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Resumo: A análise do perfil socioeconômico das populações sempre foi de extrema relevância 
para os estudos e conhecimentos dos determinantes sociais em saúde. As desigualdades 
regionais e populacionais são de interesse para a formulação ou reformulação das políticas de 
saúde no Brasil. Logo, a Política Nacional de Saúde que reflete as intenções em promoção, 
proteção e acesso a saúde e insumos médicos devem atentar para as características 
econômicas e sociais das populações. Uma vez que o âmbito de atuação das políticas se dá em 
todo território nacional e devido à extensão territorial, as diferentes regiões e populações que o 
compõem é de grande interesse que se avalie e se conheça as características das populações 
de modo a propiciar políticas e ações de saúde em consonância e dirigidas as especificidades 
das populações a que se destina. A partir dessa visão, objetivou-se neste trabalho analisar a 
relação entre características socioeconômico-ocupacionais da população de Palmas/TO e os 
serviços farmacêuticos públicos prestados na cidade. A cidade de Palmas possui 23 anos de 
existência e caracteriza-se por ter uma população tipicamente migrante. Entretanto as políticas 
de saúde e mais especificamente a Política de Assistência Farmacêutica que reorienta a 
assistência farmacêutica brasileira e os serviços farmacêuticos aponta para a necessidade de 
prover acesso integral e equânime. A promoção do acesso a serviços de saúde envolve, 
portanto a necessidade não apenas de provê-lo, mas também na qualidade desse acesso aos 
serviços. A metodologia utilizada consistiu da manipulação e análise da fonte de dados, do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) do ano de 2010, utilizando os softwares 
SPSS 17.0 e Microsoft Excel 2010. Associada a abordagem qualitativa, utilizando-se por fim a 
triangulação do método. Pôde-se identificar o perfil socioeconômico-ocupacional da cidade de 
Palmas, e a caracterização dos serviços farmacêuticos de acordo com as características 
populacionais de cada farmácia municipal. Os resultados da pesquisa confirmaram a importância 
da análise do perfil populacional para que o atendimento e a prestação dos serviços 
farmacêuticos estejam de acordo com as diretrizes e princípios da PNAF e do uso racional e 
correto de medicamentos pela população. Principalmente se considerarmos populações que se 
apresentam em vulnerabilidade social. Entende-se esse estudo como uma proposta a mudanças 
nos determinantes sociais de saúde, constituindo-se em tema profícuo de grande relevância e a 
necessidade de análise mais aprofundada. 
 
Palavras-chave: perfil socioeconômico-ocupacional; serviços farmacêuticos; Palmas; Censo 
2010.  
 



INTRODUÇÃO 
 

No Brasil, as atividades do farmacêutico estão inseridas na Assistência Farmacêutica 

(AF), que teve seu conceito iniciado em 1980 (BRASIL, 2004). No mesmo período em que ocorre 

a institucionalização do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei n°. 8080/90, no qual se 

fazia necessário formular a política de medicamentos em acordo com a nova estrutura do 

sistema de saúde do País, que preconiza a descentralização da gestão e a responsabilização 

dos municípios pela atenção à saúde. 

 Assim, surge a Portaria GM n°. 3916 de 1998 que institui a Política Nacional de 

Medicamento (PNM). Essa política teve como base os princípios e diretrizes do SUS, conjugando 

esforços para a consolidação do novo sistema, contribuindo para o desenvolvimento social e 

reorientando a Assistência Farmacêutica brasileira. (BRASIL, 1998). Com essa política o 

Ministério da Saúde buscou ampliar e diversificar os serviços prestados no âmbito do SUS, 

derivada do envelhecimento populacional e das pressões da sociedade civil para o cumprimento 

do direito universal à saúde. 

É importante compreender que, para o Brasil, o termo Assistência Farmacêutica envolve 

atividades de caráter abrangente, multiprofissional e intersetorial, que situam como seu objeto de 

trabalho a organização das ações e serviços relacionados ao medicamento em suas diversas 

dimensões, com ênfase à relação com o usuário e a comunidade na visão da promoção da 

saúde. (MARIN et al, 2003). Em 06 de maio de 2004, é aprovada a Política Nacional de 

Assistência Farmacêutica (PNAF) como parte integrante da Política Nacional de Saúde, 

envolvendo um conjunto de ações voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 

A criação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica é então o resultado de um percurso 

nacional crescente de discussões e conhecimentos sobre a definição de Atenção Farmacêutica e 

aprimoramento dos serviços farmacêuticos. 

No intuito de aprimorar, fornecer um modelo e parâmetro o Ministério da Saúde publicou 

no final de 2009 as Diretrizes para Estruturação da assistência farmacêutica no SUS: Diretrizes 

para Estruturação de Farmácias no âmbito do Sistema Único de Saúde (DEFSUS). O objetivo 

dessa norma e manual técnico é orientar a concepção e a estruturação de farmácias no âmbito 

do SUS, para servir de referência para as pactuações nas Comissões Intergestores Bipartite 

(CIB) para a aquisição de equipamentos, mobiliários e atividades relacionadas a capacitação dos 

recursos humanos permitindo assim a garantia da qualidade dos medicamentos, os 

atendimentos humanizados e a efetiva implementação de ações capazes de promover as 

condições de assistência à saúde. (BRASIL, 2009b). 



