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RESUMO 

 

Marques, T. C. As atividades de agentes comunitários de saúde e a promoção 
do uso correto de medicamentos em unidades do Distrito de Saúde Oeste de 
Ribeirão Preto-SP. 2008. 105f. Dissertação (Mestrado) – Escola de Enfermagem de 
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
 
O uso de medicamentos atualmente vem sendo considerado como fator de risco 
para saúde, pois são empregados com freqüência de forma inadequada acarretando 
conseqüências indesejáveis aos usuários. Diante disso, atualmente, o foco dos 
sistemas de saúde e órgãos reguladores tem sido promover o uso racional dos 
medicamentos e garantir a segurança no consumo. Nesse contexto, o agente 
comunitário de saúde (ACS) tem na sua rotineira visita domiciliar um espaço 
importante a ser explorado para orientação sobre o uso correto da farmacoterapia. 
Desse modo, o objetivo desse estudo foi analisar as atividades e os conhecimentos 
dos ACS referentes à orientação da comunidade sobre o uso correto e racional de 
medicamentos. Foi realizado um estudo do tipo survey exploratório junto a 95 ACS 
atuantes no Distrito de Saúde Oeste de Ribeirão Preto-SP no período de novembro 
de 2007 a fevereiro de 2008. A coleta de dados envolveu a aplicação do instrumento 
de coleta de dados aos 95 ACS para caracterização da população e avaliação dos 
conhecimentos sobre a farmacoterapia. Além disso, foram feitas observações 
diretas não-participantes das visitas domiciliares realizados por 8 ACS. A análise 
dos resultados revelou que a média de idade dos ACS foi de 37,9 ± 8,3 anos, 96,8% 
deles são do gênero feminino, 71,6% possuem ensino médio completo, 76,8% não 
participaram de curso de capacitação sobre farmacoterapia e 83,2% utilizam as 
bulas dos medicamentos como fonte de informação. A maioria dos ACS informaram 
que os idosos (80,0%) são os usuários que com mais frequência solicitam 
informação sobre a terapia medicamentosa. O uso de medicamentos em horário 
inadequado, automedicação e não adesão ao tratamentos foram citadas, 
respectivamente, por 64, 63 e 55 ACS como as situações de risco já identificadas 
por eles durante as visitas domiciliares. A média de acertos dos ACS no instrumento 
de avaliação dos conhecimentos sobre uso correto de medicamentos foi de 8,2 ± 1,3 
e não houve associação estatisticamente significante (p>0.05) entre o índice de 
acerto e participação em cursos de capacitação sobre medicamentos, grau de 
escolaridade, idade e tempo de trabalho na função de ACS. As principais atividades 
desenvolvidas pelos ACS nas 91 visitas domiciliares observadas foram relacionadas 
à verificação e/ou orientação sobre o medicamento ou sobre a utilização de serviços 
de saúde. Entre as atividades de verificação e/ ou orientação sobre a farmacoterapia 
houve destaque para as ações relacionadas ao levantamento/ avaliação do perfil de 
utilização dos medicamentos. Conclui-se que é preciso desenvolver competências 
nos ACS por meio de programas de educação permanente que promovam uma 
transformação nas práticas desses profissionais para que atuem, juntamente com a 
equipe de saúde da família, na promoção do uso racional de medicamentos. 
 
Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Recursos Humanos em Saúde. 
Conduta do Tratamento Medicamentoso.  



 

ABSTRACT 

 

Marques, T. C. Health Community Agent activity and medicine right use in 
Health units in West Health District of Ribeirão Preto-SP – 2008. 105f. 
Dissertation (Mastership). Ribeirão Preto Nursing School - São Paulo University, 
Ribeirão Preto, 2008. 
 
Medicine use is nowadays considered as a risk factor for health, for they are often 
used in a wrong way, which has bad consequences to users. So that, the current 
focus of Health Systems and management organs has been to promote a rational 
use of medicines, in order to ensure safety for consumption.  In this context, the 
Health Community Agent (HCA) has an important field to be exploited in his routine 
of home visiting in order to guide the pharmacotherapy correct use. So that, the aim 
of this study was to analyze HCA activities and knowledge concerning to guiding 
population to use medicines in a proper and rational way. It was done a survey 
exploratory study with 95 HCA who worked in West Health District of Ribeirão Preto-
SP from November, 2007 to February, 2008. Data collect involved the application of 
questionnaires to 95 HCA in order to characterize the population and to evaluate his 
knowledge on pharmacotherapy. Direct Non Participant observations were made 
during home visiting done by 8 HCA. The analysis showed that the middle age of the 
HCA was 37,9 ± 8,3 years old. From them, 98% are women; 71.6% have studied till 
the secondary course; 76;8 did not participate of  Pharmacotherapy Courses and 
83,2% use the medicine leaflets as information sources. Most of the HCA informed 
that old patients (80%) are the most frequent users who ask for information on 
medicine therapy. Medicine use in inadequate time, self medication and not adhesion 
to treatment were pointed, respectively, by 64, 63 and 55 HCA as risk situations 
identified by them during their home visits. The average of HCA hits in the 
questionnaire was of 8,2 ± 1,3 and there was no association statically significant 
(p>0.05) between the rate of hits and participation in pharmacotherapy capacitating 
courses, level of schooling, age and time of work as HCA. The main activities 
developed by the HCA during their home visits were related to the verification and/or 
guiding on medicines or on health services utilization. Among the verifying activities 
and/or guiding on pharmacotherapy, there was emphasis on actions related to the 
profile of medicine using. The main conclusion is that there is a demand to 
developing competences in HCA, by means of Permanent Capacity Programs that 
can promote a change in the practice of these professionals, in order they work 
together the Family Health team, to improve the rational use of medicines. 
 
Key words: Primary Health Care. Health Manpower. Medication Therapy 
Management 
 



 

RESUMEN 
 

Marques, T. C. Las actividades de los agentes comunitarios de salud y la 
promoción del uso correcto de medicinas en unidades de lo Distrito de Salud 
Oeste de Ribeirão Preto-SP. 2008. 105f. Disertación (Mestrado) – Escuela de 
Enfermería de Ribeirão Preto, Universidad de São Paulo, Ribeirão Preto, 2008. 
 
 
El uso de medicamentos, actualmente, es considerado como factor de risco para la 
salud, porque son empleados con frecuencia de forma inadecuada, lo que trae 
consecuencias indeseables a los usuarios. Habida cuenta de esto, actualmente el 
enfoque de los sistemas de salud y de los organismos reguladores tienen promovido 
el uso racional de los medicamentos para garantizar la seguridad para el consumo. 
En ese contexto, el agente comunitario de salud (ACS) tiene en su rutina de viaje a 
casa un espacio importante a ser explotado para orientación sobre el uso correcto 
del tratamiento farmacológico. Por lo tanto, el objetivo de este estudio fue analizar 
las actividades y el conocimiento de los AEC en relación con la orientación de la 
comunidad sobre el correcto uso racional de los medicamentos. Fue algo de un 
estudio exploratorio realizado con la encuesta ACS a 95 que trabajan en la Salud del 
Distrito Oeste de Ribeirao Preto-SP en el período comprendido entre noviembre de 
2007 a febrero de 2008. La recogida de datos implicó el uso de cuestionarios a 95 
ACS para caracterización de la población y para evaluar su conocimiento de la 
farmacoterapia. Por otra parte, se hicieron observaciones directas de los 
participantes en las visitas domiciliarias realizadas por 8 ACS. El análisis de los 
resultados mostró que la edad media de ACS fue de 37,9 ± 8,3 años, 96,8% de ellos 
son mujeres, 71,6% han completado la educación secundaria, 76,8% no participó en 
el curso la formación en farmacoterapia y 83,2% utilizan los folletos de 
medicamentos como fuentes de información. La mayor parte de la ACS informó de 
que los ancianos (80,0%) son los usuarios que más suelen solicitar información 
sobre la terapia con medicamentos. El uso inadecuado de medicamentos en el 
tiempo, libre y no-adherencia al tratamiento se citaron, respectivamente, por 64, 63 y 
55 ACS como las situaciones de riesgo ya identificados por ellos durante las visitas 
domiciliarias. El promedio de visitas a la AEC cuestionario para evaluar el 
conocimiento del uso correcto de las drogas fue del 8,2 ± 1,3 y no hubo asociación 
estadísticamente significativa (p> 0,05) entre el índice de éxito y la participación en 
cursos de formación sobre los medicamentos, nivel educativo, edad y tiempo de 
trabajo a la luz de la AEC. Las principales actividades llevadas a cabo por ACS 
observó en 91 visitas a domicilio están relacionados con la verificación y/o 
orientación sobre las drogas o el uso de los servicios de salud. Entre las actividades 
de verificación y/o orientación sobre el tratamiento farmacológico no se hace 
hincapié en las medidas relacionadas con el estudio y evaluación del perfil de uso de 
los medicamentos. De ello se deduce que hemos de desarrollar habilidades en ACS 
a través de programas de educación continua para promover un cambio en las 
prácticas de estos profesionales para actuar en conjunto con el equipo de salud de 
la familia, la promoción del uso racional de los medicamentos. 
 
Palabras clave: Atención Primaria de Salud. Recursos Humanos en Salud. 
Administración de Terapia de Medicación.  
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1. APRESENTAÇÃO 

 

A profissão farmacêutica, ainda que secular, está em processo de mudanças 

e renovações.  

A grande expansão da indústria farmacêutica, ocorrida após a Segunda 

Guerra Mundial, gerou uma crise na profissão em todo o mundo, que 

descaracterizou a Farmácia e o farmacêutico como uma extensão do sistema de 

saúde, passando a ter um caráter exclusivamente comercial. No entanto, na década 

de 1990, nos Estados Unidos, Linda Strand e Charles Hepler começaram a repensar 

a prática e criaram o conceito de “Pharmaceutical Care”, que, no Brasil, é conhecido 

como Atenção Farmacêutica (HEPLER; STRAND, 1990; OPAS, 2002).  

A Atenção Farmacêutica é uma modalidade de exercício da prática centrada 

no paciente, em que o farmacêutico assume a responsabilidade de garantir uma 

farmacoterapia segura, de qualidade e de acordo com as necessidades deles 

(HEPLER; STRAND, 1990). O profissional que queira assumir essa 

responsabilidade necessita de uma boa formação não só técnica, mas também 

humanista, uma vez que essa é baseada no cuidado.  

Nesse mesmo período, a Organização Mundial de Saúde (OMS) passou a 

difundir o uso racional de medicamentos, que, por sua vez, é um processo 

interdisciplinar e multiprofissonal, que envolve farmacêuticos, enfermeiros, médicos, 

entre outros profissionais da área da saúde (OMS, 1986). A promoção do uso 

racional tem como meta o processo de educação do usuário acerca dos riscos da 

automedicação, da interrupção do tratamento ou da troca dos medicamentos 

prescritos, bem como quanto à necessidade da orientação específica durante a 

dispensação, buscando o uso correto da farmacoterapia. Diante disso, a atuação 
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direta do farmacêutico durante a etapa da dispensação torna-se essencial, na 

tentativa de garantir um uso seguro e racional dos medicamentos.  

Segundo Marin et al. (2003), o processo da dispensação tem como objetivos 

assegurar a integralidade da prescrição e que essa seja apropriada para o usuário e 

relacionada com o requerido quanto aos aspectos terapêuticos, sociais, legais e 

econômicos; disponibilizar medicamentos com qualidade assegurada e distribuí-los 

com precisão; orientar usuários sobre o uso de medicamentos e documentar as 

atividades profissionais. 

Embora a dispensação seja uma das etapas mais relevantes para a 

promoção do uso racional dos medicamentos, não tem recebido o enfoque 

necessário. Na prática, a dispensação tem sido substituída por um mero repasse de 

medicamentos aos usuários, principalmente, porque os farmacêuticos não têm sido 

capacitados para desempenhar essa função, deixando uma lacuna importante no 

que concerne aos cuidados necessários para a racionalidade da farmacoterapia 

(ARAUJO; FREITAS, 2006; MARIN et al., 2003). 

Desse modo, alguns questionamentos quanto à prática da dispensação de 

medicamentos surgiram, enquanto atuava como farmacêutica em uma farmácia 

comunitária, e fizeram-me buscar novos conhecimentos que auxiliassem e 

aperfeiçoassem minha prática.  

Ao conhecer a formação que a Enfermagem tem para o cuidado desenvolvido 

sob uma ótica humanística, percebi que poderia aprender muito sobre o cuidado e a 

visão centrada no paciente e não apenas no produto. Foi isso que me levou a 

ingressar no Mestrado na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto - USP, que é um 

centro de excelência na formação de profissionais na área da saúde, tanto no âmbito 

de Graduação como Pós-Graduação. 
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Durante a Pós-Graduação tive a oportunidade de conhecer e acompanhar 

alguns estudos e também uma disciplina do curso de Graduação em Enfermagem, 

como estagiária do Programa de Aperfeiçoamento de Ensino, desenvolvida nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS). Com isso, pude interagir com equipes do 

Programa Saúde da Família (PSF) e refletir sobre o trabalho das equipes nas 

orientações para o uso racional de medicamentos.  

Diante disso, notei que os Agentes Comunitários de Saúde (ACS), por 

constituírem um elo entre a equipe e o paciente, podem contribuir com a promoção 

do uso correto e racional de medicamentos. Por estarem muito próximos das 

famílias, podem dar orientações aos usuários e também levantar questões para as 

equipes referentes ao medicamento. Sendo assim, houve o interesse de, neste 

estudo, investigar o conhecimento e o modo pelo qual os ACS têm abordado o tema 

do uso de medicamentos durante as visitas domiciliares. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. O medicamento como fator de risco para saúde 

 

Atualmente, os medicamentos ocupam posição central entre os instrumentos 

terapêuticos mais utilizados. Com base nisso, o consumo de medicamentos, 

acompanhado ou não da prescrição, tornou-se uma prática social tão comum na 

sociedade moderna, que passou a ocupar um lugar de destaque na economia global 

(SILVA, 2003). Os fatores que influenciam o uso de medicamentos são muitos e 

estão interrelacionados, podem ser citados, entre outros aspectos: a forma como a 

população compreende e conceitua as doenças e os tratamentos, bem como a 

pressão da indústria farmacêutica sobre os médicos e usuários (LAGE; FREITAS; 

ACURCIO, 2005).  

Noções de prevenção e promoção em saúde, bem como responsabilização 

individual, aparecem nos meios de comunicação combinados com o discurso em 

favor do consumo de medicamentos, como uma forma de autocuidado. Isso 

favorece o processo de “medicamentalização” social, que leva a população a 

considerar dificuldades da vida, problemas solucionáveis pelo consumo de 

medicamentos, agora sob o signo da autonomia e do cuidado do corpo 

(NASCIMENTO, 2005). 

Nesse contexto, o uso de medicamentos vem sendo considerado como fator 

de risco para saúde (KAWANO et al., 2006; LLIMÓS; FAUS, 2003). Nos EUA, por 

exemplo, foi estimado que cerca de 10% das admissões hospitalares ocorreram em 

conseqüência de morbimortalidade relacionadas aos medicamentos, e que metade 

dessas admissões poderiam ter sido prevenidas. Isso gerou, no ano 2000, um custo 
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na ordem de US$177,4 bilhões (CERULLI, 2001). Na Espanha, os medicamentos 

foram responsáveis por, aproximadamente, 5% dos ingressos hospitalares, com um 

custo médio de 3.000 euros por internação (LÓPEZ, 2004).  

No Brasil, os medicamentos têm sido os principais causadores de 

intoxicações, ocupando a primeira posição desde 1996 (SINITOX, 2002). 

Levantamentos feitos pelo Centro de Assistência e Informação Toxicológica de São 

Paulo mostraram que os medicamentos foram os responsáveis por 36% dos casos 

de intoxicação registrados, sendo que 86% deles ocorreram em residências, 

principalmente por via oral (90%) (GANDOLFI; ANDRADE, 2006). Segundo 

Carvalho et al. (2005), 71% da população adulta brasileira guarda algum tipo de 

medicamento em casa, o que favorece a automedicação e aumenta o risco de 

ocorrência de problemas farmacoterapêuticos.  

Em um estudo realizado em Ribeirão Preto, 71% dos idosos portadores de 

condições crônicas apresentaram algum tipo de problema farmacoterapêutico 

(LYRA JR. et al., 2005). Em Porto Alegre, dados semelhantes foram encontrados em 

pacientes mais jovens (CASTRO et al., 2006). Apesar disso, no País, os 

medicamentos ainda são empregados, com freqüência, de forma inadequada, 

acarretando conseqüências indesejáveis e riscos aos indivíduos, além de gastos 

excessivos aos usuários e ao sistema de saúde. 

