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RESUMO 

Os medicamentos são ferramentas poderosas para mitigar o sofrimento humano. 
Produzem curas, prolongam a vida e retardam o surgimento de complicações 
associadas às doenças, facilitando o convívio entre o indivíduo e sua enfermidade. 
Desta forma, torna-se importante instruir o paciente acerca do uso dos 
medicamentos, identificando potenciais barreiras que podem comprometer o 
sucesso do tratamento. Dentre as práticas assistenciais desenvolvidas dentro da 
Farmácia pode-se destacar o serviço de Dispensação Farmacêutica, uma 
ferramenta importante para contribuição à adesão ao tratamento. A Dispensação 
Farmacêutica não configura apenas a ocasião em que determinada receita ou 
prescrição é aviada, o mais importante é a informação fornecida neste processo. O 
trabalho teve como objetivo avaliar os conhecimentos técnicos dos funcionários 
envolvidos na atividade de dispensação de medicamentos na farmácia ambulatorial 
e contribuir de forma significativa no processo de treinamento e educação. A 
pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa e trata-se de uma pesquisa 
experimental. Apresentando-se como um estudo de intervenção, longitudinal e 
prospectivo, podendo ser qualificado como um Estudo de Caso ex-ante – ex-post, 
onde foi realizada uma pesquisa inicial (ex-ante) para verificação da necessidade. 
Depois de feita a intervenção, a qual foi ministrada uma aula, exerceu-se nova 
pesquisa (ex-post) para averiguação da magnitude da intervenção. A pesquisa foi 
realizada na farmácia de um Hospital Municipal de Grande Porte do Rio de Janeiro 
em 2016. Os resultados coletados nos mostram que o principal problema encontrado 
foi a falta de compreensão dos funcionários no cuidado do paciente, ou seja, o 
atendimento mecânico sem levar em consideração às problemáticas envolvidas no 
tratamento de um determinado paciente pode ocasionar prejuízos à saúde dos 
pacientes.  Como propostas de melhoria, acredita-se que a incorporação de um 
farmacêutico exclusivo à atividade de dispensação de medicamentos no ambulatório 
e maior capacitação e treinamento dos envolvidos nesse processo contribuirá para a 
realização de uma dispensação mais consciente. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação Permanente. Serviço de Farmácia Hospitalar e 

Ambulatorial.  Boas Práticas de Dispensação.  



 
 

ABSTRACT 

 

Medicines are powerful tools to mitigate human suffering. They produce cures, 
prolong life, and delay the onset of complications associated with diseases, 
facilitating the interaction between the individual and his illness. Thus, it is important 
to instruct the patient about the use of medications, identifying potential barriers that 
may compromise the success of treatment. Among assistance practices developed 
within the pharmacy, medicines dispensing, an important tool to contribute to the 
adherence to treatment, can be highlighted as a key service. Dispensation of 
medicines is not just the time when a specific prescription is dispensed, rather, the 
most important is the information provided in this process. The objective of this study 
was to evaluate the technical knowledge of the individuals involved in the dispensing 
of medicines in outpatient pharmacy and to contribute significantly to the training and 
education process. The research was approved by the Ethics and Research 
Committee and is an experimental research. It was presented as a longitudinal and 
prospective intervention study, and could be qualified as an ex-ante-ex-post Case 
Study, where an initial (ex-ante) study was carried out to verify the need. After the 
intervention, which was given a class, new research (ex-post) was carried out to 
ascertain the magnitude of the intervention. The research was carried out in a 
pharmacy of a large municipal hospital in Rio de Janeiro in 2016. The results shows 
that the main problem was pharmacy worker‟s lack of awareness on, that is, the 
mechanical care without taking into   account the problems involved in the treatment 
of a particular patient that can cause harm to patients‟ health. As proposals for 
improvement, it is believed that the incorporation of a pharmacist dedicated 
exclusively to the activity of dispensing medicines in the outpatient clinic and larger 
capacity and training of those involved on this process will contribute to the 
realization of more conscious dispensation.  

 

 

Keywords:  Permanent Education. Hospital Pharmacy and Ambulatory Service. 
Good Dispensing Practices. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 
Os medicamentos são ferramentas poderosas para mitigar o sofrimento 

humano. Produzem curas, prolongam a vida e retardam o surgimento de 

complicações associadas às doenças, facilitando o convívio entre o indivíduo e sua 

enfermidade. Dessa forma, torna-se importante instruir o paciente acerca do uso dos 

medicamentos, visto que tão ou mais importante que o medicamento recebido pelo 

paciente, é a informação fornecida neste processo (PEPE & CASTRO, 2000). 

 

De acordo com a Resolução 357 (CFF, 2001) do Conselho Federal de 

Farmácia que aprova o regulamento técnico das boas práticas de farmácia, a 

dispensação é ato do farmacêutico o qual fornece ao usuário o medicamento, 

insumos farmacêuticos e correlatos e promove orientações sobre o seu uso. Além 

disso, a Política Nacional de Medicamentos (BRASIL, 2001), define a dispensação 

como sendo “o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais 

medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma 

receita elaborada por um profissional autorizado”. 

 

No Brasil, o conceito de Atenção Farmacêutica que tem sido aceito é aquele 

constante na Proposta de Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (OPAS, 

2002), o qual se considera um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no 

contexto da Assistência Farmacêutica que compreende atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e co-responsabilidades na prevenção 

de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de 

saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma 

farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, 

voltados para a melhoria da qualidade de vida.  

 

Considerando a missão da prática farmacêutica definida pela Organização 

Mundial de Saúde, as atividades de educação em saúde, especialmente 

relacionadas ao uso correto de medicamentos, a dispensação e a indicação 
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farmacêutica podem interferir de maneira significativa no uso adequado de 

medicamentos pelas pessoas e pela sociedade (OMS, 1995). A dispensação ideal 

deve aliar o caráter técnico do procedimento de entrega que garanta o recebimento 

de um medicamento ou dispositivo dentro dos padrões de qualidade, segurança e 

orientações que promovam o uso adequado e apropriado dos medicamentos 

(ANGONESI & RENNÓ, 2011). 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

2.1. Breve análise dos aspectos legais e técnicos da verificação do 

receituário e legislações que regulam a dispensação de 

medicamentos 

 

A Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973, legislação que rege o “controle 

sanitário do comércio de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos” no Brasil, adota a seguinte definição para dispensação: “ato de 

fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, a título remunerado ou não”. Essa mesma lei estabelece que a 

dispensação farmacêutica é privativa de farmácia, drogaria, posto de medicamento e 

unidade volante e dispensário de medicamentos. 

 

Porém, somente as farmácias e drogarias deverão “contar com a assistência 

de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, na forma da lei” 

e a “presença do técnico responsável será obrigatória durante todo o horário de 

funcionamento do estabelecimento” podendo “manter técnico responsável substituto, 

para os casos de impedimento ou ausência do titular”. 

 

Em relação à forma como deve ser realizada a dispensação, a referida lei 

apenas orienta-se quanto à análise da receita nos seus aspectos estruturais (Art. 35) 

e sobre os aspectos técnicos (Art. 41):  

 

Art. 35 – Somente será aviada a receita: 

a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo 

legível, observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas 

oficiais; 

b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente, 

expressamente, o modo de usar a medicação;  

c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do 

consultório ou residência, e o número de inscrição no respectivo 

Conselho profissional. 
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Art. 41 - Quando a dosagem do medicamento prescrito ultrapassar os 

limites farmacológicos ou a prescrição apresentar incompatibilidades 

o responsável técnico pelo estabelecimento solicitará confirmação 

expressa ao profissional que a prescreveu. 

