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Resumo: O trabalho propõe apresentar a Intervenção do Serviço Social na Farmácia do 
Paraná 2ª Regional de Saúde. A Inserção do Assistente Social na Política da Assistência 
Farmacêutica. Tendo como referência o Projeto Ético Político do Serviço Social que direciona o 
fazer profissional para novas propostas de trabalhos  consolidando compromisso com o usuário 
atendido.No fortalecimento do compromisso com a qualidade das ações desenvolvidas, se faz 
necessário buscar novos conhecimentos que permeiam a postura profissional e contribuem nas 
intervenções. Desenvolver trabalhos articulados com outros profissionais para efetivação de 
atendimentos humanizados e com qualidade.Identifica-se a intervenção do Serviço Social 
nesta Farmácia em trabalhos articulados com outros profissionais: Farmacêuticos, Auditoria 
Médica, Apoio Administrativo e Estagiários. Sugere-se um novo olhar sobre a produção de 
cuidados em saúde. Onde o usuário não seja visto de forma fragmentada ou como um corpo 
doente. Dispensar não só medicamentos, mas atenção a sujeitos reconhecendo a sua 
subjetividade. 
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INTRODUÇÃO 

 A participação de várias categorias profissionais na saúde com 

conhecimentos diferenciados somam-se em novas propostas de trabalho, 

direcionando ações que viabilizam o acesso e a garantia das condições 

necessárias para  consolidar os Direitos assegurados na Constituição Federal e 

contribuem no fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS.  

 A Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, no art. 196 

cita que a Saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 

outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. 

 Conforme a lei nº 8.080 de 19/09/1990 (lei orgânica da saúde), no art. 2º 

a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 
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condições indispensáveis ao seu pleno exercício. E no artigo a seguir art. 4º o 

conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições 

públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e 

das fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema Único de 

Saúde - SUS. E em relação à Assistência Farmacêutica art. 6º estão incluídas 

ainda no campo de atuação do SUS a execução de ações assistência 

terapêutica integral inclusive farmacêutica. 

 As ações da Assistência Farmacêutica direcionam-se à promoção e 

restabelecimento da saúde tendo o medicamento como recurso essencial a 

vida assegurando o seu acesso e a forma adequada ao uso.  

 Os medicamentos disponíveis no SUS para doenças crônicas são 

padronizados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME).A 

gestão do SUS, Federal, Estadual e Municipal é composta por três 

componentes: Básico, Estratégico e Especializado. A Farmácia do Paraná 

atende o Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF). O 

atendimento em relação ao tratamento medicamentoso, pelo SUS, é feito em 

nível ambulatorial sendo o CEAF regulamentado pela Portaria GM/MS Nº 1.554 

de 30/07/2013, alterada pela Portaria GM/MS Nº 1.996 DE 11/11/2013. 

  O financiamento do Componente Especializado de Assistência 

Farmacêutica (CEAF) é Federal/Ministério da Saúde e cofinanciamento 

Estadual/Secretaria de Estado de Saúde. O gerenciamento no Paraná é de 

responsabilidade da Secretaria de Estado de Saúde (SESA). 

 Em relação ao acesso aos medicamentos do Componente 

Especializados de Assistência Farmacêutica (CEAF) é feito através das 

Farmácias do Paraná das Regionais de Saúde. Atendimento pelo SUS 

contribuindo ao tratamento de saúde do indivíduo, assegurando sua qualidade 

de vida e consolidando os seus direitos elencados na Constituição Federal. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 O Sistema Único de Saúde representa uma conquista de cidadania e 

nova concepção de saúde. O trabalho está direcionado a ações que favoreçam 

a prevenção e a promoção da saúde. A saúde está relacionada com a 

qualidade de vida da população: acesso a educação, alimentação, saneamento 



 

básico, nível de renda, meio ambiente, vigilância sanitária e farmacológica. 

Sendo incumbido o Estado consolidar as diretrizes do SUS através de novas 

propostas de trabalho executando ações direcionadas a promoção, prevenção 

e atenção a saúde em busca de melhorias da qualidade de vida dos usuários. 

      O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica- CEAF 

destina-se em fortalecer o acesso aos medicamentos essenciais a qualidade 

de vida da população, bem como prestar esclarecimentos e orientações em 

relação ao uso correto do medicamento, com segurança e qualidade.  

 Sendo assim, a Farmácia do Paraná da 2ª Regional de Saúde atende a 

população de Curitiba e região Metropolitana totalizando 29 municípios. Atende 

também pessoas de outros Estados que veem para Curitiba realizar transplante 

de órgãos. São usuários de diversas faixas etárias e classes sociais.  

 Os usuários ao buscarem a Farmácia encontram-se fragilizados por todo 

contexto que envolve o atendimento relacionado à saúde. Portanto se faz 

necessário uma postura qualificada conforme cita a autora Martinelli (2011, p. 

