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RESUMO 
 

 
 
XAUBET OLIVERA, C. M Modelo de intervenções educativas para o uso racional de 
medicamentos. 220f. Tese (Doutorado) Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
O farmacêutico, uma vez inserido na equipe multidisciplinar, tem um papel 
importante a desempenhar na educação em saúde com o objetivo de melhorar o 
conhecimento sobre as condições crônicas, refletindo positivamente na adesão ao 
tratamento e em conseqüência nos resultados clínicos e na qualidade de vida dos 
indivíduos. O objetivo deste estudo foi elaborar, implementar e avaliar o modelo de 
intervenções educativas para o uso racional de medicamentos. O estudo clínico 
longitudinal, prospectivo, randomizado foi conduzido por uma equipe multidisciplinar 
com 119 pacientes asmáticos (60/grupo controle e 59/grupo intervenção) atendidos 
no Ambulatório Especializado em Asma do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto.  A elaboração do modelo foi composto de cinco módulos 
contendo informações básicas sobre a doença, adesão ao tratamento proposto, 
medicamentos, técnicas de uso de dispositivos e cuidados com os medicamentos, 
complementado com material impresso e visual. O modelo foi implementado por 
meio de reuniões de educação dirigidas por profissional farmacêutico e avaliado de 
acordo com as recomendações da Organização Mundial da Saúde. As intervenções 
educativas para o uso racional de medicamentos proporcionaram ao grupo 
intervenção o aumento de 21% no conhecimento sobre a doença e aprimoramento 
das técnicas de utilização dos dispositivos inalatórios com significância estatística 
intra e intergrupos (p<.0001). Os resultados também mostraram aumento do número 
de pacientes classificados como mais aderentes após a intervenção mensurada pelo 
Teste de Morisky Green com significância estatística (p. 0.0244) e pelo 
reabastecimento da receita com significância intragrupo (p = 0.0113). Em relação à 
função pulmonar, a diferença intergrupos de CVF (p=0.0287) e de 8% do valor de 
VEF1 (p. 0,0461) sugerem relevância clínica.  Os resultados mostram aumento das 
pontuações com significância estatística intragrupo em todos os domínios do 
questionário de qualidade de vida com significância estatística. Após a finalização do 
estudo o modelo foi implementado para o grupo controle e a avaliação mostrou 
aumento do conhecimento em asma e melhoria da qualidade de vida. Este modelo 
foi eficaz e economicamente viável para ser implantado pelo SUS quando testado 
para pacientes com a condição clínica asma e poderá ser adaptado e reproduzido 
para outras condições crônicas. 
 
 
Palavras-chave: Educação em Saúde, Uso Racional de Medicamentos, Asma. 
 
 
 
 
 
 

 



 

    

ABSTRACT 
 
 
 

XAUBET OLIVERA, C. M. Education Interventions Model for Rational Drug Use. 
2013.  220f.  Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2013. 
 
 
The pharmacist, once inserted into the multidisciplinary team has an important role to 
play in health education with the goal of improving the knowledge about the chronic 
conditions, reflecting positively on treatment adherence and consequently clinical 
outcomes and quality of life individuals. The aim of this study was to develop, 
implement and evaluate a model of educational interventions for the rational drug 
use. The clinical study longitudinal, prospective, randomized study was conducted by 
a multidisciplinary team with 119 asthmatic patients (60/control group and 59/ 
intervention group) in the Specializing in Asthma Clinic of the University Hospital, 
Faculty of Medicine of Ribeirão Preto. The development of the model was composed 
of five modules containing basic information about the disease, treatment 
compliance, drugs, techniques and drug cares and supplemented with visual and 
printed material. The model was implemented through educational meetings led by 
pharmacist professional and evaluated according to the recommendations of the 
World Health Organization. Educational interventions for the rational  drug use 
provided to the intervention group 21% increase in knowledge about the disease and 
improvement of inhalers techniques with statistical significance within and between 
groups (p <.0001). The results also showed an increase patients number classified 
as more adherent after the intervention measured by test Morisky Green with 
statistical significance (p. 0.0244) and the replenishment of medical prescription with 
intragroup significance (p = 0.0113). Regarding lung function, the difference between 
groups in FVC (p = 0.0287) and 8% of the value of FEV1 (p. 0.0461) suggest clinical 
relevance. The results show increase in scores statistically significant intragroup in all 
domains of quality of life questionnaire with statistical significance. After completion 
of the study, the model was implemented for the control group and the evaluation 
showed an increase in asthma knowledge and quality of life improvement. This 
model was effective and economically viable to be implemented by the SUS when 
tested for patients with asthma and the clinical condition may be reproduced and 
adapted for other chronic conditions.                                                                                               
 
 
Keywords: Health Education, Rational Drug Use, Asthma. 
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1 INTRODUÇÃO 
 “Para lidar com êxito com essas diferentes mentalidades, o 

professor necessita exercer grande tato e delicadeza na direção, 

ao mesmo tempo a firmeza no governo.” (Ellen G. White) 
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1.1 Condições crônicas 
Atualmente, as condições crônicas são responsáveis por 60% de todo o ônus 

decorrente de doenças no mundo. O crescimento é tão vertiginoso que, no ano 

2020, 80% da carga de doença dos países em desenvolvimento devem advir de 

problemas crônicos (OMS, 2003). 