 

A Resolução nº 328, de 22 de julho de 1999 “dispõe sobre requisitos exigidos 

para a dispensação de produtos de interesse à saúde em farmácias e drogarias”. 

Entre outras coisas, essa resolução institui o Regulamento Técnico sobre as Boas 

Práticas de Dispensação de medicamentos em farmácias e drogarias. Apesar de o 

título referir-se à dispensação, os requisitos estabelecidos pelas Boas Práticas de 

Dispensação em Farmácias e Drogarias restringem-se à infra-estrutura física, 

equipamentos, recursos humanos e documentação. Um procedimento relativo à 

dispensação é contemplado na parte que estabelece as atribuições do farmacêutico: 

“avaliar a prescrição médica; assegurar condições adequadas de conservação e 

dispensação dos produtos; prestar assistência farmacêutica necessária ao 

consumidor”, entre outras. 

 
Por outro lado, o Conselho Federal de Farmácia (CFF), através da Resolução 

nº 357, de 20 de abril de 2001, aprova as Boas Práticas em Farmácia e outra vez 

tenta reorientar as práticas farmacêuticas no Brasil. Este documento reafirma 

regulamentações anteriores do próprio CFF e inova no estabelecimento de 

requisitos, obrigações e limites nas atividades farmacêuticas, com um enfoque para 

a dispensação. Mas a definição de dispensação repete a da ANVISA: 

  

“ato do farmacêutico de orientação e fornecimento ao usuário de 

medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, a título 

remunerado ou não”.  

 

O Capítulo III das Boas Práticas de Farmácia é destinado à dispensação e 

representa um avanço em termos de procedimentos que orientam a prática 

farmacêutica no âmbito das farmácias e drogarias. Um dos primeiros requisitos 

enfoca a atribuição do farmacêutico:  
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“A presença e atuação do farmacêutico é requisito essencial para a 

dispensação de medicamentos aos pacientes, cuja atribuição é 

indelegável, não podendo ser exercida por mandato nem 

representação”.  

 

Também estabelece os cuidados na avaliação e interpretação do receituário, 

devendo levar em consideração os aspectos terapêuticos (farmacêuticos e 

farmacológicos), adequação ao indivíduo, contra-indicações e interações, aspectos 

legais, sociais e econômicos (CFF, 2001). 

 

Em relação à orientação que deve ser prestada pelo farmacêutico na 

dispensação, recomenda-se a adoção dos seguintes procedimentos: O farmacêutico 

deve fornecer toda a informação necessária para o uso correto, seguro e eficaz dos 

medicamentos de acordo com as necessidades individuais do usuário; Além da 

informação oral, as orientações prestadas pelo farmacêutico podem ser reforçadas 

por escrito ou com material de apoio adequado; As contra-indicações, interações e 

possíveis efeitos secundários do medicamento devem ser explicados no momento 

da dispensação; O farmacêutico deve procurar os meios adequados para ficar ciente 

de que o paciente não tem dúvidas sobre o modo de ação dos medicamentos; a 

forma de usar (como, quando e quanto),a duração do tratamento, possíveis efeitos 

adversos e precauções especiais (CFF, 2001). 

 

A Resolução nº 585, do Conselho Federal de Farmácia, de 29 de agosto de 

2013, a qual regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e cita que uma das 

atividades está relacionada a proporcionar o cuidado ao paciente, família e 

comunidade, promovendo assim o uso racional do medicamento e otimizando a 

farmacoterapia, sempre visando o propósito de alcançar resultados definidos 

melhorando a qualidade de vida do paciente.  

 

E, além da atividade citada acima, menciona atividades relacionadas à 

comunicação e educação em saúde, tais como: “Estabelecer processo adequado de 

comunicação com pacientes, cuidadores, família, equipe de saúde e sociedade, 

incluindo a utilização dos meios de comunicação de massa; Informar, orientar e 

educar os pacientes, a família, os cuidadores e a sociedade sobre temas 

relacionados à saúde, ao uso racional de medicamentos e a outras tecnologias em 
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saúde; Atuar no processo de formação e desenvolvimento profissional de 

farmacêuticos e desenvolver e participar de programas de treinamento e educação 

continuada de recursos humanos na área da saúde” (BRASIL, 2013).  

 

Por fim, na Lei nº 13021, de 8 de agosto de 2014, legislação que „dispõe 

sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas”  define que  no 

âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias de qualquer natureza requerem, 

obrigatoriamente, para seu funcionamento, a responsabilidade e a assistência 

técnica de farmacêutico habilitado na forma da lei. Além disso, cita que uma das 

obrigações do farmacêutico (Art. 13) é prestar orientação farmacêutica, com vistas a 

esclarecer ao paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de 

fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas interações 

medicamentosas e a importância do seu correto manuseio. E, também , no artigo 14, 

define que : 

“cabe ao farmacêutico, na dispensação de medicamentos, visando a 

garantir a eficácia e a segurança da terapêutica prescrita, observar os 

aspectos técnicos e legais do receituário”. 

 

2.2. Orientações sobre a utilização do medicamento 

 

Analisando a história da profissão farmacêutica é possível observar 

mudanças no contexto da essência da profissão. Conforme demonstrado no trabalho 

de Zubioli (2004), as mudanças ocorridas no âmbito da farmácia após a 

industrialização do setor de medicamentos proporcionaram o distanciamento do 

farmacêutico de suas atividades tradicionais: a manipulação de medicamentos e o 

atendimento ao paciente.  

 

A profissão farmacêutica está se movendo de um paradigma técnico para ou-

tro social, com prestação de serviços focados no usuário de medicamentos. No 

Brasil, essa transformação paradigmática tem contribuído de forma significativa para 

a evolução da profissão e criado expectativas nos profissionais em relação à 

dignificação dessa atividade, oferecendo uma oportunidade de resgate da relação 

farmacêutico-paciente, há muito tempo perdida nas farmácias (ANGONESI, 2011). 
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A relação profissional-paciente também deve envolver as concepções dos 

seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psicosociais, sob a ótica da 

integralidade das ações de saúde (OPAS, 2002). 

 

Na proposta do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (OPAS, 2002), 

todas as atividades farmacêuticas relacionadas ao paciente, como a indicação de 

medicamentos que não necessitam de prescrição médica, a dispensação e a 

orientação farmacêutica, são consideradas atividades inerentes da prática da 

atenção farmacêutica juntamente com o acompanhamento farmacoterapêutico.  Ao 

englobar as ações de saúde concordantes com os princípios do SUS, esta é uma 

proposta que deveria ser uma realidade brasileira da profissão farmacêutica e das 

farmácias comunitárias no país (ANGONESI, 2005). 

 

Dentre as práticas assistenciais desenvolvidas pode-se destacar o serviço de 

Dispensação Farmacêutica, ocasião que em que o profissional dispensador 

disponibiliza informações sobre o uso do medicamento. Esta função informativa e 

educativa da dispensação torna-a peça chave na cadeia da assistência à saúde e 

constitui uma das últimas oportunidades de, ainda dentro do sistema de saúde, 

identificar, corrigir ou reduzir possíveis riscos associados à farmacoterapia 

(OENNING et.al., 2011).  

 

O levantamento de informações, no ato da dispensação, é de extrema 

relevância, para que o farmacêutico consiga direcionar sua orientação.  Identificar 

quem está recebendo o medicamento caracteriza o início de um vínculo, seja com o 

próprio paciente, seu cuidador ou responsável, quando couber. A informação 

fornecida no processo de dispensação do medicamento é tão ou mais importante 

que o medicamento recebido pelo paciente (PEPE & CASTRO, 2000). 