A busca por qualidade nos serviços de saúde configura hoje como uma demanda 

crescente por parte de gestores e usuários. Segundo nos apresenta Victoria et al (2011) o 

desafio do SUS atualmente perpassa não somente pelas questões associadas a acesso e as 

questões de definição política das relações público-privado, e das questões de financiamento do 

sistema; mas sim a qualidade no acesso e nos serviços recebidos. Sendo, portanto, um grande 

desafio, a melhoria dos serviços e o envolvimento e maior participação popular.  

Percebe-se, assim que as políticas de saúde tem buscado cada vez mais, aprimorar o 

acesso, a promoção da saúde e a melhoria constante do sistema e da saúde da população. No 

entanto, acredita-se que a busca pela qualidade dos serviços prestados à população deve 

considerar os aspectos socioeconômicos das mesmas. Sendo assim, o trabalho teve por objetivo 

analisar a relação entre as características socioeconômicas da população, a distribuição das 

farmácias no território da cidade e os serviços farmacêuticos prestados pelos farmacêuticos das 

farmácias básicas do município. 

 

METODOLOGIA 

Para melhor conhecimento da cidade de Palmas, apresenta-se o mapa da cidade e suas 

subdivisões, nas áreas de ponderação, segundo a divisão adotada pelo IBGE. A cidade de 

Palmas é dividida em 10 áreas de ponderação de acordo com o estabelecido pelo IBGE em 

2010. Para elaboração e análise do perfil socioeconômico-ocupacional da população da cidade 

de Palmas/TO, foram utilizados os dados do Censo Demográfico do ano 2010 (IBGE). O banco 

de dados do Censo Demográfico possui uma gama de informações provenientes dos 

recenseamentos realizados por meio de entrevistas nos domicílios de todo o Brasil. 

A metodologia do Censo divide a pesquisa em dois tipos de questionários: o do universo 

e o da amostra. O questionário do universo é respondido pelos residentes de todo o país, 

enquanto que o questionário da amostra é realizado apenas com uma parcela da população. A 

pesquisa do Censo Demográfico resulta em dados que se traduzem pelas informações 

respondidas no questionário do Censo em relação às características do domicílio e de cada 

morador, possibilitando respostas a questionamentos sobre sexo, faixa etária, estado e 

município de nascimento, cor/raça, religião, número de filhos, ocupação, renda, auxílios 

governamentais, escolaridade e tantos outros fatores.  

Para este trabalho foram utilizadas as variáveis que possibilitaram a identificação de um 

perfil socioeconômico-ocupacional dos habitantes da cidade de Palmas/TO. Estas variáveis 

seriam, entre outras: sexo e faixa etária (dispostas na forma de uma pirâmide etária), 

escolaridade, renda de salários mínimos e demais variáveis sobre fatores migratórios – como 



unidade da federação em que nasceu – tendo em vista que grande parte da população residente 

de Palmas é migrante.   

O banco de dados do Censo Demográfico possui uma carga de informações muito 

extensa e, por esse motivo, o seu manuseio só é viável lançando-se mão de softwares 

estatísticos que permitem o funcionamento correto dos seus dados. Para este trabalho será 

utilizado o software SPSS 17.0 que é um pacote estatístico inicialmente desenvolvido para o uso 

das ciências sociais daí o seu nome, Statistical Package for the Social Sciences. Hoje este 

software também já é utilizado para outras áreas de interesse acadêmico.  

O SPSS 17.0 permite contar frequências, ordenar dados, montar cruzamentos entre 

variáveis distintas e reorganizar a informação. O SPSS é um software que permite realizar 

análise estatística de correlação e multicolinearidade. Sendo apropriado para a elaboração de 

análises e estatísticas de matrizes de dados. O uso desse programa permite gerar relatórios 

tabulados utilizados na realização de análises descritivas e de correlação entre as variáveis. 

(MANUAL SPSS, 2011) Junto ao SPSS 17.0, será utilizado o software aplicativo Microsoft Excel. 

Para ilustrar a localização espacial dos residentes da cidade de Palmas, foi utilizado o 

PHILCARTO, que é um software livre que possibilita a criação de mapas a partir dos resultados 

obtidos com o tratamento dos dados no SPSS 17.0 e no Excel. 

Após a escolha e manipulação das variáveis do banco de dados do Censo e de 

configuração de tabelas, gráficos e mapas das informações obtidas fez-se a interpretação e 

assimilação dos dados a partir dos instrumentos anteriormente descritos. No intuito de se obter 

uma análise mais aprofundada do perfil socioeconômico da população foi escolhido o menor 

recorte espacial fornecido pelo Censo Demográfico: as áreas de ponderação.  

A Área de Ponderação (AP) é uma subdivisão realizada pelo IBGE, para municípios que 

tenham mais de 190.000 mil de habitantes, no intuito de divulgar e ampliar as informações sobre 

essas regiões. Além de favorecer o planejamento e o conhecimento local. Sendo, portanto, uma 

unidade geográfica, formada por um agrupamento de setores censitários, para a aplicação dos 

procedimentos de calibração das estimativas com as informações conhecidas para a população 

como um todo.1  

Cada AP se caracteriza por possuir 400 domicílios particulares ocupados e que tenham 

respondido o questionário da amostra. Além de ter de possuir setores censitários vizinhos 

geograficamente. As Prefeituras auxiliam no estabelecimento das AP, juntamente com o IBGE, 

                                                 
1 Censo Demográfico de 2010 (IBGE); Documentação das Notas Metodológicas dos Microdados da Amostra.  

 



pois fornecem as informações que levam em conta a realidade local e as necessidade do 

planejamento local (IBGE, 2011) 

Cada município pode possuir divisões diferentes de suas áreas de ponderação. No caso 

de Palmas, que é uma cidade planejada, as áreas de ponderação são divididas de acordo com 

suas Áreas Residenciais - ARNE, ARNO, ARSE 1 e 2 e ARSO – onde suas terminações indicam 

sua localização geográfica, vejamos: ARNE – Área Residencial Nordeste. No entanto, para o 

Censo 2010, foram consideradas também as áreas intituladas SUL 1,2,3 e 4. Além de uma área 

de ponderação chamada “EXTRA CIDADE” onde estariam inclusos os distritos da área rural de 

Palmas. 

