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RESUMO 

 

 

O Sistema Único de Saúde está baseado no direito ao acesso da população a todos os níveis de 

atenção e inclui a assistência farmacêutica. Dentre as atividades envolvidas na assistência 

farmacêutica, destaca-se a utilização de medicamentos, que compreende a prescrição, a 

dispensação e o uso. O objetivo deste estudo foi investigar a utilização de medicamentos no 

município de Itaguaí-RJ. A presente proposta é um estudo descritivo com abordagem 

qualiquantitativa, baseada no cálculo de indicadores de prescrição sugeridos pela Organização 

Mundial de Saúde e entrevistas com os farmacêuticos, através de questionário 

semiestruturado. Foram analisadas 300 prescrições, 11 farmacêuticos distribuídos em 10 UBS 

foram entrevistados, no período de julho a agosto de 2017. A média do número de 

medicamentos prescritos por receita foi 2,7. O percentual de medicamentos prescritos que 

constavam na Lista de Medicamentos Essenciais do município foi em média 83,5%.  O 

percentual de medicamentos prescritos pela denominação genérica foi em média 75,8% e que 

tinha pelo menos um antiinfeccioso prescrito, foi de 21,3 %. Nenhuma das prescrições estava 

em concordância com as normais legais vigentes. Em mais de 90% das prescrições não havia 

forma farmacêutica, 60% não continham duração de tratamento, 47% não apresentavam dose, 

em 10,0% havia ausência de identificação do prescritor e 9% não apresentavam data de 

emissão. Quanto à entrevista aos farmacêuticos, ao serem perguntados sobre o conceito de 

utilização, apenas dois profissionais mencionaram a relação entre prescrição, dispensação e o 

uso de medicamentos. O estudo apontou que os indicadores de prescrição, média do número 

de medicamentos prescritos por receita; porcentagem de medicamentos prescritos pela DCB; 

porcentagem de prescrições que tinham pelo menos um antiinfeccioso, preconizados pela 

OMS, não foram satisfatórios. A porcentagem de prescrições completas em relação aos 

aspectos legais obrigatórios também não estavam em conformidade. A utilização de 

medicamentos no município em questão apresenta falhas significativas na etapa de prescrição, 

o que pode levar erros na terapia. Foi possível identificar que farmacêuticos envolvidos no 

cuidado não reconhecem as etapas da utilização de medicamentos e suas implicações para o 

URM. São necessárias intervenções no sentido de qualificar a assistência farmacêutica. Como 

produto deste projeto, buscou-se traçar recomendações acerca da utilização de medicamentos 

de modo a orientar a tomada de decisão do gestor.  

 

 

Palavras Chave: Assistência Farmacêutica; Uso de Medicamentos; Prescrições de 

Medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

ABSTRACT 

 

 

The Unified Health System is based on the right of the population to access all levels of care 

and includes pharmaceutical assistance. Among the activities involved in pharmaceutical care, 

we highlight the use of drugs, which includes prescription, dispensing and use. The objective 

of this study was to investigate the use of drugs in the city of Itaguaí-RJ. The present proposal 

is a descriptive study with a qualiquantitative approach, based on the calculation of 

prescription indicators suggested by the World Health Organization and interviews with 

pharmacists, through a semi-structured questionnaire. We analyzed 300 prescriptions, 11 

pharmaceuticals distributed in 10 UBS were interviewed in the period July-August 2017. The 

average number of drugs prescribed per prescription was 2.7. The percentage of prescription 

drugs included in the Essential Drug List of the municipality was on average 83.5%. The 

percentage of drugs prescribed by generic name was on average 75.8% and had at least one 

anti-infective prescribed, was 21.3%. None of the prescriptions were in accordance with 

current legal norms. In over 90% of prescriptions pharmaceutical form there was 60% 

contained no treatment duration, 47% showed no dose was 10.0% in the absence of 

identification of the prescriber and 9% had no issue date. Regarding the interview with 

pharmacists, when asked about the concept of use, only two professionals mentioned the 

relation between prescription, dispensation and the use of medications. The study pointed out 

that prescription indicators, mean number of prescription drugs prescribed; percentage of 

drugs prescribed by the DCB; percentage of prescriptions that had at least one anti-infective, 

according to the WHO, were not satisfactory. The percentage of full prescriptions in relation 

to mandatory legal aspects also did not conform. The use of drugs in the municipality in 

question presents significant failures in the prescription stage, which may lead to errors in 

therapy. It was possible to identify which pharmacists involved in the care did not recognize 

the stages of the use of medicines and their implications for the URM. Interventions are 

needed to qualify pharmaceutical assistance. As a product of this project, we sought to make 

recommendations about the use of drugs in order to guide the manager's decision 

 

 

 

Keys Word: Pharmaceutical Services. Drug Utilization. Drug Prescriptions 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) está baseado no direito ao acesso da população a 

todos os níveis de atenção. Também inclui o direito à assistência farmacêutica e a formulação 

da política de medicamentos (BRASIL, 1990). A assistência farmacêutica (AF), como parte 

integrante do sistema de saúde, é determinante para a efetividade da atenção e dos serviços de 

saúde, pois compreende um conjunto de ações que têm o medicamento como insumo 

essencial, tendo papel fundamental na prevenção de doenças e na recuperação de parte destas. 

(FREITAS, 2013). 

A descentralização político-administrativa dos serviços de saúde no país, uma das 

diretrizes do SUS, resultou em um processo de independência dos municípios, ampliando a 

rede de estabelecimentos de saúde. Portanto, à gestão municipal, aquela mais próxima da 

população, é incumbida da dispensação de medicamentos dos componentes da AF 

(BITTENCOURT, 2014). 

A inclusão da AF ocorreu a partir de 1998 e resultou na publicação da Política 

Nacional de Medicamentos (PNM), parte fundamental da Política Nacional de Saúde, 

regulamentada pela Portaria 3.916/GM em 30 de outubro de 1998, como propósito garantir a 

“necessária segurança, eficácia e qualidade destes produtos, a promoção do uso racional e o 

acesso da população àqueles considerados essenciais” (BRASIL, 1998, p.1). 

Em 2004, com a aprovação da Política Nacional de Assistência Farmacêutica 

(PNAF), a AF foi definida com caráter mais amplo, com ações voltadas à promoção, proteção 

e recuperação da saúde, e garantindo os princípios do SUS de universalidade, integralidade e 

equidade. Através da PNAF, verifica-se a inserção da AF como modelo de prática 

farmacêutica norteadora das ações do farmacêutico (OLIVEIRA, ASSIS & BARBONI, 2010; 

PNAF, 2004). 

A AF envolve vários setores, profissionais e é de caráter abrangente, cujo objeto de 

trabalho é a organização das ações e serviços relacionados ao medicamento. Inclui o Ciclo da 

Assistência Farmacêutica, abrangendo diversas funções, que devem ser desempenhadas de 

forma coordenada a fim de assegurar acesso a medicamentos eficazes, seguros e de qualidade 

e promoção do uso racional de medicamentos (JARAMILLO & CORDEIRO, 2014). 

Dentre as etapas da AF destaca-se a utilização que compreende prescrição, 

dispensação e uso. A utilização envolve aspectos legais, técnicos, clínicos e socioculturais, 

sendo estes necessários para que se atinjam os objetivos farmacoterapêuticos almejados (EV& 
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GONÇALVES, 2014). 

O objetivo do presente estudo é investigar a utilização de medicamentos em município 

de médio porte do estado do Rio de Janeiro. As justificativas para a realização do estudo 

ancoram-se na necessidade de identificar as possíveis deficiências na utilização de 

medicamentos e na oportunidade de propor ações de correção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

    

  

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1 Assistência Farmacêutica 

 

A AF envolve vários setores, profissionais e é de caráter abrangente, cujo objeto de 

trabalho é a organização das ações e serviços relacionados ao medicamento.  

A PNAF define AF como: 

 

[...] um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 

tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e 

visando o acesso e ao seu uso racional. Este conjunto envolve a pesquisa, o 

desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua 

seleção, programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade 

dos produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização (BRASIL, 

2004, p. 1). 

 

 

A PNM determina que a gestão da AF deva ser descentralizada e a aquisição feita a 

partir de conhecimento de dados epidemiológicos de maneira a atender as demandas locais 

por medicamentos. A AF inclui o Ciclo da AF, abrangendo diversas funções, que devem ser 

desempenhadas de forma coordenada a fim de assegurar acesso a medicamentos eficazes, 

seguros e de qualidade. As atividades pertencentes ao ciclo são: seleção, programação, 

aquisição, armazenamento, distribuição e utilização (que compreendem a prescrição, 

dispensação e uso de medicamentos) (BRASIL, 1998; JARAMILLO & CORDEIRO, 2014). 

Segundo Wannmacher (2014), a seleção de medicamentos é um processo estruturado, 

mas não rígido. A seleção necessariamente deve se adaptar ao contexto e ao objetivo que se 

destina. A seleção é a etapa que orienta todas as atividades da AF e define uma lista de 

medicamentos essenciais. Esta etapa é a chave de todas as outras, visto que é o primeiro passo 

para a promoção do uso racional de medicamentos (URM) (MSH, 1998). 

A adoção de Relação de Medicamentos Essenciais Municipal (REMUME) é uma das 

diretrizes definidas na PNM, sendo de responsabilidade do gestor municipal a sua definição 

com base na lista de medicamentos essenciais estadual (RENAME), a partir do perfil 

epidemiológico da população. A seleção considera, além do perfil epidemiológico, outros 

aspectos como: organização dos serviços de saúde, profissionais capacitados e com 

experiência na área de atuação, a qualidade dos medicamentos e recursos financeiros 

(WANNMACHER, 2006; GROCHOCKI, OLIVEIRA & PINHEIRO, 2016). 

Após a seleção de medicamentos, a próxima etapa é conhecida como programação. 

Programar consiste em calcular o quantitativo a ser adquirido para atendimento à demanda do 
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serviço, da instituição e/ou da população assistida, por um período estabelecido (JÚNIOR 

&CAMUZI, 2014). 

O objetivo essencial da programação é manter as farmácias dos serviços de saúde 

abastecidas de medicamentos e insumos, de modo a conciliar os recursos disponíveis com as 

demandas. A programação é uma atividade relacionada à cadeia de abastecimento de 

medicamentos, que pode ser realizada a partir de diferentes métodos, baseados no consumo, 

na oferta de serviços e, nas necessidades de saúde. Para todos os casos são necessários dados 

confiáveis e fidedignos, que considerem as necessidades e o consumo de cada unidade de 

dispensação a fim de estimar o quantitativo e abastecer o serviço. Uma programação efetiva 

visa garantir o abastecimento sem interrupção dos itens selecionados, com qualidade, pelo 

menor custo, levando em consideração informações sobre sazonalidade, epidemias, situações 

de emergência ou calamidade pública (JÚNIOR &CAMUZI, 2014; BLATT, CAMPOS & 

BECKER, 2016). 

Seguida a etapa da programação, está a aquisição de medicamentos. Esta etapa 

consiste em um conjunto de procedimentos que visam adquirir produtos mediante compra 

e/ou transferência, de acordo com uma programação estabelecida e baseada na lista de 

medicamentos selecionados. Tem por objetivo fornecer medicamentos em quantidade e 

qualidades adequadas, evitando a ocorrência de desabastecimento. Além de qualificar 

fornecedores, o processo de aquisição objetiva assegurar a qualidade dos produtos adquiridos 

e a escolha do método mais apropriado de aquisição, por um menor custo. Para que a 

aquisição seja bem sucedida é necessário que as etapas de seleção e programação tenham sido 

realizadas com eficiência (VECINA NETO & REINHARDT-FILHO, 1998). 

Após a aquisição, os medicamentos deverão ser armazenados e distribuídos. Tanto o 

armazenamento quanto a distribuição devem ser realizados adotando um conjunto de 

procedimentos técnicos e administrativos que contemplem as atividades de recebimento, 

estocagem, conservação, segurança e gestão de estoque. O principal objetivo do 

armazenamento e da distribuição é garantir a manutenção da qualidade e da integridade dos 

medicamentos através da criação de condições adequadas por meio de controles periódicos, 

bem como garantir a disponibilidade em todas as unidades de saúde. A qualidade e integridade 

do produto devem ser garantidas do recebimento até a entrega ao usuário, em todos os níveis 

da gestão: federal, estadual e municipal (STORPIRTIS et al. 2008; BLATT, CAMPOS & 

BECKER, 2016). 

Além de assegurar medicamentos de qualidade, é necessário o correto fornecimento 

às unidades de saúde, em quantidade, qualidade e tempo oportuno. Em harmonia com as 
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atividades de armazenamento, a distribuição de medicamentos deve garantir agilidade e 

segurança na entrega, e eficiência no controle e informação. Neste sentido, o estabelecimento 

e cumprimento de medidas de boas práticas de armazenamento e distribuição favorecem a 

execução destes processos (BLATT, CAMPOS & BECKER, 2016). 

O cumprimento às boas práticas de armazenamento e distribuição pressupõe 

planejamento detalhado da montagem e funcionamento das centrais de abastecimento 

farmacêutico e unidades de dispensação. A estocagem é componente fundamental do sistema 

logístico farmacêutico, por isso deve ocorrer em locais estrategicamente localizados dentro da 

rede de abastecimento, cujas instalações deverão atender a padrões de construção da 

legislação em vigor para a finalidade a que se destinam, apresentando boa organização, 

higiene e segurança (JÚNIOR &CAMUZI, 2014). 

A próxima etapa é a utilização, que compreende a prescrição, dispensação e o uso do 

medicamento. A utilização envolve aspectos legais, técnicos, clínicos e socioculturais. 

Portanto, todos esses aspectos devem ser considerados na gestão da AF, para que se atinjam 

os objetivos farmacoterapêuticos almejados (EV& GONÇALVES, 2014). 

A prescrição medicamentosa é uma ordem escrita por profissionais habilitados, que 

estabelece o medicamento e determina as circunstâncias em que o mesmo deve ser utilizado, 

sua posologia e a duração do tratamento. Permite verificar a qualidade do atendimento e 

potencializar o resultado clínico e o uso de recursos destinados a atenção à saúde. As 

principais legislações que regulamentam a prescrição de medicamentos no Brasil são a Lei n.º 

5991, de 17 de dezembro de 1973, o Decreto n.º 3181, de 23 de setembro de 1999, que 

regulamenta a Lei n.º 9787, de 10 de fevereiro de 1999 e a RDC n
0
20 de 05 de Maio de 2011, 

que dispõe de controle de antimicrobianos (BRASIL, 1973; PEREIRA, 1995; BRASIL, 1999; 

BRASIL, 2011; EV& GONÇALVES, 2014) 

A prescrição irracional pode levar ao um tratamento ineficiente e inseguro, 

potencializando e prolongando a doença, causando danos aos pacientes e altos custos. Dentre 

as estratégias que podem orientar a prescrição racional estão às listas de medicamentos 

essenciais, o Formulário Terapêutico e os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 

(PCDT). Segundo Ev & Gonçalves (2014), a propagação do uso de tais estratégias permite 

melhor acesso, qualidade e efetividade no uso de medicamentos, além de tornar mais racional 

à administração dos recursos financeiros disponíveis (BRASIL, 1998; EV & 

GONÇALVES,2014) 

A REMUME é uma das estratégias para promoção da URM por abranger elenco de 

medicamentos essenciais ao tratamento, controle das doenças prioritárias e a medicina 
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baseada em evidências (LIEL et.al., 2009). 

O objetivo do formulário terapêutico é de orientar as opções terapêuticas para o uso 

de medicamentos e apresentar informações fundamentadas em evidências científicas, tais 

como: indicação, contraindicação, precauções, efeitos adversos, interações medicamentosas, 

armazenamento e orientações. O principal objetivo dos formulários terapêuticos é a 

racionalização da prescrição, dispensação e da monitorização dos pacientes (LEITE & 

MANZINI, 2015). 

Os PCDT têm como finalidades: determinar padrões de diagnóstico de cada doença, 

a terapêutica preconizada com os medicamentos disponíveis nas doses corretas, seus 

respectivos mecanismos de controle, o acompanhamento e a averiguação dos resultados; 

fomentar URM; elaborar instrumentos para assegurar prescrição segura e eficaz; assegurar 

acesso da população aos medicamentos; prover subsídios para implementação da gestão 

clínica e gestão dos medicamentos nos serviços; uniformizar condutas terapêuticas e diminuir 

a incidência de reações adversas aos medicamentos (RAM) (LEITE & MANZINI, 2015). 

Quanto a dispensação, a mesma pode ser definida como: “O ato profissional 

farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um paciente, geralmente como 

resposta a apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado” (PNM, 

1998, p. 13). 

Este ato deve garantir o URM que o medicamento certo e de boa qualidade seja 

entregue ao paciente certo, na dose correta, na quantidade adequada para o seu tratamento e 

que sejam fornecidas informações suficientes para o uso adequado e que o medicamento seja 

embalado de forma a preservar a qualidade e a integridade do produto (EV& GONÇALVES, 

2014).  

