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RESUMO 

 

O Farmácia de Minas em Casa é um programa da SES-MG composto pelo LigMinas 155 e 
ENTREGA DOMICILIAR. O LigMinas 155 é um serviço telefônico gratuito de atendimento aos 
usuários de medicamentos. A ENTREGA DOMICILIAR objetiva a levar, gratuitamente, 
medicamentos. Está disponível para os beneficiados do Programa de Medicamentos de Alto 
custo, em local indicado e turno pré-agendado. Os usuários residentes de Belo Horizonte, 
Betim e Contagem foram os primeiros beneficiados. Com a contribuição de um servidor 
EPGS, foi proposto o presente projeto, visando gerenciar a informação e implementar 
medidas de qualidade. Adotaram-se os seguintes indicadores de monitoramento: Nº de 
entregas realizadas; Nº diário médio de entregas/mês; Percentual de crescimento da média 
diária/mês; Nº de manifestações/demanda; Percentual de manifestações/demanda; 
Percentual de pacientes/combinação de medicamentos. Em seguida, foi feito o mapeamento 
de fluxo de todo o processo de entrega, com a criação de um script de atendimento 
presencial e telefônico, além dos POPs. Foi usada uma ferramentas aberta aos shareholders, 
criada em uma web-based office suite: GoogleDocs. Os indicadores deram origem ao Painel 
de Situação, com o uso de Dashboards. Pelo sistema, o LigMinas 155 pôde viabilizar o 
registro de solicitações. Completando a etapa de avaliação. Por fim, o registro eletrônico de 
oportunidades de melhoria verifica o percentual de erros no fluxo de entrega. Espera-se que 
com este trabalho os servidores possam aproveitar melhor essas ferramentas de 
computação em nuvem, que além de não terem custo ao usuário, são de fácil uso, em 
especial para colaboradores fora da área de informática. A combinação de práticas de 
qualidade, gestão estratégica e as ferramentas online gratuitas permitiram um incremento 
considerável na qualidade do serviço de entrega domiciliar em Minas Gerais, tornando-o 
modelo e referência para todo país. 
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1 – CARACTERIZAÇÃO DA SITUAÇÃO ANTERIOR  
 

O programa Farmácia de Minas em Casa surge em um contexto relacionado à alta 
demanda de pacientes na Farmácia de Minas – Belo Horizonte. À época, funcionava na 
Rua dos Otoni, 633, Santa Efigênia, Belo Horizonte-MG. 
 
Os medicamentos dispensados em caráter excepcional em Minas Gerais - 
Medicamentos de Alto Custo - são disponibilizados pelo SUS para o tratamento de 
patologias diversas, em alguns casos raras e/ou com tratamento muito oneroso. 
Integrante do Sistema Único de Saúde, a Farmácia de Minas – Belo Horizonte atende à 
região metropolitana de Belo Horizonte, compreendendo 40 municípios e 5.204.125 
habitantes (2012).  Conforme o GRAF. 1, a média diária de atendimentos da 
dispensação de medicamentos na Farmácia regional vinha apresentando crescimento 
constante no número de atendimentos presenciais. 

 
Gráfico 1. Média diária de atendimentos presenciais na Farmácia de Minas – BH. 2012 

 
Fonte: própria 

 
Entre os municípios atendidos, conforme o GRAF. 2, o município que apresentava maior 
concentração de pacientes foi Belo Horizonte (63,48%), seguido de Contagem (8,92%) e 
Betim (4,45%). Os demais 37 municípios contabilizavam juntos 23,15%. 

 
Diante desse panorama surgiu o Programa Farmácia de Minas em Casa, como uma das 
várias estratégias visando mitigar o impacto do número crescente de atendimentos 
presenciais.  A partir de experiências exitosas em outros Estados, a Secretaria de Estado 
de Saúde de Minas Gerais (SES-MG), por meio da Superintendência de Assistência 
Farmacêutica (SAF), estabeleceu o Programa Farmácia de Minas em Casa (FMC). O 
programa é composto de dois serviços: 
 
a) LigMinas 155. Serviço telefônico gratuito, disponível a qualquer cidadão que busca 
informações, tirar dúvidas sobre medicamentos, sua utilização, assim como 
informações sobre solicitações de medicamentos de alto custo ou falar com um 
farmacêutico. 
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b) ENTREGA DOMICILIAR. Serviço gratuito de entrega de medicamentos, disponível para 
os beneficiados do Programa de Medicamentos de Alto custo. Possibilita a entrega dos 
medicamentos que o paciente necessita para seu tratamento, em local indicado e turno 
pré-agendado. 
 
A TAB. 1 apresenta os dados do programa: 

 
Tabela 1. Consolidado de dados atuais do Programa Farmácia de Minas em Casa. Abril/2013 

Farmácia de Minas em casa Nº 

Público-alvo potencial 8.233 

Público-alvo esperado (75%) 6.125 

Entregas efetivas (JANEIRO/2014) 4.478 

Processos cadastrados no SIGAF (potenciais) 5.217 

Fonte: própria 
 

A TAB. 2 Mostra a distribuição de pacientes por Município: 
 

Tabela 2. Distribuição de pacientes por município. Farmácia de Minas em Casa. Janeiro/2014. 

Farmácia de Minas em casa Nº 

Belo Horizonte 86,52% 

Betim 4,41% 

Contagem 9,07% 

Fonte: própria 

 
A secretaria incumbiu-se de prover o galpão para funcionamento do programa, 

colaboradores, medicamentos e o call center (LigMinas 155). A SES-MG disponibilizou os 

melhores recursos físicos para a instalação do programa. Foi montado um galpão para 

todas as ações do serviço e contratação de uma competente empresa de entregas por 

motoboy. 