Por conta desta divisão, alguns impasses metodológicos foram encontrados. O uso da 

metodologia que leva em consideração a existência de áreas de ponderação é exclusiva do 

Censo Demográfico do IBGE, por este motivo, alguns obstáculos em relação a fontes 

cartográficas e de dados secundários tiveram de ser contornados. 

a) não existe acesso as bases cartográficas das áreas de ponderação, ou seja, a 

construção da ilustração gráfica dos mapas utilizados nesta pesquisa tiveram como base mapas 

das quadras que formam a cidade de Palmas, dando uma ideia bem próxima da realidade da 

localização das áreas de ponderação. 

b) a área de ponderação ARSE 1 e 2 foram consideradas como uma única, tendo em 

vista que a metodologia do Censo divide esta área por motivos de contingente populacional 

extensão geográfica.  

c) não foram encontradas evidências sobre que área de cidade seria representada pelas 

APs SUL 3 e 4, já que segundo o site da prefeitura de Palmas são levadas em consideração 

apenas as áreas  SUL 1  e 2. No entanto, vê-se a possibilidade das mesmas se caracterizarem 

na mesma situação das ARSES 1 e 2, ou seja, são subdivisões da mesma localidade. No 

entanto, por falta de informação que confirmasse esta caracterização foi eleita como melhor 

opção a não utilização destas áreas de ponderação neste estudo, considerando apenas as áreas 

SUL 1 e 2. Foi desconsiderada, pelo mesmo motivo, a área intitulada EXTRA CIDADE.  

No próximo tópico apresenta-se separadamente cada AP, bem como o perfil 

socioeconômico-ocupacional da cidade. Para obter os dados que serão apresentados no tópico 

seguinte, utilizou-se o programa SPSS. O objetivo deste tópico é caracterizar cada AP que 

compõem a cidade.  

 



RESULTADOS: CONHECENDO A CIDADE 

Apresenta-se, agora as características geográficas, sociais e econômicas da cidade de 

Palmas / TO, situando-a em seu respectivo estado, região e país. A fim de contextualizar e 

estabelecer aproximação com a cidade de estudo. Os dados e as informações apresentadas a 

seguir servem para caracterizar o local da pesquisa. Nos tópicos subsequentes iremos 

apresentar as características socioeconômica-ocupacional das 06 áreas de ponderação que 

compõem a cidade. Na área da Assistência Farmacêutica Municipal, será focalizado os serviços 

Farmacêuticos realizado nas Farmácias Básicas Municipais (FAB), a Gerência da Assistência 

Farmacêutica Municipal, e os Usuários de medicamentos. 

A cidade de Palmas, capital do estado do Tocantins, pertence à região norte do Brasil 

está localizada à longitude de -48.33° e latitude de -10.16°. A cidade possuía no ano de 2010, 

segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma população de 228.332 mil 

habitantes, em uma área territorial 2.218,937 Km², que resulta numa densidade demográfica de 

102,90 habitantes por Km². O bioma principal da cidade é o Cerrado; e o clima é quente e seco, 

com médias de temperatura em torno de 26,5°C. Os habitantes da cidade são chamados de 

palmense. (IBGE, 2011; INMET, 2011)  

Ilustração 01 - Mapa da Cidade de Palmas 

 
Fonte: Prefeitura de Palmas, 2012.  
Disponível em: http://srvsefin.palmas.to.gov.br/portalprefeitura/servicos/seduh/ 

 

Palmas é a mais nova capital brasileira, com apenas 23 anos de existência e que passa 

por um intenso processo de formação política, cultural, econômica, social e habitacional 

crescente conforme estatísticas nacionais e regionais. Segundo o IBGE, pode-se verificar, que o 

município teve um crescimento populacional de 128%, em 2010, em comparação sua população 

de 1991. A própria criação da nova capital e o dinamismo econômico a ela associado, têm 

contribuído para a atração de contingente populacional tão elevado, proveniente de diversas 

partes do país e do exterior. (Estimativas de População. IBGE, 2009). 

 



CARACTERÍSTICAS POPULACIONAIS 

Nesse momento, apresenta-se a análise em escala geral da população de Palmas. 

Primeiramente apresentam-se a pirâmide etária da cidade de Palmas, em comparação com o 

Estado e a Federação, para discutir sobre as características sociais da população em correlação 

com os mesmos. Além das características populacionais tais como Índice de Desenvolvimento 

Humano, Composição migratória, entre outras. Para análise das pirâmides-etárias algumas 

considerações prévias merecem ser feitas. Tem-se no topo da pirâmide os indivíduos (divididos 

em homens e mulheres) que compõe as faixas etárias mais elevadas da população, ou seja, a 

população que consegue atingir a velhice.  