Quanto a URM, parte integrante da utilização e etapa de suma importância, é 

definida na PNM como:  

 

É o processo que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade oportuna e 

a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas doses 

indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos 

eficazes, seguros e de qualidade (PNM, 1998) 

 

 

A orientação tem papel importante na educação para o URM e na adesão ao 

tratamento medicamentoso. É um atendimento individualizado que visa suprir necessidades 

específicas. É uma oportunidade de identificar, corrigir ou minimizar riscos associados ao 

tratamento medicamentoso (SANTOS 2012). 
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A informação a respeito do tratamento medicamentoso deve ser prestada de forma 

clara, simples e de fácil compreensão. Devem ser levadas em consideração as necessidades de 

cada indivíduo, seu nível socioeconômico, cultural, suas crenças e as características do 

medicamento prescrito. Assegurando-se que todas as informações prestadas foram entendidas 

(EV& GONÇALVES, 2014). 

A PNM (1998) a partir de uma de suas diretrizes, reorientação da AF, prevê através 

dos três gestores do sistema: descentralização da gestão, promoção do URM, otimização e 

eficácia do sistema de distribuição. O financiamento e a descentralização das ações são 

coordenadas e monitoradas pela União conjuntamente com estados e municípios, de modo 

que possam estabelecer medidas para alcançar estes objetivos. (PNM, 1998) 

 

2.2 Financiamento da Assistência Farmacêutica 

 

O financiamento da AF é responsabilidade das três esferas de governo (União, 

Estados e Municípios). A Portaria n
0 

698/2006, criou cinco blocos de financiamento, dentre os 

quais se encontra o bloco da AF (BRASIL, 2014). O bloco da AF foi distribuído em três 

componentes: Básico, Especializado e Estratégico. 

Com a publicação da Portaria n
0 

3.992, de 28 de Dezembro de 2017, foram extintos 

os cinco blocos de financiamento, criados dois novos blocos: Bloco de Custeio das Ações e 

Serviços Públicos de Saúde e Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde. 

Esta Portaria em seu art. 5º cita: 

 

As citações aos Blocos de Financiamento da Atenção Básica; da Atenção de Média e 

Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; da Vigilância em Saúde; da 

Assistência Farmacêutica; e da Gestão do SUS, feitas nos atos normativos anteriores 

à data de publicação desta Portaria, devem ser interpretadas, no que couber como 

referências ao Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde [...] 

(BRASIL, art.5). 

 

A responsabilidade acerca do financiamento não mudou, sendo o repasse fundo a 

fundo, do Fundo Nacional de Saúde (FNS) para os Fundos municipais de Saúde (FMS). 

Segundo Portaria: “as transferências aos municípios para o custeio e investimento de ações e 

serviços públicos de saúde, serão organizadas e identificadas por grupos relacionados ao nível 

de atenção ou à área de atuação “(BRASIL, 2017), ou seja, os depósitos continuam sendo 

identificados por blocos de financiamento criados pela Portaria n
0
698/06 (BRASIL, 2006). 

Fica a cargo do gestor municipal gerir o montante do Bloco de custeio de modo a 

investir nas ações de AF. As Portarias n
0
 1554 e 1555/2013, abaixo citadas, continuam em 
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vigor. A Portaria n
0
 3.992/17 alterou alguns itens da Portaria de Consolidação nº 6/GM/MS, 

de 28 de setembro de 2017 (BRASIL, 2013; BRASIL, 2017). 

Segundo a Portaria n
0
1555/13, que dispõe sobre as normas de financiamento e de 

execução do Componente Básico da AF no âmbito do SUS, em seu artigo 2
0
, o componente 

básico da AF: “[...] destina-se à aquisição de medicamentos e insumos, incluindo-se aqueles 

relacionados a agravos e programas de saúde específicos, no âmbito da Atenção Básica à  

Saúde” (BRASIL, 2013, P.2) 

Seu financiamento é de responsabilidade da União, Estados, Distrito Federal e 

Municípios com aplicação, no mínimo dos seguintes valores: R$ 5,10 (União) e R$ 2,36 (para 

estados e Municípios) por habitante/ano, com objetivo de fomentar a aquisição de 

medicamentos e insumos do Componente Básico da AF (BRASIL, 2013). Ainda de acordo 

com o art. 9
0
 da Portaria n

0
1555/13,  

 

Os Estados, Distrito Federal e os Municípios são responsáveis pela seleção, 

programação, aquisição, armazenamento, gestão de estoque e prazos de validade, 

distribuição e dispensação de medicamentos e insumos do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica, constantes dos Anexos I e IV da RENAME vigente, 

conforme pactuação nas respectivas CIB (BRASIL, 2013, p.5). 

 

 

A Portaria n
0
1554/13 normatiza o financiamento do componente especializado, 

definido como estratégia que favorece o acesso a medicamentos no âmbito do SUS. Este 

componente se caracteriza “pela busca da garantia da integralidade do tratamento 

medicamentoso, em nível ambulatorial, cujas linhas de cuidado estão definidas em PCDT 

publicadas pelo Ministério da Saúde” (BRASIL, 2013, p.2). 

A responsabilidade da disponibilidade dos medicamentos que fazem parte destas 

linhas de cuidado é das três esferas da gestão do SUS. Os medicamentos foram divididos em 

três grupos, conforme definição de financiamento, aquisição e distribuição. Os três grupos, 

são: medicamentos com financiamento federal e aquisição federal ou estadual; medicamentos 

com financiamento e aquisição estadual e medicamentos agregados ao Componente Básico da 

AF, com financiamento das três esferas da gestão e aquisição municipal (VIEIRA, 

MARQUES & JEREMIAS, 2014). 

O conceito de Componente Estratégico da AF está vinculado ao tratamento 

farmacológico ou uso de insumos para o controle de doenças como: tuberculose, hanseníase, 

malária, leishmaniose, doença de chagas, DST/AIDS, tabagismo, imunobiológicos, sangue e 

hemoderivados. Além dos medicamentos e insumos para as doenças citadas ainda estão 

incluídos neste componente: insulinas, contraceptivos hormonais e de barreira e os do 
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programa de alimentação e nutrição.  

O financiamento, a aquisição e a distribuição aos estados são de responsabilidade da 

União, e a dispensação é compartilhada entre Estados e Municípios (VIEIRA, MARQUES & 

JEREMIAS, 2014). 

Cabe aos municípios realizar todos os esforços para coordenar, executar e estruturar 

a AF no seu âmbito, garantindo o atendimento a população adequado, promovendo URM, 

verificando na aplicação dos recursos orçamentários referentes à aquisição de medicamentos, 

em consonância com a PNAF e PNM (CRF -MG, 2011; PNM,1998) . 

Com a publicação em 2006, do Pacto pela Saúde, definiu-se por uma de suas 

diretrizes que os gestores municipais participassem na intervenção e normatização da AF, 

incrementando os recursos financeiros na aquisição de medicamentos (Brasil, 2006b; Brasil, 

2006c; SOUZA, PORTO & LYRA, 2011). 

 

2.3 O papel do município na assistência farmacêutica 

 

Conforme disposto na Lei 8080/90, em seu Capítulo IV, artigo 18, dentre as 

competências e atribuições dos municípios estão: “[...] planejar, organizar, controlar e avaliar 

as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde” (BRASIL, 

1990, p.9). O município participa do financiamento, juntamente com o estado, da aquisição de 

medicamentos do componente básico. Além desta atribuição do município, referentes ao 

componente básico da AF destaca-se: financiamento bipartite (estados e municípios), 

aquisição e dispensação dos insumos para diabetes; distribuição e dispensação de insulinas, 

contraceptivos e insumos do Programa de Saúde da Mulher (PANTAROLLI, 2015). 

O componente especializado é dividido em 3 grupos. Segundo a Portaria n
0
 1554/13, 

o Grupo 1 é definido com os seguintes critérios específicos: 

 

I – Maior complexidade do tratamento da doença 

II – Refratariedade ou intolerância a primeira e/ou a segunda linha de tratamento 

III – medicamentos que representam elevado impacto financeiro para o Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica 

IV - Medicamentos incluídos em ações de desenvolvimento produtivo no complexo 

industrial da saúde (BRASIL, 2013, p.3). 

 

O município e o estado são responsáveis pelo recebimento, armazenamento e dispensação dos 

medicamentos pertencentes aos grupos 1, conforme pactuação com o estado. 

O Grupo 2, do Componente Especializado da AF, é definido com os seguintes 
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critérios específicos: 1. Quando comparado ao grupo 1, há menor complexidade no tratamento 

de patologias. 2. Refratariedade ou resistência à primeira linha de tratamento (BRASIL, 

2013). O município é responsável pelo recebimento, armazenamento e dispensação dos 

medicamentos pertencentes ao grupo 2, conforme pactuado com Estado. 

O Grupo 3 é composto por: 

 

[...] medicamentos constantes no Componente Básico da Assistência Farmacêutica e 

indicados pelos Protocolos Clínicas e Diretrizes Terapêuticas, [...] como a primeira 

linha de cuidado para o tratamento das doenças contempladas pelo Componente 

Especializado da Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2013, p.4). 

 

Os municípios em coparticipação com Secretarias de Saúde do Distrito Federal são 

responsáveis pela aquisição, programação, armazenamento, distribuição e dispensação de 

medicamentos pertencentes ao Grupo 3. Quanto ao componente estratégico, a dispensação é 

compartilhada entre estados e municípios. 

Com a PNM se iniciou o processo de definição de atribuições das três esferas de 

governo e a organização dos serviços para garantir o acesso aos medicamentos no SUS. A 

PNAF, em 2004, forneceu os critérios para a qualificação em âmbito municipal e para a 

organização dos serviços da AF (OLIVEIRA & LEITE, 2014). 

Dentre as atribuições no âmbito municipal, segundo PNM estão: coordenar e 

executar a AF; promover URM; treinar e capacitar os recursos humanos; assegurar a 

dispensação adequada dos medicamentos; definir a REMUME; assegurar o suprimento dos 

medicamentos; investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos 

serviços de saúde; armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos (BRASIL, 1998). 

Com intuito de desenvolver a organização e a gestão da AF nos municípios, os 

estudos de avaliação vêm colaborando para diagnosticar possíveis falhas, detectar suas causas 

e contribuir através da elaboração de ações corretivas. Tem a função de assegurar o acesso 

universal e igualitário aos usuários do SUS à AF de qualidade (OLIVEIRA, ASSIS & 

BARBONI, 2011). 

 

2.4 Avaliação em Saúde 

 

Segundo Hartz, avaliação é realizar julgamento de valor a respeito de uma 

intervenção ou sobre seus componentes, com a finalidade de auxiliar na tomada de decisões 

(HARTZ, 2002). 
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Trata-se de um processo crítico-reflexivo sobre condutas e processos desenvolvidos 

no âmbito dos serviços de saúde, e deve servir para orientar ou reorientar o cumprimento de 

ações, atividades e programas (MANZINI, MENDES & LEITE, 2015). 

O diagnóstico é o primeiro procedimento a ser realizado quando não se conhece ou 

não se tem dados suficientes sobre o objeto a ser avaliado, este fundamentará a realização de 

futuras avaliações (MANZINI, MENDES & LEITE, 2015). 

Como o processo avaliativo deve expressar um juízo de valor, o monitoramento e o 

diagnóstico terão como produto um parâmetro do objeto a ser avaliado. A avaliação só tem 

lógica com o direcionamento de uma finalidade. É instrumento fundamental para a gestão, 

usada para aperfeiçoar as ações, alcançar os objetivos da melhor forma possível dentro do 

contexto, melhorando a eficiência e a efetividade na tomada de decisão, quanto à aplicação 

dos recursos financeiros e à definição de condutas (MANZINI, MENDES & LEITE, 2015; 

BARRETO& CALVO, 2016). 

A qualidade da AF municipal pode ser examinada por meio de indicadores, que 

servem como padrões no processo de investigação e comparação das condições dos serviços 

prestados, refletindo na saúde dos usuários. O emprego desses indicadores na avaliação da AF 

municipal é uma estratégia de organização da atenção e gestão em saúde. (DE BERNARDI, 

BIEBERBACH & THOMÉ, 2006). 

 

2.4.1 Avaliação da Assistência Farmacêutica 

 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) elaborou indicadores de uso de 

medicamentos como forma de relatar e avaliar a AF nos serviços de saúde. A partir do 

conhecimento do cenário e de informações sobre prescrição de medicamentos, os estudos da 

utilização de medicamentos (EUM) são instrumentos de grande valia na proposta de ações 

para prática de intervenções que promovam o URM e implantação de políticas de saúde 

(BORGES & SILVA, 2010).  

Em 2004, o Brasil participou do estudo Nível II, sob a coordenação do Ministério da 

Saúde (MS), OPAS/OMS e Fiocruz, com a finalidade de analisar os resultados das políticas 

farmacêuticas, a partir de seus objetivos essenciais – acesso, qualidade e URM. Essa 

abordagem foi realizada por meio de um inquérito realizado em centros de saúde públicos, 

dispensários dos centros de saúde e estabelecimento do comércio farmacêutico varejista. 

Suplementarmente, foi realizado um estudo domiciliar de acesso e utilização de 
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medicamentos (BRASIL, 2005). 

O método de avaliação rápida (MAR) foi utilizado para o estudo descritivo de Nível 

II. Este método foi elaborado pela OMS, no fim dos anos 80, como instrumento gerencial de 

rotina para aprimorar a qualidade do cuidado, a performance dos programas e facilitar o 

envolvimento da sociedade, com a finalidade de munir com informações primordiais o 

processo de decisão. O MAR consiste na coleta de indicadores, permitindo a tabulação das 

informações no âmbito internacional. Sua execução supõe metodologia simples, sem 

prejudicar a qualidade das informações, no que refere a utilização destas e no apoio à tomada 

de decisão política e gerencial (BRASIL, 2005). 

O Nível II verificou três dimensões de indicadores: acesso, qualidade e uso racional. 

Os indicadores de acesso contemplaram as dimensões: capacidade aquisitiva e disponibilidade 

de medicamentos. Os indicadores de qualidade procuraram verificar a qualidade dos 

medicamentos por meio da verificação dos cuidados relativos à preservação da integridade 

dos produtos e a qualidade de alguns processos de trabalho. Os indicadores de URM 

contemplaram pontos ligados à prescrição, à orientação recebida pelos pacientes e dimensões 

organizacionais (BRASIL, 2005). 

As metodologias sugeridas pela OMS objetivam motivar a inclusão da avaliação 

dentro do processo de gerência, balizando processo de tomada de decisão, tendo como base 

evidências objetivas e permitindo acompanhar a eficácia e a eficiência dos mecanismos de 

melhoria e dos recursos financeiros aplicados. O governo tem o compromisso de fortalecer o 

processo de descentralização da AF de maneira estruturada e organizada, reforçando a 

capacidade gerencial nos âmbitos estaduais e municipais (BRASIL, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

    

  

3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Investigar a utilização de medicamentos em município de médio porte do estado do Rio de 

Janeiro. 

 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar o perfil dos farmacêuticos do município 

 Conhecer os desafios relacionados à utilização de medicamentos em município de 

médio porte no estado do Rio de Janeiro. 

 Elaborar recomendações para favorecer a etapa de utilização de medicamentos em 

município de médio porte no estado do Rio de Janeiro. 
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4 MÉTODO 

 

4.1 Tipo de Estudo 

 

A presente proposta é um estudo descritivo com desenho transversal e abordagem 

qualiquantitativa que pretende investigar, no âmbito da assistência farmacêutica, a etapa de 

utilização de medicamentos em um município de médio porte do estado do Rio de Janeiro.  

 

4.2 Local de Estudo 

 

Itaguaí é um município de médio porte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro 

com uma população estimada, em 2017, de 122.369 habitantes (IBGE, 2017). Localizada na 

região de saúde metropolitana I , fica a 69 quilômetros da capital Rio de Janeiro. Fundada em 

1892 (ITAGUAÍ, 2018), possui área de 271 563 km² (WIKIPÉDIA, 2018). Segundo dados do 

IBGE (2010) o município apresenta densidade demográfica 395,45 hab/km
2
. 

Segundo IBGE (2009), no município existem 27 estabelecimentos de saúde SUS, 

sendo este o dado mais atual. A estrutura da AB do município é constituída de 10 Unidades 

Básicas de Saúde (UBS), 10 Estratégias de Saúde da Família (ESF) e 1 Clínica da Família. 

Para fins do presente estudo, foram consideradas como unidades de análise as UBS 

do município de Itaguaí, totalizando 10 UBS. Das 10 UBS estudadas, 9 possuíam espaço 

físico compartilhado para estocagem e dispensação de medicamentos e 1 UBS possuía espaço 

para dispensação separado do espaço de estocagem. O horário de funcionamento das unidades 

é de segunda à sexta, de 8 as 17 h. 

Sobre os dados de morbidade do município, segundo IBGE (2014), ocorreram 241 

óbitos em 2014 no município, dentre os quais se destacaram óbitos por doenças infecciosas e 

parasitárias (84 óbitos) e com maior prevalência de óbitos em mulheres. Tal perfil se 

assemelha a países subdesenvolvidos, com deficiências em saneamento básico. Em segundo 

lugar fora as mortes por neoplasias e tumores, com 32 óbitos (IBGE, 2014). 

