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RESUMO
ZANETTI, M. O. B. Prescrição de medicamentos e compreensão do paciente na
Atenção Primária à Saúde: análise comparativa entre o modelo de atendimento
básico tradicional e a Estratégia de Saúde da Família no município de Ribeirão
Preto- SP. 2016. 136f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
A Estratégia de Saúde da Família (ESF) tem apresentado bons resultados em saúde
e pode ser um instrumento importante para a efetivação do Uso Racional de
Medicamentos (URM). A prescrição medicamentosa é um componente fundamental
para a promoção do URM, portanto a ESF precisa ter uma abordagem diferenciada
também em relação ao processo de prescrição. Este estudo transversal visa analisar
comparativamente as prescrições provenientes do serviço de atendimento médico
básico tradicional com aquelas provindas da ESF, assim como avaliar a
compreensão dos pacientes sobre estas prescrições, no município de Ribeirão
Preto- SP. Este estudo incluiu 1.053 participantes, os quais foram alocados em dois
grupos: 932 usuários provenientes do modelo de atendimento básico tradicional
(Grupo A - GA) e 121 usuários provenientes da ESF (Grupo B - GB). Foram
coletados dados sociodemográficos e aplicou-se um instrumento para analisar a
compreensão do usuário sobre a sua receita de medicamentos. As prescrições
foram ainda copiadas e posteriormente analisadas de acordo com: conformidade
com os itens exigidos por lei; indicadores de qualidade da prescrição propostos pela
OMS; complexidade farmacoterapêutica; presença de interações medicamentosas.
A maioria dos participantes era do sexo feminino (77,5%), possuía renda per capita
de até um salário mínimo (67,2%) e a escolaridade correspondente ao ensino
fundamental completo ou não (63,4%). A média de idade foi de 53,9 anos (DP=
17,5). Quanto à compreensão do paciente sobre a prescrição, 63,3% dos usuários
do GA apresentaram compreensão insuficiente, no GB esta frequência foi de apenas
18,2%. As prescrições da ESF também se mostraram estatisticamente superiores
quanto ao cumprimento dos aspectos legais: presença da forma farmacêutica
(70,7% GA; 80,2% GB), dose (70,9% GA; 79,3% GB), posologia completa (63% GA;
75,2% GB), via de administração (58,3% GA; 83,5% GB), duração do tratamento
(76,9% GA; 92,6% GB), endereço do prescritor (82,6% GA; 96,7% GB) e ausência
de rasuras (90,3% GA; 96,7% GB). A média de medicamentos prescritos foi de 3,9
no GA (DP= 2,8) e 3,5 no GB (DP = 2,4). Em ambos os grupos cerca de 92% dos
medicamentos foram prescritos pela denominação oficial, aproximadamente 91%
constavam na lista de medicamentos essenciais do município. 11% das prescrições
continham ao menos uma indicação de antibiótico. Medicamentos injetáveis
constavam em 9,7% das prescrições do GA e 3,3% das do GB. A média de
complexidade foi de 12,6 pontos no GA (DP= 9,4) e 11,8 pontos no GB (DP= 8,3).
Em relação à presença de interações medicamentosas potencias, no GA a média de
interações por prescrição foi de 2,5 (DP = 3,9), no GB o valor foi de 1,9 (DP= 2,6).
Em conclusão, os resultados revelam práticas inapropriadas na prescrição de
medicamentos em ambas as modalidades de atendimento primário, entretanto, os
prescritores da ESF parecem estar mais preparados para realizar a prescrição
racional de medicamentos, ainda que não estejam no padrão ideal.
Palavras-chave: 1. Atenção Primária à Saúde. 2. Estratégia Saúde da Família 3.
Prescrições de Medicamentos. 4. Conhecimento do Paciente sobre a Medicação.
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ABSTRACT
ZANETTI, M. O. B. Drug prescriptions and patients’ knowledge in Primary
Health Care: comparative analysis of the traditional basic medical care service
and the Family Health Strategy in the city of Ribeirão Preto- SP. 2016. 136f.
Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016.
The Family Health Strategy (FHS) has shown good results in health and it is
argued that this strategy can be an important tool for ensuring the Rational Use
of Drugs (RUD). The rational prescription of drugs is a key component to promote
RUD, thus the FHS must have a differential approach regarding drug prescription
process too. This cross-sectional research aims to compare drug prescriptions
derived from the traditional basic medical care service with those from the FHS, as
well as to measure patients’ knowledge about these prescriptions, in Ribeirão
Preto- SP. This study includes 1.053 participants, which were separated into two
groups: 932 individuals coming from the traditional basic medical care service
(Group A - GA) and 121 individuals from the FHS (Group B - GB). Sociodemographic
data was collected and an instrument to analyze patient’s knowledge about their
prescription was applied. Prescriptions were also copied and analyzed according to:
compliance with prescription standards demanded by the law; prescription quality
indicators proposed by WHO; pharmacotherapeutic complexity; presence of drug
interactions. Most participants were female (77.5%) had per capita income up to
minimum wage (67.2%) and level of education corresponding to elementary school,
complete or not (63.4%). The average age was 53.9 years (SD= 17.5). Regarding
patient’s knowledge about their prescriptions, 63.3% of GA individuals had
insufficient knowledge; in GB this rate was only 18.2%. Furthermore, prescriptions
from FHS also show statistically superior results about compliance with standards
demanded by the law, such as: the presence of the pharmaceutical form (70.7%
GA; 80.2% GB), dose (70.9% GA; 79.3% GB), comprehensive posology (63%
GA; 75.2% GB), administration route (GA 58.3%; 83.5% GB), time of therapy
(76.9% GA; 92.6% GB) prescriber’s address(82.6% GA; GB 96.7%) and absence
of erasures (90.3% GA; GB 96.7%). The average number of prescribed drugs
was 3.9 in GA (SD = 2.8) and 3.5 in GB (SD = 2.4). In both groups about 92% of
the drugs were prescribed by the official nomination, approximately 91% of
prescribed drugs were listed on the Essential Medications List of the city and
11% of prescriptions had at least one antibiotic prescribed. Injectable drugs were
prescribed in 9.7% of prescriptions from GA and 3.3% from GB. The average
complexity was 12.6 points in GA (SD = 9.4) and 11.8 points in GB (SD = 8.3).
About the existence of potential drug interactions, the average drug interactions
by prescriptions in GA was 2.5 (SD = 3.9), in GB it was 1.9 (SD = 2.6). All things
considered, the results reveal inappropriate practices in drug prescription in both
modalities of Primary Health Care, nonetheless, prescribers from FHS seem to
be more prepared to make rational drug prescription, although they are not still in
the ideal pattern.
Keywords: 1. Primary Health Care. 2. Family Health Strategy. 3. Drug Prescriptions.
4. Patient Medication Knowledge.
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1.

