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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

O estudo ocorreu integralmente na Farmácia Especializada da

Fundação Alfredo da Matta (Figura 1), instituição integrante do SUS

e vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas.

Figura 1: Fundação Alfredo da Matta

Para coleta dos dados foram realizadas entrevistas através de um

formulário semiestruturado contendo perguntas fechadas e abertas

referentes à pesquisa, além de informações coletadas no prontuário

médico para confirmação do diagnóstico. Todas as informações só

foram coletadas após a leitura e assinatura do TCLE pelo

pesquisador e paciente participante.

Foram entrevistados 35 pacientes, sendo 25 mulheres (71,43%) e

10 homens (28,57%). Para análise da faixa etária da população

entrevistada, usou-se os seguintes parâmetros: 18-30 anos (8

pessoas); 31-50 anos (13 pessoas) e >51 anos (14 pessoas).

Quanto a renda familiar mensal dos participantes, 18 apresentaram

renda de até 1 SM; 13 entre 1 e 3 SM; 2 pessoas apresentaram

renda superior a 3 SM; e 2 não tinham renda familiar mensal.
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O Brasil oferece a toda população um sistema de saúde público,

universal, integral e gratuito. Perante isso, a assistência

farmacêutica abrange diversos setores que visam garantir um

acesso igualitário e racional de medicamentos pela população,

baseando-se, fundamentalmente, nos propósitos da Política

Nacional de Medicamentos – PNM.

Em 2004, com a instauração da Política Nacional da Assistência

Farmacêutica – PNAF, o financiamento da assistência farmacêutica

foi dividido em: Componente Básico, Componente Estratégico e

Componente Especializado, sendo este último responsável pela

distribuição de medicamentos que tratam as doenças raras, de

baixa prevalência ou que necessitam de tratamento

medicamentoso prolongado. E no Componente Especializado da

Fundação Alfredo da Matta, as doenças pactuadas foram: Acne

Grave, Artrite Psoríaca, Dermatomiosite, Dor Crônica, Glaucoma,

Ictioses Hereditárias, Lúpus Eritematoso, Psoríase, Hidradenites e

outras formas de esclerose sistêmica.

Diante da considerável importância do CEAF no âmbito da

Assistência Farmacêutica, e por ser um setor em constante

evolução, é de grande relevância um melhor conhecimento da sua

funcionalidade, essencialmente, do perfil dos pacientes que fazem

uso desse setor, para assim, ser possível identificar falhas e/ou

fatores que podem ser aprimorados para garantir uma assistência

farmacêutica mais efetiva e qualificada para a população.

RESULTADOS

Na análise do perfil clínico dos pacientes, evidenciou-se uma

grande demanda de tratamento para Psoríase, diagnosticada em

23 (65,71%) pacientes; seguido pela Acne Grave com 4 (11,43%);

Hidradenite e Outras formas de Esclerose Sistêmica com 2

(5,71%); e Artrite Psoríaca, Ictiose Hereditária, Dermatomiosite e

Lúpus Eritematoso com 1 (2,86%) paciente cada (Figura 2).

Figura 2: Quantidade de pacientes por enfermidades

Os dados coletados sobre a história clínica e hábitos de vida dos

pacientes que eram relevantes para a pesquisa estão expostos na

Figura 3.

Figura 3: História Clínica e Hábitos de Vida

Apesar das dificuldades impostas pela pandemia, que acarretou na

redução de questionários realizados, foi possível colher dados que

expressam, de forma parcial, o perfil dos pacientes que são

servidos pelo CEAF/FUAM, sendo um perfil bastante equilibrado

quanto as características epidemiológicas, porém com bastante

divergência quanto ao perfil clínico, com destaque a grande

demanda para tratamento da Psoríase.
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