499) “Trabalhamos com pessoas fragilizadas que nos pedem um gesto 

humano: um olhar, uma palavra, uma escuta atenta, um acolhimento, para que 

possam se fortalecer na sua própria humanidade”. 

 Nessa ação interventiva, intencionando o fortalecimento da humanização 

dos atendimentos aos usuários, observamos que as pessoas ao buscarem os 

serviços públicos de saúde permanecem horas no aguardo do atendimento. O 

tempo de espera em uma Instituição de saúde provoca sentimentos 

diferenciados entre os quais destacamos: medo, angústia frente ao diagnóstico 

e tratamento, insegurança, humilhação por achar que vai solicitar um favor para 

um corpo doente, desanimo, frustrações em atendimentos anteriores com 

desencontro de informações. Ao buscar atendimento no setor Serviço Social da 

Farmácia do Paraná o usuário já trilhou longo caminho no SUS: burocrático, 

baixa qualidade dos atendimentos e erros nos encaminhamentos. Situações 

que geram dúvidas e receios em relação aos procedimentos e tratamentos. 

Esta é a percepção da realidade exposta. Cabe ao profissional Assistente 

Social intervir nesta situação: ver o usuário da Política de Assistência 

Farmacêutica como um sujeito de direitos em toda a sua integralidade e fazer 



 

com que ele tenha também esta compreensão. Consolidando uma cultura de 

direitos. Nas palavras de Kruger (2010, p. 2): 

 
É por meio do reconhecimento das determinações sociais do 
processo saúde e doença e das necessidades de saúde que o 
assistente social tem construído  novos espaços de atuação 
sobretudo nas áreas de Promoção da Saúde e Prevenção de 
doenças. 

 
 Sendo assim, entendemos que é relevante um trabalho interdisciplinar 

nos serviços de saúde integrando o serviço social à área Farmacêutica, Médica 

e outras. Conforme Rodrigues (1995, p. 157): 

 
Entendendo-se a interdisciplinaridade como postura profissional e 
princípio constituinte da diferença da criação, compreender-se á que 
o serviço social uma vez que articula diferentes conhecimentos de 
modo próprio, num movimento crítico entre prática-teoria e teoria-
prática é uma profissão interdisciplinar por excelência. Assim, para o 
serviço social, a interação com outras áreas é particularmente 
primordial: seria fatal manter-se isolado ou fazer-se cativo. A 
interdisciplinaridade enriquece-o e flexiona-o, no sentido de romper 
com a univocidade de discurso, de teoria, para abrir-se à interlocução 
diferenciada com outros. Isto significa romper com dogmatismos, 
muitas vezes cultivados no interior da profissão. Aprendendo a sair de 
seu modo de pensar e de sua metodologia consagrada, ele, o 
cientista, abandona a rigidez e a fixação em mundos que julgava 
absolutos. 

 

  Considerando o serviço social uma profissão que apresenta em sua 

essência, uma postura profissional receptiva a idéias de articular, inovar, 

dialogar, desenvolver ações em conjunto com outras categorias profissionais, 

reafirmamos a importância do trabalho interdisciplinar. A interação com outros 

profissionais da saúde enriquece os atendimentos direcionados aos usuários, 

aos profissionais envolvidos e a Instituição que os recebe, com vista no 

aprimoramento profissional e qualidade dos atendimentos. 

  Tendo a compreensão que trabalhos isolados fragmentam as ações 

esperadas pela população se faz necessário conviver com o diferente e nesta 

mescla de informações construir o novo, inovar as ações e os conhecimentos 

neste intercâmbio de saberes e espaço no qual se faz ouvir várias vozes que 

fortalece o Direito Social a Saúde. 

 Reconhecemos que a presença do assistente social possibilita o 

processo de acolhimento com escuta qualificada e a articulação com redes de 

serviços. Conforme aponta Benjamin (1978, p. 68): 



 
 

Escutar o modo como às coisas estão sendo ditas, o tom usado, as 
expressões, os gestos empregados. E mais, ouvir inclui o esforço de 
perceber o que não está sendo dito o que apenas é sugerido, o que 
está oculto, o que está abaixo ou acima da superfície. 

 

 O serviço social da Farmácia do Paraná da 2ª Regional de Saúde realiza 

o seu trabalho em conjunto com uma equipe de profissionais: Farmacêuticos 

que orientam o usuário em relação ao uso correto do medicamento, Auditoria 

Médica avalia o processo da solicitação de medicamentos, seguindo os 

critérios do Ministério da Saúde, funcionários do cadastro que realizam a 

inclusão do usuário ao Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (CEAF), estagiários curso Farmácia e Serviço Social. Nas 

palavras de Iamamoto (2002,p. 41) “São as diferenças de especializações que 

permite atribuir unidade à equipe, enriquecendo-a e, ao mesmo tempo, 

preservando aquelas diferenças”. 