Para a análise da cidade de Palmas algumas ressalvas precisam ser consideradas. A 

cidade de Palmas é de criação muito recente, o que implica numa população composta pelas 

faixas-etárias produtivas (características de populações migrantes), as pessoas mais velhas 

encontradas em Palmas não nasceu ou foi registrada ali, e por isto não são maioria. 

Na base da pirâmide encontram-se os habitantes mais novos, o que reflete em parte a 

natalidade da localidade, que acompanha o ritmo de crescimento do resto do país mesmo tendo 

taxas um pouco mais altas de crescimento, comportamento típico de cidades novas. No meio da 

pirâmide temos a massa da população em idade produtiva, e certamente, boa parte da 

população economicamente ativa. A pirâmide etária caracteriza a população da cidade como 

típica de cidade migrante. 

Gráfico 01 - Pirâmide-Etária do município de Palmas/TO-BR. (Censo 2010- IBGE) 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010-IBGE.  
Disponível em: 
http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=26&uf=17#topo_piramide 

 

 

FLUXO MIGRATÓRIO 

Palmas é uma cidade planejada construída por habitantes de diversas regiões do país, 

por esse motivo, quase metade da população de Palmas é caracterizada como “migrante” 

segundo o Censo Demográfico do IBGE. Vê-se no gráfico abaixo que 51,89% da população 



nasceu e foi registrada no estado do Tocantins, o que faz da cidade de Palmas uma localidade 

bastante singular no que diz respeito a padrões demográficos.  

A outra fatia da população, cerca de 48%, se encontra na categoria de migrante, sendo 

considerado para este estudo o indivíduo que não nasceu no estado do Tocantins e ainda os 

menos de 1% nascidos em outros países.  

Gráfico 02. Habitantes de Palmas/TO segundo local de origem. (Censo 2010-IBGE) 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). Tabulação própria.  

 

Considerando o grande contingente populacional migrante têm-se o gráfico 3 que 

representa as Unidades da Federação de origem desses indivíduos. Essa informação serve para 

identificar de que partes do país vieram os habitantes recenseados em Palmas. 

Vê-se a distribuição dos migrantes residentes recenseados em Palmas segundo sua 

unidade da federação de nascimento. Metade da população que compõem o fluxo migratório 

estabelecido em Palmas é oriundo da Região Nordeste do País. O grupo em evidência é 

representado pelo estado do Maranhão, com cerca de 27% dos migrantes, seguido pelos 21,2% 

do estado de Goiás, ambos por razões obvias de proximidade e constituição histórica, política e 

geográfica.  

Leva-se em conta também, que a cidade necessitava de braços para construção civil, e 

os estados nordestinos mais próximos ao estado do TO constituíam os maiores fornecedores de 

mão de obra para esta função. A proporção deste e dos demais fluxos migratórios acarretou em 

sérios problemas de segregação sócio espacial na capital Palmas, uma vez que o preço da terra 

para residir nas localidades construídas por estes migrantes não estavam ao alcance financeiro 

dos mesmos, que, por sua vez foram forçados a deixar a área central da cidade em direção as 

periferias.  

Junto à mão de obra pesada proveniente de alguns estados do nordeste, Palmas ainda 

atraia um fluxo de profissionais capacitados, engenheiros, arquitetos, profissionais da saúde 

entre outros. Este fluxo possuía uma carga maior proveniente de estados do sul e sudeste. Em 



sessão posterior será apresentado a distribuição dos serviços/ocupação e renda para cada área 

de ponderação da cidade, que nos permitiu tal conclusão. 

Gráfico 03 - Unidade da Federação (UF) de nascimento dos migrantes residentes na cidade de 
Palmas/TO. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). Tabulação própria.  
 

AS PARTES QUE FORMAM A CIDADE  

Utilizou-se a análise quantitativa para a construção do perfil socioeconômico-ocupacional 

da população palmense. A construção do perfil populacional foi realizado para cada uma das 06 

(seis) áreas de ponderação da cidade, apresentadas acima, a partir dos dados do IBGE 

referente ao ano de 2010, por meio do programa SPSS.  

A seguir tem-se a caracterização das AP segundo suas características: sociais 

(escolaridade), econômicas (média da renda) e demográfica-ocupacional (densidade 

demográfica e UF de origem). Ressalta-se que as ilustrações, abaixo, são um esboço da base 

cartográfica da cidade de Palmas, sem os distritos rurais que a compõe. As divisões observadas 

são as das áreas de ponderação, levando em conta as considerações feitas nos tópicos 

anteriores quanto aos impasses metodológicos e as soluções adotadas.  Vêm-se 06 grandes 

áreas: AR (ÁREA RESIDENCIAL): ARNE-nordeste, ARNO-noroeste, ARSO-sudoeste, ARSE-

sudeste, SUL 1, SUL 2.O estudo do perfil socioeconômico-ocupacional da cidade se justifica pela 

necessidade de conhecer e caracterizar cada AP da cidade. Para depois analisar, se tais 

características, devem ou não ser consideradas pelos farmacêuticos que trabalham nas 

farmácias municipais do SUS. 

CONCENTRAÇÃO POPULACIONAL 

Para beneficiar a exposição do perfil socioeconômico-ocupacional dos habitantes da 

cidade de Palmas foram elaboradas ilustrações gráficas na forma de mapas da área urbana da 



cidade. Na ilustração 02, vê-se um esboço da base cartográfica da cidade de Palmas (sem os 

distritos rurais que a compõe). As divisões observadas são as das áreas de ponderação, levando 

em conta as considerações feitas nos tópicos anteriores quanto aos impasses metodológicos e 

as soluções adotadas.  

