
 

Assistência Farmacêutica da Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia 

 

 

A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de atividades que envolvem o 
medicamento e que devem ser realizadas de forma sistêmica, ou seja, articuladas e 
sincronizadas, tendo como beneficiário maior o paciente. É o resultado da combinação de 
estrutura, profissionais capacitados e tecnologias para o desenvolvimento dos serviços em 
um determinado contexto social.  

Com o objetivo de propiciar o acesso, a segurança e o uso racional dos medicamentos, a 
Assistência Farmacêutica é um sistema de apoio para a qualificação dos serviços de saúde 
que melhora a lacuna entre o potencial que os medicamentos essenciais têm para oferecer 
e a realidade das pessoas que deles necessitam considerando principalmente a equidade. 
 
A Política Nacional de Medicamentos como parte essencial da Política Nacional de Saúde, 
constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de ações, capazes 
de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população e a gestão 
adequada da Assistência Farmacêutica, possibilita a otimização e racionalização de 
recursos financeiros e disponibiliza ferramentas fundamentais para o cuidado em saúde. 
 
Em nosso município a Assistência Farmacêutica conseguiu significativos avanços nos 
últimos anos, garantindo à população, o atendimento qualificado com a presença do 
profissional farmacêutico e equipe treinada em 100% das farmácias das Unidades Básicas 
de Saúde, atendendo cerca de 50.000 pessoas por mês. 
 
As farmácias contam com o apoio do sistema Hórus – Sistema Nacional de Gestão da 
Assistência Farmacêutica para controles de estoque, logística, escrituração e 
reposição/abastecimento semanal das farmácias, de modo interligado a Central de 
Distribuição, possibilitando maior gerenciamento, rastreabilidade, agilidade e disponibilidade 
dos medicamentos padronizados aos munícipes. Algumas unidades já apresentam a 
dispensação informatizada, via Hórus. 

O Serviço de Assistência Farmacêutica na Secretaria Municipal de Saúde de Paulínia é 
coordenado pela Divisão de Farmácia que juntamente à Central de Distribuição, atua no 
planejamento, na seleção, programação, aquisição, armazenamento, controle, 
regulamentação e acompanhamento da distribuição dos medicamentos. 

A Secretaria Municipal da Saúde de Paulínia possui uma padronização de aproximadamente 
500 medicamentos, sendo que os medicamentos da atenção básica estão disponíveis em 
todas as farmácias da SMS e os que fazem parte de programas específicos estão 
distribuídos conforme especialidade do serviço, nas farmácias da Oncologia, Saúde Mental, 
Centro de Geriatria, Alto Custo e Hospital Municipal de Paulínia. 
 
A dispensação de medicamentos aos munícipes ocorre nas seguintes unidades da cidade 
de Paulínia: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

UNIDADE HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO FARMACÊUTICOS  

UBS Centro segunda a sexta: 7 às 19hs / sábados: 7 às 12hs 
Patrícia Vieira Zampar 

Mônica Alves Damasceno 

UBS Monte Alegre segunda a sexta: 7 às 19hs / sábados: 7 às 12hs 
Juliana Darro Canela 

Lilian Petrini Gouveia 

UBS São José segunda a sexta: 7 às 19hs / sábados: 7 às 12hs 
Morísis Canelli 

Rubiana Heloísa de Almeida 

UBS Planalto segunda a sexta: 7 às 19hs / sábados: 7 às 12hs 
Daniel José Pereira 

Natália Pereira Santos 

UBS Amélia segunda a sexta: 8 às 17hs Márcia Salomão Moscardini 

UBS Cooperlotes segunda a sexta: 8 às 17hs Antônio Celso Saragossa Ramos Filho 

UBS Parque da represa segunda a sexta: 8 às 17hs Raony Fagner Vilanova de Matos 

UBS Betel segunda a sexta: 7 às 16hs Maria Solange Alves 

Farmácia de Alto Custo segunda a sexta: 8 às 17hs 
Aline Arnoni de Godoy Oliveira 

Taís Orlandin Dias Aguiar 

Oncologia (HMP) segunda a sexta: 8 às 17hs João Carlos da Fonseca Filho 

Farmácia HMP 
(hospitalar) 

todos os dias: 24hs 

Agnes Thais Dias 

Carolina Almeida Martinelli 

Orly Alves de Freitas Júnior 

Valéria Maria J. Facchini 

Terezinha Márcia Moreira Lara 

Farmácia Centro de 
Geriatria 

todos os dias: 7 às 19hs 

Aline Max de Oliveira 

Cleide Araújo de Oliveira 

Helen Machado Trovatti 

Farmácia Saúde Mental segunda a sexta: 7 às 17hs 
Carine Fernandes Domiciano 

Samara Monteiro de Andrade 