 Diferenças que contribuem para criação de novos saberes e 

conhecimentos  despertando novas propostas de trabalhos em equipe 

corroborando e reforçando a humanização nos atendimentos do SUS que foi 

construído pela sociedade e está sendo reconstruído todos os dias neste 

intercâmbio de qualificações. 

 A proposta de trabalho do serviço social da Farmácia do Paraná, reúne 

um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

por meio da viabilização do acesso às políticas públicas e outros atendimentos 

realizados no setor: acolhimento, escuta qualificada, entrevista, 

acompanhamento de processos para receber o medicamento em situações 

urgentes em que envolve risco de óbito.  Identificar dúvidas em relação ao fluxo 

do trabalho e protocolos do Componente Especializado da Assistência 

Farmacêutica (CEAF) e junto a equipe solucionar as demandas, construir 

ações viabilizando novos projetos de intervenção direcionados aos usuários 

com qualidade, compromisso e resolutivo as demandas apresentadas. Em sala 

de espera transformar como espaço sócioeducativo com promoção de temas 

diversificados em atenção, cuidado e promoção à saúde. Nas palavras de 

Leonardo Boff (1999, p. 4):  

O cuidado significa colocar-se junto ao pé de cada coisa que 
queremos transformar para que ela não sofra, não seja desenraizada 
de seu habitat e possa manter e desenvolver-se e co-evoluir junto 



 
com os seus. O primeiro passo consiste em reforçar a dimensão 
saúde para que cure a dimensão doença. É o cuidado que permite a 
revolução da ternura, ao tornar prioritário o social sobre o individual e 
ao orientar o desenvolvimento para a melhora da qualidade de vida 
dos humanos e de outros organismos vivos. O cuidado faz surgir o 
ser humano complexo, sensível, solidário, cordial, conectado com 
tudo e com todos no universo. 

 
 A necessidade de promover espaços públicos que movem ações de 

prevenção, promoção a saúde tecendo uma rede de cuidados, emancipação e 

autonomia aos indivíduos consolidam os princípios elencados no Código de 

Ética Profissional do Assistente Social. 

 Fortalecer a humanização nos atendimentos, ver o usuário como sujeito 

de direitos e fazer com que ele tenha também esta compreensão, 

impulsionando a sua emancipação e alcançando o protagonismo de suas 

ações. Reforçar a importância de um trabalho interdisciplinar na saúde, tendo 

ciência que os diferentes campos de conhecimentos se articulam e juntos 

contribuem na construção de novos saberes e novas propostas de trabalho. 

Nas palavras de Iamamoto (2001, p. 48): “possibilidades novas de trabalho se 

apresentam e necessitam ser apropriadas, decifradas e desenvolvidas” em 

uma dimensão técnico-operativa, teórico-metodológico e ético-política. 

 São realizados articulações com rede de serviços: Unidade de Saúde do 

Município, Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro 

Regional de Atendimento Integrado ao Deficiente (CRAID), Clínicas de 

Hemodiálise, Centro de Hematologia do Paraná (HEMEPAR), Serviço Social 

em penitenciárias, Centro de Medicamentos do Paraná (CEMEPAR), Fundação 

Pro Renal, Hospitais do Paraná e outros programas e serviços das políticas 

setoriais. Nas palavras de Bourguinon (2001)  

 

O termo rede sugere a idéia de articulação, conexão, vínculos ações 
complementares, relações horizontais entre parceiros, 
interdependência de serviços para garantir a integralidade da atenção 
aos segmentos sociais, vulnerabilizados ou em situação de risco 
social e pessoal. 

 

 O assistente social recorre a uma rede de relações internas e externas, 

na intenção de articular atendimentos prestados aos usuários. Buscando 

respostas as situações presentes na realidade exposta. Esta rede de 

atendimento é entendida como um entrelaçamento de ações entre pessoas e 



 

instituições, ligadas pela comunicação e quanto maior e resistente for o fio 

desse diálogo os resultados têm bons êxitos, contribuindo na emancipação e 

autonomia das pessoas atendidas através de políticas intersetoriais. Também 

faz parte das ações visita domiciliar para conhecer a realidade do usuário e 

suas vivências, participações em seminários, palestras, congressos, fóruns e 

outros eventos. 

 O serviço social, deste órgão público, conforme cita o Código de Ética 

Profissional dos Assistentes Sociais deve trabalhar na “criação de mecanismos 

que venham desburocratizar a relação com os usuários, no sentido de agilizar 

e melhorar os serviços prestados”. O que é de extrema importância, visto que o 

processo que envolve o acesso aos medicamentos do CEAF é burocrático, fato 

necessário (controle, fiscalização e segurança na dispensação), mas que 

muitas vezes se torna uma barreira entre o usuário e a concretude do acesso 

aos direitos. 