Quanto aos dados de financiamento, em 2016 foram transferidos do MS para o 

município de Itaguaí, através de repasse fundo a fundo, os seguintes montantes: Piso da 

Atenção Básica Variável-Saúde da Família (R$ 2.421.150,20), Piso da Atenção Básica Fixo 

(R$ 2.263.640,00), Apoio à Manutenção das Unidades de Saúde (R$ 999.973,33) e Promoção 

da AF e Insumos Estratégicos na AB em Saúde (R$ 472.476,80) (BRASIL, 2016). 
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4.3 Abordagem metodológica  

 

A abordagem partiu da construção de um modelo lógico. De acordo com Cosendey 

(2000) um modelo lógico descreve os elementos relacionados ao cenário que se pretende 

avaliar. É elaborado por meio do conjunto dos principais elementos formados do modelo 

lógico que, são inseridos em um quadro para ilustrar como, teoricamente, o programa/ 

intervenção em questão deveria funcionar. No presente estudo, os elementos foram elencados 

como insumos, atividades, produtos, resultados e impacto (Figura 1).  

O modelo lógico embasou a definição de um conjunto de indicadores (quadro 1), que 

incluem as atividades e seus efeitos esperados. A partir dos indicadores e do modelo lógico, 

foram construídos os instrumentos para coleta de dados.  

Os indicadores foram dispostos em duas grandes dimensões: “organização dos 

serviços” e “perfil de prescrição”. “A organização dos serviços” – relacionada com existência 

de profissionais em número suficiente, devidamente capacitados e exercendo atividades 

relacionadas à organização do serviço, principalmente, a dispensação de medicamentos. 

Foram propostos 5 indicadores descritos a seguir. O indicador “percentual de farmacêuticos 

trabalhando com AF no nível central na SMS”, visa verificar o quantitativo de profissionais 

atuando na gestão da SMS. É calculado pela fórmula: Número de farmacêuticos trabalhando 

com AF/Total de farmacêuticos x 100. 

O “percentual de farmacêuticos trabalhando no CAF” pretende identificar 

quantitativo de profissionais que atuam na CAF. É calculado pela fórmula: Número de 

farmacêuticos trabalhando com CAF/Total de farmacêuticos x 100. 

O “percentual de UBS que possuem farmacêuticos atuando na dispensação” visa 

verificar quantitativo de profissionais nas unidades dispensadoras. É calculado pela fórmula: 

Número de UBS com farmacêutico/Total de UBS x 100. 

O indicador “existência de plano vigente de educação permanente para profissionais 

(nível médio e superior) que atuam na AF”, pretende verificar a existência ou não de planilha 

com programação de cursos voltados a AF para farmacêuticos e dispensadores de 

medicamentos.  

O “percentual de farmacêuticos que participam de treinamento na área de AF” visa 

verificar o quantitativo de farmacêuticos que participam eventos de capacitação. É calculado 

pela fórmula: Número de farmacêuticos treinados/Total de farmacêuticos x 100. 

A outra dimensão é perfil de prescrições, que está diretamente ligada às etapas de 

prescrição e uso. Nesta dimensão, foram propostos cinco indicadores . O indicador “média do 



28 

    

  

número de medicamentos prescritos por receita” pretende identificar a existência de 

polifarmácia, e é calculado pela fórmula: total de medicamentos prescritos/30; onde 30 

significa o número de prescrições analisadas por UBS. 

Para o indicador percentual de medicamentos prescritos que constam na Relação 

Municipal de Medicamentos Essenciais de Itaguaí, foi utilizada a REMUME de 2010, 

publicação mais recente. Este indicador verifica o grau de adesão dos prescritores ao 

documento norteador da AF municipal. A fórmula para cálculo utilizada foi: (total de 

medicamentos prescritos na REMUME/ total de medicamentos prescritos) x 100 

O indicador percentual medicamentos prescritos pela denominação genérica (DCB 

ou DCI), avalia o grau de adesão dos prescritores à lei 9797/99 - lei de genéricos, que define 

que todos os medicamentos prescritos no âmbito do SUS deve ser feita pelo nome genérico. É 

calculado pela fórmula: (total de medicamentos prescritos pela DCB ou DCI/ total de 

medicamentos prescritos) x 100. Foram desconsideradas preparações caseiras, tais como chás 

e infusões. Associações de fármacos em uma mesma unidade farmacêutica foram 

consideradas como um medicamento.  

Com o cálculo do indicador percentual de prescrições com pelo menos um 

antiinfeccioso, tem-se um indicativo da racionalidade do uso de antiinfecciosos. É calculado 

pela fórmula: total de prescrições em que foi prescrito pelo menos um antiinfeccioso /total de 

prescrições, multiplicando-se por 100. Foram desconsideradas as prescrições contendo 

tuberculostáticos e hanseniostáticos, por serem medicamentos de programas estratégicos do 

Ministério da Saúde, que obedecem a protocolos específicos de utilização. Foram 

considerados como antiinfecciosos os medicamentos descritos na RDC 68/2014 (que atualiza 

a lista de antiinfeccioso contidas na RDC 20/2011) (BRASIL, 2011; BRASIL, 2014). 

O indicador percentual de prescrições completas aponta uma das bases o Uso 

Racional de Medicamentos, que é a existência de informação para o paciente. É calculado 

pela fórmula: total de prescrições completas/ total de prescrições x 100. Foram consideradas 

prescrições completas as que continham: dose/concentração, forma farmacêutica, posologia, 

duração do tratamento, identificação do prescritor e data de emissão. Para o item identificação 

do prescritor, considerou-se como adequadas às prescrições que continham: nome do 

profissional, inscrição no conselho profissional, assinatura e carimbo.  

Se todos os dados estivessem contidos na prescrição era marcado o número ¨1” para 

sim e “0” para não. Caso a prescrição não estivesse completa, usou-se o Formulário de 

Pesquisa 2 (Apêndice 5), para relatar o motivo do erro na prescrição.  

Por fim, foram identificadas as inadequações das prescrições, mediante comparação 
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com a legislação brasileira em vigor. Foram adotadas como referências as seguintes normas: 

Lei 5991/1973, RDC 20/2011, Decreto 3.181/99 e Lei 9.787/99 (BRASIL, 1973; BRASIL, 

1999; BRASIL, 2011). 

A figura 1 apresenta o modelo lógico de utilização de medicamentos nas UBS, em 

seguida os quadros 1 e 2, referentes aos indicadores elaborados a partir deste modelo, da 

organização do serviço e indicadores de perfil de prescrição, respectivamente. 
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Figura 1. Modelo Lógico da utilização de medicamentos nas Unidades Básicas de Saúde. 
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Melhor divulgação e acesso dos 
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Diminuição de gastos com demandas 

judiciais 
Aumento do acesso a 

medicamentos pela população 
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% de prescrição de antiinfecciosos Diminuição de resistência microbiana 
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antibioticoterapia 

Promoção do Uso racional de 

medicamentos 

Lei 5991/73 
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QUADRO 1- Indicadores da dimensão organização do serviço no município de Itaguaí  

 

DIMENSÃO ORGANIZACÃO DO SERVIÇO 

INDICADORES DESCRIÇÃO DO INDICADOR FÓRMULAS 
FONTE 

DADO 
REF 

% farmacêuticos trabalhando com 

AF no nível central na SMS 

Quantitativo de farmacêuticos 

trabalhando com a AF no nível central 

da SMS 

(Nº farmacêuticos AF / 

total farmacêuticos) x 100 
SMS 

Souza, Porto 

& Lyra, 

2011 

% farmacêuticos trabalhando no 

CAF 

Quantitativo de farmacêuticos atuando 

no CAF 

(Nº farmacêuticos CAF / 

total farmacêuticos) x 100 
CAF 

Bittencourt, 

2014 

% UBS que possuem farmacêuticos 

atuando na dispensação 

Quantitativo de farmacêuticos nas 

unidades dispensadoras 

(NºUBS / total UBS) x 

100 
 UBS 

Bittencourt, 

2014 

Existência de plano vigente de 

educação permanente para 

profissionais (nível médio e 

superior) que atuam na AF 

Verificação de existência de planilha 

com programação de cursos voltados a 

AF para farmacêuticos e dispensadores 

de medicamentos 

Existe / Não existe CEPEC 
Bittencourt, 

2014 

% farmacêuticos que participam de 

treinamento na área de AF 

Quantitativo de farmacêuticos que 

participam eventos de capacitação 

(Nº farmacêuticos 

treinados / total 

farmacêuticos) x 100 

Entrevista 

com 

farmacêuticos 

Barreto & 

Guimarães

, 2010 
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QUADRO 2- Indicadores de perfil de prescrição  

 

DIMENSÃO PERFIL DE 

PRESCRIÇÃO 
    

INDICADORES DESCRIÇÃO DO INDICADOR FÓRMULAS 
FONTE 

DADO 
REF 

Média do número de 

medicamentos prescritos por 

receita 

Prevalência de polifármácia (formulário FP1) 
∑ medicamentos 

prescritos/ 30 

Farmácia 

(Receitas) 

Brasil, 

2005 

% de medicamentos prescritos 

que constam da REMUME 

Avalia grau de adesão dos prescritores (formulário 

FP1) 

(Total de 

medicamentos 

prescritos na 

REMUME/ total de 

medicamentos 

prescritos) x 100 

Farmácia 

(Receitas) 

Brasil, 

2005 

% de medicamentos prescritos 

pela denominação genérica (DCB 

ou DCI) 

Avalia o grau de adesão dos prescritores à Política de 

genéricos (formulário FP1) 

(Total de 

medicamentos 

prescritos pela DCB ou 

DCI/ total de 

medicamentos 

prescritos) x 100 

Farmácia 

(Receitas) 

Brasil, 

2005 

% prescrições que tinham pelo 

menos um antiinfeccioso 

prescrito. 

Grau de prevalência de prescrição de antiinfecciosos 

(formulário FP1) 

(Total de prescrição 

com pelo menos um 

antiinfeccioso/ Total de 

medicamentos 

prescritos) x 100 

Farmácia 

(Receitas) 

Brasil, 

2005 

% de prescrições completas 

Qualidade da prescrição, verificando se estas contêm 

informações necessárias para que o paciente saiba 

como usar os medicamentos (formulário FP1) 

(Total de prescrições 

completas/ total de 

prescrições) x 100 

Farmácia 

(Receitas) 

Brasil, 

2005 
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Legendas: 

AF: Assistência Farmacêutica 

CAF: Central de Abastecimento Farmacêutico 

CEPEC: Comissão de Educação Permanente 

DCB: Denominação Comum Brasileira 

DCI: Denominação Comum Internacional 

FP1: Formulário de Pesquisa 1 

SMS: Secretaria Municipal de Saúde 

UBS: Unidade Básica de Saúde 

∑: Somatório 

Referências: 

(1) (1) BRASIL. Ministério da Saúde, Organização Pan-americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde. Avaliação da Assistência Farmacêutica no  

Brasil: Estrutura, processo e resultados. Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 260 p. 

(2) (2) BARRETO, Joslene Lacerda. GUIMARÃES, Maria do Carmo Lessa. Avaliação da gestão descentralizada da assistência farmacêutica básica  

em municípios baianos. Cad. Saúde Pública. V. 26, n.6, p. 1207-1220, 2010. 

(3) BITTENCOURT, Raqueli Altamiranda. Avaliação da assistência farmacêutica no município de Uruguaina-RS /2014, 138 f. Dissertação. 

 (Mestrado em Saúde Pública) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal de Pelotas, 2014. 

(4) SOUZA, L.S.; PORTO J.P; LYRA, Junior, D.P. Avaliação da Estrutura e dos Processos de organização em município do estado de Sergipe. 

Ciênc.Farm.Bas.Apl.,v.32,n.3,p.403-410,2011
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4.4 Fontes de dados 

 

Foram utilizadas duas fontes de dados principais: i) dados de entrevistas realizadas 

com os farmacêuticos das unidades básicas de saúde do município e ii) dados de análise de 

prescrições. A coleta dos dados ocorreu nos meses de julho a agosto de 2017. 

 

4.4.1 Entrevistas 

 

Todos os farmacêuticos, responsáveis pelas UBS (11) foram entrevistados em seus 

locais de trabalho. As visitas às unidades foram agendadas mediante disponibilidade dos 

profissionais. Todos os farmacêuticos convidados que concordaram em participar, assinaram o 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice 2). Após obtenção de 

autorização, as entrevistas foram gravadas.  

Para as entrevistas, foi elaborado questionário semiestruturado (Apêndice 3) 

contendo perguntas fechadas e abertas. 

A primeira parte do questionário procurou traçar o perfil dos profissionais 

entrevistados, abordando informações sobre: idade, grau de escolaridade, tempo de formação 

acadêmica, tempo de experiência profissional, tempo de trabalho no município e o regime de 

contratação. 

As demais perguntas objetivaram de identificar o conhecimento e ou opinião dos 

farmacêuticos sobre: 1) definição de utilização de medicamentos; 2) desafios da utilização de 

medicamentos; 3) atividades para melhorar a utilização de medicamentos; 4) recursos 

necessários para melhorias; 5) atividades que executa dentro da farmácia e 6) desafios 

relacionados às suas atividades. 

 

4.4.2 Dados de prescrições  

 

Para a coleta de dados de prescrições foram utilizados formulários adaptados da 

metodologia de avaliação da assistência farmacêutica (Nível II) proposta pela Organização 

Mundial da Saúde (BRASIL, 2005) – Formulários 1 e 2 (apêndices 4 e 5).  

Foram observadas as segundas vias das prescrições onde pelo menos um 

medicamento fora dispensado. Selecionaram-se ao acaso trinta prescrições de profissionais 

médicos de cada UBS, referentes ao ano de 2016. Como critérios de exclusão, foram 

desconsideradas: prescrições ilegíveis, prescrições contendo medicamentos injetáveis, nas 
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UBS os injetáveis são administrados pela enfermagem, não ficando as prescrições retidas na 

farmácia. Não foram incluídos medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98), 

pois são regidas por legislação específica, ou seja, para avaliar erros de prescrição não é 

considerada a Lei n
0
 5991/73. (BRASIL, 1973; BRASIL, 1998) 

 

4.5 Análises de dados 

 

Após coleta os dados quantificáveis foram compilados e tabulados em planilhas do 

Microsoft Excel® para cálculo dos indicadores, de acordo com as fórmulas anteriormente 

descritas.  

As entrevistas foram transcritas e codificadas a fim de garantir a confidencialidade a 

cerca da identificação dos participantes da pesquisa. Em seguida, foi feita a análise de 

conteúdo, que é proposta por Bardin (2011), como sendo um conjunto de técnicas que visa 

obter procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo de fontes. Para realizar 

a análise são definidas categorias, a priori, com base na teoria, e a posteriori, a partir do 

material coletado.  

Para a definição de categorias foi feita a leitura flutuante das entrevistas transcritas. 

Essa leitura e também o modelo lógico e o quadro de indicadores, foram à base para a 

definição de categorias. Os temas que se repetiram com maior frequência foram recortados do 

texto e reunidos em suas categorias com o auxilio de uma matriz feita em planilha do 

Microsoft Excel. 

Em seguida, foram selecionados trechos significativos das falas para ilustrar cada 

uma das categorias. De acordo com GOMES (2007), na análise, deve ser mantido vínculo 

entre os dados e o referencial teórico, respondendo às perguntas da pesquisa baseadas nos 

objetivos traçados. No presente estudo, o agrupamento de ideias considerou sempre conceito 

de utilização de medicamentos. 

Assim, além de investigar o conhecimento dos profissionais a respeito da utilização 

de medicamentos, também se considerou: (a) os desafios encontrados na sua prática na UBS ; 

(b) as atividades que poderiam ser feitas para melhorar ao uso de medicamentos dentro da 

UBS; e, (c) eleição dos recursos/estratégias/ferramentas necessários para melhorias. 
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4.6 Considerações Éticas 

 

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da Universidade 

Federal Fluminense, mediante submissão ao sistema Plataforma Brasil e aprovado sob o n
0
 

2.103.376 (Anexo 1). Esta pesquisa seguiu as diretrizes e normas da Resolução 466/12 e 

510/16, do Conselho Nacional de Saúde, que regulamenta a pesquisa em seres humanos. As 

informações foram coletadas mediante consentimento prévio, através de TCLE (Apêndice 2), 

sendo assegurado o anonimato e privacidade dos informantes. Foi obtida Anuência do 

Secretário de Saúde do Município de Itaguaí (Apêndice 1) para abordagem dos profissionais, 

acesso as UBS e as prescrições. 

As prescrições analisadas foram do ano de 2016, neste sentido, considera-se que os 

pacientes não estão frequentando as unidades de saúde, sendo assim, não foi possível obter o 

consentimento dos mesmos. Por este motivo, foi solicitada e obtida a dispensa de TCLE para 

os pacientes, mas manteve-se o TCLE para os farmacêuticos que foram entrevistados.  

Sobre as prescrições médicas avaliadas, cabe informar que a análise foi apenas das 

prescrições já arquivadas no serviço. Os dados referentes a esta avaliação foram observados 

de maneira agregada, de modo que não houve a identificação do paciente ou mesmo do 

prescritor. A equipe de pesquisa comprometeu-se em manter sigilo sobre todos os dados da 

pesquisa e utilizar apenas para fins de trabalho acadêmico. O benefício relacionado com a 

realização desta pesquisa é o de conhecer a etapa de utilização de medicamentos no município 

de Itaguaí. Como consequência serão propostas ações para melhoria da AF municipal e os 

resultados serão divulgados em palestras, relatórios individuais para os entrevistados, artigos 

científicos e na dissertação.  
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5 RESULTADOS  

 

Os resultados são apresentados dentro de duas grandes dimensões “organização dos 

serviços” e “perfil de prescrição”. Assim, tanto os resultados dos cálculos dos indicadores 

como os conteúdos das entrevistas serão alocados a partir da dimensão com a qual se vincula 

e considerando as categorias de análise previamente definidas. 