INTRODUÇÃO

1.1

Sistema Único de Saúde

Data de 1923 a primeira iniciativa do Brasil para construir o que pode ser
considerada a primeira política pública social brasileira, a Lei Elói Chaves, a qual
garantia proteção social aos trabalhadores ferroviários (COHN; ELIAS, 2005). Desde
o surgimento desta Lei até a década de 80, a saúde pública brasileira era baseada
fundamentalmente em modelos celetistas. Isto significa dizer que a fração da
população que não contribuía com a previdência social, isto é, não vinculada a
atividades trabalhistas, não detinha acesso ao sistema público de saúde. Após o fim
do período ditatorial e início do modelo democrático, a população se mobilizou pela
necessidade de romper com esta situação por meio de uma reforma no sistema de
saúde, dando início ao Movimento da Reforma Sanitária (COELHO, 2003). Com a
VIII Conferência Nacional de Saúde e a Constituição Federal de 1988 foi legitimado
o Sistema Único de Saúde (SUS), uma das maiores políticas de proteção social já
implantadas pelo Estado Democrático Brasileiro. A partir da criação do SUS, a
saúde no Brasil passou a ser um sistema de seguridade social, conferindo a todos
os cidadãos brasileiros o direito à saúde, que deve ser garantido pelo Estado
(BRASIL, 2013).
O SUS foi regulamentado em 1990 pela Lei Orgânica da Saúde (Lei nº
8.080/1990), a qual define como princípios do sistema a universalidade de acesso à
saúde a todo e qualquer cidadão, a igualdade no tratamento dos indivíduos
(assistência integral, em todos os níveis de complexidade, para o cidadão integral,
biopsicossocial) e a equidade na distribuição dos recursos, isto é, todo cidadão deve
ser atendido segundo as suas necessidades, como instrumento de aprimoramento
da igualdade entre os indivíduos (BRASIL, 1990). A Lei Orgânica da Saúde ainda
instituiu como diretrizes do SUS:
 Regionalização: o serviço de saúde deve ser organizado em redes regionais,
levando em consideração a diversidade do território e da população brasileira
no atendimento ao paciente (BRASIL, 1990).
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 Descentralização: redistribuição de responsabilidades, recursos financeiros e
serviços entre as três esferas governamentais, com ênfase aos municípios. A
descentralização está relacionada com a regionalização, de modo que o
município conhece as particularidades da sua população melhor do que a
União e, podendo exercer livremente poder decisório e abastecido de
recursos financeiros, pode construir uma saúde voltada para suprir
exatamente as necessidades daquelas pessoas, naquele momento histórico,
naquele local (BRASIL, 1990).
 Hierarquização: o serviço de saúde é organizado em níveis de complexidade
de assistência (Atenção Primária à Saúde, Secundária e Terciária). No centro
da rede de atenção à saúde deve estar o atendimento primário, com o intuito
de priorizar as ações preventivas, reduzindo o risco de doença e agravos que
possam levar o paciente aos níveis de assistência secundário e terciário
(BRASIL, 1990).
 Participação social: garantia constitucional de que a população pode participar
da proposição e avaliação das políticas públicas de saúde (BRASIL, 1990).
O SUS não parou de ser regulamentado no ano de 1990. Após a sua
fundação várias leis, ementas e normas foram criadas na tentativa de aperfeiçoar o
sistema, para que ele realmente funcione de acordo com os seus princípios
constitucionais. Estas restruturações definiram a Atenção Primária à Saúde (APS)
como ordenadora da organização e das práticas de atenção à saúde e como porta
de entrada para o sistema de saúde (BRASIL, 2006).