 

Quando o medicamento estiver sendo adquirido pelo paciente, o primeiro 

passo que o farmacêutico deve seguir é a avaliação da disponibilidade de tempo e o 

interesse da pessoa em receber informações sobre o medicamento (GALATO et al., 

2008). No caso de aceitação, o farmacêutico deverá identificar se o paciente já 

utilizou o medicamento ou se é a primeira vez. Essa informação irá condicionar às 
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necessidades e a oferta de orientações no momento da dispensação (CRF- SP, 

2012). Se o paciente recusar-se à continuidade do atendimento, cabe ao 

farmacêutico passar as orientações básicas sobre o medicamento e entregá-lo. 

Complementarmente, o farmacêutico pode anotar, com a devida autorização do 

paciente, a posologia e duração do tratamento na caixa do medicamento (GALATO 

et al., 2008). 

 

Nos casos em que o medicamento não for adquirido pelo paciente, o 

farmacêutico deve atentar quanto ao repasse de informações pertinentes ao uso 

correto do medicamento, sem invadir sua privacidade (CRF- SP, 2012).  

 

No início do tratamento farmacológico, os pacientes deverão ser orientados 

sobre o uso correto do medicamento, destacando informações de extrema 

importância, tais como: horário de administração, possibilidade de associação a 

alimentos e outros medicamentos. Quando o paciente faz uso contínuo ou está 

repetindo um tratamento já realizado, deve-se verificar se ocorreu ou vem ocorrendo 

alguma manifestação de sintomas não esperados relacionados a reações adversas 

ou problemas de toxicidade associados com a dose (GALATO et al., 2008). 

 

Também é preciso estar atento às possíveis interações e contraindicações. 

Para isso, o farmacêutico deverá questionar o paciente sobre a utilização 

concomitante de outros medicamentos e relatos anteriores de alergias a 

medicamentos (CRF- SP, 2012).  

 

Além disso, o entendimento da importância do tempo de uso do medicamento 

é fundamental para a adesão ao tratamento farmacológico e, consequentemente, 

para a conquista do resultado esperado (GALATO et al.,2008). 

 

Na etapa de finalização do processo de dispensação, é essencial que o 

farmacêutico enfatize as informações adicionais ao tratamento do paciente, o que 

compreende, além das orientações não farmacológicas, a educação em saúde 

(CRF- SP, 2012). 
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Neste contexto, pressupõe-se que a dispensação possui funções e 

responsabilidades relacionadas diretamente com o paciente. O profissional 

dispensador é quem possui contato direto com a população, podendo assim 

promover o uso racional do medicamento, bem como oferecer subsídios para uma 

melhor adesão ao tratamento medicamentoso (JAMES & ROVERS, 2003). 

 

2.3. Segurança do paciente 

 

Há mais de dez anos, um relatório divulgado pelo Instituto de Medicina dos 

Estados Unidos (Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro) 

analisou prontuários de 30.121 internações e identificou que sérios prejuízos 

iatrogênicos haviam ocorrido em 3,7% das internações (6,5% dos quais provocaram 

disfunções permanente e 13,6% envolveram a morte do paciente). Com base nestes 

resultados, estimou-se que os danos haviam contribuído para a ocorrência de 

180.000 óbitos por ano naquele país (BELELA et al., 2010).  

 

Após a publicação desse relatório, tornou-se urgente a redução de eventos 

adversos em todo o mundo. Em se tratando da assistência à saúde nos hospitais 

brasileiros, acredita-se que os erros e suas consequências são consideravelmente 

maiores, devido à precariedade dos serviços prestados, à falta de dimensionamento 

adequado de pessoal, à carga horária excessiva e à má remuneração dos 

profissionais (BELELA et al., 2010).  

 

Instituições hospitalares têm incorporado tal ponto de vista com o objetivo de 

oferecer assistência de excelência, diminuir custos e assegurar a satisfação à 

clientela. Busca-se instituir a segurança nas organizações de saúde enquanto 

processo cultural, promovendo maior consciência dos profissionais quanto à cultura 

de segurança, compromisso ético no gerenciamento de risco com consequente 

aquisição de segurança para si e para a clientela atendida, suprindo a lacuna 

existente no aspecto da segurança do paciente (CLARO et al., 2011). 

 



20 
 

 
 

Os erros de medicação foram reconhecidos como uma área de grande 

preocupação e são considerados eventos adversos evitáveis em todos os grupos 

etários de pacientes. O Conselho Nacional de Coordenação de Relatórios e 

Prevenção de Erros Médicos (NCCMERP) define: “Erro de medicação é qualquer 

evento evitável que pode causar ou levar ao uso inadequado de medicamentos ou 

danos ao paciente enquanto o medicamento estiver sob o controle do profissional de 

saúde, paciente ou consumidor. Tais eventos podem estar relacionados com a 

prática profissional, produtos de saúde, procedimentos e sistemas, incluindo a 

prescrição, comunicação ordem, rotulagem do produto, embalagem e nomenclatura, 

composição, distribuição, distribuição, administração, educação, monitoramento e 

uso.” 

 

As reações adversas ao medicamento são consideradas eventos inevitáveis, 

ainda que se conheça a sua possibilidade de ocorrência. Por consequência, ações 

bem planejadas contribuem para a prevenção de erros, melhorando a qualidade de 

assistência prestada.  Grande parte dos erros não chegam a causar efeitos nocivos 

ao pacientes e por isso, não são classificados como eventos adversos. Entretanto, 

todos os erros, mesmo que banais, devem ser investigados, pois, dependendo da 

conjunção de fatores, podem produzir agravos à saúde (ROSA & PERINI, 2003). 

 

Devido à importância do tema, a ANVISA incluiu os erros de medicação em 

seu programa de farmacovigilância, como área estratégica para a segurança dos 

pacientes no processo de utilização dos medicamentos (COSTA et al., 2008). A 

segurança do paciente é definida como redução, a um mínimo aceitável, do risco de 

dano desnecessário associado ao cuidado de saúde (BRASIL, 2013). Além disso, 

envolve tanto a prevenção de erros no cuidado quanto à eliminação de danos 

causados aos pacientes por esses erros (TEIXEIRA & CASSIANI, 2010). 

 

Na área da saúde, os eventos adversos são comumente associados ao 

desprestígio profissional, à autopunição e às possíveis sanções. Sendo assim, 

admitir e relatar o evento não são tarefas fáceis. No entanto, a identificação de 

eventos adversos contribui para o dimensionamento dos problemas ocorridos nos 
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processos de cuidar e é informação valiosa para avaliar a segurança do paciente e a 

qualidade do cuidado prestado (COIMBRA & CASSIANI, 2001). 

 

O desenvolvimento e a utilização de novas tecnologias diagnósticas e 

terapêuticas na assistência promovem, a princípio, melhorias na qualidade da 

assistência e, indiretamente, o aumento da expectativa de vida. No entanto, na 

medida em que essas inovações tornam-se mais complexas, aumenta a 

possibilidade de ocorrência desses eventos, o que gera a necessidade de 

reformulações das mesmas. Estratégias devem ser implementadas para impedir sua 

ocorrência, baseadas principalmente na educação dos profissionais e na mudança 

cultural da instituição frente ao evento adverso, promovendo assim a qualidade do 

sistema de saúde e a segurança do paciente (LEAPE et al., 2000; LEAPE et al., 

1991; MILLS, 1978). 

 

Apesar da segurança do paciente já ser um assunto amplamente discutido, o 

Brasil lançou a primeira lei relacionada somente em 2013. A Portaria Nº 529 de 1º de 

abril de 2013, institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente e cita a 

necessidade de propor e validar protocolos, guias e manuais voltados à segurança 

do paciente em diferentes áreas, incluindo o de dispensação de medicamentos. 

(BRASIL, 2013). 