 

Nas Farmácias de Minas, via de regra, a dispensação de medicamentos é realizada no 

SIGAF, software de dispensação presencial de medicamentos. Como é usada pelas 

farmácias presenciais, não houve como modificá-lo para as especialidades da entrega 

domiciliar, sob risco das alterações provocarem problemas naqueles pontos de atenção 

à Saúde. 

 

Experimentou-se o modelo usado em São Paulo, com planilhas eletrônicas, para 

controle das entregas. Funcionários realizavam a tramitação de planilhas entre os entes 

envolvidos: Galpão, Farmácia de Minas – Belo Horizonte e empresa de entregas.  
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Apesar de bem sucedido em São Paulo, o modelo adotado não funcionou para a 

realidade mineira. Houve milhares de ligações sobre falhas de entregas, pacientes 

insatisfeitos vindo à farmácia presencial reclamar. A promessa de que a próxima 

dispensação já seria em domicílio não pode ser atendida. Os pacientes do programa 

congestionaram as linhas da farmácia presencial, atrapalhando o atendimento. Havia 

perda de dados o tempo inteiro, além de inconsistência nas informações, cuja entrada 

era manual em cada ente envolvido. 

2 – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

Esta seção contempla o macrofluxo do projeto de intervenção. 

2.1 – REDE DE GOVERNO  
 

Conforme Lei delegada nº180/2011, o Programa Farmácia de Minas em Casa está 

inserido na Rede de Atendimento em Saúde, através da SES-MG. 

3 – OBJETIVOS PROPOSTOS 
 

 Gerir a informação de maneira segura, a partir da excelente estrutura 

disponibilizada pelos idealizadores do programa; 

 Viabilizar as entregas de medicamentos em casa, por meio do gerenciamento 

seguro da informação; 

 Permitir a integração do LigMinas 155 de maneira profissional e efetivo no 

atendimento ao paciente do programa Farmácia de Minas em Casa; 

 Integrar a empresa prestadora de serviço de entregas ao fluxo de serviço; 

 Contornar a falta de softwares que contemplasse as necessidades específicas do 

programa 

 Reduzir o tempo de entrada do paciente no programa; 

 Estabelecer uma política de melhoria da qualidade com foco no cidadão; 

 Unificar a base de dados sobre os pacientes, mitigando divergências; 

 Reduzir a necessidade de pessoal dedicado apenas ao andamento do programa. 

4 – RESULTADOS ESPERADOS/OBTIDOS 
 

Entre os resultados obtidos, encontram-se: 

 

 Registro com protocolo das manifestações dos pacientes via LigMinas 155; 

 Implementação do acompanhamento eletrônico das demandas dos pacientes; 

 Redução de 45% na taxa de erros; 
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 Redução em 50% do tempo de entrada no programa; 

 Criação de um painel de situação (Dashboard); 

 Redução de 75% no número de desistências; 

 Redução em 30% da necessidade de pessoal dedicado apenas às rotinas 

administrativas do programa; 

 Melhoria do processo sem nenhum custo adicional. 

5 – PÚBLICO-ALVO DO PROJETO  
 

Foram selecionados os medicamentos para Asma, Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica 
(DPOC), Esclerose Lateral Amiotrófica e dislipidemias, segundo rígidos critérios de 
segurança do paciente. 
 

5.1 – MUNICÍPIOS/REGIÕES  BENEFICIADOS  
Por corresponderem a 76,85% dos pacientes, Belo Horizonte, Betim e Contagem foram 
os municípios selecionados como território geográfico do programa, ilustrado pela FIG. 
1: 

 
Figura 1. Regiões atendidas pelo Programa Farmácia de Minas em Casa: BH, Betim e Contagem 

Fonte: Própria 
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6 – AÇÕES E ETAPAS DA IMPLEMENTAÇÃO  
  

As ações e etapas são descritos a seguir. 

6.1 – AÇÕES E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS OU EM DESENVOLVIMENTO 
 
Tabela 3. Macroetapas de gestão da informação e melhoria da qualidade no Programa FMC. 

Etapa Responsável 
Prazo Status 

Estruturação física do serviço (galpão, termo de 
adesão e empresa de motoboys) 

SAF/SES-MG 
Outubro/2012 Concluído 

Uso de banco de dados em MS ACCESS Servidor EPGS Dezembro/2012 Concluído 

Atendimento presencial dos pacientes da entrega 
domiciliar 

Servidor EPGS 
Janeiro/2012 Concluído 

Utilização do GoogleDocs nos processos do 
Farmácia de Minas em Casa, em pelo menos 50% 
dos bancos de dados 

Servidor EPGS 
Dezembro/2012 Concluído 

Implementação da política de qualidade Servidor EPGS 
Junho/2015 Em 

andamento 
Utilização do GoogleDocs nos processos do 
Farmácia de Minas em Casa, em pelo menos 100% 
dos bancos de dados 

Servidor EPGS 
Janeiro/2015 Em 

andamento 

Fonte: própria 

6.2 – PRAZO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
 

Junho de 2015. 
 

6.3 – UNIDADE ADMINISTRATIVA EXECUTORA  
 

O Programa Farmácia de Minas em Casa é uma iniciativa da Secretaria de Estado de 
Saúde de Minas Gerais. Sua operacionalização ocorre na Farmácia de Minas – Belo 
Horizonte, subordinada à Superintendência Regional de Saúde de Belo Horizonte.  

 

6.4 – PARCERIAS DO PROJETO  
 

O projeto contou com a parceria entre a Primar Logística, e o LigMinas 155, 
operada pela AeC. 