A morbimortalidade relacionada aos medicamentos não se restringe apenas 

aos efeitos indesejáveis causados por eles, mas também a eventos adversos que 

ocorrem em todo o sistema de medicação. Tais eventos podem incidir em diversas 

etapas do processo de utilização dos medicamentos: a prescrição, a distribuição, a 

dispensação, o preparo, a administração e o monitoramento. Todas essas etapas 
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são integradas, interdependentes e indissociáveis envolvendo, ainda, profissionais 

da saúde de diversas áreas de conhecimento (OPTIZ, 2006).  

Embora várias categorias de profissionais estejam envolvidas no sistema de 

medicação, todos esses processos devem estar conectados e ser eficazes e 

eficientes, para que o paciente receba e use corretamente o medicamento, pois, 

quando utilizados erroneamente, podem causar desde danos à saúde e até a morte 

(CARVALHO; CASSIANI, 2002). Portanto, garantir apenas que os medicamentos 

sejam seguros e eficazes, muitas vezes, não é suficiente para que se tenham 

resultados positivos com a farmacoterapia.  

No sistema de medicação, o paciente, após obter a prescrição, torna-se 

responsável por adquirir e administrar o medicamento; todavia a orientação 

oferecida pelo médico é confrontada com outras fornecidas por parentes, vizinhos e, 

também, nos meios de comunicação de massa. Logo, a decisão do paciente é 

fortemente influenciada por valores culturais e fatores psicossociais, que nem 

sempre estão corretos (LAGE; FREITAS; ACURCIO, 2005).    

Atualmente, o foco dos sistemas de saúde e órgãos reguladores não está 

apenas em garantir o acesso, mas, principalmente, em promover o uso racional dos 

medicamentos e garantir a segurança no consumo (CORDEIRO; REYNAUD, 2005; 

ROMANO-LIEBER, 2005). Como conseqüência, a OMS tem difundido, desde 1986, 

em muitos países, inclusive no Brasil, o conceito de uso racional de medicamentos, 

que é o processo pelo qual os pacientes recebem medicamentos apropriados para 

suas condições clínicas, em doses e períodos adequados às suas necessidades 

individuais, e ao menor custo para eles e para a comunidade (OMS, 1986). A 

racionalização do uso de medicamentos é multidisciplinar e engloba três processos 
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fundamentais: a prescrição, a dispensação e a administração de medicamentos 

(TIMBS, 2002).  

Ante o exposto, o desenvolvimento de atividades educacionais de caráter 

público constitui um dos desafios, no sentido de alcançar o uso racional de 

medicamentos, proposto pela OMS. Para isso, o usuário e o público em geral devem 

ter acesso à informação correta, objetiva e relevante a respeito dos medicamentos, 

para que se obtenha maior adequação em seu uso, além de evitar a automedicação 

desnecessária (LAGE; FREITAS; ACURCIO, 2005). 

Nesse sentido, a orientação para o uso correto e racional de medicamentos 

deve ser compartilhada entre diferentes profissionais durante as várias etapas do 

processo de Assistência Farmacêutica, como, por exemplo, na prescrição, na 

dispensação e no acompanhamento. Em outros países, tradicionalmente, os 

farmacêuticos são os profissionais que atuam na interface entre a dispensação e 

distribuição dos medicamentos e o seu uso, podendo ser considerados como peças-

chave na garantia da qualidade do cuidado à saúde.  

Segundo Cassiani et al. (2004), a presença do farmacêutico, auxiliando a 

equipe nas unidades de saúde, é uma iniciativa já demonstrada na redução de erros 

e garantia de segurança ao paciente. A literatura demonstra que intervenções 

farmacêuticas podem reduzir erros de medicação, melhorar os resultados clínicos de 

pacientes, bem como diminuir os custos do tratamento (LYRA Jr. et al., 2005, 

TRILLER et al., 2003; ROMANO-LIEBER et al., 2002; CERULLI, 2001). Logo, a 

inserção do farmacêutico em equipes multiprofissionais de saúde pode contribuir 

para a promoção do uso correto e racional dos medicamentos e no controle da sua 

morbimortalidade. 
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De acordo com Tanaka (2003), o trabalho em equipes multi e 

interdisciplinares é indispensável nos cuidados à saúde e na segurança do paciente. 

Na equipe, o que se espera é que os profissionais trabalhem numa relação de 

complementaridade e interdependência e, ao mesmo tempo, de autonomia relativa 

com um saber próprio (ALMEIDA; MISHIMA, 2001). Dessa forma, os farmacêuticos, 

em colaboração com outros profissionais, devem assegurar que a farmacoterapia 

seja efetiva, segura e usada de forma adequada (FRADE, 2006). A ação conjunta de 

farmacêuticos e enfermeiros, por exemplo, têm obtido resultados positivos nos 

tratamentos de condições crônicas de saúde como hipertensão arterial, Diabetes, 

câncer e AIDS (O’BREIN, 2003; COOKSON; RICE; LACRO, 1997).  

O contato direto com o paciente é relevante e necessário, mas o 

estabelecimento de um canal de comunicação entre farmacêutico e os outros 

profissionais de saúde tem um grande valor e, sem dúvida, traz benefícios indiretos 

e concretos aos usuários do sistema. No entanto, um estudo realizado em Unidades 

Básicas de Saúde de Ribeirão Preto demonstrou que o tempo utilizado pelo 

farmacêutico e sua equipe durante a dispensação de medicamentos foi, em média, 

dezoito segundos, o que é inadequado para que sejam feitas as orientações 

necessárias para garantir a farmacoterapia correta (SANTOS; NITRINI, 2004). 

Assim, o trabalho em equipe, a educação em saúde e a busca constante pela sua 

promoção e prevenção de agravos têm-se ampliado muito no País, o que pode 

contribuir para a difusão e para a consolidação do uso racional de medicamentos no 

Brasil. 

O farmacêutico, quando distribui e dispensa os medicamentos, mantém 

contato direto com os pacientes e tem uma oportunidade concreta de avaliar se ele 

possui incapacidades que possam comprometer o acesso ou a adesão à 
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farmacoterapia (THWAITES, 1999). A não adesão terapêutica é um problema 

multifatorial caracterizado pela divergência entre prescrição médica e o 

comportamento do paciente (NICHOLS-ENGLISH; POIRIER, 2000).  

Nos Estados Unidos, só em 1997, foram gastos US$14 bilhões em 

internações hospitalares para tratar pacientes hipertensos, que não aderiram à 

farmacoterapia (BENSON, VANCE-BRYAN, RADDATZ, 2000). No Brasil, 

levantamento feito por Carvalho et al. (2005) constatou que 25% dos entrevistados 

que fizeram uso de medicamentos não tinham prescrição médica. Outro estudo 

verificou que 55% dos dados registrados em prontuário não coincidiam com os 

medicamentos referidos por pacientes portadores de condições crônicas de saúde 

assistidos pelo PSF (PAIVA; BERSUSA; ESCUDER, 2006).  

A informação adequada sobre a doença e seus sintomas característicos, a 

ênfase na necessidade de cumprir o tratamento prescrito e a disponibilização de 

conhecimento apropriado sobre medicamentos ao paciente são aspectos 

importantes na adesão ao tratamento, na melhora dos resultados obtidos e na 

redução das taxas de erros de medicação (GALATO et al., 2006). O papel de 

educadores sobre medicamentos cabe principalmente aos profissionais de saúde, 

que devem dispor de tempo e habilidade para exercer esta importante atividade, que 

é o aconselhamento do paciente (ROSA, PERINI, 2003). 

Apesar de ser reconhecida como necessária e indispensável, a educação 

voltada para a adesão ao tratamento encontra barreiras para seu desenvolvimento. 

Notícias confrontando os benefícios do consumo e os riscos dele decorrentes são 

minoria nos meios de comunicação, o que limita a possibilidade de se avaliar 

diferentes aspectos presentes no medicamento. A disponibilidade de informação 
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sobre medicamentos é uma condição necessária, mas insuficiente para promover o 

uso racional (NASCIMENTO, 2005; LAGE; FREITAS; ACURCIO, 2005). 

Nas últimas décadas, além das discussões acerca da difusão do uso racional 

de medicamentos, importantes transformações têm ocorrido também no campo da 

saúde. No Brasil, essas mudanças começaram em 1988, com a criação e 

regulamentação do Sistema Único de Saúde (SUS), que se apóia sobre os pilares 

da universalização, integralidade, eqüidade, descentralização e participação popular.  

A implantação do SUS iniciou-se nos anos 1990, após a criação das Leis 

Orgânicas da Saúde e de várias normas e portarias emitidas pelo Ministério da 

Saúde – as Normas Operacionais Básicas – como instrumentos de regulamentação 

do sistema (VIANA; DAL POZ, 2005). Na verdade, esta política pública é ampla e se 

fundamenta na “participação da comunidade” na gestão dos serviços, na 

integralidade e na equidade das ações de saúde. 

O processo de implantação do SUS foi, então, fundamentado na análise do 

modelo atual de atenção à saúde, construído ao longo de um processo histórico-

social, mas, sobretudo, nas reflexões sobre a aplicabilidade dessas certezas perante 

a demanda atual. Entretanto, o modelo assistencial, ainda forte no País é 

caracterizado pela prática médica voltada para abordagem biológica e intra-

hospitalar, associada a uma utilização irracional dos recursos tecnológicos 

existentes, apresentando cobertura e resolubilidade baixas e com elevado custo. 

Portanto, só será possível modificar a realidade atual quando se potencializar o uso 

da atenção básica complementada pela rede de serviços especializados e 

hospitalares (BRASIL, 2006a). 
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2.2. A atenção básica em saúde como estratégia de difusão do uso racional de 

medicamentos 

 

A atenção básica compreende o conjunto de ações de caráter individual ou 

coletivo situadas no primeiro nível do sistema voltadas para a promoção da saúde, 

prevenção de agravos, tratamento e reabilitação. O amplo debate vem resultando 

em um processo gradativo de transformação paradigmática, com a mudança do 

objeto de atenção e o deslocamento do enfoque na produção de procedimentos 

para o de cuidados. No entanto, para reorientar o modelo de atenção, é preciso 

buscar práticas, capazes de provocar mudanças efetivas no sentido da 

integralidade, da humanização, da aproximação usuário-serviço-profissionais de 

saúde e voltada, particularmente, para o nível local. 

Num cenário de implantação do SUS, a discussão em torno do modelo da 

atenção básica tem-se constituído em um eixo estratégico associado às questões 

políticas e jurídico-institucionais. Diante disso, a reforma no modelo de assistência 

sanitária está embasada principalmente em dois programas – o Programa de 

Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o Programa Saúde da Família (PSF), 

face às discussões sobre o modo de produzir saúde. Tais programas têm provocado 

alterações tanto nas modalidades de alocação de recursos e formas de 

remuneração das ações de saúde, quanto na forma de organização dos serviços 

(VIANA; DAL POZ, 2005).   

Em 1991, o PACS foi criado com enfoque na ampliação da cobertura da 

atenção básica e a introdução dos ACS, como trabalhadores incubidos de 

desenvolver ações voltadas a redução da mortalidade infantil e materna, ao controle 

de peso, orientações a grupos específicos de doenças, e até a distribuição de 
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medicamentos (CHIESA; FRACOLLI, 2004; ROSA; LABATE, 2005; VIANA; DAL 

POZ, 2005). A implantação do PACS foi iniciada pelas regiões Nordeste, Norte e 

Centro-Oeste, devido à existência de altos índices de doenças, de carências, de 

pobreza e de miséria (SOUSA, 2001).  

No ano de 1993, o programa já contava com mais de 29.000 ACS, atuando 

em 761 municípios de treze Estados da região Norte e Nordeste (SOLLA, 1996). O 

PACS é um antecessor do PSF, pois o primeiro introduziu conceitos importantes que 

constituem a base de atuação do segundo como, por exemplo, o enfoque na família 

e não no indivíduo e ações preventivas e não somente curativas (VIANA; DAL POZ, 

2005).  

O PSF proposto pelo Ministério da Saúde, teve início em 1994 e assumiu um 

conceito ampliado de atenção básica, avançando na direção de um sistema de 

saúde integrado que converge para a qualidade de vida das pessoas e de seu meio 

ambiente. Dessa maneira, o programa apresenta-se como um novo modelo 

assistencial, tendo a família, e não o doente, como o centro; o processo de 

intervenção em saúde tem um caráter preventivo nas suas ações e não apenas 

curativo. Nessa perspectiva, o usuário é tratado como sujeito dentro da sua 

comunidade socioeconômica e cultural, tendo, assim, uma integralidade da 

assistência (ROSA; LABATE, 2005).  

As equipes de saúde da família são compostas por, no mínimo, médico 

generalista, enfermeiro, auxiliar ou técnico de enfermagem e ACS. O número de 

ACS não pode exceder o limite de doze por equipe e dever ser suficiente para 

atender toda população cadastrada, sendo cada um responsável pelo 

acompanhamento de no máximo 750 pessoas (BRASIL, 2006a). 
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O trabalho da equipe requer uma abordagem interdisciplinar e uma prática 

multiprofissional que não representa a anulação da especificidade de cada saber, 

mas a possibilidade de uma compreensão integral do ser humano e do processo 

saúde-doença (ARAÚJO; ROCHA, 2007; FORTUNA et al., 2005). O termo 

interdisciplinar, neste contexto, refere-se à troca entre áreas de conhecimento.  

O trabalho dos profissionais de saúde é voltado para a assistência integral e 

contínua de todos os membros da família, vinculados à Unidade Básica de Saúde 

(UBS), em cada fase de seu ciclo de vida, sem perder de vista seu contexto familiar 

e social (NEGRI et al., 2004; ROSA; LABATE, 2005). De acordo com o Ministério da 

Saúde, as equipes podem identificar fatores de riscos a que a população está 

exposta e resolver 85% dos problemas de saúde em sua comunidade, prestando um 

bom atendimento, prevenindo doenças, evitando internações e melhorando a 

qualidade de vida da população (BRASIL, 2000).  

O PSF dentro da integralidade das ações em saúde proposta pelo SUS, 

também deve considerar o medicamento como um agente na produção de cuidado 

em saúde. No entanto, apesar das diretrizes de acesso aos medicamentos fazerem 

parte do PSF, o farmacêutico ainda não está incorporado na equipe ficando, 

portanto, o acompanhamento do uso da farmacoterapia a cargo dos médicos, 

enfermeiros e também dos ACS. 

 

2.3. O agente comunitário de saúde como educador e promotor do uso correto 

e racional de medicamentos 

 

O ACS é um importante agente social que funciona como elo entre a equipe e 

a comunidade; foi introduzido nos municípios brasileiros a partir do início dos anos 
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1990. Em 2002, a Lei Federal 10.507 regulamentou a profissão e estabeleceu 

critérios para contratação do ACS, que deve ser um morador da comunidade e que 

irá desenvolver atividades de prevenção de doenças e promoção da saúde, por 

meio de ações domiciliares ou comunitárias (BRASIL, 2002a).  

As atribuições específicas desses profissionais, desenvolvidas nos domicílios 

de sua área de abrangência, são as seguintes (BRASIL, 2006a):  

–realizar mapeamento de sua área; 

–cadastrar as famílias e atualizar permanentemente esse cadastro; 

–identificar indivíduos e famílias expostos a situações de risco; 

–identificar áreas de risco; 

–orientar as famílias para utilização adequada dos serviços de saúde, 

encaminhando-as e até agendando consultas, exames e atendimento odontológico, 

quando necessário; 

–realizar ações e atividades, no nível de suas competências, nas áreas prioritárias 

da atenção básica; 

–realizar, por meio da visita domiciliar, acompanhamento mensal de todas as 

famílias sob sua responsabilidade; 

–estar sempre bem informado, e informar aos demais membros da equipe, sobre a 

situação das famílias acompanhadas, particularmente aquelas em situações de 

risco; 

–desenvolver ações de educação e vigilância à saúde, com ênfase na promoção da 

saúde e na prevenção de doenças; 

–traduzir para a equipe a dinâmica social da comunidade, suas necessidades, 

potencialidades e limites; 
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–identificar parceiros e recursos existentes na comunidade que possam ser 

potencializados pela equipes; 

–promover a educação e a mobilização comunitária, visando desenvolver ações 

coletivas de saneamento e melhoria do meio ambiente, entre outras. 