Nesses países, a aderência aos tratamentos chega a ser apenas de 20%, 

levando a estatística negativa na área da saúde com encargos muito elevados para 

a sociedade, o governo e os familiares. Até hoje, em todo o mundo, os sistemas de 

saúde não possuem um plano de gerenciamento das condições crônicas. Por isso, 

torna-se necessário o preparo dos responsáveis para a elaboração de políticas, dos 

planejadores do setor saúde e de outros agentes relevantes para o empreendimento 

de ações que visem à redução das ameaças impostas pelas condições crônicas à 

população, sistemas de saúde e economia (OMS, 2003). 

Assim como em outras condições crônicas como a hipertensão e o diabetes, 

o adequado controle da asma depende dos pacientes assumirem a sua parcela de 

responsabilidade no cuidado de sua saúde especialmente no cumprimento rigoroso 

do esquema terapêutico e controle ambiental, para tanto os programas de educação 

assumem importância estratégica (NAEPP, 2002).   

 

1.2 Definição e diagnóstico de asma brônquica 
A asma pode ser definida como uma doença inflamatória crônica, 

caracterizada por hiperresponsividade das vias aéreas inferiores e por limitação 

variável ao fluxo aéreo, reversível espontaneamente ou com tratamento. Segundo a 

“Global Initiative for Asthma” (GINA) a definição mais completa está baseada na 

conseqüência funcional da inflamação das vias aéreas (NHLBI/WHO, 2006).  

A doença é resultante da interação entre fatores genéticos, exposição 

ambiental a alérgenos e irritantes, e outras condições específicas que levam ao 

desenvolvimento e manutenção dos sintomas (COOKSON, 1999; BUSSE, 

LEMANSKE, 2001). Manifesta clinicamente por episódios recorrentes de sibilância, 

dispnéia, aperto no peito e tosse, principalmente à noite e pela manhã ao despertar. 

O diagnóstico de asma está fundamentado na presença dos sintomas 

característicos e confirmado pelo exame de função pulmonar (espirometria) que é a 

medida do ar que entra e sai dos pulmões (PEREIRA, 2002). Esta além da 
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confirmação do diagnóstico possibilita também avaliar a variabilidade do fluxo de ar 

e sua reversibilidade (SBPT, 2006).  

A asma é uma condição crônica, portanto não é possível sua cura definitiva, 

mas é possível mantê-la sob controle, proporcionando alívio dos sintomas e 

permitindo que as pessoas tenham uma vida normal, por meio do tratamento 

farmacológico, controle ambiental, ações educativas e acompanhamento médico 

(NETO, 2007). 

 

1.3 Importância da asma brônquica do ponto de vista de saúde pública 
A asma é uma condição crônica de prevalência crescente, que adquire 

dimensões de problema de saúde pública. Na população brasileira, a prevalência 

estimada situa-se em torno de 20%, sendo uma das doenças de maior incidência na 

infância (SBPT, 2006). Embora a informação sobre a mortalidade da asma não seja 

confiável em muitos países, estima-se que mundialmente ocorram 250.000 mortes 

por ano (MASOLI, 2004; BOUSQUET et al., 2005).  

Em estudo realizado em nove países de língua espanhola, foram analisaram 

25 óbitos ocorridos durante hospitalização de 3.038 pacientes com asma. Os 

autores observaram que a mortalidade estava fortemente associada ao sexo 

feminino, com ocorrência de parada cardiorrespiratória fora do hospital e acidose. A 

porcentagem de óbitos foi de mínima (0,8%) e a maioria (64%) foram de indivíduos 

com diagnóstico de asma persistente grave (PADILLA, BOUSCOULET, 2008). 

No Brasil em 2010, a asma foi responsável por 192.601 internações, 

representado um gasto equivalente a R$ 100.537.934,90, em 2011, foram 156.000 

mil hospitalizações, segundo o Ministério da Saúde. O número de óbitos foi cerca de 

2.500 pessoas (sete por dia). Grande parte desses (37%) ocorreu em pessoas com 

mais de 75 anos (DATASUS, 2012).  

A partir de 2003, houve um grande envolvimento governamental visando o 

controle da asma. Inicialmente somente o tratamento da asma grave era 

contemplado no elenco do programa de Medicamentos de Dispensação em Caráter 

Excepcional (beclometasona, budesonida, fenoterol, formoterol, salbutamol e 

salmeterol).  A partir de 2005, o Ministério da Saúde assumiu o compromisso pelo 

fornecimento dos medicamentos destinados á asma leve e moderada e à rinite 

alérgica, visando o tratamento dos pacientes portadores dessas condições crônicas 

no âmbito da Atenção Básica (tabela 1) (NETO, 2007). 
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Tabela 1 - Medicamentos elencados na Portaria GM n. 1.105/05, destinados ao 
tratamento da asma e da rinite  

 

Medicamento Apresentação 

Dipropionato de beclometasona 50 mcg spray nasal Frasco 

Dipropionato de beclometasona 250 mcg spray nasal Frasco 

Salbutamol solução oral 2 mg/5mL Frasco 

Salbutamol 2 mg Comprimido 

Salbutamol 100 mcg spray oral Frasco 

Prednisona 5 mg Comprimido 

Prednisona 20 mg Comprimido 

 
Fonte: Departamento de Assistência Farmacêutica/SCTIE/MS (BRASIL, 2010a) 

 
1.4 Tratamento da asma brônquica 

Visa controlar os sintomas e prevenir exacerbações. A introdução precoce do 

tratamento farmacológico com antiinflamatório, corticosteróides inalatórios, resulta 

em melhor controle dos sintomas, podendo preservar a função pulmonar em longo 

prazo e, eventualmente, prevenir ou atenuar o remodelamento das vias aéreas. 