1.2

Atenção Primária à Saúde

A Atenção Primária à Saúde, também denominada Atenção Básica, define-se
por ações de saúde sincrônicas, no âmbito individual e coletivo, que envolvem
vigilância, promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico,
tratamento, reabilitação e manutenção da saúde. É dirigida a populações de
territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade sanitária,
considerando as particularidades dessas populações para resolver os problemas de
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saúde de maior frequência e relevância (BRASIL, 2006). A prevenção da doença ou
o tratamento no momento em que ela se instala podem evitar complicações futuras
para o paciente e gastos para o sistema de saúde com atendimentos de maior
complexidade.
A estrutura física onde o atendimento primário é prestado aos usuários
recebeu diferentes denominações durante a sua implantação, entre elas: Centro de
Saúde, Posto de Saúde, Unidade Básica de Saúde (UBS) ou Unidade Básica
Distrital de Saúde (UBDS). Este local é uma estrutura fixa, localizada próxima à
moradia do usuário, em áreas geograficamente limitadas. Cada UBS é encarregada
do atendimento de uma população de 15 a 20 mil habitantes, nas especialidades
básicas de clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, odontologia e em
atividades de enfermagem. O atendimento de pacientes com doenças crônicas é
reservado por meio de consultas agendadas e os pacientes com condições agudas
podem ser acolhidos pelo serviço de pronto-atendimento, quando este é ofertado. As
UBS/UBDS ainda realizam ações de imunização, vigilância epidemiológica e
pequenas cirurgias (BRASIL, 2006).
A APS deve ser o primeiro contato do indivíduo com o SUS e o local de
atendimento de suas carências básicas de saúde no decorrer da vida (STARFIELD,
2004). Uma APS forte é aquela capaz de resolver a maior parte dos problemas de
saúde do usuário, em tempo oportuno, com acessibilidade e garantia de
continuidade (FEO et al., 2006).
Estudos apontam que a atenção básica pode resolver de 85 a 90% dos
problemas de saúde da comunidade demandados a este nível de atenção (TOMASI
et al., 2008), a APS ainda é incumbida de encaminhar aos demais níveis os
pacientes necessitados. Desta forma, ao primeiro nível de atenção concerne o dever
de ordenar o fluxo de usuários no SUS e coordenar e assegurar o acesso à saúde,
organizando o cuidado ao paciente.
Para garantir um sistema ordenado e hierarquizado estabelece-se que os
serviços de APS devem ser alocados de modo que para cada grupo de serviços
primários deve haver um serviço secundário de referência (ambulatorial e
hospitalar); e, igualmente, para cada conjunto de serviços de atenção secundária
deve existir um serviço terciário (hospital especializado) de referência. No entanto,
após o encaminhamento aos demais níveis de atenção, o serviço de Atenção
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Primária à Saúde continua sendo corresponsável pela saúde daquele paciente e
deve estar ciente de todos os procedimentos adotados (BRASIL, 2006).
Infelizmente a saúde de qualidade ainda não está ao alcance de todos os
brasileiros, isto faz com que o SUS siga em processo de reorganização até os dias
atuais. Em 1994, a fim de reformar e aperfeiçoar o funcionamento da APS, o
Programa de Saúde da Família (PSF) foi implantado pelo Ministério da Saúde em
alguns municípios brasileiros (BRASIL, 1999; BRASIL, 2006). A partir de então, a
APS passou a ser oferecida em duas conjunturas: Unidades Básicas de Saúde
(UBS/UBDS), que realizam atendimentos conforme o modelo básico tradicional, e
Unidades de Saúde da Família (USF), as quais participam do PSF.

1.3

Estratégia de Saúde da Família

O PSF surgiu com a intenção de reorganizar os serviços de saúde na busca
da universalidade, integralidade e equidade. A proposta do programa é substituir as
práticas tradicionais de assistência que a APS assumiu, focadas nas doenças, para
um novo olhar da equipe de saúde, dando foco ao paciente como um ser integral em
seu contexto familiar e sociodemográfico, comprometendo-se com a prevenção de
doenças e com solução dos problemas de saúde (GOLDBAUM et al, 2005).
O programa, posteriormente renomeado como Estratégia de Saúde da
Família (ESF), destaca-se por ter a família como sua unidade de atuação e objetivo
de atenção e por reconhecer os determinantes sociais que atuam sobre ela. A
estratégia busca ainda uma integração com a comunidade na qual se insere,
conhecendo os usuários da Unidade de Saúde e mantendo um relacionamento
próximo entre eles e a equipe profissional. Por conhecer a população que atende, a
ESF permite identificar os problemas de saúde prevalentes e as situações de risco
às quais a comunidade está exposta, viabilizando a atuação para prevenir estes
problemas. Tal estratégia ainda tem como intento prestar atenção integral, de boa
qualidade, de fácil acesso e contínua, enfatizando a prevenção de doenças e a
educação em saúde e estimulando a participação da comunidade nas decisões em
saúde (BRASIL, 1998b).
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A ESF conta com uma equipe multidisciplinar de profissionais e a estrutura
física em que o atendimento é prestado recebe o nome de Unidade de Saúde da
Família (USF). Assim como as UBS, as USF também consistem em estruturas fixas,
localizadas próximas à moradia do usuário, em áreas geograficamente limitadas,
entretanto as USF atendem contingentes populacionais menores, de no máximo
4.000 pessoas, número este que pode abranger de 600 a 1.000 famílias. A Saúde
da Família prioriza o atendimento de populações com risco aumentado, tanto do
ponto de vista de saúde quanto sociodemográfico (GOLDBAUM et al, 2005).
Neste modelo de atendimento o profissional médico deixa de atuar isolado e
passa a trabalhar em colaboração com uma equipe multidisciplinar, igualmente
responsabilizada pelos problemas de saúde da comunidade. A Equipe de Saúde da
Família mínima é composta por um médico da família, uma enfermeira, um ou dois
auxiliares ou técnicos de enfermagem, pelo menos quatro agentes comunitários de
saúde, um cirurgião dentista e um auxiliar de consultório dentário. Outros
profissionais de saúde poderão ser incorporados às equipes, de acordo com as
necessidades e possibilidades locais. A USF pode atuar com uma ou mais equipes,
dependendo do número de famílias no território de sua responsabilidade (BRASIL,
1998b).
Segundo os pesquisadores Franco, Bastos e Alves (2005), a maioria dos
médicos da ESF acredita que a relação médico-paciente conta com maior
proximidade e confiança, sendo, portanto, mais próxima quando comparada ao
atendimento básico tradicional.
É pertinente citar o notável papel dos agentes comunitários na Equipe de
Saúde. A ideia de construir a ESF surgiu a partir dos bons resultados obtidos pelo
Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) na redução das mortalidades
infantil e materna, principalmente nas regiões Norte e Nordeste. Com a experiência
derivada do PACS, o Ministério da Saúde percebeu a contribuição dos agentes
comunitários nos serviços básicos de saúde e a importância de colocar a família
como centro de ação, surgiu então necessidade de incorporar novos profissionais
para que os agentes não funcionassem de forma isolada, originando a ESF (ROSA;
LABATE, 2005).
Os agentes comunitários de saúde são moradores da própria comunidade
pela qual a USF se responsabiliza, de modo que eles conhecem a realidade, os
determinantes sociais e identificam-se com os costumes, cultura e linguagem da
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região onde vivem (NUNES et al., 2002). O principal instrumento de trabalho dos
agentes comunitários é a realização de visitas ao domicílio do paciente. Estes
profissionais possuem algumas atribuições específicas, tais como: trazer para a
equipe de saúde as necessidades e a dinâmica social da comunidade, cadastrar as
famílias, atuar na prevenção de doenças e promover atividades de educação em
saúde.

