PROPÓSITO DO CURSO
Promover o desenvolvimento de serviços farmacêuticos (SF) baseados na Atenção Primária em Saúde (APS),
por meio do fortalecimento de capacidades de líderes
e gestores dos serviços farmacêuticos.

OBJETIVOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Descrever o papel dos serviços farmacêuticos no
fortalecimento dos sistemas e serviços de saúde
baseados na APS
Relacionar a influência dos determinantes sociais na saúde dos indivíduos e da comunidade
Mobilizar esses conceitos para analisar e melhorar a situação dos SF no país
Identificar os elementos constitutivos e estruturas de gestão dos serviços farmacêuticos
Formular um plano para a mudança do enfoque
desses serviços, do medicamento para pessoas,
família e comunidade (APS renovada)
Reconhecer as competências necessárias para a
implementação dos SF baseados na APS
Propor estratégias para o desenvolvimento destas habilidades
Elaborar uma proposta de intervenção para a implementação de SF baseados na APS renovada

PÚBLICO A QUE SE
DESTINA O CURSO
•
•
•
•
•

Profissionais envolvidos em atividades de gestão,
administrativas ou técnicas dos serviços farmacêuticos públicos ou seguridade social
Profissionais da área acadêmica, lecionando em
saúde pública ou na área de farmácia
Profissionais da APS do Ministério e Secretarias de
Saúde
Profissionais envolvidos na prestação de serviços
farmacêuticos
Profissionais envolvidos em pesquisa no tema dos
serviços farmacêuticos

•
•
•
•
•

•

Estar trabalhando na area relacionada ao tema e
objetivos do curso
Acesso a computador e facilidade de acesso à Internet
Compromisso de dedicação de dez (10) horas semanais às atividades do curso (sincrônicas e assíncronas).
Entrega pontual das diversas tarefas e exercícios.
Interação permanente com um tutor e com um
grupo de aprendizagem determinado, uma vez
que o curso é interativo e não é de auto-instrução
ou aprendizagem individualizada.
Fluência em Português e capacidade de leitura em
Inglês e Espanhol.

•

Dispor de apoio e condições para participar do
curso pela instituição do candidato
Compromisso explicito do candidato com sua instituição, país e com a OPAS/OMS para o cumprimento dos requisitos e conclusão o curso

Serviços farmacêuticos
baseados na Atenção
Primária de Saúde (APS)
para gestores

INSCRIÇÕES
O processo de convocação, inscrição, seleção e
matrícula é feito on-line no Portal do Campus Virtual
de Saúde Pública - CVSP (www.campusvirtualsp.org).
Os escritórios da OPAS/OMS nos países da Região das
Américas acompanharão o processo, em coordenação
com as instituições de trabalho dos interessados, que
os devem apoiar.
Os candidatos devem cumprir os requisitos acima
mencionados e completar a documentação na submissão on-line no prazo estabelecido. A seleção final
dos participantes será feita pela coordenação geral do
curso. O número de vagas no curso é limitado.

PRAZO PARA RECEBIMENTO
DE INSCRIÇÕES
Até 30 de abril de 2013

REQUERIMENTOS
•

III Curso Virtual

6 de Junho a 17 de Outubro
2013
Campus Virtual de
Saúde Pública (CVSP)

Departamento de Sistemas e
Serviços de Saúde (HSS)

INTRODUÇÃO
A Constituição da Organização Mundial da
Saúde (OMS) reconhece o mais alto padrão possível de saúde
como um direito humano fundamental, sendo
os medicamentos considerados insumos prioritários para o alcance
desse direito.
O conceito de medicamentos essenciais (ME) foi lançado em 1977; em 1978 na
Conferência Mundial sobre Atenção Primaria em Saúde
(APS) em Alma Ata (1978), reconheceu os medicamentos
essenciais como um dos oito elementos necessários para
alcançar a meta saúde para todos. Desde então, os ME
têm sido reconhecidos como um dos pilares da formulação e implementação de políticas farmacêuticas nacionais com foco em saúde pública.