 

7 – RECURSOS A SEREM UTILIZADOS  
 

Os recursos utilizados neste projeto de intervenção estão descritos nos itens 
abaixo. 
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7.1 – RECURSOS HUMANOS  

 
 
 Tabela 4. Recursos humanos envolvidos no projeto de intervenção. 

Galpão 
 

Farmácia de Minas 
– Belo Horizonte 

Empresa de motoboys 
 

LigMinas – Farmácia de 
Minas 

12 3 23 12 

Fonte: própria 

 

7.2 – RECURSOS FINANCEIROS (VALOR E ORIGEM) 
 
Tabela 5. Recursos financeiros envolvidos no projeto de intervenção. 

Galpão 
 

Farmácia de Minas 
– Belo Horizonte 

Empresa de motoboys 
 

LigMinas – Farmácia de 
Minas 

- 
- Conforme contrato 

SES-MG* 
Conforme contrato SES-

MG* 

Fonte: própria 
* Os valores investidos são do Programa Farmácia de Minas em Casa e não deste projeto. 

 

7.3 – RECURSOS MATERIAIS 

 
 Tabela 6. Recursos materiais (incluindo hardware) envolvidos no projeto de intervenção. 

Galpão 
 

Farmácia de Minas 
– Belo Horizonte 

Empresa de motoboys 
 

LigMinas – Farmácia de 
Minas 

12 PCs 
2 impressoras 

3 PCs 
1 impressoras 

3 PCs 
1 impressoras 

6 PCs 

Fonte: própria 

 
 

7.4 – RECURSOS TECNOLÓGICOS  
  
Tabela 7. Recursos tecnológicos envolvidos no projeto de intervenção.. 

Galpão 
 

Farmácia de Minas 
– Belo Horizonte 

Empresa de motoboys 
 

LigMinas – Farmácia de 
Minas 

SIGAF 
GoogleDocs 
Web-based 
office suite 

SIGAF 
GoogleDocs Web-
based office suite 

 
GoogleDocs Web-
based office suite 

SIGAF 
GoogleDocs Web-based 

office suite 

Fonte: própria 

7.5 – VALOR TOTAL ESTIMADO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO 
 
Não houve custos adicionais para o Estado. 
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8 – MECANISMOS DE AVALIAÇÃO DO PROJETO PROPOSTO 

 
8.1 – MECANISMOS OU MÉTODOS DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE 
RESULTADOS E INDICADORES UTILIZADOS  
 
Tabela 8. Monitoramento e avaliação do programa Farmácia de Minas em Casa 

Indicador 
Unidade 

de medida 

Periodicidade Fonte 

Nº de entregas realizadas Un Diária FMC 

Nº diário médio de entregas/mês Un Mês FMC 

Percentual de crescimento da média diária/mês % Mês FMC 

Nº de manifestações/demanda % Mês FMC 

Percentual de manifestações/demanda % Mês FMC 

Percentual de pacientes/combinação de 
medicamentos 

% 
Mês FMC 

Fonte: própria 

9 – OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO  
 

As ações e atividades desenvolvidas e em desenvolvimento estão divididas em 4 

etapas, para fins metodológicos, descritos no item 9.1. 

 

9.1 – SOLUÇÕES ADOTADAS OU A SEREM ADOTADAS PARA A SUPERAÇÃO 
DOS PRINCIPAIS OBSTÁCULOS IDENTIFICADOS 
 

A seguir são apresentadas as etapas e as soluções tomadas: 

a) Início, com estrutura física do serviço pronta (galpão, termo de adesão e empresa 

de motoboys): 

Foram criados 2 guichês específicos para o atendimento dos pacientes do 

programa, como maneira de contornar os problemas iniciais, tanto para pacientes 

presenciais, quanto da entrega. Houve problemas de salvamento de planilhas na 

rede e erros no recebimento de e-mails. Também aconteceu superlotação de caixas 

de email, elevada dependência de ligações para conferir não somente se as 

planilhas foram enviadas, mas se os dados chegaram corretamente. O fluxo era 

totalmente dependente de recursos humanos para funcionar. 
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Neste momento o Termo de adesão era solicitado pelo telefone e entregue em 

casa.  O LigMinas 155 limitava-se a prestar informações genéricas do programa. 

 

b) Uso de banco de dados em MS ACCESS 

O volume de dados revelou-se incompatível com a rede usada pelo LigMinas, não 

comportando a nova iniciativa de utilização do MS ACCESS. Alguns atendentes 

fechavam o banco de dados enquanto ele ainda realizava operações de 

salvamento, o que levou, em um determinado momento, à perda total dos dados. 

As capacitações frequentes não impediram os colaboradores de repetir o 

procedimento que corrompia o banco de dados. 

 

c) Atendimento presencial dos pacientes da entrega domiciliar 

O Termo de Adesão passou a ser preenchido na Farmácia de Minas – Belo 

Horizonte. Os atendentes, pela falta de perfil, cometeram erros nos atendimentos, 

o que aumentou a taxa de erros. Mesmo com capacitação, os erros permaneciam. 

 

Houve o retorno às planilhas eletrônicas. Uma grande equipe foi deslocada para 

consolidar e filtrá-las. Outras áreas da farmácia de Minas – Belo Horizonte 

acabaram desfalcadas, mas houve alguma redução dos erros.  

 

O LigMinas encontrou-se perdido, com dificuldade de conciliar tantas planilhas 

eletrônicas. Neste ponto, havia entre 20 e 30 planilhas, fragmentando a 

informação. Cada ente possuía informações apenas de sua área. 

 

Como as pendências passaram a ser resolvidas na Farmácia de Minas – Belo 

Horizonte, houve a formação de filas de tamanho considerável no período. A 

captação de pacientes caiu a níveis abaixo dos desejáveis, em decorrência do 

tempo perdido com tantas pendências.  