Alguns pacientes com asma grave podem desenvolver obstrução irreversível após 

muitos anos de atividade da condição crônica (SBPT, 2006). 

A terapia visando à redução do processo inflamatório deve ser iniciada de 

acordo com a gravidade da asma, enquanto que, a de manutenção deve variar de 

acordo com o controle da doença. O tratamento ideal é aquele que mantém a 

doença estável com a menor dose possível de medicamentos (SBPT, 2006). 

O tratamento medicamentoso da asma pode ser subdividido em 

medicamentos que proporcionam alívio de sintomas e os que promovem controle da 

doença. Independente da gravidade, os fármacos de alívio sempre devem ser 

prescritos e o paciente deve ser orientado a utilizá-los para a reversão de 

broncoespasmo conforme necessidade (NHLBI/WHO, 2006). 

Os fármacos mais utilizados para o alívio são: beta-2 agonistas de curta 

duração, anticolinérgicos, e xantinas com preferência para os medicamentos 

administrados por inalação, uma vez que têm menos efeitos sistêmicos e atingem 

maior concentração nas vias aéreas (NHLBI/WHO, 2006). 

Por outro lado, os fármacos de controle são aqueles usados regularmente por 

longo tempo visando manter a doença sob controle clínico; atualmente dispõe-se de 
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corticosteróides inalados, beta-agonistas de ação prolongada, antileucotrienos, 

xantinas de liberação lenta, anti-IgE, corticosteróides de ação sistêmica e cromonas 

(NHLBI/WHO, 2006).  

Os medicamentos podem trazer os seguintes benefícios quando utilizados de 

acordo com a prescrição médica:  alívio dos sintomas, melhora da função pulmonar, 

redução nas hospitalizações, redução nas visitas à emergência, melhora na 

Qualidade de Vida Relacionada à Saúde (QVRS) e redução do risco de morte 

(BRASIL, 2010b). 

Os medicamentos utilizados para o tratamento da asma em gestante são 

classificados como (BRASIL, 2010): 

a) Categoria C (significa que o risco par ao bebê não pode ser descartado, mas um 

benefício potencial pode ser maior que os riscos): beclometasona, budesonida, 

formoterol, furoato de mometasona, salbutamol, salmeterol; 

b) Categoria B (significa que estudo em animais não mostraram anormalidades nos 

descendentes, porém não há estudos em humanos; risco para o bebê muito 

improvável: fenoterol. Para o efetivo controle da asma todos os pacientes e seus 

familiares devem receber orientações sobre sua doença e noções de como eliminar 

ou controlar fatores desencadeantes, especialmente os domiciliares e ocupacionais. 

Há evidências de que os pacientes tomam decisões sobre os medicamentos 

com base em sua compreensão de sua condição clínica e os possíveis tratamentos, 

sua visão de sua própria necessidade para o tratamento e as suas preocupações 

sobre o medicamento. As preocupações dos pacientes em relação aos 

medicamentos e se eles acreditam que necessitam deles afetam a adesão ao 

tratamento. O objectivo de avaliar a adesão não é para monitorar pacientes, mas sim 

para descobrir se os pacientes precisam de mais informação e apoio (NUNES, 

2009).  

 

1.5 Adesão ao tratamento  
A Organização Mundial da Saúde (OMS) define adesão como sendo “A 

medida na qual a conduta de um indivíduo – utilizando os medicamentos, seguindo 

uma dieta, e/ou alterando o estilo de vida, correspondem às recomendações 

determinadas pelos profissionais de saúde” (SABATE, 2003).   

A não adesão ao tratamento medicamentoso está relacionada não somente 

ao uso ou não dos medicamentos, mas como ele é utilizado, considerando a dose, 
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horário, freqüência e duração. Conceitualmente, a não adesão deve ser assumida 

como um construto de múltiplas dimensões (SANTA HELENA, NEMES, ELUF-

NETO, 2008). 

Não há consenso sobre um método, padrão-ouro, de avaliação da adesão ao 

tratamento (WHO, 2003). Estudos mostram moderada correlação entre métodos, o 

que pode ser atribuído ao fato de medirem dimensões diversas de um mesmo 

construto, estabelecendo diferentes pontos de corte para não adesão, ou ainda, a 

limitações dos próprios métodos (GARBER et al., 2004).  

Nesse contexto, os métodos para avaliar adesão a terapêutica apresentam 

muitas limitações. Os métodos diretos (como exemplo, a concentração plasmática 

do fármaco ou seu metabolitos) são mais exatos, porém requerem equipamentos 

sofisticados, tornando-se dispendiosos e pouco práticos em saúde pública.  

