
MELHORIAS DE INFRAESTRUTURA PARA PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA MUNICIPAL 

 
A ampliação da Farmácia de Todos – Unidade Presidente Juscelino foi possível graças ao 

investimento de recursos próprios do município.  

Garantindo uma política de atenção farmacêutica adequada à realidade do município, esta 

estratégia garante espaço físico pertinente ao estoque de produtos e medicamentos. 

Complementando a ampliação foi necessário a aquisição de novas prateleiras, ar-

condicionado, picotadora de papel, para garantir maior segurança 

no descarte de documentos. Ao todo foram investidos mais de R$ 70.000,00 e configurou 

uma grande conquista para o município como um todo. 

Mesmo com todo investimento a secretaria municipal de saúde tem enfrentado um enorme 

desafio frente à Farmácia de Todos do Município: Garantir o estoque satisfatório de 

medicamentos e produtos.  

Com investimento de  mais de R$ 100.000,00 na compra de medicamentos e produtos no 1º 

semestre de 2018, ainda existem faltas decorrentes da logística de entrega, fornecimento de 

medicamentos e produtos com defeito. Dificuldades na realização das compras que 

atendendo a Lei de Licitações 8.666/93 só são feitas através de processos licitatórios, que 

tem prazos e etapas a serem cumpridas.  

Enfim, apesar de todas as dificuldades a secretaria municipal de saúde como relatado tem 

buscado assegurar e garantir a dispensação dos medicamentos dos Componentes da 

Assistência Farmacêutica: Básico, Estratégico e Especializado a toda população 

juscelinense. 

  

  



 

Sem Saúde Mental, não há SAÚDE! 

 

Com intuito de apoiar o grupo SEM SAÚDE MENTAL, NÃO HÁ SAÚDE, que tem por objetivo trocas de 

experiências, busca de autonomia, compreensão do adoecimento e responsabilização do cuidado e oportunizar 

através deste convívio momentos de integração, lazer, sensibilização diante o preconceito, prevenção de crises, 

surtos e apoio medicamentoso.  

Estes encontros acontecem quinzenalmente, em uma quarta ou sexta feira, no centro social comunitário de 

Presidente Juscelino-MG, onde são desenvolvidas atividades de prevenção e promoção de saúde ministrada 

pela equipe multiprofissional do NASF e apoio da oficina terapêutica ministrada pela oficineira.  

Também como proposta de intervenção em 2018 foi desenvolvida uma horta terapêutica que trouxe a proposta 

de vínculos entre os usuários envolvidos; estimulo a corresponsabilização, a autocapacidade de resolução dos 

problemas que potencializam o fortalecimento e garante a qualidade de vida, de saúde e persistência do 

tratamento.  

 

 