 

O servidor EPGS da SES então criou o sistema CED – Controle de Entrega Domiciliar, 

mas que não foi incorporado às rotinas. Houve um choque de cultura 
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organizacional: a equipe preferia trabalhar com as tradicionais planilhas.  Utilizou-

se uma ferramenta chamada Poka-Yokei: o paciente saberia que estaria 

incorporado à entrega domiciliar quando recebesse a ligação do galpão. Essa 

medida diminuiu a ansiedade dos pacientes.  

 

d) Etapa atual 

Como integrar Galpão, Farmácia de Minas – Belo Horizonte e LigMinas 155 diante 

das dificuldades alcançadas e os aprendizados? 

 

O servidor EPGS da SES-MG então analisou as opções de web-based office suites 

grátis e a que apresentava melhor segurança, robustez e atendimento às 

especificidades foi o GoogleDocs. O GoogleDocs é uma suíte office online, com 

planilhas, apresentações e documentos de texto totalmente grátis.  

Com o GoogleDocs, foi possível criar o dashboard da FIG.2. O Dashboard, 

ferramenta visual que mostra em velocímetros o desempenho de indicadores, 

permitiu à SES-MG um acompanhamento facilitado do programa. Atualizado em 

tempo real, compila dados de todos os entes envolvidos com informações dos 

pacientes do Programa. 
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Figura 2. Parte do painel de Situação do Programa Farmácia de Minas em Casa*.

 

Fonte: Própria 

* Parte do Painel de situação foi omitido por questões de respeito à intimidade dos pacientes. 

 

Para o LigMinas criou-se um formulário GoogleDocs. O formulário permite o 

atendente registrar em um formulário web todas as manifestações dos pacientes, 

com instruções na própria página. As informações registradas no formulário são 

automaticamente compiladas em uma planilha online, com backup automático e 

controle de alterações. Ao serem lançadas automaticamente na planilha online, a 

equipe do galpão pôde então resolver as pendências, anotar os status e 

acompanhar simplificadamente as demandas registradas. Pelo 155, o paciente da 

domiciliar pode sugerir, reclamar, solicitar serviços como reagendamento da sua 

entrega e podendo conversar com um farmacêutico.  
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Os atendentes registram as informações no sistema eletrônico específico que é 

compartilhado em tempo real com a Farmácia, nível central da SES-MG e o galpão 

da entrega domiciliar. No campo da informação, o programa conta com o controle 

de solicitações e manifestações do paciente; registro eletrônico de oportunidades 

de melhoria, inicialmente destinado ao atendimento da Farmácia de Minas em Casa 

e que hoje contempla também o atendimento de questões da Assistência 

Farmacêutica via 155.  

Como os formulários permitem apenas a entrada de dados, o servidor EPGS teve a 

seguinte ideia: estabelecer um código fácil que corresponderia ao número de 

protocolo. Definiu-se as 3 letras “RQJ”, fáceis e que não são confundidas ao ser 

ditas por telefone + hora + data. O atendente então registra as 3 letras e transcreve 

a data e hora na mesma sequência que vê na tela do computador, na área inferior 

direita. Ele cria o número do protocolo, que é sempre único, inclui no formulário e 

repassa ao paciente. Esse protocolo serve para rastreamento da solicitação, seu 

status e acompanhamento. 

As planilhas eletrônicas do galpão foram reduzidas a 3, de forma a unificar a 

informação. Na última etapa, está em implementação a migração do banco de 

dados em uma única planilha online do GoogleDocs. 

 

A planilha online da empresa de entregas terá acesso à uma planilha online que 

importa do banco de dados consolidado as informações que precisa. As pendências 

registradas são enviadas automaticamente para o banco de dados consolidado. 

Para o LigMinas 155, a planilha online mostrará as pendências e os status, de modo 

que o paciente consiga identificar sua situação e ser informado com celeridade.  

10 – NOTAS DE RODAPÉ  
 

1 Poka-Yokê: Na indústria, é um dispositivo simples destinado a evitar defeitos de fabricação ou no 
uso de produtos. Neste projeto, o poka-yokê foi utilizado como uma metodologia de incluir ações 
simples que impedissem a ocorrência de erros, sem que as pessoas precisassem gastar horas-úteis 
na prevenção. 
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Anexo A 
 

ÁRVORE DE DECISÃO INCLUINDO PARKINSON E ALZHEIMER V24.03.2013 

[RECEBIMENTO DA CHAMADA] 

1. O que é o Programa Farmácia de Minas em Casa - Entrega Domiciliar? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

[SUPRIMIDO COMO ANEXO DESTE PROJETO] 

---------------------------------------------------------------------------------- 

2. Qual o preço de aderir à entrega domiciliar? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: O serviço é gratuito. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

3. Quais os municípios em que a entrega domiciliar está disponível? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: O serviço de entrega de medicamentos está sendo implantado em módulos, 
atendendo determinadas doenças, sendo os usuários residentes de Belo Horizonte, Betim e 
Contagem os primeiros beneficiados. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

4. Como aderir à entrega domiciliar/ Farmácia de Minas em Casa? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: A adesão do usuário ao serviço ENTREGA DOMICILIAR faz-se pela assinatura de 
um TERMO DE ADESÃO, que pode ser solicitado na farmácia da Regional de Belo Horizonte, 
na Farmácia da regional de Belo Horizonte. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

5. Recebi uma carta em Casa, falando sobre a entrega domiciliar/Farmácia de Minas em 
Casa. O que devo fazer? 
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[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Basta preencher o Termo de Adesão encaminhado junto com a carta, fechar e 
colocar no correio. Não é preciso selar. O selo será pago pela Secretaria de Estado de Saúde 
de Minas Gerais. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