Dentre os métodos indiretos (por exemplo, reabastecimento da receita e 

autorrelato do paciente), este último, obtido por meio de entrevista, é o de maior 

aplicabilidade em saúde publica, uma vez que é aplicável a todos os níveis da 

atenção a saúde, porém ambos tendem a superestimar a adesão (MILSTEIN-

MOSCATI, PERSANO, CASTRO, 2000).  

Logo, os questionários estruturados são largamente utilizados para medir não 

adesão por sua facilidade operacional e baixo custo, apesar de, em sua maioria, 

possuírem baixa sensibilidade e baixo valor preditivo positivo (HAMILTON, 2003; 

GARBER et al., 2004). Estes inconvenientes podem, em parte, ser atribuídos ao fato 

de que o paciente pode manipular o número de comprimidos, tomá-los apenas na 

época dos exames, relatar reações adversas não atuais ou omitir eventuais 

esquecimentos (BALKRISHNAN, 2005). 

Assim, recomenda-se o uso combinado de métodos para melhorar a acurácia 

(WHO, 2003). A sensibilidade de um método consiste em detectar maior número de 

positivos no grupo de indivíduos que realmente possui o atributo a ser pesquisado 

(TRULLOLS et al., 2004). 

Entre os métodos indiretos e instrumentos utilizados para avaliar a adesão ao 

tratamento medicamentoso podem-se citar: 

a) autorrelato do paciente  

Teste de Adesão de Morisky e Green (TMG), composto por quatro questões 

para identificar atitudes e comportamentos diante da tomada de medicamentos 

(MORISKY, GREEN, LEVINE, 1986). Foi traduzido e validado para o português por 
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Strelec e colaboradores (2003) e largamente utilizado (ANEXO 1). A pontuação das 

respostas é a seguinte: SIM = 0 e NÃO = 1. Se todas as respostas forem NÃO, a 

pontuação será 4 e se todas forem SIM, será 0, indicando  respectivamente mais ou 

menos adesão ao uso do medicamento (MORISKY, GREEN, LEVINE, 1986).  

Os estudos que utilizaram o TMG possuem diferenças nos critérios de 

definição de grau de adesão. Pelo 1º critério, define-se como "mais aderentes" os 

que obtiverem 3 ou 4 pontos no TMG, e como "menos aderentes" os que obtiverem 

de 0 a 2 pontos. Enquanto que pelo segundo critério, definiu-se como "mais 

aderentes" os que obtiverem 4 pontos no TMG e como "menos aderentes" os que 

obtiverem de 0 a 3 pontos (MORISKY, GREEN, LEVINE, 1986; STRELEC, 2000; 

VIEIRA, 2004). 

b) avaliação das prescrições ou reabastecimento de receita  

A vantagem deste método consiste em se obter a informação direta a partir da 

prescrição, minimizando a dificuldade, principalmente dos idosos em relatar todos os 

medicamentos e as doses utilizadas e também é mais rápido em relação aos demais 

quando a amostra é elevada. Tem como desvantagem, ser um método trabalhoso, 

necessitar de programa específico de para computador, grupo restrito de farmácias 

nas quais as informações colhidas possam apresentar credibilidade (WILLE, 2006). 

 Nesse contexto, como o prognóstico da doença depende do uso contínuo dos 

medicamentos na quantidade prescrita, e a utilização incorreta pode gerar 

resistência e acarretar risco à vida do paciente. A adesão à terapêutica prescrita 

pode diminuir o número de internações hospitalares em decorrência da diminuição 

das complicações e com isso diminuir os custos com internação hospitalar com 

reflexo positivo na melhoria da qualidade de vida dos pacientes.  
  
1.6 Qualidade de vida  

Hoje qualidade de vida é tema de pesquisa imprescindível na área da saúde, 

visto que seus resultados contribuem para aprovar e definir tratamentos e avaliar a 

relação custo-benefício do cuidado prestado (FAYERS, 2000). 

Vários fatores justificam a pesquisa da qualidade de vida especialmente nos 

casos de condições crônicas: avaliação do impacto da doença sobre as atividades 

diárias, dos tratamentos com intenção de cura, ou paliativas, a preferência do 

paciente perante o tratamento proposto, comparação entre diferentes tratamentos; 

melhorar cuidados e reabilitações (TAYLOR, 1999) e, ainda, respaldar decisões de 
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políticas de saúde direcionadas à diminuição do ônus representado pelas doenças 

(FLETCHER, 1994). 

A qualidade de vida engloba, de modo geral, a percepção da saúde e seu 

impacto sobre as dimensões sociais, psicológicas e físicas (MINAYO, HARTZ, 

KIMURA, 2000). A avaliação de resultados de ensaios clínicos e aplicação 

específica da prática clínica, incluindo aspectos relacionados à saúde, mas 

excluindo outros mais genéricos. Estes contemplados na abordagem ampliada de 

qualidade de vida como rendimento, liberdade e qualidade do meio ambiente, 

portanto o termo mais apropriado é Qualidade de Vida Relacionada à Saúde 

(MINAYO, HARTZ, KIMURA, 2000; FAYERS, MACHIN, 2000).  