 

5.1 Dimensão organização dos serviços 

 

No período da coleta de dados (julho e agosto de 2017), o conjunto dos serviços de 

atenção primária no município de Itaguaí era constituído por 21 unidades de saúde, sendo 

distribuídas em: 10 UBS, 1 Clínica da Família e 10 ESF.  

Foram entrevistados onze profissionais farmacêuticos, que atuavam nas dez UBS do 

Município. Sobre o perfil destes profissionais é possível afirmar que a maior parte 

farmacêuticos é do sexo feminino (8), com faixa etária variando entre 32 e 53 anos. O tempo 

de trabalho no município variou entre 3 anos e 8 meses a 14 anos. Todos os entrevistados são 

funcionários públicos estatutários do município. Quanto ao grau de escolaridade, verificou-se 

que grande parte dos entrevistados possuía especialização, conforme descrito TABELA 1.  

 

TABELA 1 – Grau de formação dos farmacêuticos estatutários do município de Itaguaí em 

2017 

 

Elaboração própria 

 

 

Grau de Formação            N (%) 

Sem Especialização  
 

3  (27,3%) 

Especialização Lato Sensu 
 

6 (54,5%) 

Especialização Stricto Sensu 

(Mestrado) 
2 (18,2%) 

Total            11 (100,0%) 
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Foram selecionadas 12 categorias, a partir da análise de conteúdo das falas dos 

farmacêuticos: recursos humanos, falta de reconhecimento técnico, capacitação profissional, 

inserção do farmacêutico em equipe multidisciplinar, desabastecimento de medicamentos, 

dados epidemiológicos do município, controle de estoque, infraestrutura, sistema 

informatizado, internet, prontuário único eletrônico, consultório privativo e falta de 

protocolos. 

Os indicadores abordados nesta dimensão foram: (a) percentual farmacêuticos 

trabalhando com AF no nível central na SMS, (b) percentual farmacêuticos trabalhando no 

CAF, (c) percentual de UBS que possuem farmacêuticos atuando na dispensação, (d) 

existência de plano vigente de educação permanente para profissionais (nível médio e 

superior) que atuam na AF e (e) percentual de farmacêuticos que participam de treinamento 

na área de AF. 

Quanto ao indicador “percentual farmacêuticos trabalhando com AF no nível central 

na SMS” se encontrava 1 profissional na função de coordenador da AF do município. Para o 

indicador “percentual farmacêuticos trabalhando no CAF”, a CAF conta com 3 responsáveis. 

O “ percentual de UBS que possuem farmacêuticos atuando na dispensação”, das 21unidades 

da AB, todas possuíam farmácia e apenas 10 unidades contavam com esse especialista em seu 

quadro. Das 10 UBS analisadas, 3 unidades não tinham esse responsável atuando na 

dispensação de medicamentos. Havia um total de 11 profissionais atuando nas 10 UBS. 

Dentre as falas analisadas, dois farmacêuticos citaram dentre os desafios à falta de 

recursos humanos. 

 

Os desafios, para começar, é falta de RH para dar uma atenção adequada para o 

paciente, para poder prestar um esclarecimento para o paciente [...] desafio é esse, 

de você conciliar todas as atividades que você tem que fazer, pelo menos no setor 

que eu trabalho tinha muita essa dificuldade, de ter que conseguir conciliar tudo o 

que tem que fazer, seja de parte técnica, seja de assistência farmacêutica, de 

atenção. Então, para mim é mão de obra mesmo, é recursos humanos" 

(Farmacêutico 4) 

 

 

A fala citada acima reafirma, a falta de recursos humanos constatado pelo indicador 

“percentual de UBS que possuem farmacêuticos atuando na dispensação”. 

Outros três farmacêuticos citaram como desafio a falta de reconhecimento técnico. 

 

[...] Aqui o farmacêutico é um mero dispensador que poderia ser feito por um 

auxiliar, e não é realidade, não é o que a gente, não é o ideal para nossa profissão, 

mas é a realidade que a gente vive, infelizmente, o município é isso que ele oferece, 

[...] (Farmacêutico 10). 
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[...] eu acho que o grande desafio é a questão do reconhecimento técnico, eu acho 

que aqui, acho que é muito difícil que alguém avalie a sua competência técnica, não 

vem ninguém dizer a você se está fazendo o trabalho certo ou você está fazendo o 

trabalho errado, você poderia melhorar, você tem isso na visão técnica [...] 

(Farmacêutico 11). 

 

 

Quanto à existência de plano vigente de educação permanente para profissionais 

(nível médio e superior) que atuam na AF, o município não o possui. Todos os farmacêuticos 

relataram nunca terem participado de treinamento no município. 

Alguns entrevistados reafirmaram a importância e a ausência de capacitação 

profissional. 

Acredito que uma capacitação entre os profissionais seja pertinente, então assim 

pensar em educação permanente, e em educação continuada com prescritor [...] 

(Farmacêutico 1) 

 

 

[...] A princípio, a questão da formação do profissional, mesmo a questão da 

educação continuada, está sempre se atualizando, buscando informações [...] 

(Farmacêutico 2). 

 

 

Um farmacêutico citou como desafio a inserção do profissional em equipe 

multidisciplinar. 

[...] estamos numa grande ebulição dessa questão de introduzir o farmacêutico 

realmente na equipe multidisciplinar, numa UBS, você tem uma equipe 

multidisciplinar com várias de várias áreas, o farmacêutico realmente da minha 

experiência, esses anos todos, eu vejo realmente uma deficiência [...] (Farmacêutico 

2). 

 

 

Alguns entrevistados citaram como desafios questões relacionadas ao ciclo da AF, 

mais precisamente as etapas de programação e armazenamento. 

Três farmacêuticos citaram como desafio o desabastecimento de medicamentos. 

 

[...] com relação a problemas que a gente encontra, muitas das vezes, é a falta de 

medicamento, isso é um problema, é um desafio encontrado, né?,na nossa prática 

do dia a dia, que, muitas das vezes, o paciente é atendido, né?, e quando chega na 

farmácia para, né?, e ser atendido pelo farmacêutico, né?, a gente  encontra o 

desabastecimento, muitas das vezes, isso aí  acaba impactando no tratamento 

daquele paciente, e também onera, porque, né?, acaba onerando porque aquele 

quadro do paciente acaba se agravando, né [...] "(Farmacêutico 8) 

 

 

[...]?,às vezes, a gente tem falhas de medicamentos, e medicamento, por exemplo, 

que está tendo agora Carvedilol, ultimamente, a gente só tem Carvedilol de 3 e de 6, 

não tem mais o de 12 e nem o de 25, volta e meia, há falta de algum,?[...] 

(Farmacêutico 11) 

 

Dois farmacêuticos mencionaram dentre os desafios à ausência de dados epidemiológicos do 
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município, dado este importante para programação de medicamentos. 

 

[...] e também conhecer, né?,a realidade do território, porque se a gente souber 

assim como os pacientes, quais são as doenças que têm, quais são as patologias que 

tem as doenças crônicas que estão envolvidas em cada um, acho que fica mais fácil 

para a gente poder saber o que prescrever e como eles vão estar utilizando [...] 

(Farmacêutico 1). 

 

 

[...] todo um trabalho epidemiológico voltado para necessidades daquele perfil de 

usuário, dentro da comunidade em que essa UBS faz a sua assistência médica, 

farmacêutica e de enfermagem. [...] (Farmacêutico 9) 

 

Outro farmacêutico citou como desafio a ausência de controle de estoque. 

 

[...] controle de estoque, aqui, infelizmente, a gente não tem isso, não existe aqui, na 

nossa, no nosso município [...] (Farmacêutico 4) 

 

 

Dentre os 11 farmacêuticos entrevistados, 3 farmacêuticos citaram que o desafio se refere à 

infraestrutura. 

 

[...] Desafios... ah, os problemas são diversos, né?, desde a estrutura física a falta 

de infraestrutura [...]. (Farmacêutico 10) 

 

[...] Outro desafio é infraestrutura, por sorte, eu trabalho em uma UBS que tem um 

mínimo de estrutura, mas já trabalhei em outras que não tem estrutura, então, não 

tenho acesso ao mínimo de tecnologia, eu não tenho computador, eu não tenho 

internet, o trabalho é muito manual [...] (Farmacêutico 6). 

 

 

A pergunta 4 referiu-se a recursos, estratégias, ferramentas que são necessárias para a 

melhoria na utilização de medicamentos. Dentre os 11 farmacêuticos entrevistados, 8 

mencionaram sistema informatizado. 

 

[...] é um sistema, né. E um sistema que te facilite o controle de estoque melhor, 

né?,um sistema que possa te mostrar, que te ajude, né?, a estar cadastrando esses 

pacientes, fazendo levantamento, fazendo realmente um acompanhamento 

farmacoterapêutico, que a gente não tem [...] (Farmacêutico 4) 

 

 

Um farmacêutico citou a importância da internet como recursos. 

 

Então, seriam as ferramentas, seria internet que a gente não tem aqui [...] 

(Farmacêutico 7) 
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Um farmacêutico comentou a importância de um prontuário único eletrônico como 

ferramenta. 

 

(...) que a gente possa não só alimentar, não só os prescritores alimentarem, mas 

também a nossa vivência com os pacientes, aí a gente teria um prontuário único em 

caso o paciente fosse em outra unidade a gente teria um com a gente, veria o 

histórico daquele paciente, os problemas e aí melhorar a farmacoterapia, a adesão 

até mesma conciliação (...) (Farmacêutico 10). 

 

 

Citou-se também a necessidade de um consultório privativo para atendimento farmacêutico. 

 

[...] um consultório, né? privativo, que a gente pudesse não só fazer 

acompanhamento da terapia dele, mas também dos parâmetros como pressão, 

glicose [...] (Farmacêutico 7). 

 

 

Um farmacêutico citou como desafio a falta de protocolos. 

 

[...] falta protocolo, falta o trabalho padronizado, eu acho que cada farmacêutico 

trabalha de uma forma, e vai mais no intuito, vai mais na sua prática adquirida 

[...]. (Farmacêutico 6) 

 

Quando indagados a respeito das atividades que executam dentro da UBS, responderam 

conforme listado na Tabela 2.  

 

TABELA 2- Atividades executadas por farmacêuticos em UBS no município de Itaguaí 2017 

Atividades            N (%) 

Receber e armazenar medicamentos                                                11 (100%) 

Fazer gestão de estoque de medicamentos e produtos para saúde  11 (100%) 

Promover ações que disciplinem a prescrição, dispensação e o URM 4 (36%) 

 Acompanhamento farmacoterapêutico /Atenção Farmacêutica na UBS 3 (27%) 

Planejar e promover capacitações e treinamento de auxiliares da 

farmácia    
             1 (9%) 

Realizar ações de educação em saúde voltadas para a comunidade 2 (18%) 

Controle de medicamentos da Portaria 344/98              1 (9%) 

 

A maioria dos profissionais farmacêuticos não soube informar o conceito de 

utilização de medicamentos.  

 

A utilização de medicamentos é a utilização do mesmo mediante uma orientação 

médica de um profissional (farmacêutico 5) 
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Bem, a utilização de medicamentos, ele serve para tratar, né? patologias desde 

sempre, sempre existiu as patologias e o homem sempre encontrou meios de tratar, 

além disso, também serve para curar, serve para prevenir, é... serve também como 

paliativo quando não tem mais jeito, enfim, em relação à patologia, todo no que 

toca ela, né (Farmacêutico 7). 

 

 

Nossa, complicado essa pergunta, hein, porque abrange tanta coisa [...] acho que é 

para chegar ao objetivo do real, do que o medicamento pode oferecer que é 

ausência ou profilaxia, ou controle daquela doença, acho que é isso (Farmacêutico 

3) 

 

 

Outro farmacêutico conceituou URM para definir utilização. 

 

A utilização de medicamentos é uso adequado desse medicamento pelo paciente, de 

forma que seja dado no momento certo, com a quantidade certa, com a orientação 

devida, e para a patologia que seja de fato indicada. (Farmacêutico 1) 

 

 

Dois farmacêuticos explanaram com clareza este conceito. 

 

Então, a utilização de medicamentos, para mim, ela envolve mais que o uso de 

medicamentos, ela envolve uma prescrição racional, uma dispensação orientada, 

ela envolve é... além de um uso correto de medicamentos [...] (Farmacêutico 6);  

 

 

[...] não é simplesmente o médico prescrever, o paciente pegar a medicação e sair 

da farmácia sem nenhuma instrução, né?, então, é importante para a utilização do 

medicamento, ele, o paciente, ele ser orientado, né?, devidamente[...] (Farmacêutico 

8). 

 

 

 

5.2 Perfil de prescrição  

 

Foram selecionadas as seguintes categorias da dimensão perfil de prescrição, a partir 

da análise de conteúdo das falas dos farmacêuticos: orientação ao prescritor, prescrição 

digitalizada, acompanhamento ao paciente, atenção farmacêutica e conciliação 

medicamentosa.  

Os indicadores abordados nesta dimensão foram os seguintes: (a) média do número 

de medicamentos prescritos por prescrição, (b) percentual de medicamentos prescritos que 

constam da REMUME, (c) percentual de medicamentos prescritos pela denominação genérica 

(DCB ou DCI), (d) percentual de prescrições que tinham pelo menos um antiinfeccioso 

prescrito e (e) percentual prescrições completas. Aspectos das entrevistas com os 

farmacêuticos que têm relação com a prescrição de medicamentos foram identificados e 
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apresentados na presente seção. 

Foram observadas 300 prescrições. Todas as prescrições estavam disponíveis para 

análise, devidamente arquivadas e identificadas. A média do número de medicamentos 

prescritos por receita foi de 2,74 (Tabela 3). O percentual de medicamentos prescritos que 

constam da REMUME foi em média 83,5%. O percentual de medicamentos prescritos pela 

denominação genérica (DCB ou DCI) foi de 75,8%. O percentual de prescrições que tinham 

pelo menos um antiinfeccioso prescrito foi de 21,3 %. Nenhuma das prescrições analisadas 

estavam dentro das normas legais vigentes, Lei 5991/1973, RDC 20/2011, Decreto 3.181/99 e 

Lei 9.787/99 (BRASIL, 1973; BRASIL, 1999). 

 

TABELA 3- Resultados dos indicadores de perfil de prescrição, Itaguaí 2016 

Indicadores 

 

Recomendado 

  
Valor  Mín-Máx 

Média do número de 

medicamentos prescritos por 

receita 

 

  < 2,0 (WHO, 1994) 
 

2,74 

 

1,7 – 4,6 

 

% de medicamentos prescritos 

que constam da LME 

 

 

   >70% (MSH, 1997) 

 

 

83,5% 

 

69,7% - 95,9% 

% de medicamentos prescritos 

pela DCB ou DCI 

 

  100% (Lei 9787/99) 75,8% 67,6% - 84,2% 

% de prescrições com pelo menos 

um antiinfeccioso prescrito. 

 

  < 20% (WHO, 

1994) 
21,3% 6,7% - 36,7% 

___________________________________________________________________________ 
Fonte: Elaboração Própria  

*LME: Lista de Medicamentos Essenciais (REMUME, 2010) 

 

 

Análise das prescrições está listada (Tabela 4), onde verificou-se os seguintes 

resultados: média de 91,4% das prescrições sem forma farmacêutica, 60,4% sem duração de 

tratamento, 46,7% sem dose, 10,0% sem identificação do prescritor, 8,7% sem data de 

emissão e 7,4% sem posologia. 

Quanto ao cabeçalho das prescrições, nenhuma apresentava nome e endereço da 

UBS, conforme preconizado Lei N
o
 5991/73 (BRASIL, 1973). Em seu cabeçalho estavam 

impressos: Estado do Rio de Janeiro, Prefeitura de Itaguaí, SMS, logotipos do SUS e da 

Prefeitura de Itaguaí. O carimbo com o nome da UBS estava disposto no verso da prescrição 
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nas duas vias. Quanto ao nome do paciente, se apresentava no “corpo” da prescrição, porém 

em nenhuma das prescrições analisadas foi encontrado o endereço do paciente conforme 

preconizado Lei N
o
 5991/73. 

 

TABELA 4- Resultados dos erros de prescrição das UBS, Itaguaí 2016 

Indicadores Média (%) 
     Faixa  

Mín-Máx (%) 

% de prescrições sem forma farmacêutica 91,40% 70,00% -100,00% 

% de prescrições sem dose/concentração 46,70% 30,00% - 66,70% 

% de prescrições sem posologia 7,40% 0% - 20,00% 

% de prescrições sem duração de tratamento 60,40% 33,40% - 86,70% 

% de prescrições sem identificação do 

prescritor 
10,00% 10,00% - 16,70% 

% de prescrições sem data de emissão 8,70% 6,70% - 16,70% 

___________________________________________________________________________ 

Fonte: Elaboração própria 

 

 

Um dos farmacêuticos citou como desafio a orientação ao prescritor, sendo esta 

ferramenta extremamente importante, visto o alto índice de erros de prescrição verificados na 

análise dos indicadores.  