Diante de todas essas atividades atribuídas aos ACS, é possível dizer que a 

educação em saúde pode ser vista como um instrumento essencial para a 

construção e para a participação popular nos serviços de saúde e, 

concomitantemente, para o aprofundamento das intervenções no cotidiano das 

famílias e da comunidade.  

Nesse sentido, o aprendizado dos profissionais de saúde com as diversas 

formas de saberes que norteiam os pensamentos da comunidade, a compreensão 

de suas lógicas, as medidas de enfrentamento dos problemas e interesses, podem 

ser estratégias fundamentais para o desenvolvimento da autonomia, do autocuidado 

e para a criação de um compromisso social centrado na sua realidade. Por 

conseguinte, é preciso fortalecer a práxis da comunidade e da equipe de saúde, de 

modo que ambos atuem como agentes transformadores da sociedade.  

O ACS, na qualidade de educador, conhece a realidade na qual está inserida 

a comunidade (educandos) e constrói junto ela processos pedagógicos, instâncias 

de aprendizado mútuo e comunitário. O vínculo estabelecido entre esses 

profissionais e a população surge em face desta proximidade e contato corporal 

pleno de afetividade, possibilita a promoção e construção de processos de educação 

em saúde (BUCHABQUI; CAPP; PETUCO, 2006). Principalmente, por que ao unir 

dois universos culturais distintos: o do saber científico e o do saber popular, o 

profissional passa a ser também um elo cultural, que dá mais força ao trabalho 

educativo (BRASIL, 2001).  
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A educação do paciente e da família deve estimular o autocuidado e ser uma 

das principais intervenções apontadas para melhorar o processo de uso de 

medicamentos (CASSIANI et al., 2004). Especialmente, se a educação em saúde for 

pensada de forma mais ampla, como um processo educativo que acontece a 

qualquer instante da interação, sem horário marcado, tema estabelecido ou palestra 

agendada (VEBER, 2005). Segundo Lunardelo (2004), o ACS constitui um 

profissional ativo para mobilizar e melhorar a capacidade da população de cuidar de 

sua saúde e transforma-se em ator imprescindível para o desenvolvimento psíquico, 

físico, econômico, político e social da população.  

Assim sendo, a rotineira visita domiciliar realizada pelo ACS é um espaço 

importante a ser explorado, pois é possível orientar para o uso correto da 

farmacoterapia, bem como, avaliar o aprendizado do paciente e verificar a adesão 

ao tratamento (MIASSO, 2002). Aderir ou não à farmacoterapia é resultado de um 

processo decisão, baseado em conflitos e valores culturais. A construção de uma 

relação de confiança entre paciente e profissional de saúde, que considere as 

crenças em saúde do usuário e estimule sua participação ativa é fundamental para o 

alcance dos objetivos terapêuticos (FRADE, 2006).  

Além disso, questões relativas aos profissionais de saúde, à linguagem e ao 

background cultural, também são muito relevantes no que tange à adesão à terapia 

medicamentosa. Qualquer profissional que interaja com o paciente pode ser um 

multiplicador das informações, no entanto, o estreito relacionamento entre os ACS e 

as famílias, auxilia na aceitação das pessoas para o acompanhamento freqüente e 

participação no tratamento gerando um compromisso de co-responsabilização 

(VEBER, 2005; OLIVEIRA; SPIRI, 2006). Dessa maneira, os ACS poderiam atuar 

ativamente na promoção do uso correto e racional dos medicamentos.  
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Um estudo realizado em Santa Catarina demonstrou que ACS, pertencentes 

à própria comunidade, que compartilhavam as mesmas crenças, costumes e 

linguagem relativos à saúde da comunidade, conseguiam que os usuários da 

unidade aderissem às suas recomendações (indicações terapêuticas, tratamentos 

caseiros, dietas alimentares) mesmo entre aqueles pacientes que não costumavam 

aderir à prescrição dos médicos. Dentre os profissionais de saúde, aqueles que 

usavam linguagem mais popular, demonstravam mais respeito pelo paciente e suas 

crenças e assumiam atitude menos discriminadora, recebiam mais crédito por parte 

dos usuários (LEITE; VASCONCELOS, 2003). 

Embora a literatura reconheça que os ACS são importantes aliados na luta da 

OMS e do Ministério da Saúde para a promoção do uso racional de medicamentos, 

os mesmos precisam ser capacitados. Para isso, é necessário instrumentalizar 

esses profissionais por meio de educação permanente, para que possam oferecer 

aos familiares orientações pertinentes aos medicamentos utilizados (GOBBO, 2004). 

No intuito de preparar os ACS para ações que visem à promoção do uso 

racional de medicamentos o Ministério da Saúde elaborou um projeto de 

capacitação desses profissionais com o seguinte tema “O trabalho do agente 

comunitário de saúde na promoção do uso correto de medicamentos” (BRASIL, 

2006b). Assim, essa proposta de capacitação busca desenvolver algumas 

competências profissionais necessárias para que os ACS atuem como promotores 

do uso correto do medicamento (BRASIL, 2002b), como:  

a) Conhecer conceitos básicos sobre medicamentos; 

b) Participar do diagnóstico sobre o perfil de utilização de medicamentos na sua 

área de abrangência; 

c) Orientar a comunidade sobre a utilização correta de medicamentos; 
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d) Participar de ações básicas de farmacovigilância; 

e) Orientar a comunidade quanto ao armazenamento domiciliar de medicamentos; 

f) Sensibilizar e orientar a comunidade quanto aos riscos da automedicação. 

 Diante disso, surge a possibilidade de o ACS assumir um papel ativo em sua 

comunidade lutando ao lado da equipe e das famílias pelo direito aos medicamentos 

essenciais, orientando no cuidado com a utilização dos medicamentos e seu 

armazenamento, na adesão a farmacoterapia e na divulgação dos medicamentos 

genéricos (BRASIL, 2006b). 

  No entanto, a capacitação dos ACS para promoção do uso correto de 

medicamentos ainda não foi desenvolvida junto a todas as equipes de saúde da 

família, inclusive em Ribeirão Preto.  Dessa maneira, surgiu o interesse de investigar 

como os ACS, têm abordado a questão do medicamento nos domicílios e avaliar se 

os mesmos têm domínio de conhecimentos básicos necessários para orientar as 

famílias sobre o uso correto da farmacoterapia.
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3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo geral 

 

� Analisar as atividades e o conhecimento dos agentes comunitários de saúde 

atuantes no Distrito de Saúde Oeste de Ribeirão Preto (SP), referentes à orientação 

da comunidade sobre o uso correto e racional de medicamentos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

Este estudo se propõe a atingir os seguintes objetivos específicos: 

- Caracterizar os sujeitos quanto aos dados sociodemográficos (gênero, idade, 

escolaridade e tempo de trabalho) e de formação e informação específica sobre a 

farmacoterapia; 

- Identificar os usuários, as informações sobre medicamento mais solicitadas 

durante as visitas domiciliares e as situações de risco envolvendo a farmacoterapia, 

segundo a opinião dos ACS; 

- Identificar os profissionais da unidade de saúde que informam sobre medicamento 

e que solucionam os problemas farmacoterapêuticos de usuários e ACS; 

- Avaliar as respostas dos ACS no instrumento de avaliação do conhecimento sobre 

o uso correto da farmacoterapia;  

- Analisar as ações (gerais e específicas sobre o medicamento) dos ACS durante as 

visitas domiciliares.
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4. METODOLOGIA 

  

4.1. Tipo do estudo 

 

Um estudo do tipo survey exploratório foi realizado na busca de descrições 

detalhadas de variáveis existentes, utilizando os dados para justificar e avaliar 

condições e práticas em uso ou para fazer novos planos visando a melhorar essa 

prática. Os tipos de variáveis de interesse podem ser classificados como opiniões, 

atitudes ou fatos (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

 Os estudos do tipo survey exploratório também são usados para buscar 

informações precisas sobre as características do sujeito de pesquisa, grupos, 

instituições ou situações ou, ainda, sobre a freqüência de ocorrências de um 

determinado fenômeno (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001).   

Os propósitos dos estudos exploratórios são observar, descrever e 

documentar aspectos de uma situação ou a maneira pela qual ocorre naturalmente 

(POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). A pesquisa de survey coleta descrições 

detalhadas de fenômenos existentes e usa os dados ou para justificar condições e 

práticas atuais ou para fazer planos para melhorá-las (LOBIONDO-WOOD; HABER, 

2001).  

 

4.2. Local do estudo 

 

O município de Ribeirão Preto, situado na região nordeste do Estado de São 

Paulo, faz parte do Departamento Regional de Saúde XIII – DRS XIII e constitui um 

importante centro formador de recursos humanos, especialmente na área da saúde. 
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A fim de compatibilizar as necessidades advindas do crescimento do município com 

a melhora do acesso da população aos serviços de saúde, a assistência foi 

organizada em cinco regiões denominadas Distritos de Saúde. 

Os Distritos de Saúde são regiões com áreas e populações definidas a partir 

de aspectos geográficos, econômicos e sociais, que agrupam várias unidades de 

saúde e outros equipamentos sociais. A distribuição das unidades em distritos visa  

a oferecer aos munícipes atendimento básico e também de urgência próximo à sua 

residência, além de tornar mais acessível o atendimento de algumas especialidades  

médicas encontradas nas Unidades Básicas e Distritais de Saúde (UBDS) 

(RIBEIRÃO PRETO, 2007). 

Cada Distrito de Saúde conta com uma UBDS, que, além de fazer o 

atendimento básico para sua área de abrangência, é a referência de algumas 

especialidades médicas para todo o distrito. Além disso, cada distrito é composto 

por várias Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Unidades de Saúde da Família 

(USF) que tem como finalidade prestar atendimento básico nas áreas de pediatria, 

ginecologia e obstretícia, clínica médica, odontologia e de enfermagem, para a 

população de sua área de abrangência (RIBEIRÃO PRETO, 2007).  

A gestão municipal de saúde de Ribeirão Preto, entendendo ser importante a 

interface com o aparelho formador de recursos humanos, reorganizou os Distritos de 

Saúde no modelo de Distrito de Saúde Escola (DSE), por meio da parceria com 

instituições de ensino sediadas no município: 

• Universidade de São Paulo (USP): DSE Oeste; 

• Universidade de Ribeirão Preto (UNAERP): DSE Leste; 

• Centro Universitário Barão de Mauá: DSE Norte; 

• Universidade Paulista (UNIP): DSE Sul. 
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Dessa maneira, o presente estudo foi desenvolvido nas unidades de saúde do 

DSE Oeste, ligadas exclusivamente à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão 

Preto, que possuem equipes de saúde da família (ESF) ou PACS, sendo elas:  

• UBS "Adalberto Teixeira Andrade"; 

• UBS "Aymar Baptista Prado"; 

• UBS "Dr. Álvaro Panazzolo"; 

• UBS "Dr. Sérgio Botelho da Costa Moraes"; 

• USF "Ernesto Che Guevara"; 

• USF "Eugênio Mendes Lopes"; 

• USF "Jardim Paiva"; 

• USF "Portal do Alto". 

  

4.3. População e amostra em estudo 

 

A população foi composta pelos ACS que atuavam nas UBS ou USF do 

Distrito de Saúde Oeste acima citadas. Do total de 115 ACS que atuavam nas 

unidades de saúde estudadas, vinte não participaram do estudo por motivo de férias 

ou licença saúde, e 95 responderam o instrumento de coleta de dados e 

constituiram a amostra da presente investigação (Tabela 1).  

Entre os 95 ACS participantes, foram escolhidos oito, sendo um em cada 

UBS ou USF, para serem observados (Tabela 1). Esses ACS foram selecionados 

pelos enfermeiros e/ou gerentes das unidades, mediante os critérios de trabalhar 

mais tempo como ACS e em uma área com maior número de usuários crônicos de 

medicamento. 
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Tabela 1 - Distribuição dos ACS* atuantes, entrevistados e observados, por unidade 
no Distrito de Saúde Oeste. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Unidade 
Número de 

ACS 
atuantes 

Número de 
ACS 

entrevistados 

Número de 
ACS 

observados 

UBS "Adalberto Teixeira Andrade"  23 18 1  

UBS "Dr. Álvaro Panazzolo"  22 14 1 

UBS "Dr. Sérgio Botelho da Costa Moraes"  17 15 1 

USF "Ernesto Che Guevara"  14 13 1 

USF "Eugênio Mendes Lopes" 12 12 1 

USF "Jardim Paiva" 12 12 1 

UBS "Aymar Baptista Prado" 10 7 1 

USF "Portal do Alto" 5 4 1 

Total 115 95 8 

* Agentes comunitários de saúde. 

 

4.4. Ética na pesquisa 

 

 O projeto de pesquisa foi encaminhado à Secretaria Municipal de Saúde de 

Ribeirão Preto, para anuência do Secretário Municipal de Saúde. Posteriormente, foi 

submetido a análise do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto tendo sido aprovado (ANEXO A). 

 Antes de iniciar a coleta a pesquisadora apresentou-se ao gerente e às 

enfermeiras de cada unidade e agendou um dia para que fosse explicado aos ACS, 

com detalhes, como seria desenvolvido o trabalho da pesquisadora. Após a 

concordância em participar da pesquisa, os ACS assinaram o Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE A), conforme norma vigente no 

País, para pesquisa com seres humanos (BRASIL, 1996). 
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 O desenvolvimento da pesquisa em questão não ofereceu riscos ou 

desconforto aos participantes ou à instituição. 

  

4.5. Estudo piloto 

 

 O estudo piloto foi realizado com o intuito de determinar o tempo gasto para 

responder as questões e de testar o instrumento de coleta de dados, a fim de 

adequá-lo aos objetivos e identificar falhas, fazendo as modificações necessárias, 

garantindo assim, o rigor metodológico. Dessa maneira, o instrumento foi aplicado a 

cinco ACS atuantes em uma unidade de saúde que não fez parte da investigação.  

 Durante o estudo piloto, foi feita também a análise semântica do instrumento 

de coleta de dados (APÊNDICES B e C) que teve como objetivo verificar se todos os 

itens são compreensíveis para os membros da população à qual este se destinava. 

Os participantes foram orientados a analisar o instrumento quanto à forma de 

apresentação, clareza, compreensão e pertinência.  

 Algumas alterações foram sugeridas pelos ACS no instrumento de 

caracterização da população, tais como acrescentar um item na resposta da questão 

18, especificar as questões que poderiam assinalar mais de uma resposta e mudar a 

forma de fazer a pergunta nas questões 8, 9, 10 e 17. 

 A pesquisadora também acompanhou três ACS durante três dias, a fim de  

treinar a técnica de observação direta não-participante. 
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4.6. Procedimentos de coleta de dados 

  

A coleta dos dados foi realizada entre novembro de 2007 e fevereiro de 2008, 

utilizando as técnicas de observação direta não-participante e aplicação do 

instrumento de coleta de dados.  

A aplicação do instrumento de coleta de dados aconteceu na própria unidade 

de saúde em data e horário previamente agendado com os ACS e que 

compatibilizasse com a presença do maior número deles. O referido instrumento foi 

constituído por duas duas partes, sendo uma delas para caracterização da 

população (APÊNDICE B) e a outra para avaliação dos conhecimentos dos ACS 

sobre o uso correto e racional de medicamentos (APÊNDICE C).  

A parte do instrumento de coleta de dados utilizada para avaliação dos 

conhecimentos dos ACS sobre medicamentos (APÊNDICE C) foi composta por dez 

questões de múltipla escolha desenvolvidas pelo Ministério da Saúde para avaliação 

cognitiva do curso de capacitação “O trabalho do agente comunitário de saúde na 

promoção do uso correto de medicamentos” (BRASIL, 2006b).  

A observação direta não-participante foi realizada pela pesquisadora que 

acompanhou o ACS, selecionado em cada unidade, nas visitas domiciliares 

realizadas durante três dias consecutivos de trabalho. Durante a coleta de dados, as 

informações obtidas nas observações foram registradas pela pesquisadora em um 

diário de campo que contêm a descrição do local e o tempo despendido em cada 

visita, bem como as orientações e condutas realizadas pelo ACS acompanhado.  

 A observação não-participante e direta procurou obedecer ao método de 

coleta de dados em que o observador não oculta sua participação e posição, 

também não intervém, tentando provocar ou mudar o comportamento do sujeito 
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participante (LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). Embora a pesquisadora tenha 

solicitado que não fosse apresentada aos usuários como farmacêutica, para não 

haver mudanças no comportamento, algumas vezes o ACS solicitou-lhe 

esclarecimentos referentes a medicamentos e foi atendido, por se tratar de uma 

questão ética omitir informação quando se está lidando com seres humanos.  