Por não serem profissionais graduados na área da saúde, os agentes

recebem capacitações sobre o processo saúde-doença (BRASIL, 2001; NUNES et
al., 2002).
O relatório final da comissão da Organização das Nações Unidas (ONU)
para os determinantes sociais da saúde (CDSS, 2010) elogia a ESF adotada pelo
Brasil, que tem a sua efetividade comprovada pelas estimativas de que entre 1998 e
2006 houve diminuição da taxa de mortalidade infantil nos lugares onde havia baixo
Índice de Desenvolvimento Humano, porém alta cobertura de ESF. O relatório da
ONU ainda cita a estratégia como exemplo a ser adotado por outros países no
intuito de reduzir as desigualdades. O parecer do Banco Mundial “Twenty Years of
Health System Reform in Brazil” é outro importante documento que enfatiza a
relevância da criação da ESF como uma alternativa de atendimento primário no
Brasil, alternativa esta que vem se mostrando muito eficiente e recebendo as
avaliações mais positivas (GRANGNOLATI; LINDELOW; COUTTOLENC, 2013). A
ESF pode ser um importante meio para que o Uso Racional de Medicamentos
(URM) se torne uma realidade.

1.4

Uso Racional de Medicamentos

Certamente os medicamentos são ferramentas fundamentais no manejo do
processo saúde-doença, contudo eles não são isentos de riscos e o seu uso
inadequado torna-os um grande problema de Saúde Pública mundial (OPAS, 2005;
PORTELA et al., 2010). De acordo com dados da Organização Pan-Americana de
Saúde (OPAS), apenas 50% dos usuários de medicamentos os utilizam de forma
correta e o gasto dos hospitais com o tratamento de complicações originadas pelo
uso inadequado de medicamentos chega a 15 a 20% do orçamento total (OPAS,
2007). No Brasil, aproximadamente um terço das internações ocorridas são
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resultados da utilização incorreta de medicamentos (AQUINO, 2008). O uso
irracional provoca não somente perdas de ordem econômica para o governo ou
indivíduo, mas também danos à saúde do paciente, muitas vezes graves (PORTELA
et al., 2010).
Perante a realidade mundial acima exposta, a Organização Mundial da Saúde
(OMS) estabeleceu como seu grande desafio melhorar a racionalidade do uso de
medicamentos, sendo preciso avaliar o seu uso e vigiar o seu consumo (OMS,
2002).
Segundo constatações da OMS (WHO, 1987), para que ocorra o URM
necessita-se que “os pacientes recebam medicamentos apropriados para sua
situação clínica, nas doses que satisfaçam as necessidades individuais, por um
período adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade”.
Portanto, pela própria definição de URM, a prescrição médica racional é um
componente crucial para a utilização adequada do medicamento.
No que diz respeito aos profissionais de saúde, o protagonista para se
alcançar o URM é o prescritor, dado que ele é o profissional responsável por
escolher o tratamento mais benéfico e seguro ao paciente, observando a grande
variedade de medicamentos disponíveis no mercado. Prescrever um medicamento
torna-se algo muito complexo quando consideramos que a prescrição deve
considerar aspectos clínicos, farmacológicos, sociais e econômicos (FRÖHLICH,
2006). Contudo, a literatura e a formação dos profissionais de saúde ainda não têm
discutido a prescrição de medicamentos como um processo de trabalho que precisa
ser repensado e atualizado para o contexto do URM e do modelo de atenção
centrado no paciente e na sua situação sociodemográfica (FRANKE, 2008).

1.5

Prescrição de medicamentos

Dentre as inúmeras prescrições de medicamentos geradas no serviço
público de saúde brasileiro, grande parte não apresenta os requisitos técnicos e
legais exigidos, imprescindíveis para uma dispensação eficiente e para a efetivação
do URM (LYRA JÚNIOR et al., 2004).
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Uma boa prescrição deve ser construída de forma a conter o mínimo de
medicamentos possíveis com a menor chance de reações adversas potenciais,
inexistência de contraindicações, ação rápida, forma farmacêutica adequada,
posologia pouco complexa e uso por um curto período de tempo (GIROTTO; SILVA,
2006).
A carência de informações importantes sobre o medicamento na prescrição
(dose, via de administração, forma farmacêutica, posologia e tempo de tratamento),
bem como a presença de ilegibilidade, rasuras e ambiguidades podem promover
tratamentos ineficazes e prejuízos terapêuticos (ARRAIS; BARRETO; COELHO,
2007). Winterstein e colaboradores (2004) evidenciaram que 72% dos erros de
medicação iniciaram durante a elaboração da prescrição, seguidos por 15% dos
erros durante a administração, 7% na dispensação e 6% na transcrição.
Quanto ao aspecto legal de uma prescrição de medicamentos, no Brasil
existem normatizações que visam regulamentar informações contidas nas receitas,
de modo a prevenir erros e fornecer valor jurídico ao documento. A Lei nº 5.991/73
estabelece que os medicamentos constantes na prescrição somente possam ser
dispensados se ela:
Estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso e de modo legível,
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais; que
contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o
modo de usar a medicação; que contiver a data e a assinatura do
profissional, endereço do consultório ou da residência, e o número de
inscrição no respectivo Conselho profissional. (BRASIL, 1973).