 

 E, em 25 de julho de 2013 foi publicada a RDC Nº 36, pela ANVISA, que 

institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras 

providências. Esta RDC define a cultura de segurança como conjunto de valores, 

atitudes, competências e comportamentos que determinam o compromisso com a 

gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa pela oportunidade de 

aprender com as falhas. 

 

2.4. Educação Permanente em Saúde (EPS) X Educação Continuada (EC) 

 

A proposta da EPS surgiu na década de 1980, por iniciativa da Organização 

Pan-Americana da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) para o 

desenvolvimento dos Recursos Humanos na Saúde. No Brasil, foi lançada como 
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política nacional em 2003, constituindo papel importante na concepção de um SUS 

democrático, igualitário e eficiente (MEDEIROS et al., 2010 ; MERHY et al., 2006). 

 

A EPS construída como instrumento serve para transformar o profissional de 

saúde em um profundo conhecedor da sua realidade local. Por isso, foi necessário 

situar a formação dentro de um marco de regionalização, com programas adaptados 

para os profissionais e equipes de saúde em cada nível local do sistema de saúde 

(LOPES et.al., 2007).  Existe a necessidade de impulsionar o ensino profissional, de 

modo que o perfil do trabalhador seja voltado para a integralidade do cuidado e 

permanente reestruturação de seus conhecimentos a partir da problematização e 

demandas internas sob a lógica da EPS (MICCAS & BATISTA, 2014). 

 

O primeiro nível para provocar mudanças nos processos de formação é 

entender que as propostas não podem mais ser construídas de um único degrau e 

hierarquizadas. Elas devem fazer parte de uma grande estratégia, estar planejadas 

entre si e ser criadas a partir da problematização das realidades locais, envolvendo 

os diversos segmentos (SOUZA, 2002). 

 

A caracterização do problema na prática resulta na compreensão que a 

aprendizagem se realiza na ação-reflexão-ação, individualizada pelo compromisso 

fundamentado a partir do conhecimento dos participantes e da aprendizagem 

significativa, por sua prática ser desenvolvida em serviço e por haver a apropriação 

efetiva de seu local de trabalho (KLEBA et al., 2007 & BARRETO et al., 2006). 

 

Educar "no" e "para o" trabalho é o pressuposto da proposta de educação 

permanente em saúde (EPS). Os lugares de produção de cuidado, visando 

integralidade, co-responsabilidade e resolutividade são, ao mesmo tempo, cenários 

de produção pedagógica, pois concentram o encontro criativo entre trabalhadores e 

usuários (FRANCO, 2007). 

 

Segundo Pedroso (2005), nos serviços de saúde, a área de recursos 

humanos ainda é marcada pelos procedimentos de administração de pessoal, e as 

respostas às demandas de desenvolvimento são pontuais, centradas nas 
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capacitações técnico-científicas, desarticuladas e fragmentadas, frequentemente 

desvinculadas das necessidades de saúde. Contudo, o autor destaca que essas 

atividades de educação continuada (EC) são importantes para a consolidação do 

SUS.  

 

A concepção de EC, consagrada na gestão de recursos humanos nos 

diversos setores de produção, inclusive no setor de saúde, também vem passando 

por mudanças e ampliação, pois alguns autores associam a ela possibilidades de 

transformação da organização, bem como da construção de conhecimentos que 

retornem para a própria organização e para as profissões, a partir da consideração 

do conhecimento dos trabalhadores (PERES et. al., 2005). Observa-se que a 

perspectiva de transformação da EC está dirigida às organizações, aos indivíduos e 

às profissões, e não às práticas sociais, como apontado pela EPS.  

 

As concepções de EPS e de EC são, portanto, distintas e suas diferenças são 

bem descritas na publicação do Ministério da Saúde (Brasil, 2004) e na tese sobre 

EPS (Faria, 2008), que permite diferenciá-las na medida em que a EPS está 

fundamentada na concepção de educação como transformação e aprendizagem 

significativa, centrada: no exercício das atividades habituais no ambiente de 

trabalho, na valorização do trabalho como fonte de conhecimento, na valorização da 

articulação com a atenção à saúde, a gestão e o controle social, e no 

reconhecimento de que as práticas são definidas por múltiplos fatores; voltada na 

equipe multiprofissional e interdisciplinaridade, com estratégias de ensino 

contextualizadas e participativas, e orientada para a transformação das práticas. A 

EC é pautada pela concepção de educação como transmissão de conhecimento e 

pela valorização da ciência como fonte do conhecimento; é pontual, fragmentada e 

construída de forma não articulada à gestão e ao controle social, com enfoque nas 

categorias profissionais e no conhecimento técnico-científico de cada área, com 

ênfase em cursos e treinamentos construídos com base no diagnóstico de 

necessidades individuais, e se coloca na perspectiva de transformação da 

organização em que está inserido o profissional. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

 

A dispensação implica diretamente no modo em que o paciente irá realizar 

seu tratamento, sobretudo, o modo como é realizado a dispensação dos 

medicamentos implicará diretamente na adesão dos pacientes ao tratamento. Tendo 

em vista a importância dessa atividade faz-se necessário que os Farmacêuticos e 

Oficiais de Farmácia, estejam instrumentalizados e sejam capazes de suprir as 

necessidades desta população, bem como de sua família. Essa capacitação 

necessária revela-se como o fator motivador deste trabalho. 

 

Após a experiência em atender pacientes no Ambulatório de Hospital 

Municipal geral de grande porte, foi observado que o número de pacientes atendidos 

na farmácia é elevado, em torno de 4.500 por mês, e diante da percepção da 

necessidade e fragilidade dos pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde, é 

extremamente importante ter um contato maior com esses pacientes. 
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4. OBJETIVOS GERAIS 

 

 

Avaliar os conhecimentos técnicos dos funcionários envolvidos na atividade 

de dispensação de medicamentos na farmácia ambulatorial e contribuir de forma 

significativa no processo de treinamento e educação. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

1. Verificar o nível de conhecimento que os funcionários apresentam; 

2. Elaborar instrumento de educação continuada em atividade de dispensação de 

medicamentos;  

3. Aplicar o instrumento desenvolvido;  

4. Avaliar o nível do conhecimento obtido após a aplicação do instrumento. 
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5. METODOLOGIA 

 

 

5.1. Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo de intervenção, longitudinal e prospectivo, podendo 

ser qualificado como um Estudo de Caso ex-ante – ex-post, onde foi realizada uma 

pesquisa inicial (ex-ante) para verificação da necessidade. Depois de feita a 

intervenção, exerceu-se nova pesquisa (ex-post) para averiguação da magnitude da 

intervenção. Esse tipo de avaliação é mais comumente realizado em pesquisas e 

estudos econômicos (Cohen et al., 2000). 

O estudo foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal Fluminense sob o número CAAE 57071216.0.0000.5243 em 

29/08/2016.  

 

5.2. Local de estudo 

 

O estudo foi realizado em um Hospital Municipal Geral de grande porte 

localizado no Rio de Janeiro. Atualmente conta com 305 leitos ativos, divididos entre 

especialidades cirúrgicas, clínicas, unidades complementares, unidades de 

tratamento intensivo, tratamento de queimados e unidades pediátricas.  

Possui atendimento de urgência e emergência, e também atendimento 

ambulatorial, de internação e serviço de apoio, diagnóstico e terapêutico. Além 

disso, suas unidades assistenciais recebem estudantes de diversas carreiras 

servindo como campo de prática para estagiários e residentes de farmácia, 

enfermagem e medicina. 

A farmácia ambulatorial da unidade atende os pacientes assistidos na unidade 

estudada, bem como todos os pacientes que possuam receitas emitidas pelo SUS 

no horário de 08:00 às 20:00, todos os dias.  
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5.3. Participantes e amostra 

 

Esperava-se 10 participantes, os quais participam ativamente da atividade de 

dispensação de medicamentos. 2 participantes foram excluídos do presente estudo, 

sendo um por afastamento das atividades de trabalho e outro por férias. Foram 

incluídos na pesquisa todos os envolvidos no processo de dispensação de 

medicamentos na instituição. 