 Anteriormente à coleta de dados propriamente dita, o instrumento utilizado foi 

submetido (APÊNDICES B e C) a três juízes (consultores externos) para validação 

aparente e de conteúdo. A validade aparente, particularmente relevante para testes 

de conhecimento, refere-se ao fato de o instrumento parecer medir o construto 

apropriado (POLIT; BECK; HUNGLER, 2004). A validade de conteúdo fornece a 

estrutura e a base para a formulação de questões que representarão 

adequadamente o conteúdo e a preocupação é se a ferramenta de medição e as 

questões que ela contém são representativas do que o pesquisador pretende medir 

(LOBIONDO-WOOD; HABER, 2001). 

 Dessa maneira, o instrumento de coleta de dados foi encaminhado a juízes 

com conhecimento na temática pesquisada, sendo que um deles trabalhou junto ao 

Ministério da Saúde na elaboração do material e do curso “O trabalho do agente 

comunitário de saúde na promoção do uso correto de medicamentos”. Os outros 

dois juízes foram um professor universitário e pesquisador do tema e um profissional 

que atua na assistência junto a equipes de saúde da família. 

 Esses juízes receberam a instrução para analisarem os ítens do instrumento 

quanto ao conteúdo, forma de apresentação, clareza, compreensão e pertinência. 

Após a avaliação todas as questões foram consideradas pertinentes por pelo menos 

dois dos juízes. Quanto à clareza algumas mudanças foram sugeridas na forma de 

apresentação das perguntas e respostas tendo sido acatadas.  
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4.7. Organização e análise dos dados 

 

 Os dados obtidos com as respostas do instrumento de coleta de dados foram 

armazenados em um banco eletrônico no programa Microsoft Excel®. Após a 

validação da digitação, mediante dupla conferência, foi feita a análise estatística 

utilizando o programa Epi Info versão 3.4.3.  

Após a análise exploratória univariada dos dados obtidos foram construídas 

tabelas com as freqüências absoluta e relativa de todas as variáveis estudadas. 

Para o instrumento de avaliação dos conhecimentos dos ACS sobre medicamentos, 

foi analisado o índice de acerto do ACS nas dez questões propostas. 

Posteriormente, as variáveis idade, escolaridade, tempo de trabalho, participação e 

necessidade de capacitação foram relacionadas com o índice de acertos e 

analisadas. Para avaliar as associação entre as variáveis, foi utilizado o Teste Exato 

de Fisher e um nível de significância menor ou igual 0,05. 

 As anotações provenientes da observação das visitas domiciliares registradas 

no diário de campo, foram também digitadas. As visitas foram numeradas de acordo 

com a seqüência em que ocorreram. Em algumas situações, o ACS foi abordado na 

rua ou na unidade por usuários que necessitavam de informações, essas situações 

foram incorporadas aos dados e como não se tratava de visitas, foram denominadas 

de orientação. Para cada uma das visitas foi calculado o tempo gasto e identificados 

os locais onde ocorreram e as ações desenvolvidas de um modo geral. 

Posteriormente, essas ações foram categorizadas e quantificadas a fim de que se 

conhecesse a freqüência em que cada uma delas ocorreu. 

Em seguida, todas as visitas ou orientações que envolveram algum tipo de 

assunto que abordasse o medicamento foram selecionadas e novamente 
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categorizadas. Essas novas categorias foram baseadas nas competências 

específicas esperadas que os ACS devam possuir para o bom desempenho de suas 

funções como promotor do uso correto de medicamentos (BRASIL, 2002b). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Os resultados obtidos a partir da análise dos dados estão apresentados da 

seguinte maneira: 

1. Caracterização dos ACS: dados sociodemográficos (gênero, idade, 

escolaridade e tempo de trabalho na função) e de formação e informação 

sobre a farmacoterapia; 

2. Situações de risco na comunidade envolvendo a farmacoterapia segundo 

opinião dos ACS; 

3. Avaliação dos conhecimentos dos ACS sobre a farmacoterapia; 

4. Visitas domiciliares: ações gerais e voltadas ao uso de medicamentos.   

 

5.1. Caracterização dos ACS: dados sociodemográficos e de formação e 

informação sobre a farmacoterapia 

 

Na Tabela 2, os 95 ACS que participaram do estudo estão caracterizados 

quanto ao gênero, idade, grau de escolaridade e tempo de exercício da função de 

agente comunitário de saúde.  
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Tabela 2 - Distribuição dos ACS* estudados segundo o gênero, faixa etária, grau de 
escolaridade e tempo de trabalho na função. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Características sociodemográficas  
 
n 

 
% 

Gênero   

Feminino 92 96,8 

Masculino 3 3,2 

Faixa etária   

20 ı- 25 4 4,2 

25 ı- 30 8 8,4 

30 ı- 35 27 28,4 

35 ı- 40 17 17,9 

40 ı- 45 17 17,9 

45 ı- 50 13 13,7 

50 ı- 55 5 5,3 

55 ı- 60 4 4,2 

Grau de escolaridade   

Fundamental incompleto 8 8,4 

Fundamental completo 6 6,3 

Médio incompleto 12 12,6 

Médio completo 50 52,6 

Técnico 15 15,8 

Superior incompleto 1 1,1 

Superior completo 2 2,1 

Não respondeu 1 1,1 

Tempo de trabalho na função atual (meses)   

2 ı–ı 6 18 18,9 

6 –ı 12 11 11,6 

12 –ı 24 3 3,2 

24 –ı 36 1 1,1 

36 –ı 48 21 22,1 

48 –ı 60 0 0,0 

60 –ı 72 0 0,0 

72 –ı 84 18 18,9 

84 –ı 96  23 24,2 

Total 95 100,0 

* Agentes comunitários de saúde. 
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Dos 95 ACS investigados 92 (96,8%) eram do gênero feminino. A média de 

idades desses ACS foi de 37,9 ± 8,3 anos com mediana de 37, mínima de 21 e 

máxima de 59 anos. Vale destacar que quase a metade deles (46,3%) eram adultos 

jovens, ou seja, tinham entre 30 e 40 anos. Esse predomínio de ACS mulheres e 

adultas jovens também foi encontrado em outros estudos realizados em diferentes 

regiões brasileiras (BEZERRA; ESPIRITO SANTO; BATISTA FILHO, 2005; 

FERRAZ; AERTS, 2005; KLUTHCOVSKY et al., 2007). 

Bezerra, Espirito Santo e Batista Filho (2005) atribuem essa tendência de 

feminilização ao fato de haver resistência por parte da comunidade ao ACS do 

gênero masculino, devido ao constrangimento experimentado pelas famílias em 

permitir-lhe o acesso às moradias e terem que revelar a ele particularidades 

femininas.  

No que tange a escolaridade, a maioria (71,6%) dos ACS possuía ensino 

médio completo e dois deles haviam concluído curso superior. Dados semelhantes 

foram encontrados em Pernambuco, Rio Grande do Sul e Paraná (BEZERRA; 

ESPIRITO SANTO; BATISTA FILHO, 2005; FERRAZ; AERTS, 2005; 

KLUTHCOVSKY et al., 2007). A Lei que regulamenta a profissão de ACS exige, para 

o exercício da função, o Ensino Fundamental completo, portanto o grau de 

escolaridade encontrado é superior a essa exigência legal  (BRASIL, 2002a). 

Ultimamente, alguns municípios, incluindo Ribeirão Preto, têm utilizado 

processos seletivos com avaliação cognitiva para contratação de ACS. Tal fato pode 

estar contribuindo para o aumento no nível de escolaridade desses trabalhadores, 

uma vez que esse tipo de seleção pode privilegiar pessoas que tenham mais anos 

de estudo (FERRAZ; AERTS, 2005; KLUTHCOVSKY et al., 2007).  
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A média do tempo de trabalho na função de ACS foi de 48,6 meses com 

mínima de dois e máxima de 89 meses. No entanto, é importante notar que 41 

(43,1%) ACS já exerciam esse trabalho há mais de seis anos e que 29 (30,5%) 

estavam há menos de um ano no exercício da função, pois iniciaram suas 

atividades em serviços recém-implantados.  

No estudo desenvolvido por Ferraz e Aerts (2005) em Porto Alegre, também 

foi identificada uma baixa rotatividade desses trabalhadores. A oportunidade de 

emprego e o reconhecimento social está entre as principais motivações para os 

ACS trabalharem nessa função, e isso pode explicar a permanência deles no 

serviço por um período maior (NUNES et al., 2002; RONZANI; SILVA, 2008; SILVA, 

2001). 

Diante desses dados, pode ser notado que os ACS estudados são, na sua 

maioria, mulheres entre 30 e 40 anos de idade, que possuem o Ensino Médio 

completo e exercem a função há pelo menos três anos. 

A fim de conhecer a formação do ACS, especificamente, sobre temas 

relacionados aos medicamentos, eles foram questionados sobre a participação em 

cursos de capacitação que abordassem o assunto e sua percepção sobre a 

necessidade desses cursos. Além disso, foram questionados se consideram ter 

conhecimento para dar informações à população sobre a farmacoterapia utilizada. 

Dentre os ACS entrevistados 73 (76,8%) afirmaram não terem feito curso de 

capacitação sobre medicamentos, 84 (88,4%) sentem necessidade dessa formação 

e 70 (73,7%) consideram não ter conhecimento suficiente para dar informações às 

famílias sobre a farmacoterapia (Tabela 3). Dos vinte ACS que informaram ter 

participado de capacitações, quatorze (14,7%) referem ter feito o curso proposto 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2006b). 



Resultados e Discussão   51 
 

 

Tabela 3 - Distribuição das informações prestadas pelos ACS* estudados, quanto à 
participação ou necessidade de cursos de capacitação sobre medicamentos, e ter 
conhecimento para dar informação aos usuários sobre a farmacoterapia. Ribeirão 
Preto, SP, 2008. 

* Agentes comunitários de saúde. 

 

  Ao analisar os dados apresentados, é possível perceber que os ACS sentem 

necessidade de ser capacitados e adquirirem mais informações sobre 

medicamentos para orientar corretamente a comunidade. Segundo a literatura, uma 

das razões para isso acontecer é que o desempenho de funções sem treinamento 

gera insatisfação nos trabalhadores, pois impossibilita-os de desenvolverem seu 

trabalho com eficiência (MENDONÇA, 2007).  

A insuficiência de saberes para o desenvolvimento dessa prática faz com que 

o ACS acabe trabalhando com o senso comum (SILVA; DALMASO, 2002). Para 

Mendonça (2007), o ACS diante da incapacidade gerada pela falta de preparo para 

Participação em cursos n % 

Sim   

- Curso “O trabalho do agente comunitário de saúde  na promoção do uso 
correto de medicamentos” 14 14,7 

- Outros 6 6,4 

Não 73 76,8 

Não sei 2 2,1 

Necessidade de capacitação    

Sim 84 88,4 

Não 6 6,3 

Não sei 5 5,3 

Considera ter conhecimento   

Sim 12 12,6 

Não 70 73,7 

Não sei 12 12,6 

Não respondeu 1 1,1 

Total 95 100,0 



Resultados e Discussão   52 
 

 

lidar com a farmacoterapia passa a experimentar uma angústia por não saber, e 

isso faz com que ele busque apoio no conhecimento popular e no senso comum 

para aliviar esse sentimento vivido.  

Na construção do seu conhecimento sobre a terapia medicamentosa, o ACS 

utiliza diferentes experiências vivenciadas ao longo da vida para alicerçar aquilo que 

será a sua verdade (SILVA, 2001). As fontes de informação sobre medicamentos 

podem representar para os ACS um meio de respaldar cientificamente os seus 

conhecimentos que, a partir de então, não estarão baseados somente no senso 

comum.  

Nesse sentido, as bulas dos medicamentos constituem a principal fonte de 

informação utilizada pelos ACS, tendo sido citadas por 79 (83,2%) deles. Em 

seguida, com uma freqüência bem menor, o Dicionário de Especialidades 

Farmacêuticas (DEF) e a televisão aparecem, cada um apontado por doze (12,6%) 

ACS (Tabela 4).  

 

Tabela 4 - Distribuição das principais fontes de informação sobre medicamentos 
utilizadas pelos ACS* estudados. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Fontes de informação sobre medicamento n % 

Bulas de medicamentos 79 83,2 

DEF - Dicionário de Especialidades Farmacêuticas  12 12,6 

Televisão 12 12,6 

Internet 9 9,5 

Jormais e revistas 5 5,3 

Livros 5 5,3 

Manuais do Ministério da Saúde ou do município 5 5,3 

Lista de medicamentos do município 2 2,1 

Nenhum 3 3,2 

Outros 11 11,6 

* Agentes comunitários de saúde. 
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No Brasil, a bula é o principal material informativo sobre medicamentos 

disponível à população e também utilizado (SILVA et al., 2000). Entretanto, muitos 

estudos têm demonstrado que as informações contidas na bulas são 

freqüentemente insatisfatórias e têm uma linguagem técnica que dificulta a 

compreensão por parte do público leigo (CALDEIRA; NEVES; PERINI, 2008; 

GONÇALVES et al., 2002; SILVA et al., 2000; SILVA et al., 2006).    

 Além disso, análises feitas em diversas bulas disponíveis no mercado 

revelaram que informações importantes, como cuidados na administração e no 

armazenamento, estavam incompletas, o que compromete, portanto, a qualidade da 

informação presente nessa fonte (GONÇALVES et al., 2002; SILVA et al., 2000; 

SILVA et al., 2006). Apesar da incontestável evolução da legislação sanitária que 

regulamenta as bulas no Brasil algumas adequações ainda precisam ser feitas para 

que esta realmente se constitua em uma fonte informação segura e de qualidade, 

auxiliando o uso correto da farmacoterapia (CALDEIRA; NEVES; PERINI, 2008). O 

DEF, que nada mais é que um compêndio de bulas, foi citado por doze (12,6%) 

ACS, o que reforça a importância das bulas como materiais informativos sobre 

medicamentos. Cabe ainda destacar que o DEF é uma publicação anual organizada 

pela indústria farmacêutica, portanto, tem conteúdo questionável, principalmente no 

que diz respeito à sua confiabilidade (BARROS, 2000; LLIMÓS, 1999). 

 Ainda que citada por somente doze (12,6%) ACS, a televisão também é um 

importante meio de divulgação de informações sobre medicamentos, que precisa 

ser muito bem avaliado, por ser tratar de um instrumento de propaganda utilizado 

pela indústria farmacêutica. As peças publicitárias veiculadas estimulam e induzem 

o uso indiscriminado de terapia medicamentosa, além do que a omissão de 

informações, como contra-indicações, faz com que a população não reconheça os 
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riscos que podem advir da sua utilização e acreditem que o medicamento sempre 

traga somente benefícios (ISACSON; BINGEFORS, 2002; LUCHESSI, et al., 2005; 

NEVES et al., 2008; SOARES, 2008).  

 Ante o exposto, é necessário uma intervenção, para que os ACS sejam 

esclarecidos sobre fontes confiáveis de informação e possam ser capacitados para 

atuarem como promotores do uso correto e racional de medicamentos junto à sua 

comunidade. No entanto, para que sejam discutidas expectativas de atuação do 

ACS é preciso considerar os mecanismos de seleção, os processos de capacitação 

e a educação permanente, para que estes não desenvolvam um trabalho baseado 

apenas no senso comum (SILVA; DALMASO, 2002).  

Na verdade, as atividades dos ACS na promoção do uso correto da terapia 

medicamentosa devem vir ao encontro das expectativas da população a quem elas 

são destinadas. Por essa razão, é preciso conhecer as demandas existentes na 

comunidade, ou seja, quais são as dúvidas e as situações de risco que os ACS 

normalmente identificam na sua rotina diária de trabalho. Só a partir dessas 

informações é que os profissionais deverão planejar quais as ações mais efetivas 

serão aplicadas a cada grupo específico de usuários do sistema de saúde.   

 

5.2. Situações de risco na comunidade envolvendo a farmacoterapia: opinião 

dos ACS 

 

No presente estudo, os ACS entrevistados informaram que realizam, em 

média, 35,8 ± 9,5 visitas semanais, o que equivale a sete ou oito visitas diárias. 

Durante essas visitas, 66 (69,5%) ACS informaram que foram questionados duas ou 

mais vezes na última semana sobre o uso de medicamentos.  
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De acordo com os ACS, os idosos constituem o grupo que com mais 

freqüência solicita informações sobre medicamentos durante as visitas domiciliares, 

sendo citados por 76 (80%) ACS. Em seguida, aparecem as gestantes, apontadas 

por 35 (36,8%) ACS e as usuárias de contraceptivos orais assinaladas por 29 

(30,5%) destes (Tabela 5). 