6. Quem pode assinar o recibo da entrega? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER:  O paciente, ou seu representante, podem receber os medicamentos e assinar 
os recibos. O representante é a pessoa, maior de 18 anos que o paciente indicou no TERMO 
DE ADESÃO. A entrega do medicamento só acontecerá mediante a apresentação de um 
documento de identificação oficial do paciente ou do seu representante. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

7. Onde e/ou como posso fazer  reagendamento, solicitações e demais serviços relacionados 
à entrega domiciliar/Farmácia de Minas em Casa? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Dúvidas, reagendamentos, solicitações, reclamações e sugestões podem ser 
feitas pelo 155 ou Guichês Farmácia de Minas em Casa, na Farmácia da regional Belo 
Horizonte. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

8. Gostaria de reclamar do fato de que o motoboy não entrou na minha casa para fazer a 
entrega. 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Os entregadores não estão autorizados a entrar nos locais de entrega, como 
prédios, casas ou afins. O beneficiário deverá atendê-los no portão ou portaria do prédio.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

9. Não estarei em casa no dia agendado para entrega. O que fazer? 

[AÇÃO:  Selecionar no campo "(C) Solicitação do paciente" a opção "C.3 Remarcação - O 
paciente não estará em casa no dia agendado" e preencher o campo conforme segue.] 

RESPONDER: Em caso de ausência do paciente ou representante, este deverá ligar para 155, 
com antecedência e agendar nova data de entrega em até 5 dias úteis. 
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---------------------------------------------------------------------------------- 

10. Como faço para solicitar que o motoboy vá recolher a minha renovação, receita e 
exames complementares? 

[AÇÃO: Selecionar na área "(C) Solicitação do paciente" a opção "C.9 Renovação, Receita ou 
documentos do paciente"  e preencher o campo conforme segue.] 

RESPONDER: Os documentos para renovação (LME e receita) e exames complementares 
poderão ser entregues ao motoboy no momento da entrega do medicamento ou poderá ser 
agendado no 155 uma data para que o motoboy vá buscar. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

11. Assinei o Termo de Adesão no dia/mês XXXXXXXX e a 1ª entrega ainda não foi feita. O 
que está acontecendo? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: A primeira entrega não é automática. A equipe da Farmácia de Minas em Casa 
entrará em contato com o paciente, por telefone, quando a inclusão no programa estiver 
concluída. Caso o paciente não tenha recebido a ligação, ele deverá comparecer na 
Farmácia da regional Belo Horizonte, no dia e horário agendado anteriormente para buscar 
seu medicamento.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

12. A equipe do Programa ligará todas as vezes para confirmar a entrega? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Não. O paciente que já assinou o Termo de Adesão receberá ligação da equipe 
do Programa Farmácia de Minas em Casa apenas para confirmar a primeira entrega. Nas 
entregas seguintes, não haverá confirmação por telefone, o paciente ou seu representante 
deverá aguardar no endereço de entrega combinado, no dia agendado.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

14. Também faço uso de medicamento de ação civil/ judicial OU recebo um medicamento 
fora da listagem do Programa de Medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica (Alto Custo). Posso fazer parte da entrega domiciliar/ Farmácia de 
Minas em Casa? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Pacientes que recebem medicamentos por Ação Judicial que não constam da 
relação de medicamentos do Programa de Medicamentos do Componente Especializado da 



Edital SEPLAG/SCPRH Nº. 01/2014 

EDITAL SEPLAG/SCPRH Nº. 01/2014 19 

 

Assistência Farmacêutica (Alto Custo) não estão incluídos no atendimento domiciliar da 
Farmácia de Minas em Casa.  

---------------------------------------------------------------------------------- 

15- Uso o medicamento “X”. Posso recebê-lo em casa?  

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação" e verificar se o medicamento e doença estão na listagem 
abaixo.] 

RESPONDER: Um momento senhor (a), irei verificar na relação de medicamentos 
disponibilizados no Programa Farmácia de Minas em Casa. 

15.1   

[SUPRIMIDO COMO ANEXO DESTE PROJETO] 

---------------------------------------------------------------------------------- 

16. O governador/ Secretário informou que os medicamentos de Alzheimer e Parkinson 
poderão ser entregues em casa. Como fazer? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Os medicamentos para Doença de Parkinson e  Doença de Alzheimer estarão 
disponíveis para entrega em breve. Basta comparecer à Farmácia de Minas – Regional Belo 
Horizonte e assinar o TERMO DE ADESÃO. 

 

16.1 A receita para medicamentos de Alzheimer e Parkinson também tem validade de 3 
meses? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Os medicamentos para Doença de Parkinson e Doença de Alzheimer são 
medicamentos sujeitos a controle especial e tem que ser prescritos em receita de controle 
especial com validade de 30 dias, por isso precisam ser apresentados mensalmente e antes 
da entrega. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

17. Em qual telefone posso confirmar se receberei o Medicamento em casa? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Não é necessário ligar. Após a adesão do paciente ao serviço de entrega 
domiciliar, este deverá aguardar o contato da equipe da Farmácia de Minas em Casa para 
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confirmar a primeira entrega. Enquanto não receber a ligação, o(a) Sr.(a) deverá comparecer 
na farmácia, para o atendimento (presencial) no dia e horário agendado. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

18. Já recebi várias ligações confirmando a entrega, mas a mesma não foi feita. 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder. Registrar o nome de quem ligou para os 
pacientes neste formulário. Caso o paciente não saiba, informar que como ele não consegue 
identificar quem repassou essas informações não teremos como dar um retorno. ] 