 

 A participação foi firmada por Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

elaborado com base na resolução n° 466/12.   

 

 

5.4. Métodos de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada em três etapas.  

 

A primeira etapa consistiu em uma pesquisa ex-ante, composta de elaboração 

de questionário aos participantes e sua aplicação. Na primeira etapa foi realizada 

uma pesquisa ex-ante, visando diagnosticar como era realizada a dispensação de 

medicamentos na farmácia ambulatorial. Para isso, foi verificada nas referências 

bibliográficas que abordam sobre o assunto, a seleção dos pontos mais relevantes 

ao tema para elaboração de questões fechadas sobre o assunto, que, em conjunto 

integraram o questionário aplicado (APÊNDICE 1). O questionário foi elaborado 

utilizando a escala Likert  5 pontos.  Ao responderem a um questionário baseado 

nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma 

afirmação (ALEXANDRE & FERREIRA, 2001).  Uma vez elaborado, o questionário 

foi aplicado aos participantes estudados, para verificação dos conhecimentos basais 

existentes sobre as boas práticas de dispensação de medicamentos.  

 

Na segunda etapa da pesquisa foi realizada a intervenção. Esta consistiu em 

uma aula, que foi ministrada aos participantes na qual foram abordados os assuntos 

necessários e pertinentes à realização da dispensação do modo correto (APÊNDICE 

2).  Para evitar enviesamento do desfecho, a pesquisadora convidou um colega do 
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serviço, especialista em Farmácia Hospitalar, que possuía conhecimento acadêmico 

relativo às boas práticas de dispensação, para realizar a aula juntamente com ela.  

 

A aula consistiu na abordagem dos principais aspectos de boas práticas de 

dispensação, de forma expositiva e dialogada. Os pontos abordados foram: 

definições de dispensação, condições para sua realização, análise e interpretação 

do receituário e orientações na primeira e subsequentes dispensações. Foi realizada 

nos plantões dos respectivos participantes da pesquisa, logo, a mesma aula, 

ilustrando o mesmo conteúdo, foi ministrada em vários dias consecutivos com 

duração de 30 minutos (APÊNDICE 2). 

 

Decorridos mínimos 20 dias e máximo 30 dias da aula, foi realizada a 

pesquisa ex-post, para verificar a significância da intervenção. Para tal, foi aplicado 

novamente o questionário aos participantes para avaliar o enriquecimento provido 

pela intervenção, bem como a sedimentação das informações fornecidas em aula. 

Logo, a pesquisa ex-post consistiu na reaplicação do questionário e subsequente 

análise dos resultados obtidos nos dois questionários, compondo a terceira etapa. 

 

A elaboração do questionário e o preparo do instrumento de intervenção 

foram confeccionados antes da pesquisa ex-ante.  

 

A pesquisa foi realizada nos meses de setembro e outubro de 2016. 

 

A análise dos dados foi feita em planilha MS Excel versão 2010, 

apresentando os resultados em forma de gráficos e tabelas.    
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

O estudo compreendeu 8 participantes. 

 

A dispensação de medicamentos do hospital estudado é realizada por 4 

oficiais de farmácia, 3 agentes de administração e 1 auxiliar de serviços de saúde. 

Os profissionais de outras categorias exercem a mesma função dos oficiais de 

farmácia. No entanto, pode-se observar que os farmacêuticos não realizam a 

conferência entre os medicamentos separados para a dispensação e não existe uma 

supervisão constante da atividade.  

 

São apresentados a seguir 11 gráficos contendo os resultados da pesquisa 

ex-ante e ex-post com seus respectivos resultados. A evolução de cada participante 

está ilustrada no apêndice 3, para fins de comparação.  

 

6.1. Análise Ex-ante e Ex-post da verificação do nome do paciente em 

prescrição. 

 

Observando os resultados da pesquisa ex-ante percebeu-se que as respostas 

da primeira pergunta, do questionário (APÊNDICE 1), foram parcialmente 

satisfatórias.  
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Gráfico 1 – Verificação do nome do paciente em prescrição. Fonte: Dados da pesquisa.  
 

Analisando o gráfico 1, foi possível constatar uma melhora no quesito 

verificação do nome do paciente na prescrição. Após a pesquisa ex-post, 87,50% 

dos avaliados relataram sempre verificar essa informação.  Nota-se que o 

participante 4 foi o que demonstrou uma maior evolução, visto que na pesquisa ex-

ante ele se encontra na categoria “raramente” e após a intervenção migrou para a 

categoria “sempre” (APÊNDICE 3). Os demais participantes mantiveram a resposta 

apresentada na pesquisa ex-ante.  

 

A verificação do nome do paciente consiste no primeiro ato de acolhimento, 

no desenrolar de todo o processo de dispensação. De acordo com o capítulo VI da 

Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973, que define as informações necessárias 

para a dispensação do medicamento e, uma das informações necessárias que uma 

receita deve apresentar, o nome do paciente deve ser verificado.  

 

Entende-se que as prescrições incompletas, ilegíveis ou com rasuras 

impedem a eficiência da dispensação, colocando em risco a qualidade da 

assistência farmacêutica ao paciente, levando ao comprometimento no tratamento 

farmacoterapêutico e erros de medicação (BEJAMIN, 2003; CRUCIOL et al., 2008). 
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6.2. Análise Ex-ante e Ex-post da verificação do carimbo do médico em 

prescrição. 

 

 

Gráfico 2 – Verificação do carimbo do médico em prescrição. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Comparando os resultados apresentados no gráfico 2, foi possível observar 

que apesar do percentual de 87,50% ter se mantido no “sempre” na pesquisa ex-

post,  foi possível constatar uma mudança significativa, pois 12,50%, referente à 

categoria “metade das vezes”, migrou para a categoria “sempre”. Novamente, o 

participante 4 apresenta uma evolução. Em contrapartida, o participante 3 (12,50%) 

apresentou uma piora migrando da categoria “sempre” para a categoria na “maioria 

das vezes” (APÊNDICE 3). 

 

Assim como o nome do paciente, o nome do profissional prescritor também 

deve ser algo a ser avaliado, pois se houver alguma divergência entre os 

medicamentos prescritos, os profissionais dispensadores devem comunicar o 

ocorrido ao farmacêutico de plantão e, este realizar o contato com o médico 

prescritor. Entendendo-se que a dispensação é uma atividade realizada em um 

contexto multiprofissional, o farmacêutico, profissional capaz de interagir com os 

prescritores e os pacientes, e deve possuir o quesito informação como base desta 

relação, a qual deve envolver aceitação e confiança de ambos os lados, ou seja, 

deve-se estabelecer uma parceria terapêutica. A informação repassada deve ser 

confiável e baseada em evidências (GALATO et.al., 2008).  
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6.3. Análise Ex-ante e Ex-post da observação de forma farmacêutica e 

dose correta em prescrição. 

 

 

Gráfico 3 – Observação de forma farmacêutica e dose correta em prescrição. Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Em análise da terceira pergunta, observou-se que 25% dos avaliados que 

havia respondido sempre observar esse quesito na pesquisa ex-ante, migraram para 

a categoria na “maioria das vezes” na pesquisa ex-post, representado uma piora. No 

entanto, o participante 4 (12,50%) apresentou uma melhora após a intervenção, 

migrando da categoria “na maioria das vezes” para a categoria “sempre” . Os demais 

participantes mantiveram a resposta apresentada na pesquisa ex-ante (APÊNDICE 

3).  Devido às diferenças na formação dos profissionais envolvidos na atividade de 

dispensação de medicamentos, esse resultado, pode ser um representativo do 

impacto do não entendimento sobre o que seria uma forma farmacêutica. Essa 

situação é uma possibilidade de intervenção do profissional farmacêutico.   