 

Tabela 5 - Distribuição dos principais grupos de usuários que, segundo os ACS*, 
solicitam informações sobre os medicamentos durante as visitas domiciliares. 
Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Usuários n % 

Idosos 76 80,0 

Gestantes 35 36,8 

Usuárias de contraceptivos orais 29 30,5 

Cuidadores de acamados 16 16,8 

Cuidadores de crianças 14 14,7 

Cuidadores de paciente da saúde mental 8 8,4 

Usuários em tratamento para tuberculose ou hanseníase 4 4,2 

Usuários em tratatamento para AIDS 2 2,1 

* Agentes comunitários de saúde. 

  

As mudanças ocorridas no perfil demográfico e epidemilógico levaram ao 

crescimento da população de idosos e das condições crônicas de saúde 

(LOURENÇO et al., 2005). Conseqüentemente, foi observado um aumento no 

consumo de medicamentos especialmente entre os idosos, que consomem, na sua 

maioria, pelo menos um medicamento e constituem 50% dos multiusuários de 

fármacos (AGUIAR et al., 2008; FLORES; MENGUE, 2005; ROZENFELD, 2003).  

Dessa maneira, a idade avançada é um fator preditivo para o uso de 

medicamentos, polifarmacoterapia e incidência de condições crônicas de saúde, 
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como o diabetes e a hipertensão arterial (AGUIAR et al., 2008; FLORES; MENGUE, 

2005; ROZENFELD, 2003). Essas condições crônicas fazem com que os idosos 

também utilizem um número aumentado de medicamentos cardiovasculares e 

antidiabéticos (FLORES; MENGUE, 2005).  

Diante disso, o elevado consumo de medicamentos pelos idosos pode 

explicar o fato de os ACS terem citado esses usuários como aqueles que mais 

apresentam dúvidas sobre os medicamentos. O mesmo raciocínio pode ser 

extrapolado para as gestantes, que são também freqüentes usuárias de 

farmacoterápicos. Estudos têm demonstrado que a prevalência no uso de 

medicamentos durante a gestação ultrapassa os 90% (FONSECA; FONSECA; 

BERGSTEN-MENDES, 2002; OSÓRIO-DE-CASTRO et al., 2004).  

As mulheres também apresentam dúvidas a respeito do uso do 

anticoncepcional oral, ainda que esse seja o ser o método contraceptivo mais 

utilizado por elas.  Muitas usuárias não sabem, por exemplo, o que é correto fazer 

quando esquecem de tomar um comprimido (PANIZ; FASSA; SILVA, 2005). Desse 

modo, é preciso uma ação colaborativa entre os profissionais das equipes de saúde 

da família e farmacêuticos, a fim de desenvolverem um trabalho específico com 

esses grupos de usuários levando informações necessárias e buscando garantir 

uma farmacoterapia correta e segura.  

Ainda de acordo com os ACS, durante as visitas domiciliares, os usuários 

costumam solicitar informações sobre a indicação terapêutica (56,8%), a freqüência/ 

horário de administração (51,6%) e o uso concomitante de álcool e medicamento 

(42,1%). Também são comuns questões a respeito do veículo apropriado para 

administrar o medicamento e efeitos adversos/ colaterais, citados, respectivamente, 

por 35 (36,8%) e 31 (32,6%) ACS (Tabela 6). 
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Tabela 6 - Distribuição das principais informações sobre medicamentos que, 
segundo os ACS*, são solicitadas pelos usuários durante as visitas domiciliares. 
Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Informações solicitadas n % 

Indicação terapêutica  54 56,8 

Frequência/ horário de administração 49 51,6 

Uso concomitante de medicamento e álcool  40 42,1 

Veículo apropriado para administração  35 36,8 

Efeitos adversos/ colaterais 31 32,6 

Duração do tratamento 28 29,5 

Dose/ medida  26 27,4 

Vias de administração  2 2,1 

Outras 5 5,3 

* Agentes comunitários de saúde. 

 

Os ACS entrevistados em Porto Alegre-RS também relataram que são 

questionados a respeito da posologia, indicação, efeitos adversos e uso 

concomitante de álcool e medicamentos durante as visitas domiciliares, o que 

confirma a carência de informação da comunidade sobre a terapia medicamentosa.  

(NUNES; AMADOR; HEINECK, 2008).  

Diferentes estudos têm revelado o desconhecimento da população a respeito 

da farmacoterapia utilizada. Em Istambul (Turquia), somente 10.9% dos pacientes 

entrevistados souberam responder corretamente o nome dos seus medicamentos; e 

estes usuários também conheciam duas vezes mais os efeitos da famacoterapia 

que aqueles que não conseguiram nomear (AKICI et al., 2004).  

No Brasil, Silva, Schenkel e Mengue (2000) verificaram que, 

aproximadamente, um terço da população estudada não sabia informar o nome do 

medicamento, a freqüência de administração e a duração do tratamento, e que 19% 

dos usuários não conheciam a indicação terapêutica e a dose. Além disso, a 
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maioria dos entrevistados não sabia mencionar sobre precauções e reações 

adversas, itens importantes para o uso seguro da terapia medicamentosa. 

A falta de informação sobre os medicamentos por parte dos usuários pode 

ser atribuída a vários fatores, pois muitas vezes o paciente passa pela consulta 

médica, recebe o medicamento na farmácia e o utiliza sem ser instruído sobre o uso 

correto. De acordo com Caprara, Rodrigues e Montenegro (2001), os médicos do 

PSF, em 53% das consultas, não verificavam o entendimento do paciente sobre as 

indicações terapêuticas.  

Miasso e Cassiani (2004) mostraram que, mesmo quando os usuários 

receberam orientação da enfermagem pós-alta hospitalar, 63% ainda 

permaneceram com pouco ou nenhum conhecimento sobre a farmacoterapia. De 

acordo com Akici et al. (2004), a falta de informação pode levar o usuário a deixar 

de tomar seus medicamentos. Portanto, é essencial prover informações aos 

usuários sobre sua farmacoterapia, bem como, discutir quais são suas 

responsabilidades e de que modo os mesmos podem cooperar para o sucesso do 

seu tratamento. 

Por conseguinte, é necessário aprimorar os meios de prover informações à 

população que envolve a reorganização do tempo dedicado à orientação da 

prescrição, a atuação direta do farmacêutico na dispensação dos medicamentos e o 

trabalho do ACS junto à comunidade, fornecendo informações e orientando sobre o 

uso correto e seguro da farmacoterapia.  

Entretanto, 68 (71,6%) ACS entrevistados referiram não estar preparados 

para o exercício dessa função, pois apenas às vezes ou raramente sabem 

responder as perguntas sobre medicamento feitas pela população. Esses dados 

corroboram com outros estudos que utilizaram abordagens qualitativas e também 
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identificaram que os ACS sentem necessidade de treinamento para um melhor 

trabalho com a comunidade (NUNES; AMADOR; HEINECK, 2008; MENDONÇA, 

2007).  

Desse modo, é preciso treinar esses trabalhadores, para que estejam 

capacitados a orientar e identificar nos domicílios os problemas relacionados à 

terapia medicamentosa. Apesar da falta de treinamento, 46 (48,4%) ACS que 

fizeram parte dessa investigação afirmaram que, às vezes, identificam pessoas 

utilizando medicamentos de maneira incorreta.  

Na Tabela 7, estão listadas as principais situações de risco relacionadas à 

farmacoterapia que esses ACS relatam já terem identificado durante as suas visitas 

domiciliares. 

 

Tabela 7 - Distribuição dos principais situações de risco relacionadas ao uso de 
medicamentos identificados pelos ACS* durante as visitas domiciliares. Ribeirão 
Preto, SP, 2008. 

Situações de risco n % 

Horário de administração inadequado 64 67,4 

Automedicação 63 66,3 

Não adesão à farmacoterapia 55 57,9 

Dose diferente da prescrita 40 42,1 

Reação adversa a medicamento 29 30,5 

Medicamento vencido 27 28,4 

Medicamento diferente do prescrito 21 22,1 

Medicamento armazenado em local inadequado 17 17,9 

Medicamento dispensado errado  5 5,3 

Uso de medicamento por via errada 1 1,1 

* Agentes comunitários de saúde. 
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 Usuários tomando medicamento em horário errado e fazendo automedicação 

foram indicados, respectivamente, por 64 (67,4%) e 63 (66,3%) ACS como as 

principais situações de risco relacionadas ao uso de medicamentos identificadas 

durante as visitas domiciliares. A maioria dos ACS (57,9%) também apontou a 

presença de usuários que não aderem à farmacoterapia e recusam-se a tomar os 

medicamentos. 

 O seguimento do esquema posológico respeitando os horários e intervalos 

de administração dos medicamentos é necessário, para que a concentração do 

fármaco na corrente sanguínea esteja dentro da janela terapêutica. A administração 

de medicamentos em horários inadequados pode produzir concentrações 

insuficientes (subterapêuticas) ou excessivas (tóxicas) (FUCHS; WANNMACHER; 

FERREIRA, 2006). Diante disso, é necessário orientar e conscientizar o usuário 

quanto a importância de administrar o farmacoterápico no horário apropriado.  

A automedicação é uma prática que também requer atenção e que apresenta 

altos índices de prevalência em diversos países, inclusive no Brasil (DE BOLLE et 

al., 2008; GRIGORYAN et al., 2006; PEREIRA et al., 2007; VITOR et al., 2008). A 

dificuldade de acesso da população brasileira aos serviços de saúde, e de modo 

especial às consultas médicas, pode favorecer o uso de medicamentos por 

indicação de parentes, vizinhos, amigos, balconistas ou mesmo farmacêuticos 

(LOYOLA FILHO et al., 2005). Porém, essa prática deve ser desenvolvida no âmbito 

de um modelo racional de tomada de decisão não influenciada por questões 

mercadológicas que podem levar ao uso indiscriminado de medicamentos. 

 Outra situação que também requer muita atenção é a presença de 

medicamentos vencidos nos domicílios, citada por 27 (28,4%) ACS. Essa 

ocorrência também é descrita em outros estudos e trata-se de uma questão séria, 
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pelos riscos que podem advir do uso desses medicamentos impróprios ao consumo 

(DE BOLLE et al., 2008; MARGONATO; THOMSON; PAOLIELLO, 2008; 

SORENSEN et al.,2006). 

Nessas circunstâncias, é importante a articulação entre os diferentes atores 

envolvidos no processo - o ACS, o farmacêutico e o usuário - visando à promoção 

de uma farmacoterapia racional. Com isso, será possível estabelecer um elo entre o 

serviço e os usuários, indo além do levantamento de problemas, mas também 

refletindo sobre suas causas e determinantes, tanto na perspectiva do profissional 

quanto na do usuário, considerando suas vivências e saberes. Esse elo culminará 

com o planejamento conjunto das intervenções dos profissionais de saúde a serem 

aplicadas em prol da comunidade. 

No entanto, a realidade apresentada no estudo foi outra, pois ainda que 62 

(65,3%) ACS tenham dito que às vezes ou quase sempre identificam pessoas com 

problemas relacionados ao uso de medicamentos, no último mês de trabalho, 38 

(40,0%) deles disseram que nenhuma vez foram discutidos nas reuniões de equipe 

temas relacionados à farmacoterapia dos usuários. 

 A falta de espaço, para discussão da terapia medicamentosa nas reuniões de 

equipe e a incapacidade de resolução dos problemas geram frustração nos ACS. 

Isso faz com eles se sintam desestimulados e deixem de acreditar na possibilidade 

de atuar auxiliando nessas questões (MENDONÇA, 2007). Para contornar essa 

situação, os ACS recorrerem a profissionais da unidade a fim de obter ajuda na 

resolução dos problemas.   

Os enfermeiros são os profissionais de referência para os ACS, quando 

identificam algum problema ou há alguma dúvida sobre a farmacoterapia dos 
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usuários, pois 84 (88,4%) e 65 (68,4%) ACS disseram procurá-los nesses casos 

(Tabela 8). 

 

Tabela 8 – Distribuição dos profissionais de saúde da unidade que solucionam os 
problemas farmacoterapêuticos identificados pelos ACS* e os que tiram as suas 
dúvidas sobre os medicamentos. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

 Profissionais que solucionam  
os problemas  

Profissionais que tiram  
as dúvidas  

 n % n % 

Enfermeiro 84 88,4 65 68,4 

Médico 18 18,9 33 34,7 

Farmacêutico 5 5,3 36 37,9 

Outros 3 3,2 2 2,1 

* Agentes comunitários de saúde. 

 

A enfermagem tem exercido papel fundamental no desenvolvimento do 

processo de cuidar dentro da estratégia de saúde da família. Esse profissional 

desempenha uma função peculiar com atividades de promoção, tratamento e 

reabilitação da saúde, desenvolvidas junto à comunidade e também à equipe, além 

de assumir ações de ordem gerencial (XIMENES NETO et al., 2007).  

 No que tange à orientação da farmacoterapia, ações efetivas têm sido 

realizadas pela enfermagem, que, inclusive, no âmbito da saúde da família, tem a 

permissão para prescrever medicamentos baseada em protocolos estabelecidos 

pelo Ministério da Saúde (BRASIL, 2007). Toda essa conjuntura contribui para 

explicar, em parte, os dados encontrados no presente estudo, que mostram a força 

de atuação da enfermagem especialmente junto aos ACS.  

 No entanto, a problemática da formação de recursos humanos e da 

educação permanente dos trabalhadores em saúde precisa ser retomada. Estudo 

realizado por Silva et al. (2007) em unidades básicas de saúde mostrou que 35,5% 
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das respostas das enfermeiras aos questionamentos da equipe sobre o 

medicamento estavam incorretas ou parcialmente corretas.  

Diante disso, fica evidenciada a necessidade de que o trabalho das equipes 

seja pautado por uma rede multiprofissional que se complemente pela junção dos 

saberes inerentes a cada profissional. Todavia, vale ressaltar que das oito unidades 

investigadas havia farmacêutico em apenas cinco, pois eram unidades que 

dispunham de serviços de dispensação de medicamentos. 

A ausência do farmacêutico em algumas unidades pode ter contribuído para 

que poucos ACS tenham referido procurá-los, para tirar suas dúvidas ou resolver 

problemas relacionados à terapia medicamentosa. Soma-se a isso ao fato de que, 

muitas vezes, os farmacêuticos têm uma atenção centralizada no medicamento com 

poucas atividades clínicas como o acompanhamento farmacoterapêutico 

(PENAFORTE; FORSTER; SIMÕES, 2007).  

Esse contexto vem sofrendo mudanças que acenam para uma melhora nos 

serviços de assistência farmacêutica oferecidos à comunidade (VIEIRA, 2007). Uma 

dessas é a criação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família em 2008, que 

representa uma conquista nesse sentido, uma vez que contempla a participação do 

farmacêutico como membro dessa equipe (BRASIL, 2008). 

 Nos últimos anos, estudos têm demonstrado o quanto as intervenções 

farmacêuticas podem contribuir, para o alcance dos objetivos terapêuticos e 

melhora dos resultados clínicos e de qualidade vida de usuário de medicamentos 

(CASTRO, et al., 2006; DOLOVICH et al., 2008; LYRA JUNIOR et al., 2007). Assim, 

o trabalho do farmacêutico em conjunto com os ACS pode levar mais informação 

até comunidade e orientar as famílias sobre o uso correto da farmacoterapia. 
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Para a maioria dos ACS entrevistados (92,6%), orientar as famílias sobre do 

uso correto de medicamentos é uma ação importante. Contudo, 67 (70,5%) ACS 

consideram que precisam de treinamento contínuo para realizar essa atividade 

(Tabela 9). 

 

Tabela 9 - Distribuição da opinião dos ACS* estudados sobre orientar as famílias, 
para o uso correto de medicamentos. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Opinião do ACS a respeito de dar orientação  
sobre o medicamento n % 

Ação muito importante, para evitar problemas com medicamentos 21 22,1 

Ação importante, mas precisa de treinamento contínuo  67 70,5 

Ação pouco importante pois outros profissionais orientam 1 1,1 

Não é função do ACS 6 6,3 

Não sei 0 0,0 

Total 95 100,0 

* Agentes comunitários de saúde. 

 

 Os dados mostram que o ACS reconhece a importância de orientar 

corretamente a população sobre a terapia medicamentosa, ao mesmo tempo em 

que demonstra o reconhecimento desses profissionais quanto as suas limitações e 

quanto à necessidade de treinamento específico, para o desempenho da prática.  