Vê-se na ilustração 02, logo a baixo, a concentração populacional do município de 

Palmas/TO segundo as áreas de ponderação abordadas pelo Censo 2010-IBGE. Os dados 

estão expostos em porcentagem, onde as cores mais escuras representam o maior contingente 

populacional, e as cores mais claras o menor contingente.  

Nota-se que a área ARSE é a que possui um maior número de habitantes. Em 

contrapartida, a área ARNO possui o menor contingente. A área ARSO, apesar de se manter 

num contingente mediano, possui menos representatividade populacional, sendo em maioria 

habitada por profissionais militares, bombeiros e de rendimento médio alto, é uma área de 

grande especulação imobiliária e encontra-se na direção da expansão urbana. Com as análises 

seguintes será possível observar o comportamento dessas populações segundo dados de renda, 

nível de instrução e ocupação. 

Ilustração 02 - Mapa da concentração populacional da cidade de Palmas/TO segundo áreas de 
ponderação. 

  
Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE).  
 

DISTRIBUIÇÃO DE RENDA 

Na ilustração 3, logo abaixo, observa-se a distribuição da população em relação a renda 

(em reais). A área de ponderação ARNE é a que possui o maior nível de renda. Esta área foi a 

primeira a ter casas construídas e abrigavam apenas membros do governo e políticos em geral, 



hoje esta área é residência da classe média e alta. Em seguida pode-se observar a área ARSE, 

a maior em contingente populacional e extensão. Caracteriza-se por uma área de níveis de 

renda variados encontrando-se faixas de renda altíssimas e médias. É nesta área que se 

encontra parte do esgotamento sanitário da cidade de Palmas. 

Seguindo a análise vê-se que as áreas SUL 1 e 2 apresentam as populações de mais 

baixa renda, que tendem a se deslocar para fora do centro da cidade, uma vez que não possuem 

condições de arcar com o alto custo da moradia nestas áreas. A área SUL 1 engloba os 

chamados Aurenys e o Taquari. São áreas sem fiscalização e muitas sem asfalto, com uma 

qualidade de vida muito baixa.  

Já a SUL 2 abrange o Taquaralto. É uma região distinta das outras uma vez que possui 

um centro comercial muito forte e extenso sendo por vezes considerada até outra “cidade”. O 

forte setor de serviços encontrado na área SUL 2 faz com que sua média de rendimento seja um 

pouco maior do que as das áreas mais pobres.  

Por fim tem-se a área ARNO, que possui a menor proporção de habitantes e este fator 

expõe um resultado de rendimento médio, no entanto, esta área foi ocupada por uma população 

de mais baixa renda que acaba sendo ponderado estatisticamente pela existência de lotes de 

residentes mais ricos localizados na fronteira desta área. Junto às análises de nível de 

escolaridade será possível observar mais profundamente a relação de escolaridade e renda. 

Ilustração 03 - Mapa da distribuição populacional da cidade de Palmas/TO em relação a média 
de rendimento(mensal) em todos os trabalhos em reais (R$) segundo áreas de ponderação. 

 

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). 

 



ESCOLARIDADE E OCUPAÇÃO 

Nas ilustrações a seguir observa-se a distribuição da população em relação a 

escolaridade. Para análise dos níveis de instrução da cidade de Palmas foram selecionas três 

faixas de escolaridade: sem instrução e fundamental incompleto; fundamental completo e médio 

incompleto; médio completo e superior completo. As faixas de título “incompleto” podem 

significar que aquele nível de instrução foi o último ou que ainda está sendo cursado. 

Na ilustração 4 é observada a distribuição dos residentes da cidade de Palmas que não 

possuíam instrução e ensino fundamental incompleto, vê-se que as áreas de população de renda 

mais baixa ARNO, SUL1 e SUL 2 são as que possuem maior representatividade de população 

sem instrução e ensino fundamental incompleto, expondo a relação entre as variáveis de 

escolaridade e renda. Correspondem, portanto, as áreas de maior vulnerabilidade social. Já na 

ilustração 5 pode ser analisada a faixa de transição mas ainda sem grandes diferenças 

proporcionais. 

Ilustração 04 e 05 - Mapa da distribuição populacional da cidade de Palmas/TO em relação ao 
nível de instrução: sem instrução e fundamental incompleto e fundamental completo e médio 
incompleto (respectivamente) segundo áreas de ponderação. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). 

 
 
Por fim, na ilustração gráfica 6 tem-se a população que possui os níveis de instrução 

considerados mais altos na faixa de superior completo. A maior parte desse grupo populacional é 

encontrada nas áreas ARSO, que abrangem as faixas de renda médias e altas, vinculando o 

fator renda e escolaridade. A análise de ocupação vem para concluir e ratificar a conexão entre 

estes fatores, mostrando que tipos de setores de ocupação são representados por indivíduos de 

características socioeconômicas distintas. 

 



Ilustração 6 - Mapa da distribuição populacional da cidade de Palmas/TO em relação ao nível de 
instrução: superior completo; segundo áreas de ponderação. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE) 

 
Relacionando-se a escolaridade com a ocupação (Cargo funcional) mais evidente dos 

residentes em Palmas, observa-se, na tabela 1, a distribuição da ocupação segundo as AP. 