As medidas de avaliação da QVRS consistem de um meio pelo qual se 

descrevem estados de saúde e de um procedimento de cálculo que permite associar 

um valor numérico qualitativo a um estado de saúde (BRASIL, 2009). Existem dois 

tipos principais de instrumentos utilizados para a avaliação da QVRS: os genéricos e 

os específicos por doença (BONOMI et  al., 2000) como descritos a seguir: 

a) instrumentos genéricos  

Estes instrumentos procuram englobar todos os aspectos importantes 

relacionados à saúde, refletem o impacto de uma doença sobre o indivíduo, 

detectam os efeitos de uma intervenção em diferentes dimensões da vida e 

permitem comparações entre diferentes estados de saúde ou populações. Porém, 

podem ser incapazes de identificar e quantificar disfunções relativas aos aspectos 

específicos da QVRS relacionados com determinada doença (FAYERS, 2000; CES, 

2004). 

Os instrumentos genéricos mais utilizados para avaliar a QVRS, são o 

Outcomes Studies 36-item Short Form Survey (MOS SF-36) e o Índice de Qualidade 

de Vida de Ferrans e Powers, representando respectivamente, 34% e 7,5% dos 

estudos. Enquanto que os instrumentos da OMS, na forma completa (WHOQOL-

100) e abreviada (WHOQOL-bref), foram empregados em 3,8% e 1,9% dos estudos, 

respectivamente.  

O instrumento genérico mais utilizado mundialmente (MOS SF-36), traduzido 

e validado para a língua portuguesa e de utilização para diversas condições 

crônicas, além de ótima confiabilidade com coeficiente alfa de Cronbach de 0,90 no 

estudo realizado por Ciconelli (1997). Tratar-se de uma medida genérica, em 

oposição a uma que tem como alvo uma determinada idade, doença ou grupo de 
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tratamento. Assim, tem sido útil na avaliação da saúde da população em geral e 

específica, comparando a influência das doenças, diferenciando os benefícios à 

saúde produzidos por uma variedade de tratamentos (WARE, SHERBOURNE, 

1992). 

O instrumento SF-36 é composto por 36 itens distribuídos em dois 

componentes (ANEXO 2): compontente físico (Physical Component Summaries - 

PCS) e componente mental (mental component summarie - MCS), cada um com oito 

domínios (tabela 2). Pode ser autoaplicável ou submetido à entrevista face a face 

em indivíduos acima de quatorze anos (CICONELLI, FERRAZ, SANTOS, 1997; 

FAYERS, 2000; DANTAS, SAWADA, MALERBO, 2003).  

 

Tabela 2 - Domínios do instrumento SF-36 

COMPONENTES DOMÍNIOS 
NÚMERO 
DE ÍTENS 

Componente Físico (PCS) 

Capacidade Funcional (PF) 

Aspectos Físicos (RP) 

Dor (BP) 

Estado Geral de Saúde (GH) 

10 

4 

2 

5 

 

Componente Mental (MCS) 

 

Aspectos Sociais (SF) 

Vitalidade (VT) 

Saúde Mental (MH) 

Aspectos Emocionais (MH) 

2 

4 

5 

3 

Questão de avaliação comparativa entre as condições de saúde atual e há de um 

ano atrás 

1 

 

TOTAL 36 

  

As dimensões do instrumento SF-36 são medidas em uma escala 

normatizada (Raw Scale) que varia de zero (pior) a cem (melhor) (WARE, 

KOSINSKI, KELLER, 1993).  A finalidade desse instrumento é analisar a 

compreensão integral do indivíduo sobre sua saúde, no intuito de ajudá-lo a tomar 

decisões sobre o seu tratamento (WARE, SHERBOURNE, 1992). 

A escala de capacidade física avalia tanto a presença como a extensão das 

limitações relacionadas à capacidade física. A escala de vitalidade considera o nível 

de energia e de fadiga, como a disposição para procurar e enfrentar novas tarefas. 

Em relação aos aspectos físicos e emocionais, avalia-se o quanto essas limitações 

influenciaram a vida diária do paciente dificultando as suas atividades regulares. 
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Quanto à dor, avalia-se a sua intensidade e se corresponde a causa de alguma 

limitação à vida diária do paciente. Os aspectos sociais avaliam a integração do 

paciente com atividades sociais. 

b) instrumentos específicos 

Os instrumentos específicos medem a eficácia de um programa ou de uma 

abordagem terapêutica, relacionada às limitações provocadas por doença específica 

(FERNANDES, OLIVEIRA, 1997) e têm como vantagem a capacidade de detectar 

particularidades da QVRS em determinadas situações. Eles avaliam de maneira 

individual e específica, determinados aspectos de QVRS como as funções físicas, 

sexual, o sono, a fadiga, etc. e apresentam sensibilidade clínica, porém, não permite 

a comparação de diferentes doenças ou populações (FAYERS, 2000; CES, 2004).  

Em relação aos instrumentos específicos, os mais utilizados são o St 

George´s Respiratory Questionnaire, Health Assessment Questionnaire, Kidney 

Disease Questionnaire, respectivamente, para avaliar os pacientes com distúrbios 

pulmonares, doenças imunológicas, doenças renais (DANTAS, SAWADA, 

MALERBO, 2003). 