 

5.3. Avaliação dos conhecimentos dos ACS sobre a farmacoterapia 

 

 O número de questões respondidas corretamente pelos ACS no instrumento 

de avaliação dos conhecimentos sobre o uso correto da farmacoterapia, está 

representado na Figura 1.  
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Figura 1 - Distribuição do número de questões respondidas corretamente pelos 
agentes comunitários de saúde na avaliação dos conhecimentos sobre o uso correto 
e racional de medicamentos. Ribeirão Preto, SP, 2008. 
 

No estudo, a média de acerto dos ACS foi de 8,2 ± 1,3 questões, com um 

mínimo de cinco e máxima de dez. A maioria dos ACS (42,1%) responderam 

corretamente nove das dez questões do instrumento, demonstrando desempenho 

excelente. Relevante destacar que as questões 9, 7 e 4 foram as que tiveram o  

maior índice de acertos, uma vez que, respectivamente, 93, 92 e 91 ACS 

responderam corretamente. Essas questões abordaram aspectos referentes à 

administração correta de medicamentos (vias de administração, medida de formas 

farmacêuticas líquidas, entre outros) e a adesão ao tratamento. 

Em contraste, a questão 3 obteve um maior número de respostas erradas e 

somente 24 (25,3%) ACS a acertaram. Nessa questão, os ACS precisavam saber 

que, por meio do diagnóstico da comunidade, os mesmos poderiam contribuir, para 

que a equipe conhecesse o real perfil de utilização da farmacoterapia, evitando a 

falta de medicamentos essenciais. Em conseqüência desse achado, faz-se 



Resultados e Discussão   66 
 

 

necessário esclarecer ao ACS o seu papel na garantia do acesso da população a 

esses medicamentos.  

Com o propósito de explorar mais os dados referentes às respostas dos ACS 

no instrumento de avaliação dos conhecimentos sobre a farmacoterapia, foram 

realizadas algumas análises, a fim de saber se o índice de acertos obtidos 

apresentou associação com as variáveis escolaridade, idade, tempo de trabalho, 

participação e necessidade de capacitação (Tabela 10).  

 

Tabela 10 - Distribuição do índice de acertos dos ACS* nas questões sobre o uso 
correto de medicamentos em relação às variáveis escolaridade, idade, tempo de 
trabalho, participação e necessidade de capacitação. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

 Índice de acertos**  

 5 ı–ı 7 8 ı–ı 10 Total 
p 

Escolaridade**    0,138 

Ensino Fundamental completo 11 15 26  

Ensino Médio completo 19 49 68  
     
Idade**    0,465 

21 ı–ı 35 13 29 42  

36 ı–ı 59 18 35 53  
     
Tempo de trabalho**    0,334 

0,5 –ı 2 anos 9 23 32  

> 2 anos 22 41 63  
     
Participação em capacitação    0,502 

Sim 6 14 20  

Não 25 50 75  
     
Necessidade de capacitação    0,338 

Sim 28 56 84  

Não 3 8 11  

Total 31 64 95  

* Agentes comunitários de saúde. 
** As variáveis foram dicotomizadas, para realização do teste exato de Fisher. 
  



Resultados e Discussão   67 
 

 

Ao analisar os dados, pode ser notado que não houve diferença 

estatisticamente significante para as variáveis escolaridade, idade, tempo de 

trabalho, participação e necessidade de capacitação, e o índice de acerto nas 

questões sobre o uso correto da farmacoterapia (p>0,05). Merece destaque que, 

mesmo não tendo significância, dos 64 ACS que tiveram um percentual de acertos 

maiores (8 a 10 acertos), 50 (78,1%) não participaram de capacitação sobre 

farmacoterapia e 56 (87,5%) referiram sentir necessidade de treinamento. Portanto, 

embora não tenham participado da referida capacitação, o conhecimento desses 

ACS, na resposta a essas questões específicas, pode ter advindo de experiências 

anteriores com medicamentos ocorridas no decorrer da prática. 

O elevado índice de acertos entre os ACS que não participaram de 

capacitação suscita um questionamento se esse instrumento desenvolvido pelo 

Ministério da Saúde é realmente capaz de avaliar cognitivamente o curso de 

capacitação de ACS na promoção do uso correto e racional de medicamentos. 

Logo, futuros estudos devem ser conduzidos, a fim de validar o referido instrumento 

e garantir que ele reflita, de fato, o objeto o qual se propõe mensurar. Além disso, é 

necessário avaliar outros aspectos referentes à prática e não somente a teoria.  

Segundo Nascimento e Correa (2008), os ACS são a voz da comunidade 

para os serviços e também a voz da equipe para esses usuários. Para isso, o ACS 

deve ser estimulado, de forma que, durante as visitas domiciliares, possa identificar 

situações de risco relacionadas à farmacoterapia e encaminhá-las a equipe, para 

que, junto aos usuários, possam planejar intervenções personalizadas que atendam 

a demandas individuais e coletivas.  
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5.4. Visitas domiciliares: ações gerais e voltadas ao uso de medicamentos 

desenvolvidas pelos ACS 

 

Durante o período de coleta de dados foram observadas 91 visitas 

domiciliares, com duração média de dezenove minutos. Os locais no domicílio onde 

os usuários receberam os ACS com maior freqüência foram o portão (41,8%), 

seguido pela varanda das casas (25,3%) (Figura 2). Embora as visitas domiciliares 

tenham durado, em média, quase vinte minutos, na maioria delas os ACS não 

chegaram a adentrar os domicílios. 
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Figura 2 -Distribuição dos locais onde os agentes comunitários de saúde foram 
recebidos durante as visitas domiciliares (n=91). Ribeirão Preto, SP, 2008. 
 

 

A análise das atividades desenvolvidas pelos ACS nas 91 visitas domiciliares 

observadas gerou seis categorias de ações. Em algumas visitas, foram realizadas 

diferentes atividades que se enquadraram em mais de uma categoria. Para cada 

categoria foi obtida a freqüência em que ela ocorreu que equivale ao número de 

visitas onde a ação foi desenvolvida (Tabela 11). 



Resultados e Discussão   69 
 

 

Tabela 11 - Distribuição das categorias de ações desenvolvidas pelos ACS* durante 
as visitas domiciliares observadas**. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Ação n % 

1.Verificação e/ou orientação sobre medicamento 70 76,9 

2.Verificação e/ou orientação sobre utilização de serviços de saúde 65 71,4 

3.Conferência e/ou orientação de vacinas 16 17,6 

4.Preenchimento e/ou atualização de cadastro das famílias 15 16,5 

5.Orientação sobre alimentação e exercício físico 8 8,8 

6.Orientação sobre a dengue 4 4,4 

* Agentes comunitários de saúde. 
** Dados referentes às 91 visitas domiciliares observadas. 

 

Em 70 visitas domiciliares do presente estudo os ACS verificaram e/ou 

orientaram sobre medicamento, sendo a ação mais freqüente e que envolveu 

atividades como: avaliação do perfil de utilização dos medicamentos; orientações 

sobre uso correto da farmacoterapia, riscos da automedicação, armazenamento 

domiciliar de medicamentos e verificação de reações adversas (ações de 

farmacovigilância). 

A verificação e/ou orientação sobre a utilização dos serviços de saúde 

foi a segunda categoria de ação mais freqüente e ocorreu 65 vezes. Este ítem 

englobou orientações a respeito de exames laboratoriais e sobre comparecimento 

ou agendamento de consultas médicas e odontológicas. 

A categoria conferência e/ou orientação de vacinas foi realizada dezesseis  

vezes durante as visitas e envolveu a solicitação da carteira de vacinação, para 

verificar se não havia algum item em atraso e a orientação sobre os procedimentos 

e a importância de tomar todas as vacinas oferecidas no serviço. 
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Ainda na investigação, a ação de preenchimento e/ou atualização dos 

cadastros das famílias acompanhadas ocorreu em quinze visitas domiciliares. 

Nesta categoria estão representadas ações como: preenchimento e/ou atualização 

das Fichas A e B do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) e cadastro 

de usuários no programa Hiperdia. Além disso, os ACS realizaram oito orientações 

sobre alimentação e exercício físico e quatro sobre a dengue, e estas 

representam as duas categorias de ação menos freqüentes durante as visitas 

domiciliares.  

Os dados apresentados podem ser corroborados por Silva (2001) 

observando as atividades dos ACS, também verificou que o conteúdo principal das 

visitas domiciliares girou em torno da assistência médica (consultas, medicamentos, 

dieta, atividade física) e do controle de riscos (vacinas, exames preventivos, 

criadouros do mosquito transmissor da dengue).  

 A orientação sobre a utilização dos serviços de saúde, o cadastro e 

acompanhamento das famílias e a verificação das vacinas, configuram entre as 

atribuições dos ACS (BRASIL, 2001). A idéia de ser um facilitador do acesso e 

orientador, para utilização adequada dos usuários às ações e serviços de saúde, 

está fortemente ancorada nas atividades dos ACS (FORTES; SPINETTI, 2004). 

Essas atividades colocam o ACS como organizador do acesso (cadastro e 

orientação do uso de serviços) e “olheiro” da equipe identificando prioridades e 

detectando casos de risco para intervenção (SILVA, 2001 p. 201). Desse modo, a 

visita assume um caráter de vigilância onde a farmacoterapia também é avaliada 

por ser um insumo necessário aos cuidados gerais. 

A fim de atender aos objetivos dessa investigação as 70 visitas que se 

enquadraram na categoria verificação e/ou orientação sobre os medicamentos 
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foram analisadas e cinco tipos de ações foram caracterizadas, quais sejam: 

levantamento e/ou avaliação do perfil de utilização de medicamentos; orientação 

sobre o uso correto de medicamentos; orientação sobre o armazenamento 

domiciliar de medicamentos; orientação e/ou avaliação quanto à prática da 

automedicação; e desenvolvimento de ações básicas de farmacovigilância (Tabela 

12).  

 

Tabela 12 - Distribuição das ações relativas à verificação e/ou orientação sobre 
medicamento desenvolvidas pelos ACS* durante as visitas domiciliares 
observadas**. Ribeirão Preto, SP, 2008. 

Ação n % 

Levantamento e/ou avaliação do perfil de utilização de medicamentos  57 81,4 

Orientação sobre o uso correto de medicamentos 33 47,1 

Orientação sobre o armazenamento domiciliar de medicamentos 9 12,9 

Orientação e/ou avaliação quanto à prática da automedicação 9 12,9 

Desenvolvimento de ações básicas de farmacovigilância 8 11,4 

* Agentes comunitários de saúde. 
** Dados referentes à 70 visitas domiciliares. 
  

O levantamento e/ou avaliação do perfil de utilização dos medicamentos 

foi realizado em 57 visitas domiciliares. Essa categoria envolveu as seguintes 

ações: questionamento sobre o uso de medicamentos ou mudanças na 

farmacoterapia e comparação entre a prescrição e a maneira como o medicamento 

estava sendo usado. Para exemplificar podem ser citadas as seguintes situações: 

 

ACS pergunta se tem alguém fazendo uso de medicamento na casa. 
O usuário diz que a esposa está tratando de uma infecção urinária. 
Então a ACS pergunta se tem algum hipertenso ou diabético na 
casa. O usuário diz que não e a ACS se despede. (Diário de campo - 
visita 40) 
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ACS pergunta se o médico manteve o mesmo remédio ou se mudou. 
A usuária pega os medicamentos e mostra, para ACS.  
ACS anota o nome dos medicamentos e pergunta quantos 
comprimidos de cada um ela toma no dia. A usuária diz que toma 
dois amarelos e um branco pequeno e a ACS anota as informações. 
(Diário de campo - visita 81) 
 
ACS pergunta se os remédios estão certinhos e pede para a  Sra 
pegar a receita e os medicamentos. A usuária traz a receita. 
ACS compara a receita com o que tem anotado. A usuária diz que o 
médico acrescentou um remédio. 
Em seguida, a ACS pergunta como a usuária toma cada um dos 
medicamentos, confere as informações com a prescrição e diz que 
está correto.  
ACS pergunta então se está sobrando ou faltando medicamento. A 
usuária responde que não. (Diário de campo - visita 35) 

 

 O levantamento do perfil de utilização dos medicamentos foi uma atividade 

muito freqüente dos ACS. Entretanto, esse trabalho assume um caráter apenas de 

vigilância dissociado da cadeia de atenção à saúde do usuário, ficando restrito à 

pergunta “tá tudo certinho com os remédios?”. A vigilância à saúde que se desdobra 

na visita mensal do ACS é um instrumento privilegiado da saúde da família, mas 

precisa ser articulado à outras ações, para que não passe apenas a ser mais um 

dado de registro (SILVA, 2001). 

Nesse sentido, é primordial que o ACS realize o levantamento desses dados, 

registrando e fomentando a equipe com informações relevantes sobre a 

farmacoterapia. Contudo, em algumas observações os ACS apenas questionaram 

se o usuário estava tomando os medicamentos, sem se aprofundar em questões 

como nome, dose e posologia desses medicamentos. Mendoça (2007) atribui isso à 

insegurança do ACS quanto ao seu saber que o leva a se restringir somente a 

supervisionar o tratamento medicamentoso. 

O planejamento da Assistência Farmacêutica pode se apresentar com maior 

eficiência quando o perfil de utilização dos medicamentos no público para o qual 

está destinado é bem conhecido. Para isso, é preciso que sejam feitos registros da 
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farmacoterapia utilizada pela comunidade. Diante disso, a visita domiciliar 

representa uma ferramenta importante para o levantamento de dados referentes ao 

perfil farmacoterapêutico da população. 

Em 33 visitas os ACS deram orientação sobre o uso correto de 

medicamentos, englobando o oferecimento de informações sobre horário e 

indicação dos medicamentos, uso concomitante com álcool, uso racional, 

importância da adesão à farmacoterapia, entre outras. A seguir, estão descritas 

atividades que exemplificam essa categoria: 

 

ACS pergunta para a usuária como está tomando os medicamentos. 
A usuária diz que toma todos os medicamentos juntos pela manhã.   
ACS diz que o Daonil® tem que tomar antes do almoço. A usuária diz 
que sabe, mas se deixar para tomar antes do almoço ela esquece. 
(Diário de campo - visita 26) 
 
ACS pergunta como a usuária toma cada medicamento da receita 
médica e diz: - “Para a medicação funcionar direitinho você tem que 
tomar na hora certa. A fluoxetina tem que tomar de manhã.” (Diário 
de campo - visita 36) 
 
ACS foi parada por uma usuária que tinha acabado de retirar seus 
medicamentos na farmácia e como era a primeira vez que ia usar 
queria saber como tomava.  
ACS pede para ela mostrar qual o medicamento que ela tem dúvida. 
A usuária mostra uma cartela de Ciclo 21®. ACS explica que no dia 
que ela menstruar deve começar a tomar a pílula correspondente ao 
dia da semana. Depois é só seguir as setas até o final da cartela. 
Quando acabar a cartela fazer um descanso de sete dias, que ela irá 
menstruar, e então inicia uma nova cartela. ACS orienta também a 
tomar sempre no mesmo horário e que seja um mais fácil de lembrar 
e depois pede para a usuária repetir o modo de usar o contraceptivo 
oral, para ver se ela entendeu. (Diário de campo - orientação 7) 
 
Usuário diz que toma remédio só de manhã e que na hora de tomar o 
remédio à tarde ele vai para o bar tomar cerveja e não toma o 
remédio. 
ACS orienta a tomar um comprimido na hora que levanta, por volta 
de 4h,  e o outro às 16h que é antes de ir para o bar. ACS diz: -
“Mesmo que o Sr. toma cerveja não tem problema, tem que tomar o 
remédio”. 
ACS orienta a tomar o medicamento com água porque o usuário diz 
que toma com café e leite. (Diário de campo - visita 54) 
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 Os ACS observados demonstraram preocupação com a farmacoterapia dos 

usuários e interesse em atuar ativamente nesse processo. Pelos exemplos pode ser 

notado que os ACS têm um conhecimento prévio e empírico que os leva a dar 

informação. Para isso, o ACS utiliza tanto o saber emprestado dos demais membros 

da equipe quanto o senso comum (SILVA, 2001).  

As ações educativas promovidas pelos ACS nesse estudo mostraram-se 

horizontalizadas, não reproduzindo a conhecida relação de desigualdade entre 

aqueles que sabem e aqueles que supostamente nada sabem. Essa postura 

contribui para o êxito das ações pois as informações só são incorporadas pelos 

sujeitos se forem adequadamente comunicadas a eles - isto é, se tornarem-se 

relevantes e significativas em seu mundo de representações (RIBEIRO; MOTTA, 

2008 p. 7). 

