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Introdução: O Brasil inclui-se entre os países com mais consumo de medicamentos no
mundo, mas apesar do Sistema Único de Saúde – SUS, preconizar o direito `a assistência
farmacêutica, menos de 25% da população tem acesso a medicamentos gratuitos,
principalmente aqueles com distribuição excepcional ou de alto custo. Além das
dificuldades enfrentadas pelos usuários na obtenção destes medicamentos via de regra os
profissionais de saúde têm conhecimento insuficiente sobre sua distribuição. Objetivos:
identificar entre docentes e funcionários técnico-administrativos da Faculdade de Medicina
de São José do Rio Preto – FAMERP - aqueles que usam ou têm familiares que usam
medicamentos de dispensação excepcional e identificar as dificuldades de acesso a tais
medicamentos. Metodologia: esta pesquisa inclui-se entre estudos desenvolvidos em um
Projeto-Mãe sobre qualidade de vida e de atenção em saúde no contexto da FAMERP e a
trabalhos desenvolvidos no Grupo de Pesquisa “Núcleo de Estudos sobre Morbidade
Referida e Gestão do Processo de Trabalho em Saúde (NEMOREGES), desenvolvido na
FAMERP desde 2007. Antecedendo a coleta de dados foi feito um estudo piloto em uma
unidade de dispensação de medicamentos e a verificação da lista de medicamentos de alto
custo do SUS. O Projeto desta pesquisa foi aprovado junto ao Comitê de Ética em Pesquisa
da FAMERP – Parecer nº 157/2011 – Protocolo Nº 3640/2011 – obteve Bolsa de Iniciação
Científica – BIC . Para definição da amostra inicialmente será encaminhado ofício às
chefias das unidades de trabalhos, no sentido de identificar os funcionários que direta ou
indiretamente buscam acesso a medicamentos de dispensação excepcional e que
consentirem em participar. Os dados serão obtidos por meio de formulário adaptado de
instrumento validado sobre questões no contexto da pesquisa, aplicado em forma de
entrevista. Resultados Esperados: os resultados deste estudo darão subsídios para a
implementação de programa de orientação na FAMERP sobre o acesso a medicamentos de
alto custo em São José do Rio Preto –SP.

Arquivos de Ciências da Saúde, v. 18 supl. 2

2011

ISSN 1807-1325