Como os instrumentos genéricos e específicos são complementares, o ideal 

seria associá-los, entretanto, nem sempre é possível ou factível. A escolha do 

instrumento a ser utilizado depende diretamente do objetivo do estudo. Os 

instrumentos específicos são recomendados, quando o objetivo do estudo é 

comparar várias estratégias para uma doença, enquanto os genéricos são aplicados 

quando o objetivo do estudo for comparar várias doenças, métodos de cuidado ou 

quando nenhum instrumento específico estiver disponível para a população 

considerada (BRASIL, 2009). 

Na seleção do instrumento apropriado deve ser considerada, a validação, 

confiabilidade e sensibilidade. Uma vez selecionado, suas condições de uso devem 

ser respeitadas em particular, as características da população-alvo, a enfermidade 

ou condição mórbida, o método de aplicação, as regras para o cálculo das 

pontuações e para interpretação dos resultados (BRASIL, 2009). 

As diretrizes são unânimes em afirmar a importância da inclusão de 

programas de educação em saúde pública para a melhoria da qualidade de vida 

(OLIVEIRA et al., 1997; GINA, 2010).  
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1.7 Educação em saúde pública 
Os usuários precisam ter acesso a informações precisas e compreensíveis 

sobre os benefícios e os riscos potenciais dos medicamentos em geral, como eles 

agem no organismo, as limitações da farmacoterapia e a relação risco/benefício de 

diferentes opções de tratamento, incluindo as possíveis interações medicamentosas 

e reações adversas (WHO, 1997). Existe a necessidade para a educação pública 

sobre o uso adequado de medicamentos, com benefícios potenciais para o 

indivíduo, a comunidade e sobre as decisões políticas (WHO, 1997). 
Vários autores advogam a favor de programas de educação para 

cumprimento do regime terapêutico prescrito. Para isso é necessário que os 

profissionais de saúde envolvam-se nos programas de educação em saúde, 

complementando a consulta médica tradicional. Nesse sentido, a valorização das 

intervenções educativas, junto aos pacientes portadores destas enfermidades, tem 

resultado em maior controle e prevenção das condições crônicas não transmissíveis 

(BOTREL, 2000; CARVALHO, 2004).  

As intervenções educativas significam educar para a saúde e para uma 

formação integral dos sujeitos, transformando-os em cidadãos participantes do 

processo de educação em saúde, colaborando para aumentar a consciência, 

conhecimento e a compreensão das condições de vida e relações existentes com a 

saúde, em defesa da qualidade de vida (DAMO, 2006). 

E também compete aos Gerentes de Assistência Farmacêutica no seu âmbito 

de atuação pública, além das atividades inerentes a administração dos 

medicamentos desenvolverem ações educativas junto aos diversos segmentos 

sociais e profissionais, objetivando despertar na sociedade um olhar criterioso sobre 

esse importante insumo terapêutico (DAMO, 2006). 

Ainda sobre a ausência ou carência de orientação ao uso de medicamentos, 

destaca Rech (1996), “[...] tem sido uma das causas mais freqüentes de retorno de 

pacientes aos serviços de saúde, acarretando mais sofrimento à população e 

onerando ainda mais o sistema de saúde”. Por isso, espera-se que a implementação 

de intervenções educativas para o uso racional de medicamentos reduza os custos 

necessários destinados para a os serviços de saúde. 
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Finalmente, é importante que as entidades governamentais, a política econômica 

e o setor de medicina preventiva, em cada região, reconheçam o real valor dos 

investimentos para a educação do asmático, onde são necessários conhecimento, 

habilidade e atitude para o efetivo controle da asma (FERNANDES, OLIVEIRA, 1996). 

Assim, a implementação de programas de educação possuem o intuito de 

causar um impacto positivo sobre o conhecimento dos pacientes sobre a sua doença 

e dos medicamentos utilizados, a adesão ao tratamento prescrito, na QVRS e no 

controle das condições crônicas. 
 

1.8 Educação para o uso racional de medicamentos 
A partir da década de 1970 a promoção do uso racional de medicamentos foi 

incentivada pela OMS (Marin et al., 2003). As intervenções educativas para o uso 

de medicamentos constituem-se em valiosa contribuição exercida por profissionais 

de saúde e têm papel importante no contexto econômico, social e político, que 

dizem respeito a mudanças no modelo assistencial vigente (DAMO, 2006).  
Para Brandão, a educação consiste: 

 
[...] uma prática social, cujo fim é o desenvolvimento do que na 
pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos de saber 
existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos, de 
acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um 
momento da história de seu próprio desenvolvimento (BRANDÃO, 
2002 p. 73-74). 

 

A falta de conhecimento da sociedade acarreta inúmeros problemas, entre 

eles destaca o uso incorreto de medicamentos e dispositivos, o abandono do 

tratamento e, ainda, a procura excessiva de serviços. 

Atualmente existem diferentes posições sobre o uso dos medicamentos na 

sociedade, entre elas: 

a) descrença da ciência da saúde 

A primeira refere-se a um extremo de pensamento nos quais os indivíduos 

possuem uma descrença da ciência médica, evitando assim procurar os 

profissionais de saúde para prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. 