RESPONDER: Senhor(a), registramos sua solicitação. Em breve a equipe do Programa 
Farmácia de Minas em Casa entrará em contato. 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

19. Eu faço uso de XXXXXX (medicamento que está na relação de entrega domiciliar) e 
YYYYYYY (medicamento não listado). Poderei participar do Programa? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Não. Somente os pacientes que fazem uso exclusivamente de medicamentos 
constantes no Programa Farmácia de Minas em Casa poderão participar, mesmo que o 
paciente queira receber apenas o medicamento XXXXXXX em casa. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

20. Fiquei em casa esperando a entrega do medicamento/ Motoboy não veio. O que fazer? 

[AÇÃO: Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 Paciente apenas 
solicitou alguma informação " e responder] 

RESPONDER: Senhor (a), registramos sua solicitação. Em breve a equipe do Programa 
Farmácia de Minas em Casa irá entrar em contato com o(a) Sr.(a) para reagendar a entrega. 

---------------------------------------------------------------------------------- 

21. Meu medicamento mudou a dose ou a quantidade. O que fazer?  

[AÇÃO: Perguntar se o paciente já recebeu em casa a 1ª entrega. SE SIM, e selecione entre 
as opções 22.1 OU 22.2. Registrar na área "(C) Solicitação do paciente", opção "C.11 
Paciente apenas solicitou alguma informação " e responder.] 

RESPONDER: Senhor (a), a entrega do seu medicamento já está sendo realizada em casa?  

21.1SE SIM: Senhor (a) sua manifestação foi registrada. 

21.2 SE NÃO: Seu processo de inclusão no serviço de entrega domiciliar ainda não foi 
finalizado. Entregue os documentos (nova receita e LME) para a alteração solicitada na 
farmácia, no dia e horário agendados.  
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---------------------------------------------------------------------------------- 

22. O médico mudou o meu medicamento. O que fazer? 

Quando o médico inclui um medicamento novo ou muda o medicamento, é necessária a 
montagem de novo processo. O paciente só poderá ser incluído no serviço de entrega 
domiciliar da Farmácia de Minas em Casa se o novo medicamento estiver na relação 
autorizada e se o processo for deferido.  

23. Como desistir da entrega domiciliar / Farmácia de Minas em Casa? 

[AÇÃO: Registre na área "(C) Solicitação do paciente" a opção " C.6 Desistência da entrega 
domiciliar" a solicitação do paciente, colocando nas observações a razão do paciente querer 
desistir, Responder]  
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Anexo B  

 

NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

SCRIPT  
DATA: 
17/12/2013 
REVISÃO: 02 

ATENDIMENTO DO FARMÁCIA DE MINAS EM CASA 

Conceito: A Farmácia de Minas em Casa consiste de um serviço gratuito de entrega de medicamentos, disponível para os 
beneficiados do Programa de Medicamentos de Alto custo, que possibilita a entrega dos medicamentos que o paciente necessita 
para seu tratamento, em local indicado e turno pré-agendado.  

Municípios em que haverá entrega domiciliar: 

 Belo Horizonte 
 Betim 
 Contagem 

 Não 

É um paciente 
da entrega 
domiciliar? 

Atendimento normal 
na Av. do Contorno, 

4.895 

O medicamento está na 
listagem (Tabela 1)?  

Se Formoterol+budesonida, é 
caso de asma?  

Assina o Termo de 
Adesão 

Informar que ação 
civil não poderá 

participar da FMC 

Informa que a 
entrega domiciliar só 

ocorrerá após a 
ligação do FMC 

 

Veio assinar o termo ou pegar o 
medicamento não entregue? 

Já passou do dia 
agendado no 
documento 
entregue ao 
paciente? 

Já assinou o 
Termo de 
Adesão?  

Orientar a ligar 
no 155 para 
solucionar 

problemas ou 
nos guichês 

FMC 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Sim 

Não 

Não 

Não 

Assinar 

Medicamento 
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ASMA 

 (  )   Budesonida       (  )200mcg ou (  )400mcg 
(  )   Fenoterol         100mcg 

(  )   Formoterol   12mcg 

(  )   Formoterol+ Budesonida (  ) 6/200mcg  ou ( ) 12/400mcg 
(  )   Salmeterol   50mcg 

DPOC (*exceto ação civil) 
(  )   * Formoterol  12mcg 
(  )  Formoterol+ Budesonida 12/400 mcg/dose 
(  )   * Ipratrópio     0,02 mg/dose 
(  )  Salmeterol + Fluticasona   (  )50/250mcg  ou  (  )25/125mcg 
(  ) Tiotróprio 2,5 mcg/dose 

DISLIPIDEMIAS 

(  ) Atorvastatina   (  )10mg, ou (  )20mg, ou (  )80mg 
(  ) Bezafibrato       200mg 
(  ) Ciprofibrato      100mg 
(  ) Fenofibrato       200mg 
(  ) Genfibrozila      900mg 
(  ) Lovastatina      (  )20mg  ou (  )40mg 

(  ) Pravastatina    40mg 

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA 
( ) Riluzol        50mg 

 

Mal de Parkinson 

(  ) Amantadina 100mg                       

(  ) Bromocriptina 2,5mg 
(  ) Cabergolina 0,5 MG                        
(  ) Entacapona 200mg            
(  ) Pramipexol   (  )  0,125mg (  ) 0,25mg  (  )1mg                      
(  ) Selegilina 10mg 
(  ) Tolcapona 100mg 
(  ) Triexifenidil 5 MG 

Alzheimer 

(  ) Donepezila (  ) 5mg (  )10mg 
(  ) Galantamina (  )8mg (  )16mg (  )24mg 
(  ) Rivastigmina (  )2mg (  )4,5mg (  )6mg 
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Anexo C  
  

 
PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO 

 
Data da Revisão: 

17/12/2013 
 

Localizador: 
XXX – Y.YY.YY 

Nº: 
POP-004 

 Revisão: 
1 

Folha: 
24 / 30 

Data para 
revalidação: 

6 meses 

Título: Separação de pastas e termos de adesão do Farmácia de Minas em Casa 

Descrição da Revisão: 
Revisão após a inclusão de DPOC 

Palavra(s) chave: 
Farmácia de Minas em Casa; termo de adesão 

Elaborador:  
Cargo:  

Aprovador:  
Cargo:  

 
1. OBJETIVO 
Orientar a rotina de atendimento,  separação e de captação via Termos de adesão para o 
projeto Farmácia de Minas em Casa. 
 