Também consta na legislação que a emissão de prescrições escritas em
códigos, rasuradas ou ilegíveis é vedada, pois são passíveis de erros e falsificações
(BRASIL, 1973).
A análise de conformidade da prescrição com os determinantes exigidos por
lei pode contribuir para uma avaliação preliminar da qualidade da terapia, posto que
revela erros que comprometem a adesão ao tratamento e favorecem o aparecimento
de reações adversas e falhas terapêuticas, anulando todo o empenho do serviço
público de saúde em favorecer o URM (BEJAMIN, 2003; MASTROIANNI, 2009).
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1.6

Indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos

Diante da preocupação em promover o URM e na tentativa de medir a
tendência geral da prescrição e os aspectos do tratamento do paciente, a OMS
preconizou os indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos, elementos
que podem ser medidos para detectar problemas no serviço de saúde e para
modificar a qualidade da atenção proporcionada (WHO, 1993).
A aplicação dos indicadores de prescrição propicia o conhecimento das
práticas terapêuticas em uso, permite comparar características entre instituições de
saúde similares, comparar o impacto de intervenções e descrever as necessidades
de medicamentos da população. Os indicadores de qualidade da prescrição incluem:
média de medicamentos por prescrição; porcentagem de medicamentos prescritos
pelo nome oficial; porcentagem de medicamentos prescritos contidos na relação de
medicamentos

essenciais;

porcentagem

de

prescrições

com

antibióticos;

porcentagem de prescrições com injetáveis (WHO, 1993).
Uma prescrição de qualidade deve minimizar os riscos de reações adversas,
do uso não indicado do medicamento, de interação com medicamentos e alimentos,
de falhas na administração e de sobredose ou dose subterapêutica (FRÖHLICH,
2006). Dado que há uma maior chance de ocorrência destes eventos conforme o
número de medicamentos prescritos aumenta, a investigação do número médio de
medicamentos por prescrição tem o propósito de verificar o grau de polifarmácia a
que a população está sujeita e, consequentemente, a chance de ocorrência dos
riscos acima citados (LEÃO; MOURA; MEDEIROS, 2014; ODUBANJO; BENNETT,
FEELY, 2004; WHO, 1993).
Segundo a OMS, medir a porcentagem de medicamentos prescritos pela
nomenclatura oficial visa estimar a tendência local para a prescrição de genéricos.
No Brasil, a Lei nº 9.787 de 1999 regulamenta esta prática no âmbito do SUS, de
modo que as farmácias das Unidades de Saúde não estão autorizadas a dispensar
medicamentos que estejam prescritos pelo nome comercial (BRASIL, 1999a). A
prescrição pelo nome oficial permite que o paciente retire os seus medicamentos
gratuitamente ou que pague um preço menor por ele, o que aumenta a adesão ao
tratamento.
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Em relação aos medicamentos essenciais, eles são definidos como aqueles
indispensáveis para sanar os problemas de saúde predominantes na população em
questão. No Brasil, a política nacional de medicamentos tem como intuito garantir o
acesso aos medicamentos considerados essenciais a toda a população, além de
racionalizar os recursos da saúde, assegurar a segurança, a eficácia e qualidade
dos medicamentos e promover o seu uso racional (BRASIL, 1998a; GIROTTO;
SILVA, 2006). Os medicamentos essenciais devem estar disponíveis gratuitamente
e continuamente a quem deles necessite, nas formas farmacêuticas mais
adequadas (BRASIL, 1998a).
A adoção de uma lista de medicamentos essenciais possibilita o acesso aos
medicamentos a um maior número de pessoas e, consequentemente, a adesão ao
tratamento. Investigar a presença dos medicamentos prescritos nesta lista permite
verificar se os medicamentos considerados essenciais estão de acordo com a
necessidade da população local e se a adesão está sendo estimulada (ACURCIO et
al., 2004; WHO, 1993).
Quanto à prescrição de antibióticos, o uso abusivo desta classe de
medicamentos pode provocar o surgimento de bactérias resistentes aos antibióticos
disponíveis no mercado, acarretando graves consequências ao paciente e à
sociedade como um todo (SANTOS; NITRINI, 2004). Ademais, esta é a classe de
medicamentos que mais provoca reações adversas, são de maior custo e de
utilização complexa (LOURO; ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007; GIROTTO;
SILVA, 2006). O cálculo da porcentagem de prescrições contendo ao menos um
antibiótico pode mostrar como é a cultura da população estudada e a preocupação
do profissional prescritor sobre o emprego desta classe no esquema terapêutico
(ACURCIO et al., 2004; WHO, 1993).
A medida da porcentagem de prescrições contendo ao menos um injetável
aponta qual é o grau de utilização deles, uma vez que os medicamento utilizados por
esta via de administração geralmente são de maior custo, utilização complexa e
passíveis de abuso (GIROTTO; SILVA, 2006).
Os indicadores da qualidade de prescrições da OMS são considerados
medidas de primeira linha, isto é, eles apontam problemas no serviço de saúde e
estimulam novos questionamentos e atitudes subsequentes (FRÖHLICH, 2006).
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1.7

