementação de mudanças importantes 

e capazes de minimizar a falta de medi-

camentos para a população local. 

 

2 METODOLOGIA 

 

O presente estudo trata-se de um 

relato de experiência, ocorrida no municí-

pio de Pedro Canário - ES, durante o pe-

ríodo de agosto a novembro de 2014, com 

o desenvolvimento de uma investigação 

pautada na utilização de ferramentas do 

Planejamento Estratégico Situacional 

(PES) desenvolvido pelo economista chi-

leno CarlosMatus, com o escopo de fo-

mentar a elaboração de um plano operati-

vo capaz de minimizar o desabastecimen-

to da Farmácia básica deste município. 

Pedro Canário localiza-se ao norte 

do Espírito Santo e possui uma população 

de 23.794 habitantes com Índice de De-

senvolvimento Humano de 0.67                 

( RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO, 

2015), possui três Unidades de Saúde da 

Família (USF), sendo duas na zona urba-

na e um na zona rural, duas equipes do 

Programa  Agentes Comunitários de Saú-

de- PACS na zona rural e um na zona 

urbana, soma-se também um hospital par-

ticular conveniado ao SUS, além dos ser-

viços de vigilância epidemiológica, sanitá-

ria e de Assistência Farmacêutica. 

O PES é um método de planeja-

mento em que ação, situação e ator for-

mam um todo complexo, centrado em 

problemas e em operações que devem 

ser desencadeadas para o enfrentamento 

de problemas (VEBER; LACERDA;    

CALVO, 2015). O PES é dividido em qua-

tro momentos: Explicativo, Normativo, Es-

tratégico e Tático-operacional. 

O presente estudo, seguindo os cri-

térios metodológicos do PES, iniciou-se 

por meio de oficinas realizadas com ato-

res envolvidos com a Assistência Farma-

cêutica, a fim de garantir a elaboração e 

aplicação de um plano operativo capaz de 

minimizar o desabastecimento de medi-

camentos no município. 

Para a realização do primeiro mo-

mento do PES (momento explicativo) fo-

ram convidados enfermeiros, representan-

tes do setor de compras, médicos, repre-

sentantes do conselho municipal de saú-
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de, usuários e a secretária municipal de 

saúde por meio de convites na forma de 

ofício, e-mail e convite pessoal, atraindo-

os a participarem de uma oficina sobre a 

realidade atual da Assistência Farmacêu-

tica em Pedro Canário, com dia e horário 

pré-definido. Participaram deste momento, 

dois enfermeiros sendo um coordenador 

da atenção básica e o outro de uma das 

unidades de saúde, um técnico em farmá-

cia, o responsável pelo setor municipal de 

compras e a subsecretária de saúde. Este 

momento foi fundamental para envolver o 

maior número possível de atores ligados à 

Farmácia básica municipal.  

Neste momento, foi informado aos 

participantes o objetivo da realização da 

oficina (priorizar os problemas da Assis-

tência Farmacêutica) e a necessidade da 

participação deles na elaboração do Pla-

no Operativo, sugerindo que cada um i-

dentificasse um problema relacionado às 

atividades desenvolvidas pela Farmácia 

básica municipal. Após a identificação dos 

problemas (quadro 1), que foram escritos 

numa matriz de priorização, foram elen-

cados parâmetros de Magnitude (mede o 

tamanho do problema e o número de pes-

soas que o problema atinge), transcen-

dência (mede o interesse pelo problema), 

vulnerabilidade (reversão ou facilidade de 

resolução do problema), urgência (espera 

para o enfrentamento do problema) e fac-

tibilidade (mede os recursos disponíveis), 

sendo estes pontuados por cada partici-

pante da oficina dentro de uma escala de 

0 a 4, onde 0 significava pouco relevante 

e 4 muito relevante. 

A pontuação foi fundamental para a 

identificação do problema de maior impor-

tância dentre os que foram elencados pe-

los participantes, sendo escolhido aquele 

com maior pontuação segundo o enten-

dimento dos atores envolvidos na oficina 

e, o mesmo foi explorado para construção 

do plano operativo. O problema maior foi: 

Desabastecimento de medicamentos na 

farmácia básica. Os parâmetros utilizados 

para pontuação bem como o somatório 

das notas de cada um se encontra dispos-

to no quadro 2. 

