
                      BELO HORIZONTE, 05 DE SETEMBRO DE 2019 

 

 

 

ESPELHO DO MAPEAMENTO DA ESTRUTURA DE 

ORGANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACêUTICA 

MUNICIPAL  

 

Esse mapeamento visa conhecer a estrutura e organização da assistência farmacêutica 

em todos os municípios do Estado de Minas Gerais, a fim de atualizar os cadastros de 

estabelecimento de saúde no SIGAF, reorganizar a rede de solicitação e distribuição de 

medicamentos por componente, permitir o correto envio de dados para a BNAFAR e 

melhorar a gestão da assistência farmacêutica. As respostas devem ser enviadas pelo link 

https://forms.gle/ypdDui9Tfgn1CoDf8 até o dia 30 de setembro de 2019. O envio por 

outros meios não será considerado. Ressalta-se que é necessário a designação de um 

responsável por este processo de mapeamento, haja vista que deve ser preenchido 

apenas um formulário por município, salvo nos casos especiais constantes no próprio 

formulário. 

 

Dados Pessoais do Responsável pelo Mapeamento 

Dados pessoais do responsável pelo mapeamento das Redes de Assistência Farmacêutica 

do Município, conforme designação da Secretaria Municipal de Saúde. 

1. Nome Completo 

2. Cargo 

3. Nome do Município 

4. E-mail para Contato 

5. Telefone para Contato 

 

Dados sobre a Assistência Farmacêutica e a SMS 

6. No seu município, a Assistência Farmacêutica faz parte do organograma da 

secretaria municipal de saúde (SMS)?  

a) Sim. 
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b) Não, apesar da SMS possuir um organograma, a assistência farmacêutica 

não faz parte dele. 

c) Não, a SMS não possui um organograma. 

7. Como é organizada a assistência farmacêutica no seu município?  

a) Existe um farmacêutico que coordena toda a Assistência Farmacêutica na 

SMS, bem como um farmacêutico por componente.  

b) Não existe um coordenador geral na SMS, porém o município possui mais 

de um farmacêutico e cada um é responsável por um componente dentro 

da SMS.  

c) Não existe farmacêutico na SMS que coordena a Assistência 

Farmacêutica, e a responsabilidade por cada componente está 

descentralizada nos estabelecimentos de saúde, e todas possuem 

responsável ténico.  

d) Não existe farmacêutico na SMS que coordena a Assistência 

Farmacêutica, e a responsabilidade está descentralizada apesar de 

existirem unidades que não possuem responsável ténico.  

 

 

Dados do Almoxarifado Municipal 

Nessa pesquisa, consideramos Almoxarifado Central o estabelecimento do município que 

possui uma estrutura única de recebimento e distribuição, a fim de centralizar estas 

etapas em um único local para recebimento das distribuições realizadas pelo Estado de 

Minas Gerais, bem como dos itens adquiridos pelo Programa da ERAF, e redistribuição às 

unidades dispensadoras municipais.  

8. Seu município possui um almoxarifado municipal que recebe os 

medicamentos/insumos no Estado e redistribui para as unidades de saúde 

dispensadoras municipais? * 

a) Sim, meu município possui um almoxarifado central que recebe 

todos os medicamentos em um único local. Skip to question 10. 

b) Sim, temos um almoxarifado, contudo existem outros pontos de 

recebimento no município. Skip to question 9. 

c) Não, meu município não possui um almoxarifado. Skip to question 20. 



d) Mapeamento da estrutura de organização da assistência farmacêutica 

municipal 

9. Qual(is) o(s) motivo de seu município apesar de possuir um Almoxarifado 

manter outros pontos de recebimento e distribuição de medicamentos?  

a) Estrutura física precária do almoxarifado.  

b) Desorganização das redes de distribuição no município.  

c) Atendimento a programas específicos, cujo recebimento na unidade 

dispensadora facilita a logistica.  

10. O Almoxarifado possui um farmacêutico? 

a) Sim.  

b) Não.  

11. Esse Almoxarifado utiliza o SIGAF para gestão de estoque? 

a) Sim.  

c) Parcial. Apenas realiza algumas ações (EX. aceite), mas não faz o controle 

de estoque pelo SIGAF.  

b) Não.  