Desse modo, as práticas educativas devem estar pautadas nas necessidades 

de cada indivíduo, considerando sempre as experiências vividas pelo outro e a 

racionalidade que orienta seu pensamento e sua ação. Se o ACS estiver consciente 

da importância que tem conhecer de perto a realidade do usuário poderá contribuir 

sobremaneira na promoção do uso correto de medicamentos. 

Ações de orientação sobre o armazenamento domiciliar de 

medicamentos foram efetuadas nove vezes durante as observações e abrangeram 

a avaliação e aspectos físicos e prazo de validade; recolhimento de sobras ou 

excessos e orientações sobre as condições adequadas para conservação. Seguem 

alguns exemplos dessas ações: 

 

ACS pergunta sobre os medicamentos que a usuária toma e pede, 
para ela pegá-los. ACS verifica que tem um comprimido com lacre 
rompido e orienta a usuária a descartá-lo. (Diário de campo - visita 
17) 
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Usuário mostra sua caixa de medicamentos, para ACS. 
ACS examina a caixa, nota que tem medicamento vencido, separa e 
leva, para farmácia da UBS, para ser descartado. (Diário de campo - 
visita 56) 
 
ACS pede, para ver a receita e os medicamentos. O usuário traz 
seus medicamentos que ficam se, parados em potes.  
ACS conta 310 comprimidos de Enalapril e pergunta se pode deixar 
quantidade suficiente para um mês e levar o excedente, para 
devolver na farmácia. O usuário concorda então a ACS recolhe o que 
está em excesso e devolve na unidade. (Diário de campo - visita 34) 
 
ACS diz: –“Precisa tomar cuidado, para não deixar medicamento no 
baixo porque tem criança”.   
A usuária responde: – “É mesmo né, porque aqui em casa os 
remédios ficam tudo no baixo”. (Diário de campo - visita 8) 

 

Margonato, Thomson e Paoliello (2008) avaliando os locais de 

armazenamento dos medicamentos nos domicílios de pessoas que sofreram 

intoxicações agudas não-intencionais verificou que 63,9% delas guardavam 

medicamentos em locais inapropriados. Ademais, na mesma investigação em 

50,0% do domicílios foram encontradas quantidades exageradas de medicamentos. 

Desse modo, o local e o estoque de medicamentos no domicílio podem contribuir 

para a ocorrência de intoxicações, especialmente em crianças.  

Durante as observações, houve a ocorrência de uma criança que ingeriu 

acidentalmente o medicamento do avô, que, por não estar guardado em local 

apropriado, favoreceu o acesso pela criança. Diante desses dados pode ser notada 

a importância que tem alertar e orientar a comunidade quanto ao armazenamento 

de medicamentos nos domicílios. O ACS tem um papel fundamental no 

desenvolvimento dessas ações, pois, durante as visitas domiciliares, pode observar 

e informar sobre os cuidados necessários com o estoque doméstico de 

medicamentos. No entanto, é preciso sensibilizar os ACS para essa problemática 

pois, durante esse estudo, somente em nove visitas foram abordados assuntos 

relacionados a esse tema. 
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Outra ação que também foi pouco explorada pelos ACS nas visitas 

observadas foram as orientações e/ou avaliações quanto à prática da 

automedicação na comunidade, que ocorreram somente nove vezes. Essa 

atividade envolveu alertas sobre os riscos do uso de medicamentos sem indicação 

médica, bem como verificou se eles haviam sido anteriormente prescritos ou não, 

exemplificando: 

 

ACS encontra uma usuária na USF com queixa de dor que 
aguardava por consulta médica e pergunta se ela estava tomando 
algum medicamento. A usuária responde que tomou Voltaren® e um 
outro medicamento que comprou na farmácia.  
ACS pergunta se foi prescrição médica. A usuária responde que o 
Voltaren sim, mas o outro foi indicação do rapaz da farmácia.  
ACS diz que a paciente não deve tomar medicamento por conta 
própria. (Diário de campo - orientação 4) 
 
ACS pergunta se a usuária esteve internada e se foi por causa da 
medicação. A usuária responde que falaram para ela que sim e relata 
que teve muita dor de cabeça e tomou Dorfex® mas não resolveu. 
Então tomou um remédio que a vizinha deu e depois um outro que 
outra vizinha deu também. Como a dor não passava ligou na 
farmácia e mandaram pra ela Tandriflan® e ela tomou também. Em 
seguida foi no posto e tomou injeção para dor e Benzetacil®. Então 
foi internada com reação alérgica e cianose.  
ACS pergunta quais foram os medicamentos que ela tomou. A 
usuária mostra as caixas de Amytril®, Tandriflan®, Rivotril® e 
Cefalium®. 
ACS anota o nome dos medicamentos e diz que não deve tomar 
medicamento indicado por vizinho. (Diário de campo - visita 30) 
 

A automedicação é um parâmetro importante de autocuidado, em que o 

indivíduo reconhece sua responsabilidade pela manutenção da saúde e prevenção 

de doenças (SCHENKEL; MENGUE; PETROVICK, 1998; WHO, 1998). A prática da 

automedicação pode se muito vantajosa para resolução de problemas de saúde 

menores e autolimitados (MARIA, 2000). Contudo, não está isenta de riscos e o 

usuário necessita de informações que apontem para a escolha do medicamento 

mais indicado, efetivo, seguro e conveniente a sua condição clínica ou enfermidade. 
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O ACS precisa estar atento a essas questões e indicar o aconselhamento junto a 

um profissional de saúde qualificado para orientar sobre a farmacoterapia. 

Por fim, o desenvolvimento de ações básicas de farmacovigilância foi 

observado em oito visitas que abordaram aspectos sobre reações adversas ou 

contra-indicações de medicamentos e a orientação, para informar o médico ou 

enfermeira da unidade quanto ao aparecimento destas. Por exemplo: 

 

Usuária relata que está com diarréia e acha que o que está fazendo 
mal é a Heparema® que ela comprou na farmácia para uma dor 
abdominal que sente. 
ACS diz que Heparema® solta o intestino e que é melhor ela parar de 
tomar e procurar um médico, para ver as dores abdominais. (Diário 
de campo - visita 23) 
 
Usuário diz que não se sente bem com o enalapril.  
ACS pergunta o que ele sente. Usuário diz que tem dia que dá 
diarréia. ACS pergunta se ele não falou para o médico. Usuário 
responde que é muita coisa para lembrar e não dá conta. (Diário de 
campo - visita 58) 

 

A farmacovigilância foi definida pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), 

como a identificação e avaliação dos efeitos, agudos ou crônicos, do risco do uso 

dos tratamentos farmacológicos no conjunto das populações ou em grupos de 

pacientes expostos a tratamentos específicos (CFF, 2001). Durante as observações 

pôde ser notado que diante das queixas dos usuários sobre a farmacoterapia os 

ACS os instruíram a procurar o profissional médico e enfermeiro sem fazer qualquer 

notificação à equipe das reações apresentadas. Isso demonstra que os ACS 

requerem de esclarecimentos sobre a importância de relatar às equipes as reações 

indesejadas advindas do uso de farmacoterápicos, para que essas possam ser 

notificadas aos órgãos competentes. 

O presente estudo corrobora com que foi exposto por Silva e Dalmaso (2002), 

pois pôde ser observado nas ações do ACS o predomínio de uma vertente mais de 
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vigilância a situações de risco e assistência aos usuários em detrimento de 

atividades de promoção da saúde e da qualidade de vida. Assim, o ACS deixa de 

exercer um papel na promoção da saúde – com incentivo à participação da 

comunidade na transformação de suas condições de vida e saúde e estímulo ao 

exercício da cidadania, assumindo um papel fiscalizador (MENDONÇA, 2007).  

A qualidade da atenção em saúde se constitui nas dimensões objetiva 

(representada pelo saber/fazer técnico) e subjetiva (representada pelos aspectos 

relacionais), sendo assim a produção dos serviços precisa ser pautada no cuidado, e 

não somente em procedimentos. Entretanto, é preciso pensar na tensão vivida pelo 

ACS ao atribuir-lhe outras funções. O PACS e PSF vislumbram mudanças nas 

práticas de saúde e colocam o ACS como “mola propulsora para a consolidação do 

SUS” (SILVA; DALMASO, 2002 p.75). Mas, até que ponto esse profissional está 

sendo preparado para assumir esse papel? Cabe destacar que, as mudanças no 

modelo de atenção à saúde desejadas, não são de responsabilidade exclusiva do 

ACS, mas de todos os profissionais e também gestores envolvidos nesse processo. 

Desse modo, é necessário que, institucionalmente, sejam desenvolvidas 

formas de articulação entre profissionais de diferentes áreas do conhecimento, 

envolvidos nos processos de planejamento, informação, comunicação e educação 

na disposição de reorientar as práticas de capacitação de recursos humanos para 

os problemas referentes à qualidade e equidade dos serviços. Assim, somente o 

trabalho conjunto e contínuo de profissionais das áreas de farmácia, enfermagem e 

medicina na capacitação e treinamento dos ACS, pode prepará-los para assumir 

novos papéis, especialmente no que tange a farmacoterapia dos usuários. 
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6. CONCLUSÕES 

 

O conjunto dos resultados apresentados permitiu, por meio da análise das 

atividades dos ACS, verificar a necessidade de que questões referentes à 

farmacoterapia sejam exploradas pelas equipes de saúde da família.  

Ademais, os resultados específicos demonstraram que: 

� a maioria dos ACS investigados pertenciam ao gênero feminino (96,8%), na 

faixa etária de 30 a 40 anos, Ensino Médio completo (71,6%) e um tempo 

médio de trabalho na função de ACS de, aproximadamente, quatro anos. Os 

ACS não foram capacitados para desenvolverem atividades de promoção do 

uso correto da farmacoterapia (76,8%) e utilizam as bulas como fontes de 

informação sobre medicamentos (83,2%); 

� segundo 80,0% dos ACS, os idosos são os usuários mais comumente 

apresentam dúvidas sobre a farmacoterapia durante as visitas domiciliares. As 

informações sobre os medicamentos mais solicitadas pelos usuários são 

referentes à indicação terapêutica, à freqüência ou ao horário de 

administração e ao uso concomitante com álcool. Os ACS referem já ter 

identificado, durante as visitas domiciliares, situações de risco envolvendo a 

farmacoterapia, tais como horário de administração do medicamento 

inadequada, automedicação e não adesão ao tratamento; 

� os enfermeiros foram identificados como os principais profissionais de saúde 

da unidade a quem os ACS recorrem quando têm alguma dúvida sobre os 

medicamentos ou identificam algum problema relacionado à farmacoterapia; 

� a maioria dos ACS (55,8%) teve um excelente desempenho nas respostas do 

instrumento de avaliação dos conhecimentos sobre o uso correto de 
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medicamentos, embora o elevado índice de acertos alcançados não tenha 

apresentado associação estatísticamente significativa com outras variáveis do 

estudo (idade, escolaridade, tempo de trabalho, participação ou necessidade 

de capacitação); 

� as principais atividades desenvolvidas pelos ACS durante as visitas 

domiciliares foram a verificação e/ ou orientação sobre os medicamentos 

(76,9%) e utilização dos serviços de saúde (71,4%). Quanto às ações voltadas 

à farmacoterapia teve destaque o levantamento ou avaliação do perfil de 

utilização dos medicamentos (81,4%) e orientações sobre o uso correto da 

terapia medicamentosa (47,1%). 

 

O fato de ter sido explicitado aos ACS, antes do início da coleta de dados, os 

objetivos do trabalho, pode constituir um fator limitante para os resultados obtidos a 

partir das observações. Isso, no entanto, não compromete os resultados 

apresentados uma vez que apenas ampliou o universo de análise que, nessa 

investigação, pretendia conhecer como tem sido abordado durante as visitas 

domiciliares os temas relacionados aos medicamentos. 

Os ACS avaliados na presente investigação demonstraram, pelo excelente 

desempenho na avaliação, deter conhecimento sobre a temática do uso correto de 

medicamentos, mas isso não implica que eles disponham de competências para o 

exercício da atividade. Perrenoud (1999, p.7) define competência como a 

“capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, apoiado em 

conhecimentos, mas sem limitar-se a eles”. Por conseguinte, faz-se necessário que 

sejam desenvolvidadas ferramentas capazes de avaliar também as competências 

dos ACS.  



Conclusões   82 
 

 

Além disso, a introdução de treinamentos ou capacitações teórico-práticos 

pode provocar transformações nas orientações à comunidade, com a incorporação 

de habilidades e competências específicas. Para isso, é essencial que se planeje 

um programa de educação permanente voltado para o uso correto e racional de 

medicamentos. De acordo com Ribeiro e Mota (2008) a educação permanente em 

saúde tem como meta transformar o processo de trabalho, buscando a melhora da 

qualidade dos serviços e a eqüidade no cuidado.  

Nessa perspectiva, a capacitação dos profissionais poderá favorecer o 

desenvolvimento de ações educativas com abordagens participativas e 

problematizantes, de forma a oportunizar discussões que promovam a reflexão 

crítica do grupo com troca de saberes (DAMO, 2006). Além disso, a visita domiciliar 

é um espaço que pode ser explorado pelo ACS, para o desenvolvimento de ações 

educativas que visem à promoção do uso racional de medicamentos. 

Por fim, sugere-se que sejam articuladas ações entre gestores e profissionais 

de saúde, para elaborar e desenvolver um programa de educação permanente junto 

às equipes de saúde da família, visando à promoção do uso correto e racional de 

medicamentos na comunidade. 
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ANEXO A – Folha de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa da Escola de 
Enfermagem de Ribeirão Preto 
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APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Título do Projeto: O trabalho dos agentes comunitários de saúde e o uso racional de 
medicamentos. 
   
Convido o Sr.(a) a participar de uma pesquisa, cujo objetivo é descrever e analisar o seu trabalho 
como agente comunitário de saúde frente ao uso de medicamentos pela população que você 
acompanha. O título desse projeto é “O trabalho dos agentes comunitários de saúde e o uso 
racional de medicamentos”. 
Sua participação ocorrerá de forma direta, respondendo as perguntas existentes em instrumentos de 
coleta de dados (questionário), mas também poderá ser de forma indireta através de observação de 
suas atividades cotidianas. A aplicação do questionário e as observações serão feitas por mim 
Tatiane Cristina Marques, aluna de mestrado da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto – USP. 
Garanto que sua participação não acarretará riscos e nem custos financeiros. Também não haverá 
remuneração financeira pela sua participação. Ressalto ainda que os dados obtidos serão utilizados 
unicamente para fins de pesquisa e que não haverá identificação dos seus dados pessoais, pois todas 
as informações são confidenciais.  
Em qualquer etapa do estudo, o Sr. (a) poderá ter acesso aos profissionais responsáveis pela 
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas. As responsáveis, Profa. Silvia Cassiani e eu 
mesma, podemos ser encontradas pelo telefone (016) 36023420, pelo e-mail: shbcassi@eerp.usp.br 
e tatianecm@hotmail.com, ou ainda no endereço: Av. Bandeirantes 3900, Campus da USP, na 
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto. 
É garantida a liberdade para desistência da participação a qualquer momento e também o direito 
do(a) Sr.(a) ser mantido(a) atualizado(a) sobre os resultados parciais da pesquisa.  
Sua participação é muito importante, pois poderá contribuir para conhecermos melhor seu trabalho 
e sua abordagem sobre os medicamentos. Caso concorde em participar assine ao final desse termo, 
que está em duas vias, uma delas é sua e a outra da pesquisadora. 

 

Eu ______________________________________________, Documento nº ________________, 
concordo em participar da pesquisa, por livre e espontânea vontade, permitindo que às informações 
que prestarei sejam utilizadas para o desenvolvimento da mesma.  

Declaro ter compreendido as informações oferecidas pelas pesquisadoras, estando ciente dos 
objetivos e benefícios dessa pesquisa. Concordo com a publicação dos dados que tenham relação 
com o estudo e aceito que os mesmos sejam inspecionados por pessoas autorizadas pelas 
pesquisadoras. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas, que possuirei uma 
cópia desse documento e que poderei retirar o meu consentimento a qualquer momento, antes ou 
durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízo a minha pessoa. 

 
__________________________________                            Data: ___/____/______ 
          Assinatura do participante 
 
Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste participante ou representante legal para a participação neste estudo. 
 