 

[...] Então, acho que é primeiro, é conversar com o prescritor, né?, é tudo parte da 

prescrição, né?, conforme eu falei anteriormente, ter ali uma prescrição com letra 

legível, né?, uma prescrição que esteja em DCB, né?, denominação comum 

brasileira, né? [...] (Farmacêutico 8) 

 

 

Outro profissional citou a prescrição digitalizada como ferramenta para melhorar a 

utilização e minimizar os erros de prescrição, sendo estes evidenciados através dos 

indicadores de prescrição.  

 

[...] Se o paciente já sai com uma receita digitalizada já é o início de uma grande 
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evolução, que, quando chega até nós, a explicação fica bem mais fácil. Que, às 

vezes, você vem com uma receita, com essa ferramenta, que é uma ferramenta 

importante, que não dá para entender, você tem que ter interpretar [...]. Eu acho 

uma ferramenta principal à receita digitalizada para o acompanhamento melhor e o 

entendimento farmacológico do paciente. (Farmacêutico 5) 

 

 

Em relação aos desafios encontrados na prática, relacionados à utilização de 

medicamentos, 4 entre os 11 farmacêuticos entrevistados, citaram o acompanhamento ao 

paciente. 

 

[...] assim, dentro das UBS é isso que acaba acontecendo, tem o medicamento só 

que não tem o acompanhamento do paciente para saber se ele está utilizando 

corretamente, se ele está aderindo ao tratamento, se tem algum efeito colateral, 

então acaba é sendo um trabalho em vão, né.,[...] (Farmacêutico 7) 

 

 

É... eu acho que um acompanhamento do paciente, né?!, porque a dispensação 

orientada é diferente de acompanhamento farmacoterapêutico, mas um não tá tão 

distante do outro, então, assim a gente fica mais preocupado com a gestão do 

medicamento, com a parte mais técnica do medicamento, que esquece exatamente 

essa parte da utilização de medicamentos, que envolve mais cuidados 

farmacêuticos, envolve mais a clínica. [...]( Farmacêutico 6) 
 

Um farmacêutico relatou a atenção farmacêutica como estratégia para melhorar a 

utilização de medicamentos. 

 

[...] ter um acompanhamento mais próximo do paciente, de repente, uma atenção 

farmacêutica mais organizada para poder conversar melhor com os pacientes [...] 

(Farmacêutico 11). 

 

 

Outro farmacêutico citou como desafio a conciliação de medicamentos. 

 

[...] não é só dispensação, gestão de estoque, é também o acompanhamento, a 

atenção farmacêutica, a conciliação de medicamentos, a orientação ao paciente 

[...] (Farmacêutico 10). 
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6 DISCUSSÃO 

 

6.1 Dimensão organização dos serviços 

 

Quanto ao quantitativo de profissionais trabalhando na SMS e na CAF não há até o 

presente momento descrição na literatura de quantos farmacêuticos devem atuar nesses dois 

segmentos. Já o indicador percentual de UBS que possuem farmacêuticos atuando na 

dispensação, três UBS analisadas não contam com nenhum farmacêutico em seu quadro de 

funcionários. O total de 11 farmacêuticos para 10 UBS configura a ausência de profissional 

em todo período de funcionamento das unidades, visto que a carga horária semanal do 

farmacêutico neste município é de 12x60 h. Segundo a Lei 13.021/2014, que dispõe sobre o 

exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, em seu Art. 6
o
, inciso I “Para o 

funcionamento das farmácias de qualquer natureza, exigem-se a autorização e o licenciamento 

da autoridade competente, além das seguintes condições: ter a presença de farmacêutico 

durante todo o horário de funcionamento” (BRASIL, 2014, pg 1). 

No município, uma das farmácias analisadas dispensa medicamentos sujeitos a 

controle especial, constantes da Portaria 344/98. Fica vedado também a dispensação de 

medicamentos sujeitos a controle especial na ausência do farmacêutico. Essa ausência do 

farmacêutico em tempo integral dificulta a promoção da URM, podendo favorecer a 

ocorrência problemas graves para a saúde do usuário, levar a diminuição da qualidade de vida 

e onerar o sistema de saúde (VOLPATO & PADIAL, 2014). 

A quantidade de recursos humanos pode variar conforme a demanda de atendimentos 

e a complexidade do serviço. (BRASIL, 2009). No município de Itaguaí, a falta de recursos 

humanos foi citada pelos farmacêuticos como um dos principais desafios. Os recursos 

humanos devem ser suficientes para executar tanto as atividades de logística quanto as de 

assistência aos usuários. Os profissionais devem ter formação e competência para 

desempenhar as funções exigidas. Verificou-se que a maioria dos farmacêuticos possui 

especialização, sendo estes capacitados para desenvolver suas funções técnico-gerenciais e 

clínico-assistenciais. Porém, devido ao número reduzido desses profissionais, essas atividades 

ficam prejudicadas.  

Confirmou-se por meio do indicador “percentual de UBS que possuem farmacêuticos 

atuando na dispensação”, a falta de recursos humanos suficientes para as atividades gerenciais 

e assistenciais, questão essa reafirmada nas entrevistas com os profissionais. Uma limitação 

do presente estudo é que não foi verificada, a quantidade de técnicos e/ou auxiliares de 
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farmácia envolvidos na dispensação de medicamentos. Entretanto, os técnicos em farmácia 

não são habilitados para realizar atividades privativas do farmacêutico, tais como a 

dispensação e a atenção farmacêutica.  

Nas entrevistas os farmacêuticos apontaram a falta de reconhecimento técnico, já 

quer não se veem incluídos nas atividades relacionadas à gestão clínica do medicamento. 

BARBERATO, SCHERER & LACOURT (2018) salientam a necessidade do farmacêutico 

para integralidade do serviço, mas reconhecem que o trabalho do farmacêutico tem se 

mantido restrito a gestão técnica do medicamento, o que pode ser decorrente da pouca ênfase 

na clínica dada na formação acadêmica.  

Considerando o tempo de graduação de boa parte dos farmacêuticos que atuam no 

município de Itaguaí, é possível que a formação que tenha ocorrido quando os projetos 

pedagógicos dos cursos de farmácia tinham perfil mais tecnicista, e menos voltado para o 

cuidado em saúde. Tal perfil acaba por resultar em um grande desafio para os profissionais 

que trabalham em equipes de atenção primária, onde a realidade é diversificada.  

Foi identificada a inexistência de plano vigente de educação permanente para 

profissionais (nível médio e superior) que atuam na AF. O Estado do Rio de Janeiro publicou 

em Maio de 2017, o programa estadual de educação permanente 2016/2017, sendo esta a mais 

recente publicação. Em 2018, o MS lançou o manual técnico referente ao Programa para o 

fortalecimento das práticas de educação permanente em saúde no SUS, que tem como um dos 

objetivos “promover a formação e desenvolvimento dos trabalhadores no SUS, a partir dos 

problemas cotidianos referentes à atenção à saúde e à organização do trabalho em saúde” 

(BRASIL, 2018).  

Este manual veio ao encontro ao preconizado pela Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, regulamentada pela Portaria N
o
 1.996, de 20 de agosto de 2007, que 

dispõe sobre as diretrizes para a implementação da Política Nacional de Educação Permanente 

em Saúde. Segundo essa política, os municípios podem se organizar por regiões de saúde, 

formando colegiados regionais, sendo os repasses transferidos do fundo nacional de saúde 

para este colegiado e as ações podem ser realizadas de forma solidária e cooperativa. 

(BRASIL, 2007). Sendo assim, na impossibilidade do município implementar seu plano de 

educação permanente, existe a possiblidade da realização de parcerias com outros municípios 

pertencentes à região de saúde metropolitana I. 

Todos os farmacêuticos relataram nunca terem participado de treinamento na área de 

AF no município. A lei 8080/90 define em seu artigo 14: “Deverão ser criadas Comissões 

Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de ensino profissional 
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superior”. (BRASIL, 1980, pg 4 ).  

A PNM especifica como uma de suas diretrizes o desenvolvimento e a capacitação de 

recursos humanos, cabendo às três esferas gestoras do SUS (BRASIL, 1998). Segundo a 

Portaria 1555/2013, que dispõe do financiamento do componente básico da AF, em seu Art. 4º 

cita: 

As Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Municípios poderão, anualmente, 

utilizar um percentual de até 15% (quinze por cento) da soma dos valores dos 

recursos financeiros, definidos nos termos dos incisos II, III e § 1º do art. 3º, para 

atividades destinadas à adequação de espaço físico das farmácias do SUS no Distrito 

Federal e nos Municípios, à aquisição de equipamentos e mobiliário destinados ao 

suporte das ações de Assistência Farmacêutica e à realização de atividades 

vinculadas à educação continuada voltada à qualificação dos recursos humanos da 

Assistência Farmacêutica na Atenção Básica à Saúde [...] (BRASIL, 2013, art.4, pg 

3). 

 

 

Segundo Volpato & Padial (2014) a falta de atividades vinculadas à educação 

continuada pode favorecer a má aplicação orçamentária por parte dos municípios e a baixa 

efetividade na implantação de ações de utilização de medicamentos (VOLPATO & PADIAL, 

2014).  

A capacitação profissional apareceu nas entrevistas como proposta de melhoria.  

Verificou-se por meio do indicador, “percentual de farmacêuticos que participam de 

treinamento na área de AF”, todos os farmacêuticos mencionaram não terem participado de 

qualquer capacitação promovida pela gestão municipal, sendo reafirmado por meio das 

entrevistas com os profissionais. Com vistas a atender as exigências das políticas públicas, o 

MS elaborou o Programa de Qualificação da AF no SUS (QUALIFAR-SUS). 

A proposta do QUALIFAR-SUS é “contribuir para o aprimoramento, implementação 

e integração das atividades da AF nas ações e serviços de saúde, visando uma atenção 

contínua, integral, segura, responsável e humanizada”. Seu eixo educação visa“ promover a 

educação permanente e a capacitação dos profissionais de saúde para a qualificação das ações 

da AF voltadas ao aprimoramento das práticas profissionais, no contexto das Redes de 

Atenção à Saúde”(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2017). 

No entanto, são cursos e especializações, geralmente realizados na modalidade à 

distância ou semipresenciais, para qualificar profissionais de saúde. O município poderia 

ajudar na divulgação desses cursos, firmar convênios e parcerias do município com 

instituições de ensino superior. É preciso para isto que o profissional farmacêutico seja 

reconhecido como parte integrante da equipe multidisciplinar de saúde. A inserção do 

farmacêutico na equipe foi citada como desafio nas entrevistas. Afim de que os resultados 
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terapêuticos alcançados sejam melhorados, é necessária sua integração e que barreiras 

interprofissionais sejam transpostas. A integração das ações em uma equipe multidisciplinar é 

essencial para garantir a máxima efetividade do tratamento e o mínimo de riscos (DOS 

SANTOS &NITRINIB, 2004; ARAÚJO et. al., 2017). 

A inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional tem como objetivo assegurar 

o URM, principalmente nos casos de doenças crônicas não transmissíveis, ampliando a 

efetiva efetividade no campo das ações de saúde. Também podem ser realizadas, ações 

educativas de modo a conscientizar o usuário de sua doença, prestando todas as informações, 

tais como: a relevância do seguimento adequado do tratamento e uso correto dos 

medicamentos. Importante informar aos demais membros da equipe, a importância e as 

funções do profissional farmacêutico dentro da equipe, de modo a favorecer a integralidade 

do cuidado. A OMS admitiu que o farmacêutico é o profissional que apresenta melhor 

capacitação para coordenar ações destinadas à melhoria do acesso e promoção do URM, 

sendo imprescindível para organizar os serviços de suporte essenciais para o avanço da AF 

(SOLER et.al., 2010; SANTOS ROSA & LEITE, 2017). 

Um dos desafios citados pelos farmacêuticos foi desabastecimento de medicamentos, 

diretamente ligado às etapas do ciclo da AF. Entre as causas de desabastecimento estão: 

planejamento inadequado, programação ineficaz, falha na aquisição, armazenamento 

inadequado e ferramentas gerenciais ineficazes. Este impacta no recurso orçamentário e, 

principalmente, na qualidade e segurança da assistência, com maior impacto para interrupção 

ou adiamento de procedimentos e o consequente aumento dos riscos de doenças. (REIS & 

PERINI, 2008) 

Durante as entrevistas, foi relatado como desafio, o levantamento de dados 

epidemiológicos do município, fundamental para o planejamento da AF, nas etapas de 

programação e aquisição. Através do conhecimento destes dados, é possível determinar quais 

os medicamentos e as quantidades que devem ser dispensadas e distribuídas. (SANTOS, 

ROSA &LEITE, 2017). Para fazer esse levantamento é necessária, uma rede de computadores 

integrada à vigilância epidemiológica do município. 

Foi citado como desafio a falta controle de estoque. O Hórus é o Sistema Nacional da 

Gestão da Assistência Farmacêutica, que é um sistema de informação online, disponibilizado 

para as três esferas e desenvolvido pelo MS.  

O sistema Hórus tem como objetivo “Qualificar a gestão da AF nas três esferas do 

SUS, contribuindo para ampliação do acesso aos medicamentos e a qualificação da atenção à 

saúde prestada à população.” (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2014). Nesse sistema é possível 
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realizar o controle de estoque de todos os medicamentos, emitir relatórios, acompanhar a 

dispensação de medicamentos em tempo real. O município deve aderir ao sistema, solicitar a 

senha, treinar os profissionais que trabalham na farmácia. São necessários suporte de 

informática para o funcionamento do Hórus. 

O município de Itaguaí possui o sistema Hórus e seus profissionais foram treinados. 

O município pactuou a implantação do Hórus em 100% das UBS, segundo Plano Anual de 

Saúde 2016 (PAS, 2016). O MS doou computadores para os municípios, ficando a cargo dos 

mesmos sua instalação e manutenção. Sistema informatizado e internet foram citados nas 

entrevistas como sugestão de melhorias. O município possui centro de processamento de 

dados, porém a falta de internet continua sendo uma queixa dos profissionais. 

Infraestrutura foi citada como um dos desafios. Em 2009, MS publicou um 

documento chamado, “Diretrizes para estruturação de farmácias no âmbito do SUS”. Segundo 

este documento, a infraestrutura tem que ser compatível aos serviços realizados e possuir 

áreas separadas de administração e atendimento ao usuário.   As áreas são distribuídas em: 

área de dispensação, área de estocagem e sala para seguimento farmacoterapêutico. A área de 

dispensação deverá ter no mínimo 10m
2
 e a área de armazenamento no mínimo 6m

2
 

(BRASIL, 2006; BRASIL, 2009). 

Os pisos e paredes devem ser lisos e fáceis de lavar, ter climatização e iluminação 

adequada às atividades desempenhadas. O local limpo e protegido de insetos. Na área de 

dispensação de medicamentos são dispostos balcões, cadeiras, mesas e divisórias suficientes 

para atendimento ao usuário. A área de dispensação conterá: mesa para computador, 

computador, impressora, internet, acesso a banco de dados para consulta, cadeiras, mesas, 

porta bin, ar condicionado, armários, lixeira, estante e termômetro (BRASIL, 2009). 

Quanto à área de estocagem, é necessário que seja restrita e que tenha tamanho 

suficiente, para abrigar estantes com medicamentos e produtos para saúde de modo 

organizado. A área de estocagem deverá dispor de: estantes, armários, mesa, cadeira, 

termômetro, ar condicionado, escada, lixeira, pallets e material de escritório (BRASIL, 2009). 

Pelo que foi apontado nas entrevistas, as orientações do MS, descritas acima, ainda não foram 

seguidas. 

Farmacêuticos citaram como ferramenta capaz de melhorar a utilização de 

medicamentos, o prontuário único eletrônico. O MS por meio da Resolução N
o
 7 de 24 de 

Novembro de 2016 definiu o prontuário eletrônico como modelo de informação para registro 

das ações de saúde na AB e o conceituou como:   
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Um repositório de informação mantida de forma eletrônica, onde todas as 

informações de saúde, clínicas e administrativas, ao longo da vida de um indivíduo 

estão armazenadas, e suas características principais são: acesso rápido aos problemas 

de saúde e intervenções atuais; recuperação de informações clínicas; sistemas de 

apoio à decisão e outros recursos (BRASIL, 2016, art.1,§1). 

 

 

A implantação do prontuário eletrônico nas UBS pode trazer vantagens, tais como: 

evolução na efetividade do cuidado e possível minimização de custos com otimização dos 

recursos, além de aperfeiçoar e automatizar o envio de dados da AB para o MS, contribuindo 

para a qualificação dos sistemas de informações. A introdução do prontuário eletrônico traz 

vantagens, para gestores, profissionais de saúde e cidadãos (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2017). 

O MS comunicou que todos os municípios deveriam fazer a adesão do prontuário 

eletrônico até dezembro de 2016. Doou computadores para implantação, porém, ficariam a 

cargo dos municípios, os gastos com manutenção e internet. Muitos municípios que não 

fizeram a adesão e nem justificaram a não implantação, tiveram canceladas as transferências 

de recursos, referentes ao Componente Variável do Piso da Atenção Básica (PAB Variável). 

Segundo dados do MS, 2.060 (37%) dos municípios brasileiros estão com prontuário 

eletrônico implantado nas UBS, 3.0545 (54,8%) dos municípios brasileiros justificaram a não 

implantação e 456 (8,2%) dos municípios não justificaram (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2018). O município de Itaguaí encontra-se como a maioria dos municípios brasileiros que 

ainda não implantaram o prontuário eletrônico, mas não se tem informação se esta não 

implantação foi devidamente justificada. 