Compreensão do paciente sobre a sua prescrição de medicamentos

Por ausência de informações verbais e/ou escritas fornecidas pelo prescritor
durante a consulta, é grande o número de indivíduos que não compreende o
tratamento proposto (PORTELA et al., 2010). O nível da compreensão do paciente
sobre a sua receita médica é um componente relevante para indicar a qualidade de
um serviço de saúde e se o cumprimento do tratamento será adequado (HIGASHI et
al., 2004; SHIKIAR; RENTZ, 2004).
Um indivíduo com dúvidas sobre a sua prescrição pode descontinuar a terapia
ou alterar a posologia segundo a sua própria percepção, provocando ineficácia do
tratamento ou ainda complicações severas. Deste modo, para promover o URM, o
paciente deve ser educado sobre as informações necessárias para utilizar os
medicamentos conforme a intenção do profissional prescritor, operacionalizada por
meio de receita médica (FRÖHLICH, 2006; HOGERZEIL et al., 2001).
Com o propósito de barrar obstáculos para a condução correta da terapia
medicamentosa, é essencial que o prescritor forneça informações como: o nome e a
dose do medicamento, garantindo que o usuário saiba identifica-lo corretamente; o
porquê da utilização do medicamento, para que o paciente compreenda a
importância do uso correto e comprometa-se com o tratamento; a forma adequada
de utilização de cada medicamento prescrito (via de administração, tomar com
algum liquido específico, antes, após ou durante as refeições, etc.); a importância de
utilizar o medicamento no horário estabelecido pelo prescritor; a necessidade de
completar o tratamento, respeitando a duração indicada; o procedimento ideal em
caso de esquecimento de doses; a possibilidade de eventuais ocorrências de
reações adversas e interações medicamentosas e a conduta adequada a ser
adotada nesses casos (BRASIL, 2006; PORTELA et. al., 2010). Tais informações
também devem estar relatadas na prescrição, pois o paciente pode esquecê-las ou
não entendê-las adequadamente no momento da consulta (SILVA; SCHENKEL;
MENGUE, 2000).
A não compreensão da prescrição não decorre apenas da falta de
informações, mas também pode ser resultante de erros de interpretação e de leitura
(FRÖHLICH; PIZZOL; MENGUE, 2010). Portanto, para a compreensão do
tratamento, a comunicação médico-paciente deve ser eficaz. O prescritor precisa
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atentar-se ao vocabulário utilizado durante a consulta e na prescrição, levando em
consideração a situação socioeconômica do paciente e as diferenças culturais e de
linguagem existente entre eles. O baixo conhecimento do usuário sobre o seu
medicamento pode ser um indício de falha de comunicação verbal e/ou escrita
(FRÖHLICH, 2006; WHO, 1993).

1.8

Complexidade da prescrição de medicamentos

Segundo George e colaboradores (2004), alguns itens da prescrição, como o
número de medicamentos prescritos, a frequência de doses e as instruções para a
administração, influenciam os resultados do tratamento do paciente. Isto se deve ao
fato de tais itens poderem fazer da tarefa de administrar o medicamento uma
atividade onerosa, demorada e complicada, tornando o tratamento complexo e
dificultando o seu cumprimento. Desta forma, a complexidade do tratamento
proposto na prescrição poderá influenciar na adesão, conforme demonstrado em
diversos estudos (FRÖHLICH; VIGO; MENGUE, 2011, POLLACK et al. 2010;
ACURCIO et al. 2009).
Na literatura encontram-se diversas definições de complexidade da
farmacoterapia. Algumas delas são simples, abrangendo somente o número de
medicamentos prescritos e/ou o número de doses por dia, todavia a complexidade
farmacoterapêutica envolve diversas outras dimensões. De modo geral, assume-se
que a complexidade farmacoterapêutica consiste de múltiplas características do
regime prescrito, abrangendo, ao menos, o número de diferentes medicamentos no
esquema prescrito, o número de doses por dia, o número de unidades de dosagem
por dose e as relações da dose com a alimentação (MELCHIORS; CORRER;
FERNÁNDEZ-LLIMOS, 2007).
A investigação da complexidade farmacoterapêutica compõe a análise de
uma prescrição medicamentosa, pois permite estimar a facilidade (ou dificuldade) de
adesão terapêutica do paciente, fornece informações valiosas sobre quais
elementos mais contribuem para o aumento da complexidade e possibilita utilizar os
resultados obtidos como estratégia para simplificar a terapia e melhorar a adesão
(LEITE; VASCONCELOS, 2003).
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Um estudo de Fröhlich e colaboradores (2010) atestou que o aumento da
complexidade da prescrição suscetibiliza o indivíduo a interações medicamentosas,
reações adversas, surgimento de comorbidades e, por conseguinte, diminuição da
sua qualidade de vida. Quando os regimes são complexos, a necessidade da equipe
de saúde trabalhar com a análise de completude das prescrições e com educação
em saúde é ainda maior.

1.9

Interações medicamentosas potenciais na prescrição

Interações medicamentosas potenciais constituem um importante indicador de
qualidade de prescrição, portanto, investigar a existência de interações potenciais
entre os medicamentos prescritos é outra prática pertinente para verificar se a
prescrição foi racionalmente preparada (LEÃO; MOURA; MEDEIROS, 2014).
O conceito de interação medicamentosa baseia-se na modificação da
resposta farmacológica de um medicamento devido à administração prévia ou
simultânea de outro medicamento, alimento, ou substância química. A interação
pode ocasionar a diminuição, anulação ou aumento do efeito de um dos
medicamentos utilizados (LIMA; CASSIANI, 2009). Vale ressaltar que existem
interações desejáveis e indesejáveis, sendo as desejáveis aquelas que trazem
benefícios terapêuticos (redução de reações adversas, aumento na duração do
efeito, incremento na eficácia, redução de dose, entre outros).