2. CAMPO DE APLICAÇÃO 
Aplica-se à todos os processos envolvendo pacientes que tenham interesse em receber seus 
medicamentos pela entrega domiciliar, através do projeto Farmácia de Minas em Casa. 
 
3. CONTEÚDO GERAL 
 
3.1 INTRODUÇÃO 
Participou da elaboração deste padrão:  
 
3.2 REFERÊNCIAS 
Resolução SES nº 3.606, de 29 de janeiro de 2013: Institui o Projeto Farmácia de Minas em 
Casa, com a entrega em domcílio de medicamentos do componente especializado, previsto 
em Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas publicadas pelo Ministério da Saúde e/ou 
pela SESMG 
 
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998  - Aprova o Regulamento Técnico sobre Substâncias 
e Medicamentos Sujeitos a Controle Especial. 
 
3.3 DEFINIÇÃO 
 
Para efeito do presente padrão, aplicam-se as seguintes definições: 
 
Farmácia de Minas em Casa: serviço gratuito de entrega de medicamentos, disponível para 
os beneficiários do Projeto de Medicamentos de Alto Custo, que possibilita a entrega dos 
medicamentos que o paciente necessita para seu tratamento, em local e turno pre-
agendado. O serviço de entrega de medicamento está sendo implementado em módulos, 
sendo os usuários residentes em Belo Horizonte, Betim e Contagem os primeiros 
beneficiados. 
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Disque 155 LigMinas: serviço telefônico gratuito, disponível a qualquer cidadão que deseje 
obter informações, tirar dúvidas sobre medicamentos, utilização, informações sobre 
solicitações de medicamentos de alto custo ou falar com um farmacêutico. 
 
Termo de Adesão à entrega domiciliar: é o ofício padrão que permite que o paciente possa 
aderir ao projeto Farmácia de Minas em Casa. 
 
Potencial paciente: é o paciente que recebe os medicamentos disponíveis para entrega 
domiciliar. 
 
Guichê Farmácia de Minas em Casa: guichê específico para atendimento e captação de 
pacientes do projeto Farmácia de Minas em Casa. 
 
Técnico de retaguarda: técnico responsável por tramitar no SIGAF do domínio “Farmácia de 
Minas Regional Belo Horizonte” para “Farmácia de Minas em Casa”, além de outras 
demandas relacionadas ao SIGAF. 
 
4. CONTEÚDO ESPECÍFICO 
 
4.1 Captação de pacientes 
Todos os pacientes que fazem uso dos medicamentos abaixo podem aderir ao projeto Minas 
em Casa: 
ASMA Mal de Parkinson (em breve) 

 
Amantadina 100mg                       

Budesonida 200mcg ou 400mcg Bromocriptina 2,5mg 
Fenoterol 100mcg Cabergolina 0,5 MG                        

Formoterol 12mcg Entacapona 200mg            

Formoterol+ Budesonida 6/200mcg  ou 12/400mcg Pramipexol   0,125mg 0,25mg 1mg                      
Salmeterol   50mcg Selegilina 10mg 
DPOC (*exceto ação civil) Tolcapona 100mg 
* Formoterol  12mcg Triexifenidil 5 MG 
Formoterol+ Budesonida 12/400 mcg/dose  
* Ipratrópio     0,02 mg/dose  
Salmeterol + Fluticasona 
50/250mcg  ou  25/125mcg 

 

Tiotróprio 2,5 mcg/dose  

DISLIPIDEMIAS Alzheimer (Em breve) 

Atorvastatina 10mg, ou 20mg, ou 80mg  Donepezila 5mg 10mg 
Bezafibrato       200mg Galantamina 8mg 16mg 24mg 
Ciprofibrato 100mg Rivastigmina 2mg 4,5mg 6mg 
Fenofibrato 200mg  
Genfibrozila 900mg  
Lovastatina 20mg  ou 40mg  

Pravastatina    40mg  

ESCLEROSE LATERAL AMIOTRÓFICA  
Riluzol        50mg  

 
4.1.2 PRINCIPAIS PASSOS 
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a) Todos os atendentes devem oferecer aos potenciais pacientes usuários do item 4.1 o 
serviço de entrega domiciliar; 
b) O potencial paciente que demonstrar interesse em aderir à entrega domiciliar deve ser 
direcionado ao Guichê Farmácia de Minas em Casa; 
c) O potencial paciente deve receber as informações básicas constantes no “Guia do usuário 
FMC”, saneando-lhe todas as dúvidas; 
d) Deve ser oferecido ao potencial paciente o “Termo de Adesão à entrega domiciliar”, 
atentando para o preenchimento correto e assinatura do paciente ou seu procurador. 
e) O paciente, após assinar o “Termo de Adesão à entrega domiciliar”, deverá receber um 
“Guia do usuário FMC” e ressaltar que o atendimento dele deve ser feito preferencialmente 
pelo telefone 155, opção 2 e opção 4. 
 