A partir do problema priorizado, 

procedeu-se a explicação do mesmo, soli-

citando que os participantes elencassem 

as causas e as consequências do desa-

bastecimento de medicamentos dentro de 

sua percepção aliado ao seu conhecimen-

to sobre a realidade da Assistência Far-

macêutica de Pedro Canário. 

Os descritores apontados evidenci-

aram o tamanho do problema e a popula-

ção atingida, possibilitando a criação de 

uma rede explicativa denominada, “espi-

nha de peixe” (figura 1), que foi utilizada 
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no presente estudo. As causas e as con-

sequências identificadas na espinha de 

peixe revelaram quais ações necessita-

vam ser realizadas para reverter o pro-

blema apontado. 

Neste momento, foi necessário o claro 

entendimento de onde chegar, uma vez 

que cada participante levava a conver-

gência do problema priorizado para o pró-

prio foco, sobretudo associando ao seu 

papel dentro do sistema de saúde local. 

Assim neste momento sob a con-

dução da pesquisadora, foi utilizada à es-

tratégia de explicação do problema a fim 

da obtenção de uma causa convergente e 

uma consequência convergente a todos. 

Para a realização das etapas se-

guintes (momento normativo, estratégico 

e tático-operacional) não foi possível mar-

car reuniões subsequentes, devido ao fato 

de que os participantes apresentaram difi-

culdades para reuniões, sendo necessário 

a sua realização através de conversas 

informais e aleatórias com os atores con-

vidados. 

No momento normativo, o destaque 

se deu por conta de apontar o Farmacêu-

tico como peça fundamental no processo 

de aquisição de medicamento, ficando 

estabelecidas as seguintes prerrogativas: 

1) Participação do Farmacêutico no pro-

cesso de Licitação de Medicamento. (2) 

Garantia da eficiência do Sistema de a-

quisição de medicamentos para ampliar o 

acesso. 

Foram definidas ações e operações 

de intervenção, necessárias para alcançar 

a imagem/objetivo, estabelecendo o que 

deve ser feito, quais passos necessários 

para a elaboração das operações e ações 

diante dos objetivos específicos. 

No momento estratégico enfatizou-

se questões de viabilidade e factibilidade 

das ações e operações definidas no mo-

mento normativo. Foi abordada a impor-

tância de analisar recursos econômicos, 

administrativos e políticos disponíveis pa-

ra concretizar o Plano Operativo, então, 

estabeleceu-se que o recurso para a rea-

lização das ações e operações envolveri-

am atividades estratégicas de sensibiliza-

ção dos atores responsáveis por suas e-

xecuções. 

O PES foi finalizado com a ocor-

rência do momento Tático Operacional 

onde foram determinados os indicadores 

de monitoramento e avaliação para o a-

companhamento do Plano Operativo. Fi-

cou definido, o monitoramento por meio 

de acompanhamento periódico (semestral 

ou anual) de cada operação e de forma 
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mais próxima (semanal, quinzenal ou 

mensal) para cada ação ocorrida.  

Nesta fase final da construção do 

plano operativo, realizou-se a previsão de 

todos os recursos financeiros necessários, 

prazos, atores responsáveis (setor/ou ór-

gão/ou técnico) e participantes na execu-

ção das ações. Ficou definido que a Co-

ordenação de Assistência Farmacêutica 

será a responsável por agendar reuniões 

com o setor de compras e elaborar o pro-

jeto de inserção do Farmacêutico nos pro-

cessos de aquisição de medicamentos, 

contando com o apoio da secretaria muni-

cipal de saúde, setor de compras e o ges-

tor municipal, a fim de viabilizar a aplica-

ção do Plano Operativo. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Para a elaboração do plano opera-

tivo foi necessária realizar todas as etapas 

do PES, ou seja, todos os momentos: ex-

plicativo, normativo, estratégico e tático – 

operacional. 

No momento explicativo a oficina 

contou com a participação de 06 profis-

sionais ligados à secretaria de saúde do 

município de Pedro Canário - ES, sendo 

um deles a pesquisadora que fez a con-

dução dos trabalhos com a finalidade de 

priorizar e explicar os problemas da Assis-

tência Farmacêutica dentro da percepção 

dos participantes, ao fim desta etapa, uma 

lista com seis problemas (Quadro 1) rela-

cionados às atividades desenvolvidas na 

Assistência Farmacêutica local foi gerada. 