Evitam e temem a utilização de qualquer medicamento com receio das reações 

adversas, custos de aquisição, de não fazerem efeito ou mesmo por experiências 

passadas desagradáveis relatadas por eles próprios ou por amigos e familiares.  
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b) independência da ciência da saúde 

No outro extremo existe a posição de grande parte da sociedade de evitar a 

etapa de contato com os profissionais de saúde devido à falta de tempo, condições 

financeiras, ou comodidade e eles próprios realizam a automedicação. Esta pode 

ser influenciada pela mídia, pelos amigos e parentes, ou por decisão própria do 

indivíduo. Os medicamentos são vistos como mercadorias e o seu uso torna-se 

indiscrimidado, principalmente quando não se tem conhecimento das medidas 

preventivas das doenças, ou bem possuem o conhecimento, mas este não é 

aplicado. Ao contrário, quando as recomendações realizadas por profissionais de 

saúde à respeito das medidas preventivas fossem seguidas pelos pacientes 

resultaria em menor número de medicamentos necessários para o tratamento das 

doenças e em conseqüente menor riscos de interações medicamentosas e erros de 

medicação. 

No Brasil, há distorções relacionadas tanto ao uso como ao acesso aos 

medicamentos, uma vez que uma minoria da população, detentora de um maior 

poder aquisitivo, é responsável pelo consumo de uma quantidade excessiva de 

medicamentos, consumindo-os de forma abusiva e equivocada (DAMO, 2006). 

A freqüência de uso, facilidade de aquisição e a publicidade sem restrições 

incentivam a manutenção de um estoque domiciliar de medicamentos, bem como 

sua utilização em algo banal,como se não houvesse risco. De acordo com Schenkel 

(1998), a automedicação é um procedimento caracterizado fundamentalmente pela 

iniciativa de um doente, ou de seu responsável, em obter ou produzir e utilizar um 

produto que acredita lhe trará benefícios no tratamento de doenças ou alívio de 

sintomas.  

Para Lefèvre (1987), uma das causas do uso inadequado se refere à função 

simbólica dos medicamentos, isto é, o mito de que eles resolvem qualquer 

problema. Outra causa se refere à criação de uma necessidade de utilização, em 

geral, motivada pela propaganda de medicamentos promovida pela indústria 

farmacêutica (NASCIMENTO, 2003).  

c) confiança na ciência da saúde 

Em contrapartida, existe o grupo entre esses extremos que procura os 

profissionais de saúde para receber o diagnóstico do seu problema de saúde, 

recebe e adere à prescrição médica, realizando o tratamento como recomendado, 
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de forma segura e eficaz. Essa posição positiva a respeito da ciência médica é um 

dos objetivos das intervenções educativas junto à sociedade. 

Assim, a educação para o uso racional de medicamentos precisa em primeiro 

lugar transmitir informações, gerar consciência para que as posições extremas da 

sociedade atinjam esta posição de equilíbrio visando à prevenção das complicações, 

a melhoria da adesão ao tratamento, melhoria dos resultados clínicos e da QVRS 

dos pacientes e a diminuição do ônus representado pelas doenças ao sistema de 

saúde. Segundo a WHO (1985) “O uso racional de medicamentos consiste em 

oferecer ao paciente os medicamentos adequados as suas necessidades clínicas, 

nas doses correspondentes, por tempo adequado e ao menor custo possível para si 

e para a comunidade”.  

Portanto, o primeiro passo do processo educativo é a conscientização dos 

atores envolvidos, incluindo um apelo à participação de todos. Há necessidade de 

que todos estejam envolvidos no planejamento das ações, pois a idéia de 

participação torna-se substantiva quando envolve o diálogo e a cooperação. A 

participação consciente e efetiva é um requisito ímpar para a garantia de práticas 

educativas de qualidade (DAMO, 2006). 

Nesse contexto, tem merecido discussões e reflexões a inexistência da 

atuação do farmacêutico junto à equipe de profissionais da saúde e do comércio 

farmacêutico em geral. Contudo, podemos dizer que quanto mais próximo estiver o 

profissional farmacêutico do processo de educação ao uso de medicamentos, 

melhores serão os resultados obtidos da terapia medicamentosa e, 

conseqüentemente, na melhoria da qualidade de vida dos pacientes (DAMO, 2006). 

Segundo a OMS, a revisão da literatura revelou pouquíssimas informações 

sobre os projetos implementados em educação pública para o uso racional de 

medicamentos. Também não foi possível determinar a relação custo-benefício das 

diferentes abordagens. Forma-se assim um círculo vicioso, em que muitas vezes os 

projetos são mal planejados, fracamente implementados e avaliados sem o rigor 

necessário para satisfazer os futuros financiadores, os quais acabam fornecendo 

menos apoio (WHO, 1997;  DAMO, 2006;  GINA, 2006; SBH, 2007).  

A falta de avaliação formal e de dados sobre o custo significa que uma análise 

do custo/benefício de abordagens diferentes não foi realizada. Esta é uma área 

importante de trabalho para futuras pesquisas, embora as grandes diferenças de 
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contextos sócio-culturais significa que comparações devem ser feitas entre países 

com cautela (WHO, 1997; GINA, 2006). 

