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          Como o Programa Remédio em Casa - PRC está no Plano Purianual - PPA 2.006 
a 2.009, todo o processo desde a implantação tem Metas estabelecidas; acompanhadas e 
avaliadas. 
          O Boletim nº 02 – Explicando as Metas estabeleceu os critérios de cálculo de Metas 
até 2.008. 

          Após avaliações regionais do processo transcorrido desde julho de 2.005 
quando iniciamos efetivamente as atividades do PRC e também considerando que uma das 
estratégias que deve ser fortalecida é Saúde da Família, as Metas para 2.009 foram 
redimensionadas. 
1 - Programa Remédio em Casa – Nova forma de acesso a medicamentos e Proposta 
de organização de atendimento e acompanhamento aos portadores de HA e/ou DM 
nas Unidades de Saúde 

Como a adesão à terapia medicamentosa é um dos fatores que seguramente 
interferem na manutenção das condições de estabilidade em portadores de doenças 
crônicas, as políticas públicas de saúde devem estar preparadas para estabelecer novas 
formas de acesso aos medicamentos. 

Uma destas formas é a entrega por remessa postal, em que o paciente, por estar em 
condições de estabilidade e controle, não tem necessidade de retornar à Unidade de Saúde 
somente para a retirada de medicamentos, mas necessariamente para continuar a ter este 
benefício; tem retorno agendado a cada 03 meses para avaliação da equipe 
multiprofissional; proporcionando avaliação contínua e estabelecendo vínculo do paciente 
com a Unidade e equipe. 

O Programa Remédio em Casa, iniciado como piloto em 2.004 pela SMS/SP, 
viabilizou-se em 2.005, após desenvolvimento de sistema informatizado, que com uma 
série de Relatórios Gerenciais e Operacionais possibilita além do envio dos medicamentos, 
acompanhamento sistemático destes pacientes na Unidade de Saúde em que ele é atendido. 

Portanto, além de estabelecer um mecanismo inovador de acesso a medicamentos, o 
Programa Remédio em Casa pode ser o ponto de partida para a organização ao atendimento 
de HA e DM nos serviços de saúde. 

Outras Secretarias Municipais (Rio de Janeiro, Uberlândia, Diadema) e Estaduais 
(Distrito Federal, Maranhão, Alagoas, Bahia) também já desenvolvem Programas 
semelhantes. 
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2 – Importância do Programa Saúde da Família 
            O Programa Saúde da Família teve início no município de São Paulo em 1.996, com 
o QUALIS (Qualidade Integral em Saúde), em ação conjunta entre o Ministério da Saúde, a 
Secretaria de Estado da Saúde e duas Organizações Sociais. 

Em 2.001, com a municipalização, o PSF/PACS foi implantado pela Secretaria 
Municipal da Saúde, utilizando como mecanismo para contratação dos profissionais, a 
modalidade Convênio com Organizações Sociais. 

Desde então, a SMS deu passos importantes para consolidar este modelo, 
estabelecendo a Saúde da Família como uma das estratégias de reorganização das Unidades 
Básicas de Saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional da Atenção 
Básica (Portaria nº 648-MS/GM de 28/03/2006). 

A construção de políticas de saúde voltadas às necessidades de indivíduos e 
famílias no contexto sócio ambiental possibilita compreensão ampliada do processo 
Saúde-Doença com intervenções que vão além de práticas curativas. 

A análise situacional do território no planejamento de ações baseadas na 
necessidade da população contribui para a organização de um efetivo sistema de saúde 
local. 

 
3 – Metas para 2.009 
3.1 – Meta Global – 10% 
Meta estabelecida para inclusão de portadores de HA e/ou DM cadastrados e 
acompanhados nas Unidades de Saúde (população usuária exclusivamente SUS); 
controlados; isto é em condições clínicas estáveis e terapia medicamentosa estabelecida: 
Fórmula Geral de Cálculo: 
Cidade de São Paulo 
População: 10.879.619 (Fonte: CEInfo/SMS jul 2.008) 
População (usuária exclusivamente SUS – 53,8%): 5.853.235 
Segundo dados de prevalência, portadores de HA e DM na cidade (17,5%): 1.024.316 
10% controlados: 102.432 
Meta Reajustada: 101.947 (devido aos Centros Saúde Escola - Unidades Estaduais que 
não disponibilizam o PRC). 
Seguindo a mesma linha foi calculado para cada Supervisão Técnica e Coordenadoria 
Regional de Saúde (considerando os dados de população usuária exclusivamente SUS de 
cada CRS e a população específica de cada Supervisão Técnica). 
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3.2 – Unidades com ESF (Equipes Saúde da Família): 
Serão utilizados para cálculo os dados de Total de Cadastrados na ficha A, em Set/08; 
aplicando sobre estes dados a prevalência de 17,5% e a Meta de 10%. 
Ex: Unidade com 03 equipes – 10.500 Cadastrados 
Cálculo: Cadastrados X 17,5% X 10% 
Cadastrados = 10.500 x 17,5% = 1.838 (Prevalência Esperada de HA e/ou DM) x 10% 
= 184                               Meta para 2.009 
Também nesta primeira avaliação será verificado se o número de Cadastrados com 
diagnóstico de HA e/ou DM está dentro dos dados de prevalência esperada para o total 
Cadastrado da população que deveria ser atendida pela Unidade, alertando Unidades e 
equipes que estejam com números inferiores a estes dados de prevalência. 
 
4 – Parametrização da Dose Máxima da Hidroclorotiazida em 25 mg/dia. 
Em janeiro/09; uma vez que já transcorreu tempo e divulgação suficientes de todos os 
Consensos e Protocolos que recomendam como dose máxima diária da Hidroclorotiazida: 
25 mg; este critério será parametrizado no sistema GSS/Remédio em Casa. 
Observação importante: a manutenção em 50 mg como dose diária máxima permitida foi 
devido ao fato que também nas prescrições atendidas nas farmácias das Unidades ainda era 
comum esta dosagem. 
 
5 – Referências Bibliográficas 

Algumas publicações sobre doenças crônicas que podem contribuir na consolidação 
do PRC encontram-se disponíveis em Apresentações, Publicações, Manuais e Links - 
http://prefeitura.sp.gov.br/secretarias/saude/programas/0002: 
I - Cuidados Inovadores para Condições Crônicas – OPAS/OMS – Componentes 
Estruturais de Ação – 2.002 
II - Cadernos da Atenção Básica Nº 15 e Nº 16 – MS – 2.006  
III - V Diretrizes Brasileiras sobre Hipertensão Arterial – 2.006 
IV – Diretrizes da Sociedade Brasileira de Diabetes – 2.007 
V - Protocolo de Tratamento da HA e do DM tipo 2 na Atenção Básica – SMS - 2.008 
 
6 – Contato/ Informações/ Solicitações/ Sugestões 
atencaobasicao@prefeitura.sp.gov.br 
 
 
 