ção Regional sobre Novas Orientações para a Atenção
Primária em Saúde (Declaração de Montevidéu) em
2005, e a reunião em Buenos Aires em 2007: “Buenos
Aires 30-15: Rumo a uma estratégia de saúde para a
equidade, baseada em Atenção Primaria de saúde”.
Apesar disso, os países ainda mantêm como foco de
sua atenção o medicamento como um produto. O objetivo desse curso é mudar este enfoque, orientando
os serviços farmacêuticos aos pacientes, família e comunidade e suas necessidades de atenção a saúde.
Este é um dos principais desafios para o fortalecimento dos serviços farmacêuticos baseados na APS. Conforme mencionado nos documentos da 62ª Assembléia Mundial da Saúde (2009) devem ser coerentes com
“as crescentes expectativas da sociedade relativos à
saúde e à atenção sanitária”, expectativas que “são traduzidas em demandas por serviços mais centrados no
indivíduo, na família e na comunidade, em um maior
nível de cuidados no nível da comunidade e uma participação mais efetiva nas decisões”.

Por outro lado, a Organização Pan-Americana da Saúde/
Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) tem realizado uma série de eventos importantes relacionados
com a APS. Seu principal objetivo é fortalecer os sistemas de saúde baseados na APS. Destacam-se a Declara-

Familiarização
com o ambiente
virtual

Construção da proposta de intervenção

Mais recentemente, a OMS tem buscado aproximar as
políticas farmacêuticas aos sistemas de saúde. A OMS
considera o acesso a medicamentos e tecnologias como
um dos seis pilares para fortalecer os sistemas de saúde
e para atingir a Cobertura Universal de Saúde.

Módulo Introdutório Programa de familiarização
•
•

Os
determinantes
sociais de saúde
e a APS

Serviços
Farmacêuticos e
seus elementos

O profissional
farmacêutico
frente às
mudanças

1

2

3

O que é saúde, o que
é doença, quais são os
condicionantes e qual é
o alcance do sistema de
saúde?
Qual a proposta para os
serviços farmacêuticos no
marco da APS e quais são
as mudanças necessárias?
Como operacionalizar os
serviços farmacêuticos
para que forneçam sua
máxima contribuição ao
alcance dos resultados em
saúde?
Quais são as habilidades
necessárias para operar
e manter a mudança e
como desenvolvê-las?

Entrega da proposta de intervenção

Utilização da plataforma.
Como ser um estudante a distância

Módulo 1 Determinantes sociais da saúde e a APS
•
•
•

Os determinantes sociais da saúde e assuntos relacionados.
Os SF na APS renovada e tópicos relacionados.
Desenvolvimento da proposta de intervenção (1ª
parte).

Módulo 2 Serviços farmacêuticos e seus elementos
•
•

ESTRUTURA DO CURSO

Durante este período, inúmeros esforços têm sido realizados e recursos investidos, visando a garantia da disponibilidade de medicamentos essenciais nos serviços de
saúde.
Assim, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio
(ODM) voltado para as nações menos desenvolvidas, especificamente, na Meta 17 do objetivo oito estabelece
que: “Em cooperação com as empresas farmacêuticas,
proporcionar o acesso a medicamentos essenciais nos
países em desenvolvimento”.

CONTEÚDO DO CURSO

•

A gestão no contexto dos serviços farmacêuticos
com enfoque baseado em processos.
Serviços farmacêuticos: desenvolvimento de processos-chave (p. ex. dispensação, atenção farmacêutica, educação e informação) e processos estratégicos e de apoio (seleção de medicamentos, segurança do paciente, farmacovigilância, aquisição,
armazenagem e distribuição).
Desenvolvimento da proposta de intervenção (2ª
parte).

Módulo 3 O profissional farmacêutico frente a
mudanças
•
•

Competências e estratégias para o desenvolvimento dos SF baseados na APS.
Desenvolvimento da proposta de intervenção (3ª
parte).

Módulo de encerramento
•

Finalização do projeto de intervenção

DURAÇÃO
190 horas em 19 semanas