Interações

medicamentosas indesejáveis são aquelas que determinam redução do efeito
terapêutico ou resultado oposto ao desejado, resultando no aumento na incidência
de efeitos adversos, no custo do tratamento, no fracasso da terapia ou na
progressão da doença (LISBOA, 2000; SEHN et al., 2003).
Para que uma interação medicamentosa ocorra, o paciente precisa estar
exposto a fatores de risco, sendo estes associados ao próprio paciente, ao
medicamento e à prescrição. Em relação às condições intrínsecas ao paciente,
algumas situações aumentam a sua vulnerabilidade à ocorrência de interações, tais
como idade, fatores genéticos, consumo de álcool, tabagismo, dieta e condições de
saúde. Como principal fator de risco relacionado ao medicamento está o índice
terapêutico, isto é, a relação entre a dose terapêutica e a dose máxima tolerada.
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Finalmente, o fator de risco relacionado à prescrição refere-se ao número de
medicamentos prescritos, em que o aumento do risco de interações é diretamente
proporcional à quantidade de medicamentos prescritos (LIMA; CASSIANI, 2009). A
não compreensão do paciente em relação ao tratamento farmacológico, o uso de
medicamentos por

automedicação

e

a desinformação

dos prescritores e

farmacêuticos sobre interações potenciais também contribuem para a ocorrência de
interações medicamentosas (SEHN et al., 2003).
Reitera-se a relevância da equipe de saúde na avaliação da prescrição de
medicamentos e no acompanhamento da resposta farmacológica obtidas pelos
pacientes, prevenindo e monitorando a ocorrência de reações adversas.

1.10 A prescrição de medicamentos nos modelos de atendimento da Atenção
Primária à Saúde

Analisar a completude e a qualidade de prescrições de medicamentos e
avaliar compreensão dos pacientes sobre as prescrições também são estratégias
para verificar a qualidade de uma parte dos serviços de saúde prestados.
Por meio de pesquisa literária não foi obtido nenhum trabalho que compare
variáveis da prescrição médica nos dois modelos de atendimento da Atenção
Primária à Saúde. Os estudos sobre prescrições costumam se restringir à avaliação
de um serviço em particular, havendo carência de estudos com abordagens
distintas, capazes de revelar diferenças entre modelos de atenção. Ademais,
também não se encontrou uma pesquisa que relacione a compreensão do paciente
sobre a sua prescrição com o tipo de atendimento da APS recebido.
A avaliação de resultados do serviço de APS é essencial para encontrar
problemas e buscar soluções. Este tipo de estudo é o responsável pelo constante
aprimoramento de um sistema de saúde, na ausência dele o sistema seria
estagnado ou até retrógrado, de modo que não acompanharia as mudanças da
sociedade. Comparar as duas propostas de atendimento da Atenção Primária à
Saúde é indispensável para a ampliação do serviço que obtiver melhores resultados,
de modo a contribuir para a consolidação do SUS verdadeiramente universal,
integral, equitativo e descentralizado.
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No cenário da Saúde Pública, a ESF vem recebendo destaque e mostrando
bons resultados em saúde, no entanto, será que a prática da prescrição de
medicamentos é desempenhada de forma mais racional nessa estratégia? Para
efetivar o novo modelo de atenção, a proposta de passar de um modelo assistencial
excludente e fragmentado para um modelo de atenção centrado no paciente precisa
ter uma abordagem diferenciada também em relação ao processo de prescrição de
medicamentos e educação do paciente sobre o seu tratamento, tendo como
princípio o URM.
A importância de estudos que produzam informações sobre a prescrição de
medicamentos no país é indiscutível e os dados ainda são escassos. Ampliar o
conhecimento sobre a prescrição médica na APS apontará quais são as futuras
intervenções necessárias para garantir o URM e identificará se o processo de
prescrição de medicamentos para o seu uso racional está sendo integrado pelo
menos à estratégia de atendimento mais promissora: a Saúde da Família.
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2.

OBJETIVOS

2.1

Objetivo geral

O objetivo do presente estudo é analisar comparativamente as prescrições de
medicamentos provenientes do serviço de atendimento médico básico tradicional
com aquelas provindas da Estratégia de Saúde da Família, assim como avaliar a
compreensão dos pacientes sobre estas prescrições, no município de Ribeirão
Preto- SP.

2.2

Objetivos específicos

 Descrever as características sociodemográficas da população do estudo;
 Investigar a adequação das prescrições de medicamentos aos requisitos
exigidos pela Lei nº 5.991/73;
 Avaliar a qualidade das prescrições de medicamentos por meio dos
indicadores propostos pela Organização Mundial da Saúde;
 Classificar os medicamentos prescritos de acordo com a Anatomical
Therapeutic Chemical Classification (ATC);
 Avaliar o nível de compreensão do usuário da Atenção Primária à Saúde
sobre sua a prescrição;
 Mensurar a complexidade farmacoterapêutica da prescrição por meio da
aplicação o Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT);
 Descrever a prevalência e a gravidade de interações medicamentosas
potenciais entre os medicamentos prescritos.
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3.