 

Um estudo realizado em Brasília evidenciou que entre as prescrições 

dispensadas em unidades de saúde, os pacientes não conseguiam ler a receita em 

56,2% (40%-70%) dos casos e apresentavam bom entendimento sobre a prescrição 

somente em 18,7% (6,7%-30%) (NAVES & SILVER, 2005).  Além disso, justamente 

essas falhas de informação devem ser analisadas pelo farmacêutico na perspectiva 

da detecção e correção de eventuais erros de medicação e como referência no 

fornecimento de informações verbais e escritas aos pacientes. 
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6.4. Análise Ex-ante e Ex-post da procura por possíveis erros que possam 

prejudicar a adesão do tratamento. 

 

 

Gráfico 4 – Procura por possíveis erros que possam prejudicar a adesão do tratamento. Fonte: Dados da pesquisa.  

 

 

Na pesquisa ex-post (Gráfico 4), foi possível observar um quadro melhor 

diante do exposto na pesquisa ex-ante. Dos 37,50% (3 participantes) que 

responderam na maioria das vezes procuram por possíveis erros que possam 

prejudicar a adesão do tratamento na pesquisa ex-ante, mantiveram a mesma 

resposta na pesquisa ex-post. Além disso, os participantes 2 e 8 apresentaram uma 

evolução; O participante 2 migrou da categoria “na maioria das vezes” para a 

categoria “sempre” e o participante 8 migrou da categoria “raramente” para a 

categoria “metade das vezes” (APÊNDICE 3). 

 

Algumas publicações trazem como questão principal a importância do 

profissional de saúde na adesão, outras tratam a questão com importância elevada, 

como se a adesão fosse determinada exclusivamente pela capacidade do médico 

fazer com que seu paciente obedeça a prescrição. Sobretudo, fica claro, pelos 

resultados de diversos estudos, que um dos fatores decisivos para a adesão é a 

confiança depositada pelo paciente em sua equipe de saúde e prescrição 

(TEIXEIRA et al., 2000 & NEMES, 2000).  
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Assim sendo, a adesão ao tratamento reflete no paciente a possibilidade de 

cura, bem como, se for o caso, a estabilidade de sua doença de base. Logo, é 

extremamente importante buscar possíveis problemas que possam prejudicar a 

adesão.  

 

É possível observar, a partir de uma leitura mais aprofundada das questões, 

excetuando o quadro em que o paciente não tem acesso ao medicamento, que o 

número de doses ou os efeitos adversos serão impedimento para a adesão ao 

tratamento medicamentoso. Dependendo do conhecimento que o paciente tem 

acerca dessas limitações, até a própria doença poderá ser um fator interferente. O 

profissional de saúde influenciará na adesão na medida em que atingir o universo 

cultural do paciente e estabelecer com este comunicação e relacionamento efetivos, 

incluindo valorização do consumo do medicamento como benefício. (LEITE & 

VASCONCELLOS, 2003).  

 

6.5. Análise Ex-ante e Ex-post da verificação se o paciente tem 

conhecimento do objetivo do tratamento. 
 

 

Gráfico 5 – Verificação se o paciente tem conhecimento do objetivo do tratamento. Fonte: Dados da pesquisa. 
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Analisando o gráfico 5, foi possível observar uma melhora nos resultados ex-

post. A frequência com que os avaliados questionavam o paciente sobre o 

conhecimento do tratamento aumentou de 25% para 50% na maioria das vezes. 

Merece destaque os resultados apresentados pelos participantes 2 e 6, pois na 

pesquisa ex-ante se encaixavam na categoria “ nunca” e após a intervenção se 

enquadram na categoria na “maioria das vezes”, caracterizando a extinção da 

categoria “nunca”. Sendo assim, acredita-se que houve um amadurecimento dos 

profissionais em relação a esse critério. 

 

Segundo Aldrigue e colaboradores (2006), após a análise de prescrições 

médicas dispensadas em uma farmácia comunitária no Paraná, relata que dentre as 

prescrições analisadas, 98% apresentavam ausência do endereço do paciente, 

55,5% ausência da duração do tratamento, 97% ausência das instruções 

complementares e 20% da concentração do medicamento. Além disso, resultados 

fora do Brasil encontraram números ainda maiores de ausência da duração do 

tratamento (84,3%) e posologia completa (47%) (IBANEZ et al., 1999).  Logo, tendo 

em vista tantas falhas nas prescrições medicamentosas é possível concluir que o 

conhecimento acerca do objetivo do tratamento é imprescindível ao paciente.  
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6.6. Análise Ex-ante e Ex-post da verificação se o paciente sabe como 

administrar o medicamento. 

 

 

Gráfico 6 – Verificação se o paciente sabe como administrar o medicamento. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Analisando o gráfico 6, comparando os resultados ex-ante e ex-post foi 

possível observar que houve uma mudança acentuada. Na pesquisa ex-ante 25% 

dos avaliados relataram nunca perguntar se o paciente sabia como administrar o 

medicamento, entretanto, na pesquisa ex-post houve um aumento da frequência 

“sempre”, o desaparecimento da frequência “nunca” e a diminuição da categoria 

“raramente”. Conforme apresentado no apêndice 3,  12,50% da categoria “nunca” 

migrou para a categoria “raramente”, 12,50% da categoria “nunca” migrou para a 

categoria “metade das vezes” e 12,50% da categoria “raramente” migrou para a 

categoria “sempre”.  

 

De acordo com Galato et.al., 2008, os pacientes devem ser orientados sobre 

o uso correto do medicamento, destacando informações de extrema importância, 

tais como: horário de administração, possibilidade de associação com alimentos e 

outros medicamentos. Além disso, o entendimento da importância do tempo de uso 

do medicamento é fundamental para a adesão ao tratamento farmacológico e, 

consequentemente, para a conquista do resultado esperado.  
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6.7. Análise Ex-ante e Ex-post da verificação se o paciente utiliza outros 

medicamentos. 

 

 

Gráfico 7 – Verificação se o paciente utiliza outros medicamentos. Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Em análise do gráfico 7, pode-se considerar que houve uma melhora, mesmo 

não sendo um quadro perfeito para um serviço de farmácia, em que 37,50 % dos 

avaliados responderam “sempre” e 62,50% responderam “raramente” perguntar se o 

paciente utiliza outros medicamentos. Pode-se concluir que, houve uma migração 

dos avaliados, que anteriormente haviam afirmado “nunca” realizar esse tipo de 

pergunta, para os que “raramente” perguntam se o paciente utiliza outros 

medicamentos (APÊNDICE 3). 

 

As interações medicamentosas podem ser de natureza farmacêutica, 

farmacocinética ou farmacodinâmica. As interações farmacêuticas são eventos 

físico-químicos que resultam na perda de atividade de um ou de ambos os fármacos 

(GRAHAME-SMITH, ARONSON, 2002). 

 

As interações farmacocinéticas envolvem os efeitos de um medicamento 

sobre a absorção, distribuição ou eliminação (metabolismo ou excreção) de outro 

medicamento. Estas interações freqüentemente provocam mudanças importantes 

nas concentrações plasmáticas, área sob a curva, início de ação e meia-vida do 
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fármaco, conseqüentemente alterando a resposta clínica (KASTRUP, 2004; TATRO, 

1996). 