O consultório privativo para atendimento farmacêutico foi mencionado como uma 

das estratégias capazes de melhorar a utilização de medicamentos. Segundo Manual com 

orientações sobre a estrutura física das UBS/ ESF, a sala de seguimento farmacoterapêutico 

terá no mínimo 9m
2 

(BRASIL, 2006). O consultório disporá de infraestrutura mínima para a 

realização das atividades, tais como: mesa com gaveteiro, cadeiras, computador, armário, 

lixeira com tampa e pedal (BRASIL, 2009).  

Além da infraestrutura mencionada, internet para acesso a banco de dados pode ser 

instrumental para sanar dúvidas que possam ocorrer, assim como há necessidade de material 

didático físico para consultas. O ambiente será privativo, de modo a garantir a 

confidencialidade e conforto do usuário, sem interferências externas. Esse investimento é 

considerado baixo se comparado aos benefícios melhora da adesão ao tratamento, 

minimização problemas relacionados a medicamentos e acolhimento. 

Falta de protocolos foi apontada como um dos desafios para a utilização de 



52 

    

  

medicamentos. Uma das estratégias de URM é o estabelecimento de protocolos. Este pode 

conduzir a uma padronização mínima para a utilização, direcionando tratamentos. É um dado 

significativo quando se avalia a qualidade da utilização na rede, sistema ou unidade (SOUZA, 

PORTO & LYRA, 2011).  

A necessidade do uso de protocolos se justifica, visto a alta porcentagem de 

prescrições com pelo menos um antibiótico, encontradas no município. É preciso estabelecer 

protocolo de antimicrobianos para favorecer seu uso racional e diminuir a resistência. Na 

dificuldade de elaborar protocolos, o município poderia utilizar aqueles elaborados pelo MS, 

para doenças mais prevalentes na região. 

Quanto à indagação a respeito das atividades que o farmacêutico executa dentro da 

UBS, a maior parte deles assinalou as opções: receber e armazenar medicamentos e fazer 

gestão de estoque de medicamentos e produtos para saúde. Tais respostas apontam, para um 

protagonismo das ações técnico-gerenciais em detrimento das questões técnico-assistenciais. 

O foco principal continua sendo o medicamento e não o paciente. Sabe-se que tanto as ações 

técnico-gerenciais como as técnico-assistenciais são fundamentais para favorecer o URM e 

ambas devem ser executadas de forma integrada (CORRER, OTUKI & SOLER, 2011; 

MORAIS, NASCIMENTO & GRASSI, 2016).  

Lacunas na formação de farmacêuticos para atividades assistenciais, falta de tempo e 

carga horária insuficiente, acabam por privilegiar as atividades técnico-gerenciais em 

detrimento das atividades clinico-assistenciais. Esse desfecho pode apontar falhas na 

organização dos serviços e na qualificação dos profissionais para exercer esta atividade de 

forma integrada às ações de saúde na rede de atenção, que deve ter como elementos 

condutores a promoção do URM (ARAÚJO et al., 2017). A consequência da priorização de 

ações técnico-gerenciais e não ter a continuidade do cuidado é agir na etapa de utilização, 

apenas na prescrição e dispensação e não no uso e cuidado ao usuário. 

Em relação à pergunta referente à conceituação de utilização de medicamentos, 

poucos farmacêuticos definiram com clareza o que é utilização de medicamentos. Segundo a 

PNM, (1998): utilização de medicamentos compreende prescrição, dispensação e uso de 

medicamentos (BRASIL, 1998).  

Portanto a utilização tem caráter amplo e aborda vários aspectos. Com a dificuldade 

dessa conceituação por parte dos farmacêuticos, as perguntas subsequentes referentes à 

utilização não foram devidamente exploradas. Ressalta-se que o conceito de URM está 

inserido na utilização.  
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6.2 Perfil de prescrição 

 

Os indicadores de perfil de prescrição foram comparados a oito estudos realizados 

em municípios brasileiros, conforme indicado na Tabela 5.  

Em relação à média do número de medicamentos prescritos por receita, verificou-se 

que de 2,74 está acima do aceitável pela OMS, que considera resultados superiores a 2,0 

indicativo de polifarmácia (WHO, 1994). Esse valor não é verdadeiro para pacientes em 

cuidado paliativo.  A média encontrada no município de Itaguaí foi maior do que a encontrada 

no município de Campo Grande (CUNHA, ZORZATTO & CASTRO, 2002) de 2,4, e  de 

Ribeirão Preto (SANTOS & NITRINIB, 2004), 2,2 além de Uruguaiana (BITTENCOURT et 

al., 2017), de 1,7.   

A média do número de medicamentos prescritos pode indicar o uso abusivo dos 

mesmos, resultando em polifarmácia e maior vulnerabilidade, possibilidade de interações 

medicamentosas, reações adversas e problemas relacionados a medicamentos (BANDEIRA 

et.al. 2015). Supõe-se que a idade influencia este indicador, visto que o consumo de 

medicamentos geralmente aumenta conforme a idade, devido à presença de várias 

comorbidades.  

O indicador “percentual de medicamentos prescritos que constam da REMUME” 

visa medir a adesão às listas de medicamentos essenciais pelos prescritores, e é um indicador 

de qualidade das prescrições, uma vez que estas listas são elaboradas a partir de dados 

epidemiológicos e de critérios de eficácia, segurança e qualidade dos medicamentos (DAL 

PIZZOL et.al., 2010). 

Utilizou-se como referência a Lista de Medicamentos Essenciais a REMUME 2010, 

visto que a REMUME 2016 fora publicada no Jornal Oficial do Município de Itaguaí N
0o

 576 

de Junho/2017, porém não fora impressa, divulgada e não estava disponível aos profissionais 

de saúde e usuários nas UBS (ITAGUAÍ, 2017). O município conta com Comissão de 

Farmácia e Terapêutica (CFT) legalmente instituída através da Lei Municipal N
o
 3378/2015 

(BRASIL, 2015). Município alega falta de recursos para impressão da nova REMUME, além 

desse fato houve mudança na coordenação da assistência farmacêutica do município. A nova 

coordenação instituiu nova CFT para a revisão da REMUME 2016. 
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TABELA 5- Indicadores de utilização de medicamentos em municípios brasileiros  

_______________________________________________________________________________ 
Fonte: Elaboração própria 

*NA: Não aplicável 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de prescrição 

Número de 

medicamentos 

prescritos 

% de medicamentos 

prescritos que 

constam na Lista de 

Medicamentos 

Essenciais 

 

% de 

medicamentos 

prescritos pela 

denominação 

genérica (DCB 

ou DCI) 

% de 

prescrições com 

pelo menos um 

antiinfeccioso 

Itaguaí (RJ), 2017 2,74 83,5 75,8 21,3 

Anápolis (BORGES 

&SILVA, 2010) 
2,4 81,7 82,1 27,0 

Campo Grande (CUNHA, 

ZORZATTO & CASTRO, 

2002) 

2,3 92,7 84,3 27,4 

Ijuí (BANDEIRA et.al. 2015) 2,4 94,0 90,2 14,4 

Ribeirão Preto (SANTOS & 

NITRINIB, 2004) 

2,2 83,4 30,6 21,3 

 

Uruguaiana 

(BITTENCOURT et.al. 

2017) 

1,7 67,7 75,5 9,7 

Rio Grande do Sul (DE 

BERNARDI, BIEBERBACH 

& THOMÉ, 2006) 

2,0 76,0 64,0 NA 

Santa Catarina (SOUZA et.al. 

2012) 
2,4 80,9 86,8 19,0 

     Ibiporã (GIROTTO & 

SILVA, 2006) 
2,0 58,4 70,2 22,0 
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O resultado de 83,5% de medicamentos constantes da REMUME 2010 nas 

prescrições analisadas foi maior que a média nacional de 78,3% (BRASIL, 2005) e que a de 

municípios como Anapólis (81,7%) (BORGES & SILVA, 2010) e, inferior à encontrada no 

município de Ijuí (94,0%) (BANDEIRA et. al., 2015). Porém, a média do município de 

Itaguaí foi maior do que a encontrada no município de Ibiporã (58,4%) (GIROTTO & SILVA, 

2006). A OMS preconiza que o indicador não seja menor que 70% (MSH, 1997), portanto o 

resultado encontrado foi acima do padrão adotado. Apesar do município não promover 

educação continuada, os prescritores conhecem a REMUME de Itaguaí e reconhecem como 

instrumento norteador da prescrição. 

A baixa adesão à REMUME pode impactar no aumento de recursos destinados à 

compra de medicamentos, proveniente da Judicialização da saúde, diminuindo o acesso 

àqueles considerados essenciais para as doenças mais prevalentes do município. Os índices 

baixos para esse indicador indicam possíveis problemas relacionados à seleção, programação 

e aquisição, fazendo-se necessário a execução de medidas corretivas na AF, visando à 

melhoria no acesso e URM. A baixa de adesão às listas geralmente é devido a não adesão dos 

prescritores aos medicamentos selecionados e ao desconhecimento da REMUME em função 

da não divulgação e disponibilidade (GIROTTO & SILVA, 2006).  

O indicador “percentual de medicamentos prescritos pela denominação genérica 

(DCB ou DCI)”, visa avaliar a porcentagem de medicamentos prescritos que estão em 

concordância com o descrito na Lei Federal Nº 9.787/99 de 10/02/99, que dispõe sobre a 

utilização de nomes genéricos em produtos farmacêuticos. 

 

 
As aquisições de medicamentos, sob qualquer modalidade de compra, e as 

prescrições médicas e odontológicas de medicamentos, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde – SUS, adotarão obrigatoriamente a Denominação Comum Brasileira 

(DCB) ou, na sua falta, a Denominação Comum Internacional (DCI) (BRASIL, 

1999, art.3, pg 2). 

 

 

Pode-se avaliar o grau de conhecimento do prescritor e do cumprimento desta 

legislação (DE BERNARDI, BIEBERBACH & THOMÉ, 2006). Segundo a legislação acima 

citada, todos os medicamentos prescritos deverão estar conforme a denominação genérica 

(DCB ou DCI). 

O resultado de 75,8% foi abaixo do descrito em estudo realizado em Santa Catarina 

(86,8%) (GIROTTO & SILVA, 2006) e do relatado em trabalho feito em Ijuí (90,2%) 

(BANDEIRA et.al., 2015), mas foi superior ao encontrado no Rio Grande do Sul (64%) (DE 
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BERNARDI, BIEBERBACH & THOME, 2006).  

Os resultados do presente estudo apontam uma possível falha na divulgação e 

informação da importância da adesão pela DCB e a consequente implicação no acesso a 

medicamentos, devido à falta de opção de intercambiabilidade de um medicamento mais 

barato e de mesma segurança, qualidade e eficácia que o medicamento referência. A não 

adesão à DCB ou DCI pode criar complicações ao paciente, na identificação do medicamento 

devido a grande variedade de nomes comerciais e genéricos no mercado brasileiro 

(MASTROIANNI, 2009; VOLPATO & PADIAL, 2014). 

O número elevado de associações no mercado brasileiro pode dificultar a prescrição 

médica, sejam por falhas na formação profissional ou dificuldades em consultar a DCB, 

podendo haver tendência à prescrição pelo nome comercial. A prescrição pela DCB ou DCI, 

tem entre os benefícios primordiais: a informação isenta sobre medicamento, sem pressão da 

indústria farmacêutica por meio dos materiais de propaganda e queda de preços na aquisição 

de medicamentos (BORGES & SILVA, 2010; SANTOS & NITRINIB, 2004). 

O indicador “percentual de prescrições com pelo menos um antiinfeccioso”, permite 

verificar o grau de prevalência de prescrição de antibióticos. A média encontrada deste 

indicador foi acima do preconizado pela OMS, de 20% (WHO, 1994). Não é possível afirmar 

que o município possui um bom controle nesse aspecto, e que há uma provável relação com o 

perfil dos prescritores. Esta média (21,3%) está abaixo da encontrada em estudo realizado em 

Anápolis (27%) (BORGES & SILVA, 2010) abaixo do valor encontrado em Campo Grande 

(27,4%) (CUNHA, ZORZATTO & CASTRO, 2002), mas acima do encontrado em estudo 

realizado em Uruguaiana (9,7%) (BITTENCOURT et al. 2017). 

O esforço na promoção do uso racional de antiinfecciosos se justifica frente às 

consequências médicas e ecológicas, aumento nos custos diretos e indiretos associados a 

maior morbidade e à dificuldade de tratar bactérias resistentes (ABRANTES et al. 2007; 

BRASIL, 2010). 

A prevalência das infecções e a consequente utilização de antiinfecciosos para tratá-

los acarretam muitas falhas de prescrição, associados à incerteza do diagnóstico e à falta de 

conhecimento farmacológico (BORGES & SILVA, 2010). 

Quanto ao indicador “percentual de prescrições completas”, verificou-se que 

nenhuma das prescrições analisadas está de acordo com Lei 5991/73 que cita em seu artigo 

35: 

 

Art. 35 - Somente será aviada a receita: 
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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 e, expressamente, o 

modo de usar a medicação; 

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

residência, e o número de inscrição no respectivo Conselho profissional. 

 

 

Nenhuma das prescrições analisadas possuía endereço da UBS. O nome da UBS é 

feito através de um carimbo, muitas vezes aposto no verso da prescrição. Esse procedimento 

dificulta a identificação do local de origem da prescrição, visto que para pacientes em uso de 

medicamentos para doenças crônicas é necessário, que no mês subsequente, o mesmo leve a 

cópia da prescrição para a farmácia, esta muitas vezes sem o carimbo da UBS de origem. A 

falta dessa informação dificulta a própria comunicação entre paciente e instituição. Em 

nenhuma das prescrições estava descrito o endereço do paciente. Em caso de dispensação 

equivocada ou quaisquer outros problemas, não haveria como entrar em contato com esse 

paciente.  

Em estudo realizado no município de Lajeado (RS) (LASTE et al, 2013), em 96,6% 

das prescrições analisadas havia o nome do paciente, porém em apenas 1% das prescrições foi 

possível encontrar o endereço do paciente. O endereço do prescritor apareceu em apenas 3,8% 

das prescrições. Zanetti e col. (2017) demonstraram que todas as prescrições analisadas 

possuíam nome do paciente, mas apenas 40,2% apresentavam endereço do paciente e 82,6% 

apresentavam endereço do prescritor que parte das prescrições, incluindo as do município de 

Itaguaí, não apresenta endereço do paciente ou endereço do prescritor, demonstrando o quão 

difícil é essa comunicação entre unidade de saúde e usuário. 

Quanto ao “percentual de prescrições que não tinham identificação do prescritor”, 

neste estudo apenas um décimo das prescrições estavam sem identificação do prescritor, 

menor que o encontrado no município de Ijuí (11,1%) (BANDEIRA et.al., 2015) e menor que 

no município de Araraquara (16,0%) (MASTROIANNI, 2009). Importante frisar que tanto a 

ausência de identificação do prescritor quanto à ausência de data de emissão podem levar a 

fraudes e falsificação de prescrições. Trata-se de uso ilícito e/ou abusivo de medicamentos 

(MASTROIANNI, 2009). 

Quanto ao percentual de prescrições sem data, foi encontrado um valor de 8,7%. 

Valor maior que do município de Ijuí (1%) (BANDEIRA et.al., 2015) e menor do que de 

Araraquara (12,6%) (MASTROIANNI, 2009).  Apesar haver um número relativamente baixo 

de prescrições com ausência da data, o município de Ijuí, que possuí população inferior e um 
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número menor de profissionais que Itaguaí, encontrou um percentual muito menor. Porém em 

Araraquara que é maior e tem mais profissionais que o município de Itaguaí, apresentou maior 

proporção. Isso pode estar relacionado à quantidade de profissionais, a diversificação de 

formação, a questão da educação continuada.  

Em relação ao modo de usar as informações: o erro mais encontrado nas prescrições 

foi o percentual de prescrições sem forma farmacêutica, seguido de duração de tratamento. 

Em estudo realizado no município de Araraquara (MASTROIANNI, 2009), o erro mais foi 

percentual de prescrições que não tinha duração de tratamento (51,2%). O percentual de 

prescrições que não tinha duração do tratamento foi o segundo erro mais encontrado com 

60,4% no presente estudo. Em estudo realizado em Minas Gerais (VALADÃO et.al, 2008), o 

erro mais prevalente foi duração de tratamento (79% a 81%), seguido de ausência de 

concentração (67% a 78%). Estudo realizado em Ribeirão Preto (ZANETTI, MARCHETTI & 

ANDRADE, 2017), encontrou erro mais comum à ausência de posologia (37%), seguido de 

forma farmacêutica e dose (30%).  

Nesses estudos, o erro mais prevalente se refere à duração de tratamento. Como 

consequência há possibilidade de ineficácia do tratamento e/ou resistência medicamentosa 

devido ao curto período de tempo. Se administrado por um tempo mais prolongado, 

probabilidade de reação adversa a medicamento e intoxicação. Quanto ao erro de forma 

farmacêutica está relacionado com a farmacocinética do fármaco, seu tempo e duração da 

ação, podendo também culminar em ineficácia ou reação adversa a medicamento. 