Nessa tabela estão dispostas as informações quanto a ocupação declarada pelos habitantes da 

cidade de Palmas – sendo considerados apenas o que possuíam algum tipo de ocupação 

remunerada na semana de referência do censo 2010- tendo sido escolhidas para exposição 

aquelas que obtiveram maior representatividade numérica, ou seja, as ocupações que mais 

continham população por área de ponderação. 

 
Tabela 01 - Ocupações mais evidentes dos residentes em Palmas/TO segundo áreas de 
ponderação. (Censo 2010-IBGE). 

Áreas 
de 
Ponderação 

Trabalhadores de 
Apoio Administrativo 

Trabalhadores dos 
Serviços, 
Vendedores dos 
Comércios E 
Mercados. 

Ocupações Elementares 
(Serviço Doméstico, 
Indústria de 
Transformação, 
Transporte, Ambulantes, 
Coletores De Lixo Etc.). 

Profissionais Das 
Ciências E Intelectuais 
(Advogados, 
Engenheiros, 
Profissionais da Saúde, 
Administração Pública, 
Profissionais Do 
Ensino, Jornalistas 
Etc.). 

Trabalhadores 
Qualificados, Pedreiros, 
Operários. 
E 
Artesãos da 
Construção, das Artes 
Mecânicas E Outros 
Ofícios. 

ARSE 40,58 31,90 24,31 47,07 23,00 
ARNO 18,57 25,49 27,35 8,83 28,31 

ARSO 14,25 9,76 6,14 20,64 5,40 

ARNE 10,24 9,11 5,35 15,69 7,99 

SUL II 10,08 14,18 19,51 5,05 19,95 

SUL I 6,29 9,55 17,34 2,73 15,36 

Fonte: Censo Demográfico 2010 (IBGE). Tabulação própria. 
 

A área ARNO possuía a maioria da sua população concentrada nas ocupações 

elementares (27,3%) de serviços domésticos, indústria de transformação, vendedores 

ambulantes, coletores de lixo etc., que se caracterizam por setores de ocupação de 



remuneração baixa e que não exige níveis mais altos de educação. O mesmo acontece na área 

SUL 2 que também apresenta níveis de renda e escolaridade muito baixos.  

Em contrapartida, podem-se observar as porcentagens nestas áreas de ponderação, de 

pessoas ocupadas nos setores de maior exigência intelectual, apresentando os números mais 

baixos, junto com a área SUL 1. As áreas ARNE, ARSE e ARSO, são representadas pelas 

classes médias e altas e englobam os setores de ocupação mais bem remunerados e de maior 

capital humano como: profissionais das ciências intelectuais, advogados, engenheiros, 

profissionais da saúde, administração pública, profissionais do ensino, jornalistas etc. É na área 

ARSO que se encontra o campus da Universidade Federal do Tocantins. 

ORGANOGRAMA DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA MUNICIPAL 

Palmas possui 144 instituições de saúde, das quais 61 são instituições públicas. Dentre 

as 61 instituições públicas, 03 (três) são estaduais e 58 são municipais. (IBGE, 2009) O sistema 

municipal de Palmas compreende a Secretaria Municipal, as Diretorias hierarquicamente abaixo 

do secretário, e suas respectivas gerências. (ver ilustração 6) Para elaboração deste 

organograma, foram consideradas as entrevistas com a Gerência da Assistência Farmacêutica 

(GAF) e com os Farmacêuticos das farmácias municipais. 

O Município possui, atualmente, os seguintes serviços de saúde voltados ao 

atendimento da população: as Unidades Básicas de Saúde; os Centro de Especialidades; o 

Centro de Controle de Zoonoses; as Farmácias Municipais; o Núcleo de Assistência Henfil; o 

SAMU; a Saúde Bucal, as Unidades de Pronto Atendimento; e os Centros psicossociais. 

As Unidades Básicas de Saúde (UBS) correspondem a 09 Unidades Saúde da Família 

(USF), na região Norte, e a 25 USF na região Sul. Além  de 04 Policlínicas.  As policlínicas e as 

USF, funcionam de segunda a sexta-feira, das 08h as 19h e das 08h as 18h, respectivamente. O 

município possui, ainda,04  Centros de Especialidades: Centro de Referência à Saúde do 

Trabalhador (Cerest), Centro de Consultas Especializadas de Palmas (CECEP), Centro de 

Saúde Sexual e Reprodutiva (CSSR), e o Centro de Referência em Oftalmologia (CEROP). Além 

do Núcleo de Assistência Henfil que é destinado aos usuários com agravos de Doenças Infecto-

Parasitárias e Doenças Sexualmente Transmissíveis, com função de realizar atividades de 

informação, educação e orientação sobre DST/AIDS. E ainda exames de sorologias para HIV, 

Sífilis, Hepatite B, Hepatite C, bem como o Teste Rápido Diagnóstico para HIV.  

 

 

 



Ilustração 07 - Organograma da Secretaria Municipal de Saúde. 
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Fonte: Elaboração Própria 

 

Existe também 02 UPA’s: Unidade de Pronto Atendimento Sul (UPA Sul), e Unidade de 

Pronto Atendimento Norte (UPA Norte) . (PREFEITURA PALMAS, 2012) E, ainda, 02 Centros de 

Atendimento Psicossocial: Centro de Atendimento Psicossocial – CAPS II, que atende usuários 

com problemas psíquicos em alternativa ao modelo de hospital psiquiátrico. E o Centro de 

Atendimento Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS/AD.  