4.1.3 RECURSOS NECESSÁRIOS 
a) microcomputador com acesso à internet; 
b) Impressora não exclusiva; 
c) Termos de adesão (atentar se é a versão atualizada); 
d) Colete de identificação. 
 
4.2 ENCAMINHAMENTO DA ADESÃO AO FMC 
4.2.1 Após o “Termo de Adesão à entrega domiciliar” ter sido corretamente preenchido e 
assinado, o documento deve ser encaminhado ao técnico de retaguarda. 
4.2.2 O Técnico de retaguarda deverá conferir se o paciente possui os requisitos 
indispensáveis para adesão à entrega domiciliar:  
a) residir em Belo Horizonte, Betim ou Contagem;  
b) se todos os medicamentos que o paciente recebe estão na listagem da entrega domiciliar; 
c) O processo está ativo e sem pendências de receita ou LME. 
4.2.3 Caso o paciente não cumpra algum dos requisitos do item 4.2.2, o técnico de 
retaguarda deverá ligar para o paciente e dar-lhe retorno, informando a razão pela qual não 
poderá participar do projeto Farmácia de Minas em Casa. 
4.2.4 Estando com os requisitos cumpridos, o técnico de retaguarda deverá tramitar o 
paciente no SIGAF do domínio “Farmácia de Minas Regional Belo Horizonte” para “Farmácia 
de Minas em Casa”, dando o recebimento no novo domínio. 
4.2.5 O novo paciente deverá ser listado na planilha de pacientes ativos [local na rede a 
definir] 
4.2.6 Além dos dados básicos do paciente (nome, cpf, endereço e telefone), o técnico de 
retaguarda deverá registrar a data do próximo atendimento no campo respectivo. 
 
4.3 ATENDIMENTO VIA FARMÁCIA DE MINAS EM CASA 
a) Estando o paciente aceito no domínio “Farmácia de Minas em Casa” no SIGAF e na 
planilha de ativos, o paciente poderá seguir o fluxo de atendimento FMC; 
b) Dois (2) dias úteis antes da data prevista para entrega, deverá ser realizada a dispensação 
via SIGAF do medicamento do paciente; 
c) Realizar a dispensação do medicamento via SIGAF; 
d) Imprimir o recibo; 
e) Se estiver na época, imprimir a renovação; 
f) Anexar o recibo ao envelope com medicamento; 
g) Conferir, assinar e lacrar o envelope; 
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h) Repassar os envelopes com medicamentos para a Primar Logística; 
i) Recepcionar os envelopes devolvidos por insucesso na entrega, para atualização da 
planilha de pacientes e reinserção na próxima rota. 
 
4.4 RESOLUÇÃO DE PENDÊNCIAS 

[SUPRIMIDO COMO ANEXO DESTE PROJETO] 

 
4.5 Ciclo de Atividades da Assistência Farmacêutica  
 

[SUPRIMIDO COMO ANEXO DESTE PROJETO] 

 
4.6) Distribuição pela Primar Logística 
a) Realizar os procedimentos necessários para definição da rota de entrega; 
b) Conferir diariamente se todos os pacotes foram entregues, realizando a devolução à 
farmacêutica do FMC dos casos não exitosos; 
c) Registrar na planilha compartilhada de informações todos os casos de entregas não 
exitosas; 
d) Incluir na rota, até no máximo o próximo dia útil seguinte, os pacotes enviados em caráter 
de urgência; 
e) Verificar, sob supervisão do farmacêutico da Primar, todas as LMEs e Receitas segundo os 
itens de verificação apontados neste documento (pág. 11); 
f) Repassar todas as LMEs e Receitas verificadas e corretas para a equipe do Farmácia de 
Minas em Casa. 
g) Viabilizar contato radiotelefônico do motoboy com o farmacêutico da Primar e/ou 
coordenador, para dirimir dúvidas geradas na entrega; 
h) Garantir que o espaço para armazenagem temporária dos medicamentos, até a entrega 
ao motoboy atenda às condições de armazenamento seguro; 
i) Estabelecer rotina de compartilhamento de informações e procedimentos entre as 
farmacêuticas da Primar e do programa Farmácia de Minas em Casa; 
j) Consultar a equipe do programa Farmácia de Minas em Casa em casos de dúvidas nos 
casos fora do padrão. 
k) Realizar capacitações com Motoboy visando internalizar as seguintes competências: 
Agilidade; Segurança; Clareza sobre os procedimentos; Manter um sorriso cordial e sincero 
durante o atendimento; Manter uma aparência saudável e asseio corporal; Manter a calma 
em qualquer situação, mesmo que o paciente se descontrole; O Motoboy deverá priorizar a 
entrega para o paciente. Na ausência deste, entregar para o autorizado cujo nome estiver 
descrito no recibo; Ter paciência e aguardar o paciente buscar os documentos que desejar 
encaminhar ao programa. 
 
4.6.1 VERIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS PELA PRIMAR: 
4.6.1.1 LME e Receita precisam estar legíveis e em ausência de rasuras;  
4.6.1.2 Verificar a Identificação (carimbo ou impresso) do médico prescritor com o número 
de registro no respectivo Conselho Profissional, endereço do seu consultório ou endereço 
da instituição a que pertence  
4.6.1.3 Verificar se consta Carimbo e assinatura do médico;  
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4.6.1.4 Verificar se consta Identificação do nome e CPF e/ou CNS do paciente; 
4.6.1.5 Verificar se consta Identificação do medicamento prescrito;  
4.6.1.6 Verificar a concentração/dosagem,  
4.6.1.7 Verificar se consta a forma farmacêutica, via de administração, quantidades e 
unidades;  
4.6.1.8 Local e data de emissão.  
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