Neste estudo foi possível detectar a ausência de informações sobre medicamentos nas 

prescrições, que pode dificultar o entendimento da prescrição pelo dispensador, alterando a 

qualidade da dispensação, etapa esta fundamental no ciclo da AF. Essa falha pode ocasionar 

desperdício, falta de eficácia e segurança no tratamento terapêutico, além de erros de 

medicação e uso irracional dos medicamentos (BANDEIRA et.al., 2015; MASTROIANNI, 

2009). É necessário adotar medidas educativas para minimizar os erros de prescrição. 

Outro desafio citado pelos entrevistados, foi orientação ao prescritor. É preciso que o 

farmacêutico mostre os resultados deste estudo e sensibilize o prescritor, por meio de 

instrumentos legais, a obrigatoriedade de se prescrever pela DCB, prescrever os 

medicamentos que foram selecionados pela REMUME, reavaliar o uso de antimicrobianos e 

guardá-los somente para aqueles casos onde se faz necessário e colocar na prescrição todos os 

itens obrigatórios pela Lei N
o
 5991/73. O farmacêutico deverá construir estratégias educativas 

para prescritor e usuário. 

A prescrição digitalizada foi citada como ferramenta para melhorar a utilização de 
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medicamentos.  A prescrição é uma ordem escrita por profissional habilitado e uma 

ferramenta para assegurar o URM, evitando erros de dispensação de medicamentos, abuso ou 

uso ilícito. Verifica-se nos resultados dos indicadores quantitativos, que nenhuma das 

prescrições estava completa, sendo mais prevalentes erros referentes à forma farmacêutica e 

tempo de tratamento. Com essa ferramenta, poder-se-ia minimizar essas falhas e aumentar a 

segurança na utilização de medicamentos (MASTROIANNI, 2009). Há softwares próprios 

para este fim, que só permitem a impressão da prescrição, uma vez que todos os campos 

estiverem preenchidos, impedindo erros na prescrição por falta de informação. Essa 

ferramenta facilita sua legibilidade, diminuindo erros associados à dispensação. Para que este 

instrumento seja efetivo, é necessário computador e impressora nos consultórios, além de 

cartuchos para impressora e papel suficientes a demanda de atendimentos (MASTROIANNI, 

2009). Esses materiais de informática ainda são deficientes no município avaliado.  

Outro desafio mencionado foi acompanhamento ao paciente ou acompanhamento 

farmacoterapêutico. A RDC 610/2015, define como acompanhamento farmacoterapêutico:  

 

Serviço pelo qual o farmacêutico analisa as condições de saúde e tratamento do 

paciente, com o objetivo de prevenir e resolver problemas da farmacoterapia, e 

garantir que os resultados terapêuticos sejam alcançados, por meio da elaboração de 

um plano de cuidado e acompanhamento do paciente (BRASIL, 2015, p.6). 

 

. 

A atenção farmacêutica citada nas entrevistas como estratégia, privilegia a 

orientação, o acompanhamento farmacoterapêutico e a interação direta entre o farmacêutico e 

usuário (PEREIRA & FREITAS, 2008). É conceituada pela PNAF, (2004) como: 

 

[...] considerada como um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto 

da Assistência Farmacêutica e compreendendo atitudes, valores éticos, 

comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades 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. Esta interação também deve envolver as 

concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, 

sob a ótica da integralidade das ações de saúde. (PNAF, 2004, p.1) 

  

 

De acordo com a RDC 44 de 17 de Agosto de 2009, que dispõe sobre Boas Práticas 

Farmacêuticas e prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias, citam em seu 

artigo 64: “Devem ser elaborados protocolos para as atividades relacionadas à atenção 

farmacêutica, incluídas referências bibliográficas e indicadores para avaliação dos resultados. 

E essas atividades devem ser documentadas” (BRASIL, 2009, art.64, pg 7).  
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Este serviço, ao ser oferecido, deverá constar da Licença de Funcionamento da 

unidade, devendo estar sujeito a inspeções da autoridade sanitária. A atenção farmacêutica 

então visa à promoção do URM, objetivando a melhoria de qualidade de vida do usuário 

(BRASIL, 2009). 

A conciliação de medicamentos foi outro desafio mencionado pelo farmacêutico. 

Segundo RDC 610/2015, conciliação medicamentosa é definida como:  

 

Serviço realizado quando o paciente transita pelos diferentes níveis de atenção ou 

por distintos serviços de saúde, com o objetivo de diminuir as discrepâncias não 

intencionais. Para tanto, elabora-se uma lista precisa de todos os medicamentos 

(nome ou formulação, concentração/dinamização, forma farmacêutica, dose, via e 

horários de administração, duração do tratamento), utilizados pelo paciente, 

comparando as informações do prontuário, da prescrição, do paciente, de 

cuidadores, entre outras fontes (BRASIL, 2015, p.6). 

 

 

Na atenção básica, esse serviço é realizado pelo farmacêutico após alta hospitalar, 

com o objetivo de conciliar todos os medicamentos prescritos no hospital com aqueles 

prescritos na AB, ou em uso pelo usuário antes da admissão hospitalar (BRASIL, 2014). A 

conciliação é importante, no sentido de /minimizar erros de medicação, RAM e aumentar a 

segurança do paciente. 

Importante salientar que nenhum dos farmacêuticos entrevistados, citou dispensação 

como aspecto importante para a utilização de medicamentos, provavelmente muito pela 

dificuldade de conceituação e entendimento do que é utilização de medicamentos. Verificou-

se que a análise qualitativa e a percepção dos farmacêuticos acerca da utilização corroboraram 

com os problemas encontrados na análise quantitativa.  

Como limitações deste estudo pode-se mencionar primeiramente a falta de 

informações acerca dos usuários de medicamentos; se sabem ou não utiliza-los e se entendem  

a prescrição, em segundo lugar  inviabilizam mensurar se os erros e omissões das prescrições 

influenciam no resultado do tratamento desses usuários. Outra questão em virtude da mudança 

do perfil de morbidade da população, alguns problemas de prescrição podem não ser 

detectados pelos indicadores da OMS. Essa alteração pode ser refletida, principalmente no 

indicador número médio de medicamentos prescritos por receita, dando uma idéia de 

polifarmácia, quando na verdade o numero de comorbidades é que aumentou. 

As recomendações acerca do uso racional de s de ações ao gestor local estão dispostas 

em Apêndice 6. 
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7 CONCLUSÃO 

  

Sobre a abordagem metodológica utilizada no presente estudo, pode-se afirmar que a 

pesquisa qualitativa qualificou os achados dos indicadores e trouxe elementos explicativos. 

Além disso, as entrevistas com os profissionais farmacêuticos trouxeram a perspectiva dos 

agentes, tirando o caráter prescritivo das avaliações. Importante ressaltar que literatura com 

essa abordagem é escassa, tendo trabalhos que falam especificamente sobre a análise de 

prescrições e outros com a perspectiva do farmacêutico.  

O estudo apontou que os indicadores de prescrição, média do número de 

medicamentos prescritos por receita; porcentagem de medicamentos prescritos pela DCB; 

porcentagem de prescrições que tinham pelo menos um antiinfeccioso, preconizados pela 

OMS, não foram satisfatórios. A porcentagem de prescrições completas em relação aos 

aspectos legais obrigatórios também não estava em conformidade. A Utilização de 

medicamentos no município de Itaguaí apresenta irregularidades significativas na etapa de 

prescrição o que pode levar a falhas na terapia 

A partir do diagnóstico realizado, pode-se propor como orientação aos prescritores, à 

adoção de protocolos para antimicrobianos, a fim de minimizar o aparecimento de resistência 

microbiana, e o emprego da prescrição digitalizada. 

Através da análise qualitativa foi possível conhecer o perfil do farmacêutico do 

município, verificar seus principais desafios na prática e propor estratégias para melhorar a 

utilização de medicamentos. A AF municipal apresenta deficiências em infraestrutura, 

recursos humanos, serviços clínico-assistenciais sendo necessária sua reestruturação. A partir 

desse estudo pode-se realizar um diagnóstico a fim de detectar falhas, subsidiar informações 

aos gestores e propor ações e recomendações acerca dos problemas encontrados e citados 

pelos farmacêuticos. 

A partir das entrevistas, foi possível conhecer os desafios da utilização de 

medicamentos, através da visão dos profissionais comparando-os a indicadores. Verificaram-

se aspectos organizacionais, de modo a conhecer e entender o cenário atual da utilização de 

medicamentos municipal, a partir dos quais se elaborou as recomendações. Traçaram-se 

recomendações e sugeriram-se ações de modo a promover URM, de modo a auxiliar o gestor 

no processo de tomada de decisão. Com base nos resultados foi redigida uma nota técnica 

(apêndice 6) para ser entregue ao Secretário de Saúde do município de Itaguaí.  

São necessárias intervenções no sentido de qualificar a assistência farmacêutica, em 

particular, a utilização de medicamentos no município.  As informações fornecidas ao gestor 
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podem subsidiar a elaboração de políticas públicas de saúde e ferramentas de avaliação em 

saúde de modo a favorecer o acesso, a utilização de medicamentos e promover o uso racional. 

Novos estudos são necessários para se conhecer as demais etapas do ciclo da assistência 

farmacêutica municipal, no intuito de cumprir com o descrito em uma das diretrizes da PNM, 

de modo a proporcionar maior integralidade e equidade das ações de saúde. 
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9 APÊNDICES 

 

9.1 Declaração de Anuência 
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9.2 Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para Farmacêutico 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO PARA OS 

FARMACÊUTICOS 

 

  

Prezado participante, você está sendo convidado (a) a participar da pesquisa “A utilização de 

medicamentos no município de Itaguaí /RJ”, desenvolvida por Mônica de Souza Couto, 

discente do Mestrado Profissional em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica, 

da Universidade Federal Fluminense, sob orientação da Professora Dra. Elaine Silva Miranda 

e Professora Dra. Gabriela Costa Chaves. 

O objetivo central do estudo é investigar, no âmbito da assistência farmacêutica, a etapa da 

utilização de medicamentos sob a perspectiva de farmacêuticos que atuam em município de 

médio porte do estado do Rio de Janeiro. Ela é voluntária, isto é não é obrigatória, e você tem 

plena autonomia para decidir se quer ou não participar, bem como retirar sua participação a 

qualquer momento. Você não será penalizado de nenhuma maneira caso decida não consentir 

sua participação, ou desistir da mesma. Contudo, ela é muito importante para execução da 

pesquisa.  

Serão garantidas a confidencialidade e a privacidade das informações prestadas por você. 

Qualquer dado que possa identificá-lo será omitido na divulgação dos resultados da pesquisa, 

e o material será armazenado em local seguro. A qualquer momento, durante a pesquisa, ou 

posteriormente, você poderá solicitar do pesquisador informações sobre sua participação e/ou 

sobre a pesquisa, o que poderá ser feito através dos meios de contato explicitados neste 

Termo. 

A sua participação consistirá em responder perguntas de um roteiro de entrevista à 

pesquisadora do projeto. O tempo de duração da entrevista é de aproximadamente 30 minutos. 

As entrevistas serão gravadas, transcritas e armazenadas, em arquivos digitais, mas somente 

terão acesso à pesquisadora e suas orientadoras.  

Ao final da pesquisa, todo o material será mantido em arquivo, por pelo menos 5 anos, 

conforme Resolução 466/12 e orientação do CEP/UFF. 

O benefício relacionado com a realização desta pesquisa é o de conhecer a etapa de utilização 
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de medicamentos no município de Itaguaí. Como consequência serão propostas ações para 

melhoria da assistência farmacêutica municipal. 

Os riscos associados são mínimos, relacionados a uma possível exposição a partir de 

informações fornecidas na entrevista. No sentido de minimizar estes riscos, se assegurará o 

anonimato dos entrevistados. O pesquisador compromete-se em suspender imediatamente a 

entrevista caso seja notado qualquer desconforto por parte do entrevistado. 

Cabe esclarecer que não há custos relacionados à sua participação no estudo. Neste sentido, 

não está previsto pagamento pela sua participação. 

Você receberá uma via deste termo onde consta telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer 

momento. Informo que todas as páginas deverão ser rubricadas pelo participante da pesquisa e 

pelo pesquisador responsável (ou pessoa por ele delegada e sob sua responsabilidade). Sendo 

a última página assinada pelo participante da pesquisa e pelo pesquisador responsável. 

A qualquer momento, durante a pesquisa, ou posteriormente, você poderá solicitar ao 

pesquisador informações sobre sua participação e/ou sobre a pesquisa, o que poderá ser feito 

através dos meios de contato explicitados no Termo. 

Os resultados serão divulgados em palestras dirigidas ao público participante, relatórios 

individuais para os entrevistados, artigos científicos e na dissertação. 

Em caso de dúvida quanto à condução ética do estudo, entre em contato com o Comitê de 

Ética em Pesquisa da UFF. O Comitê de Ética é a instância que tem por objetivo defender os 

interesses dos participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 

desenvolvimento da pesquisa dentro dos padrões éticos. Dessa forma, o comitê tem o papel de 

avaliar e monitorar o andamento do projeto de modo que a pesquisa respeite os princípios 

éticos de proteção aos direitos humanos, da dignidade, da autonomia, da não maleficência, da 

confidencialidade e da privacidade. 
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Se você leu este termo de consentimento livre e esclarecido (ou se ele lhe foi explicado), todas 

as suas dúvidas/ perguntas foram esclarecidas e você concorda em participar deste estudo, 

favor assinar seu nome abaixo. 

 

_________________________________ ______________________________________ 

Nome do participante (em letra de forma)  Assinatura do participante e data 

 

 

__________________________________  __________________________________ 

Nome do responsável pela condução do             Assinatura da responsável e data                         

Estudo (em letra de forma) 

 

 

_________________________________ __________________________________ 

Nome da testemunha (em letra de forma)   Assinatura da testemunha e data  

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa/UFF:  

Tel e Fax : (21) 2629-9189 

E-mail: ética@vm.uff.br 

Endereço: Rua Marquês do Paraná, 303 4
0
andar CEP: 24.030-210 Niterói Rio de Janeiro. 

 

Contato de pesquisador: Mônica de Souza Couto 

Tel: (21) 996476222 

Email: monicascouto@gmail.com 

Endereço: Rua Carumbé Entrada: 486 casa: 20 Realengo – RJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:monicascouto@gmail.com
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9.3 Questionário Semiestruturado para Farmacêuticos 

 

 

Unidade Básica de Saúde:___________________________________________________ 

Data da entrevista:_____/_____/_______ 

Horário do início da entrevista: _____:_____ 

Horário do fim da entrevista: _____:_____ 

 

INFORMAÇÕES GERAIS  

 

A. Nome do entrevistado:_______________________________________________ 

B. Idade:____________________________________________________________ 

C. Grau de escolaridade: 

(     ) Superior Completo    (     ) Especialização    (    ) Mestrado  (     ) Doutorado 

Se possui Especialização, Mestrado e Doutorado qual a área:________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

D. Tempo de formação acadêmica: ________________________________________ 

E. Tempo de experiência profissional:_____________________________________ 

F. Há quanto trabalha no Município de Itaguaí:______________________________ 

G. Qual o regime de contratação: 

(    ) Estatutário        (    ) CLT            (    ) Comissionado      (    ) Contratado 

 

1. Para você o que é utilização de medicamentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Quais os desafios encontrados na sua prática na UBS relacionados à utilização de 

medicamentos? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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3. Quais as atividades que poderiam ser feitas para melhorar a utilização de medicamentos na 

sua prática dentro da UBS? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Quais recursos/estratégias/ferramentas você considera que seja(m) necessário(s) para que 

as melhorias na utilização de medicamentos possam ser realizadas? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

5. Quais são as atividades que executa dentro da farmácia da Unidade Básica de Saúde? 

(     ) Receber e armazenar  medicamentos 

(     ) Fazer gestão de estoque de medicamentos e produtos para saúde 

(     ) Acompanhamento farmacoterapêutico na unidade de saúde 

(     ) Realizar conciliação de medicamentos 

(     ) Planejar e promover capacitações e treinamento de auxiliares de farmácia 

(     ) Promover ações que disciplinem a prescrição, dispensação e consumo visando o Uso     

Racional de Medicamentos. 

(     ) Realizar ações de educação em saúde voltadas para a comunidade 

(     )Outros:_________________________________________________________________ 

 

 

6. Quais os desafios encontrados relacionados às suas atividades? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9.4 Formulário de Pesquisa 1: Centro de saúde público: uso racional de medicamentos 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 1. CENTRO DE SAÚDE PÚBLICO: USO RACIONAL 

DE MEDICAMENTOS 
 

 

          Unidade: _________________________________________         Data:___________________________________________ 

 

Sexo do (a) paciente 

M/F 

No de 

medicamentos 

prescritos 

Antiinfecciosos 

prescritos  

Sim=1, Não=0 

%prescrições 

completas 

Sim=1, Não=0 

Número de 

medicamentos 

prescritos na Lista 

de Medicamentos 

Essenciais 

Número de 

medicamentos 

prescritos por nome 

genérico 

(DCB/DCI) 

[A] [B] [C] [D] [E] [F] 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
[A¹] = Total de casos = [B¹] = Soma de 

B= 

[C¹] = Soma de 

C= 

[D¹] = Soma de D= [E¹] = Soma de D= [F¹]=Soma F=  

[A²] = Total de 

mulheres = 

[B²] = Número 

médio de 

medicamentos = 

C¹÷ A¹= 

[C²] = % 

antiinfecciosos = 

C¹ ÷ A¹x100= 

[D²] = % 

prescrições 

completas x 

30/100= 

[E²] = % LME = E¹ 

÷ B¹x100= 

[F²]=% DCI = F¹÷ B¹ 

x 100 = 

[A³] = % de mulheres = 

B²÷ B¹x100= 
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Nota:  

 

Das prescrições arquivadas, selecione 30 pacientes atendidos nos últimos 12 meses (R = amostragem 

retrospectiva). Se não houver arquivo disponível, selecione 30 pacientes que estejam com tratamento em curso 

(P = amostragem prospectiva). Processo de amostragem descrito nas páginas 27-28 do Manual. 

