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RESUMO 
 

A Vigilância Sanitária é considerada a conformação mais antiga e complexa da 
Saúde Pública e está inserida como área de proteção e promoção da saúde no 
Sistema Único de Saúde. A missão da Vigilância Sanitária é promover e 
proteger a saúde da população através da sua competência essencial de 
controlar, eliminar ou reduzir o risco à saúde. O campo de atuação da 
Vigilância Sanitária é vasto e complexo, pois envolve todos os produtos e 
serviços ligados direta ou indiretamente à saúde em todos os níveis da cadeia 
produtiva e mercadológica, além dos serviços prestados a população e ao 
cidadão. Suas ações englobam as funções normativas, regulatórias e 
educativas e se inserem no âmbito das relações sociais de produção e 
consumo, onde se origina a maior parte dos problemas de saúde nos quais é 
preciso intervir. Por isso a falta de informação sanitária para a população é 
considerada um risco para a saúde da coletividade, sendo necessário à 
ampliação das ações da Vigilância Sanitária para além do seu caráter 
fiscalizatório e punitivo. Diante desse contexto, o setor de Medicamentos e 
Congêneres do Núcleo de Vigilância Sanitária da Superintendência Regional 
de Saúde de Juiz de Fora da Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais 
desenvolveu, em 2009, um projeto educacional de informação e conhecimento 
em Vigilância Sanitária, denominado Projeto Educafarma, com o objetivo de 
promover a consciência sanitária do setor regulado. Assim, o presente trabalho 
buscou estudar a importância da ação educativa da Vigilância Sanitária com o 
objetivo de compreender a percepção dos profissionais farmacêuticos de 
farmácias e drogarias acerca da proposta educacional instituída. A pesquisa 
trata-se de um estudo descritivo e exploratório, baseado nos princípios da 
pesquisa qualitativa. A coleta dos dados foi feita a partir da abordagem 
qualitativa utilizando da observação participante e das entrevistas semi-
estruturadas com treze profissionais farmacêuticos de drogarias e farmácias de 
manipulação privadas vinculados ao Projeto. A análise de dados foi 
desenvolvida a partir da técnica de análise temática de conteúdo, sendo 
verificado que o Projeto Educafarma é um veículo de informação e 
conhecimento. Os resultados apontam mudanças da 
mentalidade dos sujeitos da pesquisa e nas percepções com relação à atuação 
da Vigilância Sanitária e indicam a necessidade de modificação das práticas da 
Vigilância Sanitária para maior proximidade com o setor regulado a fim de 
torná-los pró-ativos no processo de promoção e prevenção da saúde da 
população. 
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