 

As interações farmacodinâmicas são aquelas em que o medicamento 

precipitante altera o efeito do medicamento objeto em seu local de ação. Essas 

interações podem ser diretas, envolvendo sinergismo ou antagonismo de ação, ou 

indiretas, quando estão relacionadas a alterações no processo de coagulação ou 

equilíbrio eletrolítico (GRAHAMESMITH, ARONSON, 2002). Um exemplo de 

sinergismo de ação é a potencialização do efeito depressor do Sistema Nervoso 

Central pela associação de uso de benzodiazepínico a analgésico opióide 

(KASTRUP, 2004; TATRO, 1996). Como exemplo de antagonismo de ação pode 

citar o emprego de flumazenil na reversão de depressão e parada respiratória 

causada pela intoxicação por benzodiazepínicos.  

 

Sendo assim, a importância do profissional dispensador tomar conhecimento 

se o paciente utiliza outros medicamentos, deve-se exatamente na minimização de 

riscos ao paciente.  

 

6.8. Análise Ex-ante e Ex-post da verificação se o paciente tem dúvidas 

de como administrar os medicamentos em uso. 

 

 

Gráfico 8 – Verificação se o paciente tem dúvidas de como administrar os medicamentos em uso. Fonte: Dados da 

pesquisa. 
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Observando o gráfico 8, foi possível perceber que houve uma melhora, pois a 

pesquisa ex-post demonstra um aumento do percentual dos que responderam 

sempre perguntar ao paciente se ele tem dúvida de como administrar os 

medicamentos que já estão em uso, esse aumento se deve ao fato da migração de 

12,50% ( participante 5 ) da categoria “na maioria das vezes” para a categoria 

“sempre”. Além disso, 12,50% (participante 4) migrou da categoria “raramente” para 

a categoria “metade das vezes”. Já o percentual dos que responderam “na maioria 

das vezes” diminuiu de 37,50% para 12,50%, essa diminuição representa a 

migração do participante 6 para a categoria “raramente”, representando uma piora 

após a intervenção.  

 

Segundo Dias et., al (2011) intervenções comportamentais com o paciente 

apresenta como principal objetivo introduzir comportamentos à prática diária que 

facilitem o cumprimento do tratamento proposto. Para isso, deve-se otimizar a 

comunicação e tentar simplificar os regimes terapêuticos, além de envolver os 

pacientes no seu tratamento, incentivá-los à autoadministração e valorizar seus 

esforços por meio de reforço positivo. 
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6.9. Análise Ex-ante e Ex-post da verificação se o paciente precisa de 

ajuda para administrar os medicamentos concomitantemente, se for 

o caso. 

 

 

Gráfico 9 – Verificação se o paciente precisa de ajuda para administrar os medicamentos concomitantemente, se for o 

caso. Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Analisando o gráfico 9, na pesquisa ex-post percebeu-se uma melhora 

comparado ao analisado na pesquisa ex-ante, 50% dos avaliados responderam que 

na maioria das vezes perguntam se o paciente precisa de ajuda na administração 

concomitante dos medicamentos em uso; 37,50% responderam raramente e houve 

a extinção de 25% dos que anteriormente haviam respondido nunca realizar esse 

tipo de pergunta. Essa extinção se deve à migração dos participantes 6 e 8 para a 

categoria “raramente”. O participante 4 apresentou uma evolução nesse quesito, 

migrou da categoria “metade das vezes” para a categoria “na maioria das vezes”. 

 

A importância do paciente saber como administrar os medicamentos em uso, 

bem como os novos que serão administrados concomitantemente impacta 

diretamente na adesão ao tratamento. Uma vez que quando o paciente não sabe 

administrar os medicamentos, este não dará importância.  Assim sendo, esse tipo de 

abordagem é de extrema relevância no ato da dispensação. Leite & Vasconcelos 

(2003) descrevem em seu artigo que o maior número de medicamentos prescritos e 
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o esquema terapêutico também estão associados a não-adesão mesmo quando o 

medicamento é fornecido. 

 

7.0.  Análise Ex-ante e Ex-post da verificação se o paciente têm dúvidas sobre 

como administrar o medicamento no intervalo de dose. 

 

 

Gráfico 10 – Verificação se o paciente têm dúvidas sobre como administrar o medicamento no intervalo de dose. Fonte: 

Dados da pesquisa.  

 

Em análise do gráfico 10, na pesquisa ex-post houve uma variação do quadro 

de respostas, houve uma redução de 37,50% para 25% na resposta dos avaliados 

na frequência “sempre”; De 50,00% para 25% na frequência “na maioria das vezes”. 

Houve ainda, o surgimento de 12,50% na frequência “metade das vezes” e 25% na 

frequência “raramente”. Essas alterações são demonstradas mais claramente no 

apêndice 3, houve um decréscimo dos participantes, de uma categoria considerada 

superior para uma categoria inferior.  
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7.1. Análise Ex-ante e Ex-post da notificação ao farmacêutico de plantão, 

caso haja uma notificação de evento adverso. 

 

 

Gráfico 11 – Notificação ao farmacêutico de plantão, caso haja uma notificação de evento adverso. Fonte: Dados da 

pesquisa.  

 

Em análise do gráfico 11 foi possível observar uma mudança significativa, na 

pesquisa ex-post, no quadro de respostas dos avaliados; 75% responderam que 

sempre que um paciente queixa-se de um evento adverso, prontamente ele realiza a 

notificação ao farmacêutico de plantão e 25% raramente. Ainda foi possível verificar 

que a freqüência da resposta “nunca” da pesquisa ex-ante não foi mais observada 

na ex-post, caracterizando uma melhora considerável. 

 

A Lei nº 5991, de 17 de dezembro de 1973, define dispensação como o “ato de 

fornecimento ao consumidor de drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e 

correlatos, a título remunerado ou não”. Essa definição oficial de dispensação é 

incompleta sob o aspecto técnico, pois não esclarece os procedimentos envolvidos. 

O “ato de fornecimento” poderia ser entendido como um simples ato de entrega de 

um produto. Além disso, não contempla a relação do farmacêutico com o ato, não 

esclarece quais as funções e responsabilidades do farmacêutico na dispensação, 

embora essa seja uma função privativa deste profissional. 
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Na verdade, apenas exigindo a presença do técnico responsável não se 

garante a assistência efetiva do profissional farmacêutico para a dispensação e 

outras atividades realizadas pelas farmácias e drogarias. Em resumo, a análise dos 

documentos oficiais sobre dispensação nos mostra que não há uma definição de 

dispensação que poderia ser considerada oficial. Embora haja um avanço 

demonstrado pelo Ministério da Saúde através da Política Nacional de 

Medicamentos, não houve mudanças nos conceitos utilizados pelos principais 

órgãos reguladores sanitário e profissional, respectivamente a ANVISA e o CFF.  

 

Conceitualmente, a dispensação continua sendo tratada como um ato de 

entrega de um produto desprovido de sua função técnica e profissional. Embora 

exista uma deficiência conceitual, os avanços operacionais são pequenos, mas 

significativos. O CFF, ao estruturar uma regulamentação de Boas Práticas de 

Farmácia com ênfase nos procedimentos e cuidados que devem ser tomados, tenta 

orientar e incentivar os profissionais farmacêuticos a atuarem de forma efetiva nas 

farmácias e drogarias, especialmente valorizando a atividade de dispensação. 

 

O uso irracional de medicamentos é um importante problema a ser 

enfrentado; ademais, é preciso considerar o potencial de contribuição do 

farmacêutico nos diversos quesitos apresentados nesse trabalho: Educação 

continuada e treinamento dos profissionais em serviço, a fim de garantir a melhoria 

da utilização dos medicamentos, com redução dos riscos de morbimortalidade, 

diminuição do risco de internação hospitalar.   