 
1.9 Análise econômica de intervenções educativas 

A análise da viabilidade econômica de uma intervenção possui como objetivo 

principal apurar os resultados e atratividade das aplicações de capital. As propostas 

de investimentos, para serem aceitas, devem oferecer um retorno mínimo definido 

para o investidor (NETO, LIMA, 2009). 

Na análise de investimentos é importante conhecer os benefícios futuros 

esperados do caixa e a sua distribuição ao longo do tempo, Poe isso é importante 

determinar o fluxo do caixa para cada ano do período.  Assim, os fluxos de caixa 

devem ser estimados, constituindo-se nas informações básicas da avaliação 

econômica de investimentos (NETO, LIMA, 2009). 

O fluxo de caixa é de grande utilidade para as operações da matemática 

financeira, permitindo que se visualize no tempo. O esquema do fluxo de caixa 

possui: uma saída de caixa (investimento) seguida de diversas entradas 

operacionais de caixa em determinado intervalo de tempo (figura 1).         

 

 

 

 
 

Figura 1.  Modelo do fluxo de caixa 
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A linha horizontal registra o horizonte financeiro da operação, o ponto zero 

indica o momento inicial, e os demais pontos representam os períodos de tempo 

(datas). As setas para cima da linha do tempo refletem os recebimentos de dinheiro, 

e as setas para baixo as aplicações de dinheiro (NETO, LIMA, 2009). 

As análises e comparações dos vários fluxos de entrada e saída de dinheiro 

de caixa verificados em diferentes momentos são efetuadas através do juro. A taxa 

de juro é o coeficiente que determina o valor do juro, isto é, a remuneração do fator 

capital utilizado durante certo período de tempo. As taxas de juros referem-se a uma 

unidade de tempo (por exemplo, ano) e podem ser expressas pela taxa percentual.  

A transformação da taxa percentual em taxa unitária se processa simplesmente pela 

divisão da notação em percentual por 100 (NETO, LIMA, 2009). 

Os principais modelos quantitativos de análise de viabilidade econômica das 

alternativas de investimentos têm por objetivo auxiliar o administrador financeiro em 

sua tarefa básica de tomar decisões e são classificados em dois grupos: os que não 

levam em conta o valor do dinheiro no tempo e os que consideram essa variação por 

meio do critério do fluxo de caixa descontado.  Os métodos do segundo grupo 

possuem maior rigor conceitual e de importância para as decisões em longo prazo, 

como por exemplo, Valor Presente Líquido (VPL) (NETO, LIMA, 2009). 

O método é consistente com o objetivo de maximização da riqueza do 

acionista e responde corretamente à questão de qual alternativa de investimento 

produz maior valor econômico. O VPL é um dos principais conceitos em Finanças, e 

todas as decisões financeiras procuram produzir o seu maior valor (NETO, LIMA, 

2009). 

Diante do exposto anteriormente, esta pesquisa visa o desenvolvimento de 

um modelo de intervenções educativas para o uso racional de medicamentos 

através da incorporação dialógica do pensamento social crítico e reflexivo do 

cotidiano que visa à construção de um saber sobre o processo saúde e doença, 

medicamentos utilizados e que capacite o indivíduo a reconhecer qual estratégia 

poderá ser a mais apropriada para promover, manter ou recuperar a sua saúde e a 

da comunidade. 
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5 CONCLUSÕES 
                               “Tratar com mentes humanas é a obra mais bela e ao mesmo 

tempo a mais difícil, dada aos mortais.” (Ellen G. White). 
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Com base nos resultados pode-se concluir que o modelo proposto proporcionou: 

 

- Aumento do número de voluntários praticantes de exercício físico, redução do 

número de pacientes tabagistas e etilistas quando comparado com o grupo controle. 

 

- Impacto positivo sobre o conhecimento em asma, com aumento na ordem de 21%, 

quando comparada à primeira com a segunda avaliação, atingindo a meta 

inicialmente proposta pela equipe de 20%. 

 

- Domínio das técnicas de uso dos dispositivos inalatórios com significância 

estatística intra e intergrupos com p<.0001 quando comparadas as avaliações inicial 

e final.  Os erros foram proporcionais à complexidade das técnicas. 

 

- Aumento da adesão ao tratamento em aproximadamente 5% com significância 

estatística (p 0.0244) entre a primeira e ultima avaliação, provavelmente devido ao 

maior conhecimento sobre a doença e das técnicas de uso dos dispositivos 

inalatórios. 

 

- Diferença do VEF1 de 8% entre os grupos intervenção e controle no final do 

estudo, sugerindo relevância clínica relacionada ao controle da doença.  

 

- Melhora nos índices de QVRS do grupo intervenção, enquanto que no grupo 

controle houve deterioração.  

 

- Viabilidade econômica, portanto, passível de implantação pelo SUS.  

 

- Em resumo, o modelo de intervenções educativas coletivas para o uso racional de 

medicamentos demonstrou eficácia na redução dos parâmetros de morbidade por 

asma, na melhoria da qualidade de vida e viabilidade econômica. Podendo servir de 

base e exemplo para a implantação de programas de educação em asma e assim 

como, após as devidas adaptações, ser utilizado para outras condições crônicas 

pelo SUS. 
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É o árduo estudo, a dura labuta, a perseverante 
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2 De acordo com a Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR 6023.   
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