12. Como esse Almoxarifado está cadastrado no SIGAF? 

a) Como Unidade  

b) Como Subunidade  

13. Qual o Nome do Almoxarifado no SIGAF? 

14. Qual o Endereço Completo do Almoxarifado? 

15. Qual o Telefone do Almoxarifado? 

16. O Almoxarifado possui CNPJ próprio? 

a) Sim  

b) Não  

17. Qual o CNPJ do Almoxarifado? 

18. O Almoxarifado possui cadastro no CNES? 

a) Sim  

b) Não  

19. Qual a numeração CNES do Almoxarifado ? 

 

 

 



Dados das Unidades Dispensadoras 

Nessa pesquisa, consideramos Unidade Dispensadora qualquer farmácia e dispensário, 

que recebe medicamentos oriundos do SUS e dispensa ao paciente. 

20. Quantas Unidades Dispensadoras existem no seu município? * 

 

As questões de n° 21 a 37 devem ser preenchidas uma para cada unidade dispensadora 

no município. 

Dados da Unidade Dispensadora n° 1 

21. Nome da Unidade Dispensadora 

22. Selecione a(s) categoria(s) que o estabelecimento pertence. 

o Farmácia de Minas Convencional (Componente Básico)  

o Farmácia de Minas Integrada (Componente Básico e Estratégico)  

o Farmácia de Minas Integrada (Componente Especializado)  

o Farmácia Municipal  

o Hospital Geral Municipal  

o Hospital Geral Estadual  

o Hospital Especializado Municipal  

o Hospital Especializado Estadual  

o Hospital Oncológico  

o Hospial/Dia Isolado  

o Maternidade  

o Clínica / Ambulatório / Centro de Referência Especializado  

o Unidade Básica de Saúde  

o Unidade Mista  

o Unidade Pública Dispensadora de Talidomida (UPDT) Credenciada  

o Unidade Dispensadora de Medicamentos do Programa HIV/AIDS  

o Unidade de Vigilância em Saúde  

o Unidade Móvel Terrestre  

o Posto de Saúde  

o Policlínica  

o Laboratório  

o Outra (descreva):  

 



23. Tipo de Estabelecimento 

a) Totalmente Público  

b) Público-Privado (Conveniado ao SUS)  

c) Totalmente Privado  

24. Possui CNPJ próprio? 

a) Sim  

b) Não  

25. Qual a numeração CNPJ? 

26. Possui cadastro no CNES? 

a) Sim  

b) Não  

27. Qual a numeração CNES? 

28. Endereço Completo da Unidade Dispensadora 

29. Telefone para Contato da Unidade Dispensadora 

30. Como está cadastrada no SIGAF? 

a) Unidade  

b) Subunidade  

c) Não possui cadastro no SIGAF  

31. Com qual nome está cadastrada no SIGAF? 

32. Realiza pedido/programação no SIGAF?  

 Sim Não 

Componente Basico (     ) (     ) 

Componente Estratégico  (     ) (     ) 

Componente Especializado (     ) (     ) 

 

33. Realiza recebimento de medicamentos diretamente do Estado? * 

 Sim Não 

Componente Basico (     ) (     ) 

Componente Estratégico  (     ) (     ) 

Componente Especializado (     ) (     ) 

 

 



34. Realiza recebimento de medicamentos de outros estabelecimentos do 

município? 

 Sim Não 

Componente Basico (     ) (     ) 

Componente Estratégico  (     ) (     ) 

Componente Especializado (     ) (     ) 

  

35. Realiza redistribuição para outras unidades? 

 Sim Não 

Componente Basico (     ) (     ) 

Componente Estratégico  (     ) (     ) 

Componente Especializado (     ) (     ) 

 

36. Registra a dispensação no SIGAF? 

 Sim Não 

Componente Basico (     ) (     ) 

Componente Estratégico  (     ) (     ) 

Componente Especializado (     ) (     ) 

 

37. Existe outra unidade dispensadora no seu município? * 

a) Sim  

b) Não  

 

 

Dados Complementares 

 

38. Descreva aqui alguma informação adicional que seja importante para o 

entendimento da organização da assistência farmacêutica em seu 

município e que não foi contemplada na pesquisa. 

 

  