[A] Anote o número de casos [A¹] e o número de mulheres [A²]. Calcule a porcentagem de mulheres dividindo o 

número total de mulheres [A²] pelo número total de casos [A¹] e multiplicando por 100. 

[B] Anote o número de medicamentos (entidade química, DCI/DCB, nome genérico) prescritos. Combinação de 

fármacos numa mesma unidade farmacêutica conta como um medicamento. Desconsiderar produtos de 

preparação caseira, como chás. Some o número de medicamentos prescritos [B¹]. Calcule o número médio de 

medicamentos prescritos [B²] dividindo o número de medicamentos prescritos [B¹] pelo número de casos [A¹]. 

[C] Escreva “1” se qualquer antiinfecciosos foi prescrito para o paciente (excluindo tuberculostáticos e 

hanseniostáticos) e “0” caso contrário. Some o total de casos que receberam antiinfecciosos [C¹]. Calcule a 

porcentagem de casos com antiinfecciosos [C²] dividindo o número de casos com antiinfecciosos [C¹] pelo 

número de casos [A¹] e multiplicando por 100. 

[D] Anote o número de prescrições que contém pelo menos dose/intervalo de tomada, (posologia), duração do 

tratamento e via de administração para cada medicamento. Conte somente se todos os medicamentos atenderam 

todos os critérios. O some o número total [D
1
] 

 [E] Anote o número de medicamentos prescritos que estejam na Lista de Medicamentos Essenciais (Remume). 

Some o número total de medicamentos prescritos que estejam na Remume [E¹]. Calcule a porcentagem de 

medicamentos prescritos na Remume [E²] dividindo o número de medicamentos prescritos que estejam na 

Remume [E¹] pelo número total de medicamentos prescritos [B¹] e multiplicando por 100. 

[F] Anote o número de medicamentos prescritos pela DCI ou DCB (nome genérico). Some o número total de 

medicamentos prescritos pela DCI ou DCB [F¹]. Calcule a porcentagem de medicamentos prescritos pela DCI ou 

DCB [F²] dividindo o número de medicamentos prescritos pela DCI ou DCB [F¹] pelo número de medicamentos 

prescritos [B¹] e multiplicando por 100. 

 

 

Adaptado de: Avaliação da assistência farmacêutica no Brasil: estrutura, processo e resultados /Organização Pan-

Americana da Saúde, Organização Mundial da Saúde.  Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
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9.5 Formulário de Pesquisa 2: Farmácias/ dispensários dos centros de saúde públicos 

 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 2. FARMÁCIAS/DISPENSÁRIOS DOS CENTROS DE SAÚDE 

PÚBLICOS 
 

Unidade: _______________________________________ Data:___________________________________________ 

 

Dose/concentração Forma farmacêutica Posologia Duração do 

tratamento 

Identificação do 

prescritor (*) 

Data de emissão 

Sim=1, Não=0 Sim=1, Não=0 Sim=1, Não=0 Sim=1, Não=0 Sim=1, Não=0 Sim=1, Não=0 

1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      

14.      

15.      

16.      

17.      

18.      

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      
 

 

     

 

(*) Para o item identificação do prescritor, considerou-se como Sim (1) se a prescrição contiver: nome do profissional, inscrição 

no conselho profissional, assinatura e marcação gráfica (carimbo). 

 

 

 

Adaptado de: Avaliação da assistência farmacêutica no Brasil: estrutura, processo e  resultados /Organização Pan-Americana da 

Saúde, Organização Mundial da Saúde.  Brasília: Ministério da Saúde, 2005. 
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9.6  RECOMENDAÇÕES SOBRE USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

NOTA TÉCNICA 

 

Itaguaí, xxx de xxxxxxxxxx de 2018 

 

 

1. Título : Recomendações uso racional de medicamentos 

2. Palavras chave: Assistência Farmacêutica. Política Nacional de Medicamentos. Utilização de 

Medicamentos 

3. Legislações pertinentes: Portaria n° 3.916 /1998. Resolução n° 338/ 2004 

4. Objetivo: Elaborar recomendações e ações ao gestor municipal, a fim de reestruturar 

assistência farmacêutica e favorecer o uso racional de medicamentos a partir do conhecimento 

da etapa utilização de medicamentos. 

______________________________________________________________________ 

5. Introdução 

 

Com a Política Nacional de Medicamentos (PNM) se iniciou o processo de definição 

de atribuições das três esferas de governo e a organização dos serviços para garantir o acesso 

aos medicamentos no Sistema Único de Saúde. A política Nacional de Assistência 

Farmacêutica (PNAF), em 2004, forneceu os critérios para a qualificação em âmbito 

municipal e para a organização dos serviços da Assistência Farmacêutica (AF) (OLIVEIRA & 

LEITE, 2014). 

Dentre as atribuições no âmbito municipal, segundo PNM estão: coordenar e 

executar a assistência farmacêutica; promover o uso racional de medicamentos; treinar e 

capacitar os recursos humanos; assegurar a dispensação adequada dos medicamentos; definir 

a relação municipal de medicamentos essenciais; assegurar o suprimento dos medicamentos; 

investir na infraestrutura de centrais farmacêuticas e das farmácias dos serviços de saúde; 

armazenar e distribuir adequadamente os medicamentos (BRASIL, 1998). 

Com intuito de desenvolver a organização e a gestão da Assistência Farmacêutica nos 

municípios, os estudos de avaliação vêm colaborando para diagnosticar possíveis falhas, 

detectar suas causas e contribuir através da elaboração de ações corretivas, com a função de 

assegurar o acesso universal e igualitário aos usuários do Sistema Único de Saúde à 

Assistência Farmacêutica de qualidade (OLIVEIRA, ASSIS & BARBONI, 2011). 

A qualidade da Assistência Farmacêutica municipal pode ser examinada por meio de 
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indicadores, que servem como padrões no processo de investigação e comparação das 

condições dos serviços prestados, refletindo na saúde dos usuários. O emprego desses 

indicadores na avaliação da AF municipal é uma estratégia de organização da atenção e gestão 

em saúde. (DE BERNARDI, BIEBERBACH & THOMÉ, 2006). 

As metodologias sugeridas pela Organização Mundial da Saúde objetivam motivar a 

inclusão da avaliação dentro do processo de gerência, balizando processo de tomada de 

decisão tendo como base evidências objetivas e permitindo acompanhar a eficácia e a 

eficiência dos mecanismos de melhoria e dos recursos financeiros aplicados. O governo tem o 

compromisso de reforçar o processo de descentralização da assistência farmacêutica de 

maneira estruturada e organizada, reforçando a capacidade gerencial nos âmbitos estaduais e 

municipais (BRASIL, 2005). 

A pesquisa consistiu de dois componentes: primeiro coleta de dados para cálculo de 

indicadores selecionados e segundo, entrevista com os farmacêuticos das UBS do município 

para aprofundar aspectos relacionados à utilização de medicamentos, compreendendo a 

prescrição, dispensação e uso de medicamentos. 

 

 

6. Recomendações 

 

 

Segue abaixo a proposta de recomendações e ações, baseada nas falhas encontradas no 

diagnóstico da assistência farmacêutica municipal, na etapa utilização de medicamentos. Na 

Tabela 1, encontram-se todos os achados e as recomendações referentes à dimensão da 

organização do serviço. 
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TABELA 1 – Resultados e recomendações da dimensão organização do serviço 

ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO 

RESULTADOS RECOMENDAÇÕES 

Percentual de UBS que possuem 

farmacêuticos atuando na dispensação.                                    

Ausência de farmacêuticos em 

quantitativo suficiente, de modo a cobrir 

todo o horário de funcionamento das 

Unidades Básicas de Saúde. Atualmente o 

município conta com 11 farmacêuticos 

alocados em 10 Unidades básicas de 

saúde. 

Proceder à abertura de concurso publico ou contratação 

pelo regime de CLT, em quantidade suficiente de modo a 

cobrir todo o horário de funcionamento da unidade. Na 

dificuldade de se proceder essa contratação a curto prazo, 

as farmácias só deverão funcionar nos dias em que o 

farmacêutico estiver presente na unidade. A exigência do 

farmacêutico em todo o período é obrigatório para a 

regularização das farmácias, para obter certidão de 

regularidade e licença de funcionamento. 

Existência de plano vigente de educação 

permanente.                                                                 

Ausência de plano de educação 

permanente 

Elaborar plano de educação permanente. Na 

impossibilidade de elaborar e executar plano municipal, 

verificar a possibilidade de compor colegiado regional, com 

outros municípios da região metropolitana I, a fim de 

promover atividades solidárias e cooperativas de educação. 

Promover congressos, palestras e eventos para divulgação 

de produção acadêmica. Criar um Centro de Informações 

de Medicamentos a fim de promover o uso racional de 

medicamentos e subsidiar com informações os profissionais 

de saúde.  

Percentual de farmacêuticos que 

participam de treinamento na área de AF.                                  

Todos os farmacêuticos relataram nunca 

terem participado de treinamento no 

município 

Fazer convênios com instituições de ensino médio e 

superior a fim de qualificar os funcionários do município. 

Promover divulgação dos cursos e especializações 

oferecidos pelo Ministério da Saúde. Criar centro de 

estudos munindo de bibliografia e ferramentas para 

produção acadêmica. 

 

 

 

Seguem abaixo listado, na Tabela 2 os achados e as recomendações referentes à dimensão utilização do 

serviço. 
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TABELA 2- Resultados e recomendações da dimensão utilização de medicamentos 

UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

RESULTADOS RECOMENDAÇÕES 

Média do número de medicamentos por receita 

2,74% maior que o preconizado pela OMS que é de 

20% 

Elaborar protocolos com as patologias mais 

prevalentes. Na impossibilidade de fazer novos 

protocolos, utilizar os do Ministério da Saúde. Fazer 

ações educativas com o prescritor, de modo a favorecer 

uma prescrição mais racional.  

Porcentagem de medicamentos prescritos que 

constam na Lista de Medicamentos Essenciais 

(REMUME).                                                         

85,5% dos medicamentos prescritos constavam da 

REMUME, maior que o preconizado pela OMS que 

é > 70% 

Providenciar a impressão da Lista de Medicamentos 

Essenciais do município, versão 2016 já aprovada e 

disponibilizar para todas as unidades de saúde. Fazer 

evento para divulgação desta lista para prescritores, 

profissionais de saúde e usuários. Sensibilizar os 

prescritores quanto a importância de se prescrever 

utilizando a REMUME.  

Porcentagem de medicamentos prescritos pela 

denominação genérica (DCB ou DCI)                         

Encontrado 75,8% de medicamentos prescritos pela 

DCB menor que o preconizado pela Lei n
0 

9787/99 

que é de 100% 

Disponbilizar lista de medicamentos genéricos 

atualizada para todos os consultórios das unidades. 

Promover treinamento com prescritores e 

dispensadores acerca da importância de se prescrever 

pelo nome genérico. 

% de prescrições que tinham pelo menos um 

antiinfeccioso prescrito                                               

Foi encontrado 21,3% maior que o preconizado 

pela OMS que é de 20% 

São necessários novos estudos, a fim de traçar um 

perfil de uso de antiinfeccioso e dos microorganismos 

mais prevalentes em ambulatório. Elaborar protocolo 

clínico de uso de antiinfeccioso e treinamento para a 

sua implementação. Elaborar políticas visando o uso 

racional de antiinfecciosos. Fazer campanhas de 

conscientização junto à população de modo a promover 

o uso racional desses medicamentos. 

Porcentagem de prescrições completas                       

Não foi encontrada, dentre as prescrições analisadas 

nenhuma prescrição completa. Dentre os principais 

erros destaca-se|: 91,4% das prescrições sem 

farmacêutica, 60,4% sem duração de tratamento, 

46,7% sem dose, 10,0% ausência de identificação 

do prescritor, 8,7% sem data de emissão e 7,4% 

ausência de posologia. 

Capacitação dos profissionais prescritores e 

dispensadores segundo a legislação vigente, bem como 

orientação dos respectivos conselhos de classe. 

Implantação da prescrição digitalizada, em que se tenha 

um padrão de prescrição conforme as legislações em 

vigor. Para sua implantação é necessário infraestrutura, 

tais como: computador, impressora, tinta e papel. Na 

impossibilidade de se cumprir a curto prazo elaborar 

modelo de carimbo com dados de nome da unidade e 

endereço e outro com nome do paciente e endereço. 
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Seguem abaixo listado, na Tabela 3 os achados e as recomendações referentes à dimensão qualitativa do 

estudo de percepção dos farmacêuticos. 

 

TABELA 3- Desafios/ sugestões e recomendações da dimensão utilização de medicamentos 

DESAFIOS / SUGESTÕES RECOMENDAÇÕES 

Desabastecimento de medicamentos Rever se a programação que está sendo realizada é a 

adequada, a partir do perfil epidemiológico da população 

ou do consumo de medicamentos pelas unidades. Para ser 

efetiva essa programação é necessário controle de estoque 

eficaz e dados epidemiológicos fidedignos, a partir de 

dados da Vigilância em saúde do município. Proceder 

remanejamento de medicamento com outros municípios e 

unidades, a fim de evitar a perdas. Programar entregas 

parceladas com o fornecedor. Se estabelecer prioridades 

baseado nos recursos financeiros disponíveis. Identificar 

possíveis opções para os medicamentos em falta e elaborar 

protocolos com esse tratamento alternativo. Fazer avaliação 

das causas do desabastecimento e verificar impacto 

Falta de recursos humanos Fazer levantamento de funcionário por unidade, verificando 

se há déficit de recursos humanos e em que local. Proceder 

abertura de concurso publico ou contratação pelo regime de 

CLT, em quantidade suficiente para as atividades 

desempenhadas. A curto prazo verificar a possibilidade de 

remanejamento de funcionários entre as unidades. Proceder 

treinamento e qualificação desses recursos humanos 

Conciliação de medicamentos Para facilitar a conciliação é necessária a implantação do 

prontuário único eletrônico, além de internet, 

computadores, impressora e suporte técnico. É fundamental 

um espaço privativo para realização da atividade com 

infraestrutura para o atendimento (vide atenção 

farmacêutica). Fazer levantamento dessa infraestrutura nas 

unidades 

Levantamento de dados epidemiológicos do 

município 

Fazer levantamento de dados epidemiológicos, a partir do 

banco de dados da Vigilância em saúde do município 

Importante ter esse banco de dados em rede, para acesso 

aos funcionários do Central de abastecimento farmacêutico, 

de modo a orientar a programação de medicamentos. 

Importante manter esses dados atualizados e seguros. É 

necessário manter o estímulo à notificação das patologias, 

ver prevalência e incidência e tomar as medidas para sanar 

essas ocorrências. 
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DESAFIOS / SUGESTÕES RECOMENDAÇÕES 

Controle de estoque Proceder à instalação do sistema Hórus em cada 

unidade de saúde, bem como emissão de 

relatórios de consumo de medicamentos, 

subsidiando assim a programação. A Central de 

Abastecimento farmacêutico deverá alimentar 

com os itens da nota fiscal emitida. Deverá ser 

feito inventários periódicos a fim de checar se o 

inventário físico corresponde ao descrito no 

Hórus. 

Infraestrutura Fazer inventário de mesas, cadeiras, 

computadores, impressora, internet, armários, ar 

condicionado, telefone e material de escritório. 

Verificar a possibilidade de conseguir, o que por 

ventura estiver faltando, com os setores de 

patrimônio e infraestrutura ou fazer 

remanejamento entre as unidades. 

Inserção do farmacêutico em equipe multidisciplinar Promover a inserção do farmacêutico no 

Programa de doenças crônicas não 

transmissíveis. Criar os Núcleos de Apoio à 

Saúde da Família (NASF), contando com o 

farmacêutico em sua composição.  

Falta de protocolos Elaborar protocolos e procedimentos 

operacionais padrão para os processos 

realizados, a fim de padronizar as operações. 

Proceder à elaboração de protocolo de 

dispensação, este deverá constar do plano 

municipal de assistência farmacêutica.  

Elaborar protocolo clínicos e diretrizes 

terapêuticas. Na impossibilidade de elaborá-los 

utilizar protocolos do MS 

 

 

7. Conclusão 

 

Além das recomendações citadas nesta Nota Técnica, sugiro que seja marcada reunião com 

profissionais de saúde e gestor, para apresentação dos resultados e recomendações feitas no 

projeto intitulado: “Utilização de medicamentos no município de Itaguaí - RJ”. Este se refere 

ao produto da dissertação da farmacêutica Mônica de Souza Couto, como requisito para o 

título de Mestre em Administração e Gestão da Assistência Farmacêutica. A partir desse 

diagnóstico, sugere-se fazer um planejamento a curto, médio e longo prazos a fim de se traçar 

objetivos, metas e organizar a assistência farmacêutica municipal. 
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10 ANEXOS 

 

10.1 Parecer Consubstanciado do CEP 
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