        
          _____________________________________                         Data: ___/____/______ 
                     Tatiane Cristina Marques 
                 Pesquisadora responsável pelo estudo 
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APÊNDICE B – Instrumento para caracterização dos agentes comunitários de saúde 
 

1. Qual a Unidade de Saúde que você trabalha? 
( 1 ) Dom Mielle                                        ( 5 ) Jardim Maria Casagrande Lopes 
( 2 ) Jardim Presidente Dutra                     ( 6 ) Eugenio Mendes Lopes  
( 3 ) Vila Albertina                                     ( 7 ) Portal do Alto 
( 4 ) Vila Recreio                                        ( 8 ) Jardim Paiva I 
 
2. Qual a sua idade? _______ anos. 
 
3. Qual o seu grau de escolaridade? 
( 1 ) Fundamental Incompleto     
( 2 ) Fundamental Completo       
( 3 ) Médio Incompleto    
( 4 ) Médio Completo      
( 5 ) Técnico. Qual curso_________________________ 
( 6 ) Superior Incompleto. Qual curso_________________________ 
( 7 ) Superior Completo. Qual curso_________________________ 
 
4. Faz quanto tempo você trabalha como Agente Comunitário de Saúde? ____anos ____meses. 
 
5. Quantas famílias você visita em média por semana? ______ famílias por semana. 
 
6. Você já fez algum curso de capacitação específico sobre medicamentos?  
( 1 ) sim     ( 2 ) não     (3) não sei dizer 
Se sim, qual foi o curso? ________________________________________________ 
             quem deu?_____________________________________________________ 
             quando foi? mês__________________ano__________ 
             qual foi a carga horária? __________horas 
              
7. Você sente necessidade de fazer algum curso de capacitação para dar informações e orientar 
corretamente as famílias sobre os medicamentos? 
( 1 ) sim     ( 2 ) não     ( 3 ) não sei dizer 
 
8. No último mês, quantas vezes foram discutidos pela sua equipe temas relacionados aos 
medicamentos que as famílias usam?  
( 1 ) nenhuma 
( 2 ) 1 vez 
( 3 ) 2 vezes 
( 4 ) 3 vezes 
( 5 ) 4 vezes ou mais 
 
9. Na sua última semana de trabalho, durante as visitas domiciliares quantas vezes te 
perguntaram sobre o uso de medicamentos? 
( 1 ) nenhuma 
( 2 ) 1 vez 
( 3 ) 2 ou 3 vezes 
( 4 ) 4 ou 5 vezes 
( 5 ) 6 vezes ou mais 
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10. Assinale as principais dúvidas sobre os medicamentos que as pessoas apresentam 
durante as visitas domiciliares? (pode assinalar mais de um item) 
 a. horário de tomar os medicamentos   
 b. até quando tomar o medicamento (período do tratamento)   
 c. os efeitos colaterais ou reações adversas dos medicamentos   
 d. para que o medicamento é indicado 
 e. porque ele precisa tomar aquele medicamento 
 f. com o que tomar os medicamentos (água, leite, suco, etc)    
 g. se pode quebrar o comprimido ou abrir a cápsula 
 h. medida de medicamentos líquidos, xaropes, etc 
 i. via de administração do medicamento 
 j. uso concomitante com álcool 
 k. outras. Especifique: 

 
 

11. Assinale os pacientes que mais pedem informações a você sobre os medicamentos? (pode 
assinalar mais de um ítem) 
 a. idosos    
 b. pacientes em tratamento de tuberculose ou hanseníase 
 c. paciente em tratamento para AIDS   
 d. pacientes em tratamento da Diabetes ou hipertensão    
 e. usuárias de contraceptivos orais (anticoncepcional) 
 f. cuidadores de pacientes da saúde mental 
 g. cuidadores de crianças    
 h. cuidadores de pacientes acamados   
 i. gestantes 

 
 

12. Você considera ter conhecimentos suficientes para dar informações sobre os medicamentos?  
( 1 ) sim     ( 2 ) não     ( 3 ) não sei dizer 

 
 
13. Com que freqüência você sabe responder as perguntas sobre os medicamentos? 
( 1 )sempre     ( 2 )quase sempre      ( 3 )às vezes      ( 4 )raramente      ( 5 )nunca 
 
 
14. O que você costuma fazer quando durante a visita te fazem alguma pergunta sobre 
medicamento e você não sabe responder? (se necessário pode assinalar mais de um ítem) 
 a. digo para paciente perguntar ao médico(a) na próxima consulta    
 b. digo para paciente procurar um(a) farmacêutico(a) 
 c. procuro o(a) médico(a) para tirar a dúvida e volto ao domicílio com a resposta   
 d. procuro o(a) enfermeiro(a) para tirar a dúvida e volto ao domicílio com a resposta    
 e. procuro o(a) farmacêutico(a) para tirar a dúvida e volto ao domicílio com a resposta 
 f. procuro outro profissional de saúde da unidade para tirar a dúvida e volto ao domicílio 

com a resposta. Especifique o profissional: _____________ 
 g. procuro primeiro em livros, revistas, bulas de medicamentos, etc 
 h. outros. Especifique: 
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15. Qual é o profissional da Unidade que costuma tirar suas dúvidas sobre os 
medicamentos?  
 a. médico(a)    
 b. enfermeiro(a)   
 c. farmacêutico(a)   
 d. outros. Especifique: 
 
16. Onde você costuma obter informações sobre medicamentos? (pode assinalar mais de um ítem) 
 a. Televisão 
 b. Jornais e revistas 
 c. Livros 
 d. Internet 
 e. Bulas de medicamentos 
 f. DEF – Dicionário de Especialidades Farmacêuticas 
 g. Lista de medicamentos do município 
 h. Manuais do Ministério da Saúde ou do Município 
 i. Nenhum  
 j. Outros. Especifique: 

 
17. Com que freqüência você identifica durante as visitas domiciliares pessoas utilizando 
medicamentos de forma errada? 
( 1 ) sempre     ( 2 ) quase sempre      ( 3 ) às vezes      ( 4 ) raramente      ( 5 )nunca 
 
18. Assinale os problemas que você já identificou durante as visitas. (pode assinalar mais de um ítem) 
 a. paciente usando medicamento em horário errado 
 b. paciente tomando medicamento diferente do prescrito 
 c. paciente tomando medicamento em dose diferente da prescrita 
 d. paciente tomando medicamento por via errada 
 e. paciente tomando ou guardando medicamento com validade vencida 
 f. paciente guardando medicamento em local inadequado 
 g. paciente recebeu medicamento trocado na unidade de saúde 
 h. paciente que apresentou reação ao medicamento 
 i. paciente que se recusa em tomar o medicamento 
 j. paciente usando medicamento por conta própria ou indicado por vizinho e parentes 
 
19. Para quem você costuma encaminhar o problema depois de identificá-lo no domicílio 
durante a visita? 
 a. médico(a) da equipe 
 b. enfermeiro(a) da equipe 
 c. farmacêutico(a) 
 d. gerente da unidade 
 
20. O que acha do agente comunitário de saúde orientar as famílias sobre os medicamentos 
durante as visitas domiciliares?  
( 1 ) acho uma ação muito importante para evitar problemas com os medicamentos 
( 2 ) acho uma ação importante, mas preciso de treinamento contínuo para realizá-la corretamente 
( 3 ) acho pouco importante pois outros profissionais já fazem essa orientação 
( 4 ) acho que essa não seja uma função do agente comunitário de saúde 
( 5 ) não sei dizer 
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APÊNDICE C – Instrumento para avaliação dos conhecimentos dos agentes 
comunitários de saúde sobre medicamentos 

 
Caro Agente de Saúde, 
Você esta convidado a responder 10 questões sobre o uso correto de medicamentos, não é preciso se 
identificar, basta responder às questões abaixo com muita atenção. Desde já, nosso muito obrigado. 
 
Assinale apenas a alternativa correta, colorindo o quadro correspondente. 
 

 

1. Seu Carlos é um morador da Comunidade Progresso, que utiliza muitos medicamentos indicados 
por parentes, vizinhos e pelos balconistas da farmácia. Não importa qual seja o problema, lá vai seu 
Carlos atrás de algum medicamento que tenha sido bom para algum conhecido seu. Observando 
esta pequena história, você acha que seu Carlos utiliza os medicamentos: 

A � de forma irracional, pois devemos apenas utilizar exclusivamente os medicamentos essenciais. 

B � de forma irracional, pois todos os medicamentos apresentam riscos ao serem consumidos, e por isso é 
sempre necessário seguir uma prescrição, sendo perigoso se automedicar. 

C � de forma racional, pois a automedicação é uma forma de auto-cuidado que deve ser incentivada pelas 
equipes de saúde da família. 

D � de forma racional, pois ele sempre procura utilizar medicamentos que já sejam conhecidos por seus 
parentes ou vizinhos, o que diminui a chance de problemas ao consumi-los. 

 

 

2. O uso racional de medicamentos possui várias etapas diferentes, nas quais devem estar 
envolvidos todos os membros da equipe de saúde da família. Assinale abaixo as atividades que os 
Agentes Comunitários de Saúde devem desenvolver para contribuírem neste trabalho. 

A � Dispensar os medicamentos na unidade de saúde da família, orientando os usuários sobre a utilização 
correta. 

B � Identificar problemas de saúde na comunidade, e propor quais medicamentos devem ser utilizados 
para resolvê-los. 

C � Orientar a comunidade sobre o uso correto de medicamentos, envolvendo o cumprimento integral da 
prescrição médica, o armazenamento dos medicamentos nas casas e a vigilância sobre o aparecimento de 
reações adversas. 

D � Administrar medicamentos aos pacientes que procuram a equipe de saúde da família. 
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3. Para que a equipe de saúde da família possa melhorar a cada dia a qualidade de seu trabalho, é 
preciso que exista planejamento que permita à equipe e ao sistema de saúde, saber as quantidades 
adequadas de medicamentos para uma determinada comunidade. Só assim não faltarão 
medicamentos essenciais para as pessoas. De que maneira o agente de saúde pode contribuir para 
isso? 
A � Através de seu conhecimento sobre a comunidade, já que o agente de saúde conhece sua microárea e 
sabe exatamente quais os medicamentos necessários para sua realidade. 

B � Através de seu trabalho junto à enfermeira da equipe, que pode receber as informações trazidas pelo 
agente de saúde e realizar o planejamento do uso de medicamentos na comunidade. 

C � Através da participação efetiva no diagnóstico da comunidade, contribuindo para que a equipe conheça 
o real perfil de utilização de medicamentos da comunidade. 

D � Realizando leituras dos prontuários do pacientes, a fim de conhecer quais medicamentos estão sendo 
utilizados por eles. 

 

4. Assinale a alternativa correta: 

A � Quando o paciente tem dúvidas sobre como ingerir o medicamento (água, leite?) o agente de saúde 
deve orientá-lo a ingerir com leite ou suco de frutas. 

B � Quando existe a orientação de ingerir um medicamento em jejum, significa que os pacientes devem 
ingeri-lo imediatamente após o almoço. 

C � Para facilitar a ingestão de medicamentos, o agente de saúde deve orientar os pacientes a mastigarem 
compridos, cápsulas e drágeas, o que torna mais fácil sua utilização e não atrapalha o tratamento. 

D � Quando são prescritos medicamentos em formas farmacêuticas orais líquidas, como xaropes e 
suspensões, deve-se utilizar os recipientes de medida que acompanham os medicamentos, evitando o uso de 
medidas domésticas. 

 

5. Dona Marta recebeu de seu médico de família a prescrição de um antibiótico em forma de 
comprimidos, que deveria ser utilizado quatro vezes ao dia, sempre com um copo de água e ao 
menos meia hora antes das refeições. De que forma um agente de saúde poderia orientá-la sobre 
esta prescrição. 

A � Dona Marta deveria utilizar o antibiótico 4 vezes ao dia, sempre que se lembrasse.  

B � Dona Marta deveria utilizar o antibiótico às 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia noite, sendo que 
as refeições deveriam ser feitas por volta das 7 da manhã, 13 horas e 19 horas. 

C � Dona Marta poderia utilizar o medicamento em duas tomadas, aumentando a dose de cada uma, o que 
não traria problemas a ela, por ser um antibiótico. 

D � Dona Marta deveria utilizar o antibiótico às 8 da manhã, 14 horas, 20 horas, sendo que assim não 
haveria problemas de interações com as refeições. 
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6. Os medicamentos possuem ao menos três denominações diferentes: nome químico, nome 
genérico e nomes comerciais. Para que a comunidade tenha acesso facilitado aos medicamentos 
essenciais, o agente de saúde deve orientar os usuários a solicitar ao médico que a prescrição tenha: 

A � O nome genérico do medicamento, pois além da prescrição pelo nome genérico ser obrigatória pelos 
médicos do SUS, o nome genérico facilita a dispensação e elimina a confusão causada pelos nomes 
comerciais. 

B � O nome genérico, pois sem ele é impossível obter os medicamentos no SUS e mesmo nas farmácias 
comerciais. 

C � O nome de marca, pois isto assegura que o usuário irá consumir um produto de qualidade garantida. 

D � O nome de marca, pois é muito mais simples conhecer os nomes de marca dos medicamentos do que 
seus nomes genéricos, que são em maior quantidade. 

 

7. Numere a coluna da direita relacionando a forma farmacêutica com a via de administração 
apropriada para cada uma delas: 

1. Aerossol (   ) Via retal 

2. Xaropes (   ) Via oral 

3. Supositórios (   ) Via parenteral 

4. Soluções injetáveis (   ) Via oftálmica 

5. Colírios (   ) Via pulmonar 

 

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência correta da coluna da direita, de cima para baixo: 

A � 1, 2, 3, 4, 5 

B � 3, 2, 1, 5, 4 

C � 3, 2, 4, 5, 1 

D � 4, 2, 3, 1, 5 

 

8. Considerando a questão da automedicação em nosso País, é correto afirmar que: 

A � Medicamento que tenha tarja vermelha ou preta pode ser comprado sem receita médica. 

B � Nenhum medicamento, mesmo os de venda livre (sem tarjas coloridas) deve ser utilizado sem o devido 
esclarecimento de um profissional de saúde. 

C � Os medicamentos são totalmente livres de riscos para quem consome. 

D � O medicamento que é bom para uma pessoa, certamente também fará bem a outra que apresente 
sintomas parecidos. 
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9. Seu João utiliza dois medicamentos para o controle de sua pressão arterial, já que é hipertenso: 
Captopril 25 mg duas vezes ao dia e Hidroclorotiazida 25mg uma vez ao dia. Aos finais de semana 
Seu João sempre deixa de tomar o remédio para dar um descanso ao corpo, como ele sempre diz. O 
que você acha da postura de seu João? 

A � Correta, pois não será um final de semana que vai levar o paciente a uma complicação de sua 
hipertensão. 

B � Correta, pois o paciente tem o direito de interromper seu tratamento medicamentoso quando bem 
entender, mesmo não sabendo dos riscos envolvidos nesta interrupção. 

C � Errada, pois a interrupção do tratamento só pode ser feita em dias de semana, já que aos sábados e 
domingos as pessoas abusam ainda mais da alimentação, bebidas alcoólicas, etc. 

D � Errada, pois é fundamental o seguimento correto da prescrição médica. 

 

 

10. Um dos princípios fundamentais do uso racional de medicamentos é saber que qualquer 
medicamento pode provocar reações adversas em quem o utiliza. Assinale a alternativa que 
descreve corretamente o que é reação adversa e o que o agente de saúde deve fazer ao suspeitar de 
uma reação em sua microárea. 

A � Reações adversas são todas e quaisquer respostas nocivas ou indesejáveis que possam surgir a partir 
da utilização de um medicamento. Ao suspeitar de uma reação o agente de saúde deve comunicar o médico 
de sua equipe o mais rápido possível, a fim de acordar a orientação que será dada ao paciente. 

B � Reações adversas são as reações de rejeição do paciente ao uso do medicamento, como é comum em 
pacientes que utilizam muitos medicamentos e acabam interrompendo o tratamento. Cabe ao agente de 
saúde orientar o paciente para que este interrompa o tratamento e levar o problema à próxima reunião de 
equipe. 

C � São reações produzidas pela interação entre medicamentos diferentes utilizados pela mesma pessoa. 
Ao suspeitar destes casos o agente de saúde deve comunicar os demais membros da equipe de saúde da 
família para que, em conjunto, a equipe resolva o que fazer. 

D � São reações provocadas pelo uso de álcool juntamente a um medicamento. Ao suspeitar destas reações 
o agente de saúde dever orientar o usuário a não utilizar álcool, observando dia após dia a melhoria de seu 
quadro clínico. 

 

 

 

 

OBRIGADA PELA COLABORAÇÃO! 

 

 

 