 

Os resultados analisados nos mostram que o principal problema encontrado 

foi a falta de compreensão dos funcionários no cuidado do paciente, ou seja, o 

atendimento mecânico sem levar em consideração às problemáticas envolvidas no 

tratamento de um determinado paciente pode ocasionar prejuízos à saúde dos 

pacientes.  Possíveis causas da falta de compreensão da população estudada são: 

a má distribuição das tarefas, a falta de recursos humanos, falta de treinamento e 

falta de capacitação dos profissionais envolvidos no processo de dispensação de 

medicamentos.  

 



44 
 

 
 

Portanto, foi possível observar que o conhecimento inicial dos oficiais de 

farmácia foi considerado incipiente para realização de uma boa dispensação, apesar 

da pesquisa ex-post ter apresentado um quadro melhor. Foi possível perceber que, 

dentre os participantes da pesquisa, o participante que apresentou uma evolução 

mais significativa foi o participante 4 (APÊNDICE 3). 

 

Erros relacionados à dispensação são erros comuns cometidos em unidades 

hospitalares. De acordo com Ragazzi (2008), 28,05% dos tipos de erros mais 

frequentes estavam relacionados à dispensação dos medicamentos. Lima e Silva 

(2010) relatam que dentre 300 dispensações conferidas em sua dissertação de 

mestrado houve 2 divergências. Contudo, pode-se destacar a importância da 

supervisão do farmacêutico em todo o processo de dispensação, ou até mesmo a 

mobilização de um farmacêutico do plantão para realização exclusiva da atividade. 

 

Vieira (2007) relata em seu artigo que o serviço de farmácia deve assumir um 

papel complementar ao serviço médico na atenção à saúde e, desta forma o 

paciente quando sair do consultório com uma receita terá maior resolução de seus 

problemas se tiver acesso ao tratamento prescrito. Além disso, relata que é 

necessário avaliar os fatores que potencialmente podem interferir em seu 

tratamento, como: hábitos alimentares, tabagismo, histórico de reações alérgicas, 

uso de outros medicamentos ou drogas, outras doenças, etc. ou até mesmo a falta 

de adesão. 

 

É extremamente necessário que o serviço de farmácia atente para o uso 

racional dos medicamentos, de forma que os pacientes recebam os medicamentos 

para a indicação apropriada, nas doses, via de administração e duração 

apropriadas. De forma que não existam contra-indicações, que a probabilidade de 

ocorrência de reações adversas seja mínima, que a dispensação seja correta e 

ainda que haja aderência ao tratamento (SOBRAVIME, 2001).  

 

A promoção da saúde é uma das principais atribuições do farmacêutico, desta 

forma, dispor de um serviço de farmácia com qualidade, principalmente no aspecto 
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da orientação, educação em saúde e acompanhamento farmacêutico, tanto no 

serviço público ou privado faz parte dessa atribuição. 

 

Por mais que todo arcabouço literário aponte em uma direção, percebe-se na 

prática comportamento divergente. No contexto da realidade em serviço, em função 

de diversos fatores, como baixo contingente entre outras demandas e escassez de 

tempo, o farmacêutico não consegue executar em plenitude as atividades de 

dispensação como a literatura prevê.  
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7. CONCLUSÃO 

 

 

Na unidade estudada o serviço de dispensação de medicamentos é realizado 

por profissionais de diversificadas formações, sem nenhuma supervisão do 

farmacêutico responsável da farmácia local.  

 

Merecem destaque os resultados que apresentaram uma piora após a 

intervenção. As possibilidades existentes para esse quadro são: limitação do 

questionário utilizado em possibilitar a detecção de uma possível mudança após a 

intervenção, desatenção dos participantes da pesquisa na hora de preencher o 

questionário, falta de conhecimento sobre farmacotécnica ou até mesmo o fato da 

intervenção ter sido realizada uma única vez.  

 

O pouco tempo disponibilizado para o treinamento e a problemática da falta 

de disponibilidade dos técnicos na realização de um treinamento em equipe foram 

as limitações apresentadas neste trabalho. Ressalta-se a necessidade de trabalhos 

que abordem as boas práticas de dispensação de medicamentos em unidades 

hospitalares.  

 

Acredita-se que as possíveis causas da falta de compreensão da população 

estudada são: a falta de recursos humanos e falta de capacitação dos profissionais 

envolvidos no processo de dispensação de medicamentos. 

 

Esses resultados demonstram a necessidade da manutenção do programa de 

treinamento de todos os profissionais envolvidos no processo de dispensação e 

cuidado com o paciente. 

 

As propostas de melhoria são: incorporação de um farmacêutico exclusivo à 

atividade de dispensação de medicamentos no ambulatório e maior capacitação e 

treinamento dos envolvidos nesse processo. 
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APÊNDICE III – Dados da pesquisa por participante  
 
 

Tabela - Panorama geral dos resultados em escala likert  

 
Pergu
ntas  

1) VERIFICO SE A 
PRESCRIÇÃO TEM 

O NOME DO 
PACIENTE  

2) VERIFICO SE A 
PRESCRIÇÃO TEM 

O CARIMBO DO 
MEDICO  

3) OBSERVO SE A 
FORMA 

FARMACÊUTICA E 
DOSE ESTÃO 
CORRETOS  

4) PROCURO POR 
POSSÍVEIS 

ERROS QUE 
POSSAM 

PREJUDICAR A 
ADESÃO DO 

TRATAMENTO  

5) PERGUNTO SE O 
PACIENTE TEM 

CONHECIMENTO 
DO OBJETIVO DO 

TRATAMENTO  

6) PERGUNTO SE 
O PACIENTE SABE 

COMO 
ADMINISTRAR O 
MEDICAMENTO 

7) PERGUNTO SE O 
PACIENTE UTILIZA 

OUTROS 
MEDICAMENTOS 

8) PERGUNTO 
SE O PACIENTE 
TÊM DÚVIDAS 

DE COMO 
ADMINISTRAR 

OS 
MEDICAMENTOS 

EM USO  

9) PERGUNTO SE 
O PACIENTE 
PRECISA DE 
AJUDA PARA 

ADMINISTRAR OS 
MEDICAMENTOS 

CONCOMITANTEM
ENTE, SE FOR O 

CASO 

10) PERGUNTO SE 
O PACIENTE TêM 
DÚVIDAS SOBRE 

COMO 
ADMINISTRAR O 

MEDICAMENTO NO 
INTERVALO DE 

DOSES  

11) O PACIENTE 
QUEIXA-SE DE 

UM EVENTO 
ADVERSO, EU 

PRONTAMENTE 
REALIZO A 

NOTIFICAÇÃO AO 
FARMACÊUTICO 

DE PLANTÃO 

Popul
ação 

Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  Ex-ante Ex-post  

1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 2,0 4,0 2,0 5,0 2,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 

2 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 5,0 1,0 4,0 4,0 5,0 1,0 2,0 5,0 5,0 2,0 2,0 4,0 2,0 1,0 5,0 

3 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 4,0 5,0 5,0 4,0 3,0 3,0 4,0 1,0 2,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 1,0 5,0 

4 2,0 5,0 3,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 2,0 2,0 3,0 3,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 1,0 5,0 

5 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 4,0 4,0 4,0 2,0 5,0 2,0 5,0 4,0 5,0 4,0 4,0 5,0 4,0 5,0 2,0 

6 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 4,0 1,0 4,0 1,0 2,0 1,0 2,0 4,0 2,0 1,0 2,0 5,0 2,0 2,0 5,0 

7 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 

8 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 2,0 3,0 3,0 2,0 1,0 3,0 1,0 2,0 2,0 2,0 1,0 2,0 1,0 1,0 1,0 2,0 

  

Legenda  

Sempre  5 

Na Maioria 
das Vezes  4 

Metade 
das Vezes  3 

Raramente  
2 

Nunca  1 



61 
 

 
 

 