 O direito social a saúde compreendida como uma política de suma 

importância para a sociedade, envolvida pela urgência de atendimentos e 

insuficiência de recursos. Situação que tende a piorar com a atual conjuntura 

de avanço de políticas neoliberais que ameaçam os direitos sociais 

desresponsabilizando o Estado frente as expressões da questão social, 

diminuindo os recursos para as políticas públicas. Como é o caso da proposta 

de emenda constitucional (PEC) n° 241 de 2016 que vincula o investimento da 

saúde e educação à inflação, congelando e reduzindo o investimento nestas 

áreas por 10 anos e prorrogável por mais 10. Situação que precariza o 

atendimento a saúde que atualmente já possui insuficiência de recursos. A 

demanda da saúde é crescente por diversos fatores: demográficos, 

incorporação de novas tecnologias e medicamentos, portanto necessitam um 

aumento constante nos investimentos e serviços de saúde.  

 A intervenção do Assistente Social se faz presente nesta mescla de 

acontecimentos, onde o fortalecimento de Políticas Públicas é relevante em 

todas as ações intencionadas e realizadas, se tornando um dos maiores 

desafios para o assistente social que deve estar em constante luta e 

aperfeiçoamento para romper com as barreiras impostas pela falta de recursos 

e burocracia para efetivação dos direitos. 



 
               
CONSIDERAÇÕES 

 Entende-se que o trabalho do assistente social articulado às outras 

áreas profissionais soma-se em um conjunto de competências e diferentes 

leituras da realidade, possibilitando uma melhor compreensão do processo 

saúde, doença e cuidados ao usuário atendido bem como as suas vivências e 

como percebem o processo do adoecimento.  Nas palavras de Ceccin (2004, 

P. 18) “A compreensão de que eventos de adoecimentos não são apenas 

biológicos, são eventos de uma história de vida”. 

 Considerando que as necessidades de saúde possuem uma expressão 

que envolve a dimensão político, social, cultural,  biológica e psicológica, 

compreendemos que o trabalho na área de saúde não deve ser desenvolvido 

isoladamente. Esta visão do todo é compartilhada por outros profissionais mas  

intrínseco do assistente social. Capaz de relacionar o atendimento de saúde 

com as expressões da questão social e qualidade de vida, estimulando em 

toda equipe profissional ampla visão da realidade exposta. Este 

entrelaçamento de conhecimentos e saberes impulsiona novas ações e 

campos de intervenções, contribuindo para o fortalecimento das políticas 

públicas. Ser um implementador de políticas públicas é preciso, conforme 

explicita Martinelli (2007, p. 29): 

É preciso, portanto, qualificar o conhecimento para qualificar a 
intervenção, o que exige: Intercambiar experiências, dialogar pela via 
Interdisciplinar, para ser criativo na construção do conhecimento. 

 

 Para tanto é fundamental não ficar preso a ações relacionadas a 

caminhos já conhecidos. Faz-se necessário construir e reconstruir 

pensamentos e ações em um trabalho articulado a outras categorias 

profissionais e nessa mescla de qualificações e saberes fortalecer os 

atendimentos direcionados aos usuários. Conforme o Código de ética do 

Assistente Social (1993, p.17) “incentivar, sempre que possível, a prática 

profissional interdisciplinar”. 

 A intervenção do serviço social na Farmácia do Paraná requer dos 

assistentes sociais ações inovadoras o que impulsiona constante 

aperfeiçoamento, atualização em relação aos protocolos do CEAF 

(Componente Especializado da Assistência Farmacêutica) envolvimento nos 



 

espaços de controle e participação social na política da saúde. O assistente 

social está em permanente construção de novas propostas para serem 

refletidas, apreendidas e desenvolvidas com respaldo no Projeto Ético Político 

do Serviço Social e o Código de Ética do Assistente Social (1993, p. 1) 

“compromisso com a qualidade dos serviços prestados à população e com o 

aprimoramento intelectual na perspectiva da competência profissional”. Em 

busca de ações educativas que concretizem os direitos em uma perspectiva 

emancipatória tendo o usuário como protagonista. Fortalecendo os espaços de 

garantia de direitos de forma inovadora, integrar os diversos atores envolvidos 

inserindo-se nos meios de participação e controle social de forma coletiva e 

democrática para barrar os avanços do neoliberalismo, lutando por uma política 

de saúde capaz de efetivar o direito de forma competente, descentralizada, 

universal e com participação popular, como prevê a Constituição Federal de 

1988 e a Lei Orgânica da Saúde n° 8080 de 1990. 
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