Seguindo as instruções do PES, 

por meio das avaliações de Magnitude, 

transcendência, vulnerabilidade, urgência 

e factibilidade, os atores envolvidos classi-

ficaram o problema com maior importân-

cia de resolução o desabastecimento de 

medicamentos na Farmácia básica (Qua-

dro 2). 

Na matriz de priorização de pro-

blemas, a factibilidade recebeu menor 

pontuação dada pelos atores, foi pacífica 

a discussão entre eles, que existem re-

cursos disponíveis para a resolução do 

desabastecimento de medicamentos, ou-

tro ponto muito debatido, foi a crescente 

prática da judicialização por parte dos u-

suários para o acesso aos medicamentos 

necessários para os tratamentos, o que 

vem acarretando num desequilíbrio dos 

recursos financeiros municipais e, por fim, 

foi colocada claramente a existência do 

distanciamento entre os responsáveis por 

formular os processos de aquisição de 

medicamentos e as demandas existentes 

no município que são de maior conheci-

mento da Assistência Farmacêutica. 
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Na fase de explicaçãodo problema 

priorizado, foram levantados como descri-

tores do problema priorizado: 1) dificulda-

de de manter uma programação de com-

pra;2) aumento da disponibilização dos 

recursos financeiros e 3) Falta do Farma-

cêutico nos processos decompras. Os 

atores relataram descritores que revelam 

a dimensão do problema existente, o que 

possibilitou em seguida a chegar às cau-

sas e consequências convergentes em 

busca da imagem/ objetivo.  

Neste momento, estabeleceu-se 

como causa convergente, a falta da pre-

sença do Farmacêutico nos processos de 

aquisição dos medicamentos que gera 

como consequência convergente, a falta 

de acesso da população aos medicamen-

tos conforme ilustra a figura 1.  

No momento normativo identificou-

se o objetivo geral: Inserir o Farmacêutico 

no processo de compra de medicamentos, 

a fim de minorar o desabastecimento de 

medicamentos na farmácia básica munici-

pal. A partir do objetivo geral foram defini-

dos dois objetivos específicos: 1) Promo-

ver a participação do Farmacêutico no 

processo de licitação de medicamentos e 

2) Garantir a eficiência na utilização do 

sistema de aquisição de medicamentos 

com o escopo de ampliar o acesso.  

Para alcançar o segundo objetivo especí-

fico, investiu-se na estratégia de reavivar 

um programa já existente e pactuado no 

município, o Sistema Estadual de Registro 

de Preço de medicamentos da atenção 

primária (SERP), um projeto inédito im-

plantado pela (Secretaria de Estado da 

Saúde do Espírito Santo) SESA/GEAF. 

O SERP promove uma economia 

de recursos humanos e materiais, pois é 

substituído por um processo único, efe-

tuado pela Secretaria de Estado de Saú-

de, aproveitando a experiência e a estru-

tura já existente no setor de compras da 

instituição. O Estado faz a administração 

virtual da ata do registro de preço e pre-

serva a autonomia dos municípios. 

No momento estratégico analisou-se a 

viabilidade e a factibilidade das ações e 

operações propostas a fim de estabelecer 

operações estratégicas, necessárias ao 

Plano Operativo conforme preconiza Bar-

reto (2014).  

Foi o momento onde se apresentou 

que o poder de decidir e executar as ope-

rações e ações não depende apenas da 

Assistência Farmacêutica, depende de 

outros segmentos uma vez que o plano 

não exige de muitos recursos financeiros, 

sendo mais relevante o conhecimento so-

bre programas de aquisição de medica-
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mentos disponíveis, para uma boa utiliza-

ção e a decisão de envolvimento do Far-

macêutico nos processos de compra. 

Dentro desta perspectiva e seguindo os 

objetivos traçados, foram previstasações 

e operações a fim de facilitar o desempe-

nho do PO, visto que as estratégias defi-

nidas são viáveis, sendo necessários para 

a viabilidade das operações, foram elas: 

a) elaboração e aprovação do projeto de 

inserção do Farmacêutico nos processos 

de compra; e b) aquisição ou adesão de 

um sistema informatizado (quadro 3).  

No momento tático-operacional, fo-

ram selecionadas ações viáveis a serem 

executadas de forma adequada visando 

novas formas de atuação com vistas a 

minorar o déficit de medicamentos no mu-

nicípio. O quadro 5 descreve a matriz final 

do plano operativo desenvolvido, que de-

fine os atores envolvidos na execução das 

ações necessárias, prazos e respectivos 

indicadores de avaliação. 