Apresenta-se, agora, as farmácias Municipais, local de realização desta pesquisa. O 

município possui 08 Farmácias Básicas (FAB), no qual a terminação indica a quadra onde se 

situa: FAB 603 Norte; FAB 405 Norte; FAB da Policlínica da 108 Sul; FAB 404Sul; FAB 906 Sul; 

FAB Aureny III; FAB Aureny I; e FAB Taquaralto. Vê-se que,  FAB 603 Norte, está localizada na 

quadra 603 norte, e assim sucessivamente para cada um acima. 

As farmácias estão distribuídas na cidade da seguinte maneira: 02 FAB na região norte 

(ARNO); 03 FAB na região sul  (ARSE); e 02 FAB na região SUL 1 e 01 FAB na região SUL 2.  

A ilustração 08 indica a distribuição estimada das farmácias no território de Palmas. 

Sendo possível notar que a região ARNE e ARSO, não possuem FAB, e que as distâncias entre 

as FAB é considerável. 

 

 

 



Ilustração 08 - Mapa da distribuição das farmácias municipais da cidade de Palmas/TO; segundo 
áreas de ponderação. 

 
Fonte: Elaboração Própria 

 

A região Sul 1 é composta pelos seguintes setores: Taquari, extremo sudoeste, e pelo 

Aureny I, II, III e IV. E as 02 FAB desta região estão localizada: uma no Aureny III e uma no 

Aureny I. No Taquari não existe FAB, a região possui um local que entrega medicação, mas não 

tem o profissional farmacêutico responsável. O taquari corresponde a região pobre da cidade, 

sem infraestrutura, possui asfalto apenas na via principal e o sistema de transporte urbano ainda 

precário.  

A região Sul 2 atende aos seguintes setores: Taquaralto, os Distritos de Palmas 

(Buritirana, Taquaruçu) e mais Santa Fé, Bela Vista, Morada do Sol, Setor Sul, Nossa Vida e 

Vale do Sol. O Taquaralto é o setor que possui autonomia comercial, bancária, de serviços e 

desenvolvidos típico. Esse setor é considerado uma outra cidade, dentro da própria cidade de 

Palmas. (LIRA, 2011) 

A distribuição das FAB no território de palmas, possui incongruências, quando 

analisamos as características das AP e a localização das mesmas. As regiões de maior 

densidade demográfica, aliada a baixa renda e escolaridade (ARNO, SUL 1 e SUL 2) não 

possuem farmácia suficientes para cobrir todo o território de atuação das mesmas. Os setores 

como Taquari, sudoeste da área Sul 1, e os distritos de Palmas não possuem farmácias, e essa 

população fica desprovida de medicamentos. Taquari está localizado a 25km do centro de 



Palmas, enquanto que Buritirana está à 60km do centro da capital e Taquaruçu está a 30km. 

(PALMAS, 2012).Os moradores destas regiões tem maiores dificuldade de acesso as farmácias, 

já que as distâncias até a FAB mais próxima é considerável.  

Existem duas grandes áreas residenciais que não possuem FAB (ARNE e ARSO), que 

embora não sejam regiões de vulnerabilidade social, como é ARNO, SUL 1 e SUL2, poderiam 

possuir farmácias para atender e prover o acesso aos medicamentos para essa população 

também. Será apresentado no capítulo dos resultados, que os usuários de medicamentos dizem 

ir as farmácias mais próximas da sua residência. Portanto os usuários que tem de se deslocar 

cerca de 40km somente para chegar a farmácia, sem terem certeza de encontrar o 

medicamento, provavelmente não frequentam nenhuma FAB. Esses usuários se encontram 

portanto desprovidos desses serviços de saúde e do acesso ao medicamento.  

 

A DISTÂNCIA ENTRE AS FARMÁCIAS MUNICIPAIS 
O mapa abaixo ilustra a distância entre cada FAB, a fim de, permitir a noção aproximada 

das distâncias entre elas, no caso, se o usuário fosse ter de se deslocar de uma FAB a outra 

devido falta de medicamento na FAB que se encontra. De acordo com o mapa apresentado 

percebe-se que entre a FAB 906 Sul (ARSE) e a FAB Aureny III (SUL 1) o usuário percorrerá 

aproximadamente 10,8Km para tentar adquirir o medicamento. O mapa permite também 

perceber que as FAB localizadas na ARNO, e as FAB localizadas nas áreas SUL 1 e SUL 2 

encontram-se próximas uma das outras por cerca de 3Km, logo sua distribuição não é 

homogênea dentro do território, tem-se grandes áreas sem cobertura da FAB. 

Ilustração 09 - Mapa das distância entre cada Farmácia Básica da cidade de Palmas/TO. 

 

Fonte: Google Earth. Calculo das distâncias valores aproximados. 



Logo se vê que a distribuição das FAB no território de palmas, possui incongruências, 

quando se analisa as características das AP e a localização das mesmas. As regiões de maior 

densidade demográfica, aliada a baixa renda, escolaridade e regime de trabalho (ARNO, SUL 1 

e SUL 2) não possuem farmácia suficientes para cobrir todo o território de atuação das mesmas. 