Para a execução do primeiro obje-

tivo: Promover a participação do Farma-

cêutico no processo de licitação de medi-

camentos - não foi possível, em função da 

falta de apoio político, não foi baixada por-

taria com esta finalidade.  

Como o plano não se restringe a somente 

uma ação, houveram várias reuniões en-

tre a Assistência Farmacêutica e o setor 

de compras, este setor se mostrou bas-

tante motivado com a nova perspectiva 

traçada no que tange à aquisição de me-

dicamentos e as consequências benéficas 

que possivelmente virão, ficou pactuada a 

participação do Farmacêutico em todos os 

processos licitatórios de medicamentos do 

ano de 2015. Esta pactuação ocorreu ju-

lho de 2015, com esta ação, mesmo não 

fazendo parte da comissão permanente 

de licitação, a opinião do Farmacêutico foi 

primordial para garantir um processo de 

aquisição de medicamentos eficaz.   

Estabeleceu-se também, que as 

ordens de fornecimento de medicamentos 

a serem entregues, serão realizadas pelo 

Farmacêutico diretamente da Farmácia 

básica para a empresa fornecedora, mi-

nimizando erros nas quantidades, apre-

sentações e nas datas de validade dos 

medicamentos. 

Por fim, garantiu-se a utilização 

com eficiência do SERP, por meio da a-

desão por parte dos responsáveis pelas 

compras, pois muito embora o programa 

já funcionando no município desde 2012, 

sempre foi subutilizado tendo como justifi-

cativas a existência de muita burocracia o 

que na avaliação dos operadores resulta 

na dificuldade de sua execução.   

Em razão disso, houve a necessi-

dade de mobilização e sensibilização dos 
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atores, apontando a divulgação do elenco 

dos medicamentos disponíveis no pro-

grama, que abrange 80% da atual Rela-

ção Municipal de Medicamentos (REMU-

ME), sem contar que a utilização do 

SERP pode gerar uma redução substan-

cial nos gastos com aquisição de medi-

camentos. Neste contexto, a manutenção 

dessas ações e operações foi determinan-

te para viabilizar a estruturação do pro-

grama em questão. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

O Planejamento Estratégico Situa-

cional com o focona gestão da Assistência 

Farmacêutica é uma importante ferramen-

ta para a construção de um Plano Opera-

tivo capaz de modificar o panorama em 

uma localidade, fato este ocorrido no mu-

nicípio de Pedro Canário-ES, uma vez 

que o presente estudo fomentou o desen-

volvimento de um Plano Operativo sólido 

capaz de ser aplicado em benefício da 

população com o escopo de contribuir 

efetivamente na melhoria da Assistência 

Farmacêutica local. 

Percebeu-se neste estudo, que a 

construção de um Plano Operativo dire-

cionado ao setor público se torna uma 

ferramenta fundamental capaz de revelar 

e transformar a realidade local, através da 

estimulação da montagem de cenários 

com o envolvimento de diferentes atores 

capazes de transformar a realidade local 

e, muitas vezes por meio de ações e ope-

rações simples, que pode sugerir novos 

modelos de gestão, capazes de motivar 

as pessoas, ampliando seu compromisso, 

e refletindo positivamente para sociedade. 

 
 

APPLICATION OF   OPERATIONAL PLAN CAPABLE OF MINIMIZE SHORTAGES BASIC 
PHARMACY MUNICIPAL 

ABSTRACT    
This paper presents an account of practical experience involving the prep-
aration of an Operational Plan (OP) in the context of a Municipal Basic 
Pharmacy, based on the management tools of the Situational Strategic 
Planning (SSP), organized in four phases: Explanatory, normative, strateg-
ic and tactical - operational - being used as a form of organization for ac-
tion that enabled the diagnosis of the current reality of the studied basic 
pharmacy, involving actors linked to their activities. The operating plan 
presented a problem as the "shortage of medicine in the municipal basic 
pharmacy" and has been shown that this shortage is largely due to the 
lack of the Pharmaceutical in the process of drug procurement. The oper-
ating plan aimed to sensitize the largest manager of the municipality 
through indicators associated with shortages of basic pharmacy and de-
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monstrating the importance of entering the pharmacist in drug procure-
ment processes. 

 
Keywords:   Strategic Planning. Basic Pharmacy. Purchasing Medicines. 
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