Os setores como Taquari, sudoeste da área Sul 1, e os distritos de Palmas não possuem 

farmácias, logo essa população tende a ficar desprovida de medicamentos. Taquari está 

localizado a 25 km do centro de Palmas, enquanto que Buritirana está à 60 km do centro da 

capital e Taquaruçu está a 30km. (PALMAS, 2012).Os moradores destas regiões tem maiores 

dificuldade de acesso as farmácias, já que as distâncias até a FAB mais próxima é considerável, 

sem considerar que ir a FAB não significa adquirir medicamento, pois o mesmo pode estar em 

falta ou ter acabado o estoque. 

Existem duas grandes áreas residenciais que não possuem FAB (ARNE e ARSO), que 

embora não sejam regiões de vulnerabilidade social, como é ARNO, SUL 1 e SUL2, poderiam 

possuir farmácias para atender e prover o acesso aos medicamentos para essa população 

também. Os usuários de medicamentos tendem ir as farmácias mais próximas da sua residência, 

ou local de trabalho, ou unidade básica de saúde de sua referência. Portanto os usuários que 

tem de se deslocar cerca de 40 km somente para chegar a farmácia, sem terem certeza de 

encontrar o medicamento, provavelmente não frequentam a FAB. Esses usuários se encontram, 

portanto desprovidos desses serviços de saúde e do acesso ao medicamento. 

 
OS SERVIÇOS FARMACÊUTICOS 

A análise dos serviços farmacêuticos foi realizada por meio de entrevistas 

semiestruturadas, questionários e por observação participante. Após realização dos 

questionários e das entrevistas realizou-se a observação participante para comparar o discurso 

dos profissionais com sua prática. Ao final da comparação desses dados constatou-se que 

existem dois extremos de profissionais farmacêuticos: (1) Extremo Negativo de atuação 

farmacêutica; (2) Extremo Positivo de atuação do profissional. No Extremo negativo, observou-se 

que a conduta profissional, conhece pouco do usuário, e o considera um indivíduo sem 

conhecimento sobre medicamento e utilização. E o profissional farmacêutico não tem atitude 

frente a essa percepção. Enquanto que no Extremo Positivo, o farmacêutico identifica a 

necessidade da população, e numa atitude proativa escreve e fornece as informações da 

posologia e horário ao usuário.  

Entretanto nesses dois extremos de atuação profissional, em relação ao usuário de 

medicamentos, é perceptível a necessidade de alteração da conduta do farmacêutico em sua 



prática profissional, principalmente a partir da avaliação do perfil socioeconômico apresentado na 

cidade de Palmas. É possível dizer, pós-observação e análise das falas, que os serviços 

farmacêuticos existentes no município não consideram as diferentes populações-comunidades 

existentes na cidade. O modelo de atendimento e dispensação das FAB, constante no POP das 

mesmas, não são adaptados para cada realidade da cidade e nem corresponde a um POP 

capaz de apreender todas as realidades da FAB. Essa constatação correlaciona-se diretamente 

com os resultados obtidos em saúde dessa população.  

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No item resultados, conhecendo a cidade, apresentamos o perfil socioeconômico da 

cidade de Palmas, por AP. Na análise destes dados observou-se que existem distintas 

populações dentro da própria cidade, Palmas. As áreas de ponderação ARNO, SUL 1 e SUL 2, 

possuem diferenças na distribuição populacional, na renda e no nível de instrução. Em relação 

ao regime de trabalho, percebe-se que essas áreas possuem significativo percentual de 

trabalhadores com carteira assina, no entanto em atividades de baixa remuneração. Logo a 

dependência ao sistema de saúde, no caso às FAB, é maior já que o usuário conta com o 

recebimento do medicamento gratuito, uma vez que a compra é somente caso “sobre” verba no 

final do mês.  

A região da ARSO e ARSE possuem nível de renda semelhantes, sendo a ARSO a que 

possui melhor nível de escolaridade em frente a todas as outras regiões; maior percentual de 

trabalhadores militares e afins e menor percentual de trabalhadores não remunerados. A ARNE 

possui melhor renda, e é a área que abriga maior percentual de funcionários públicos (apoio e 

administrativos), do que as demais regiões. 

De acordo com a observação participante e com a análise dos questionários e 

entrevistas sobre o serviço farmacêutico nas FAB, percebe-se que o tipo de serviço prestado 

pelo farmacêutico é o mesmo independente das regiões em que se encontra a farmácia. 

Portanto, pode-se dizer que os serviços farmacêuticos seguem um padrão de entrega de 

medicamentos, no qual o perfil das comunidades é deixado de lado.  

O pouco tempo de existência da cidade, 23 anos, aliada a grande flutuação dos 

profissionais farmacêuticos na rede municipal, e a falta de capacitação dos profissionais para 

exercer as atividades. Acrescida também, da distribuição territorial das farmácias incoerentes no 

que se refere a promoção do acesso a população, e as práticas dos serviços farmacêuticos 

igualmente em desencontro com o perfil socioeconômico da população, torna preocupante o 

cenário da Assistência farmacêutica em Palmas, exigindo mudanças imediatas.  



O trabalho, portanto, permite uma visão situacional dos serviços farmacêuticos em 

relação ao perfil social e econômico da população da cidade de Palmas atendida pelas farmácias 

municipais. A pesquisa avaliou o conhecimento do perfil social e econômico da população pelos 

farmacêuticos e a aplicabilidade deste conhecimento em sua prática profissional. Dessa maneira 

apresentou-se um diagnóstico dos serviços farmacêuticos, na atenção básica, avaliando as 

farmácias municipais, em relação ao perfil populacional. 
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