CASUÍSTICA E MÉTODOS

3.1

Delineamento do estudo

Trata-se de um estudo transversal, baseado na técnica de entrevista e análise
documental de prescrições de medicamentos.
O modelo epidemiológico transversal visualiza a situação da população do
estudo, previamente planejada, em um único momento, retratando a realidade no
instante da realização da pesquisa. O modelo transversal é amplamente utilizado,
uma vez que facilita o conhecimento da distribuição de eventos e situações em uma
comunidade e permite verificar a existência de associações (PASSOS; RUFFINONETO, 2011; ROUQUAYROL; ALMEIDA FILHO, 2003).

3.2

Local e população do estudo

O estudo foi desenvolvido no município brasileiro de Ribeirão Preto- SP,
localizado na região nordeste do estado de São Paulo (Figura 1), sudeste do Brasil.
A população estimada do município no ano de 2015 era de 666.323 habitantes,
segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (IBGE,
2015).

Figura 1. Mapa de localização do município de Ribeirão Preto– SP
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2013a
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A Rede de Atenção à Saúde - SUS de Ribeirão Preto- SP é organizada em
cinco Distritos de Saúde, sendo eles: Norte - Simioni, Sul - Vila Virgínia, Leste Castelo Branco, Oeste - Sumarezinho e Central (Figura 2).

Figura 2. Divisão do município de Ribeirão Preto– SP em Distritos de Saúde
Fonte: RIBEIRÃO PRETO, 2013a

A subdivisão dos municípios em distritos faz parte do processo de
descentralização dos serviços de saúde e visa oferecer aos munícipes ambientes
atendimento primário à saúde e pronto atendimento mais acessíveis e próximos à
sua residência. A população e a área de abrangência dos Distritos de Saúde são
definidas a partir de aspectos geográficos, econômicos e sociais (RIBEIRÃO
PRETO, 2013a).
Os Distritos são responsáveis pelo atendimento em saúde básica nas áreas
médicas (clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia), odontológicas e de
enfermagem, para a população de sua área de abrangência. Cada Distrito de
Saúde abriga obrigatoriamente uma UBDS e agrupa várias UBS, USF, PACS, e
outros equipamentos sociais. As UBDS são responsáveis também pelo atendimento
de média complexidade, sendo referência de algumas especialidades para todo o
Distrito (RIBEIRÃO PRETO, 2013a).
No início da coleta de dados desta pesquisa, o município de Ribeirão Preto–
SP contava com 41 estabelecimentos de APS em funcionamento, distribuídos pelos
cinco Distritos de Saúde, sendo cinco UBDS, 23 UBS e 13 USF, com um total de 30
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Equipes de Saúde da Família e 20 Equipes de Agentes Comunitários de Saúde
(EACS).
Em 2010, 19 Equipes de Saúde da Família de Ribeirão Preto- SP
participaram do primeiro ciclo do Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade
da Atenção Básica (PMAQ-AB) do Ministério da Saúde, em que sete obtiveram
qualificação muito acima da média e 12 foram qualificadas como acima da média
(RIBEIRÃO PRETO, 2013a).
No município de Ribeirão Preto- SP existe uma rede suplementar de atenção
em saúde com um grande número de serviços (clínicas, consultórios, laboratórios,
hospitais, etc.). Dados do Datasus de dezembro de 2012 apontavam que 45% da
população residente possuía plano de saúde com assistência médica, resultando em
65% de usuários diretos do Sistema Público de Saúde (RIBEIRÃO PRETO, 2013a).
De acordo com o estudo de Bertoldi et al. (2004), aproximadamente dois
terços da população utilizam medicamentos. Pode-se estimar que a população do
estudo (usuários do SUS em tratamento farmacoterapêutico) corresponde a
aproximadamente 43% dos munícipes de Ribeirão Preto– SP.
A cobertura populacional em maio de 2013 para as Equipes de Saúde da
Família era da ordem de 13,9% da população usuária da rede pública de saúde,
abrangendo três Distritos do município, e a cobertura populacional com agentes
comunitários de saúde (Saúde da Família e EACS) era de 30,9% (RIBEIRÃO
PRETO, 2013a).
Ribeirão Preto- SP possui 38 farmácias vinculadas à Secretaria Municipal de
Saúde (SMS-RP), as quais estão localizadas em UBDS, UBS, USF ou ambulatórios
especializados e atendem mensalmente cerca de 160.000 pessoas, proporcionando
aos munícipes o acesso aos medicamentos do Componente Básico da Assistência
Farmacêutica contidos na Relação Municipal de Medicamentos Essenciais
(REMUME), que disponibiliza mais de 350 itens (RIBEIRÃO PRETO, 2013a).
Todas as farmácias da rede contam com farmacêuticos, no entanto em muitas
delas o profissional não está presente durante o período integral de funcionamento
da Unidade. Dentre todas as farmácias vinculadas à SMS-RP, 32 estão localizadas
em UBDS, UBS ou USF (Figura 3).
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Figura 3. Organograma das farmácias vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde de Ribeirão PretoSP que estão localizadas em UBDS, UBS ou USF

3.3

Casuística

Os indivíduos elegíveis para participar do estudo foram selecionados de
acordo com critérios de inclusão e exclusão.
Critérios de inclusão: a população do estudo foi composta por usuários da
Atenção Primária à Saúde com as seguintes características:


Ter idade igual ou acima de 18 anos;

 Ter utilizado o serviço público de saúde ou ser responsável por um menor de
idade que o utilizou, sendo considerados os serviços médicos básicos de UBS
ou USF de Ribeirão Preto- SP;
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Ter recebido uma prescrição a cumprir de pelo menos um medicamento ou
ser responsável pela medicação de um menor de idade que recebeu uma
prescrição de medicamentos;



Estar de acordo com o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),
assinando-o em duas vias.

Critérios de exclusão: o estudo excluiu os usuários da Atenção Primária à
Saúde que não eram capazes de se comunicar adequadamente.

3.4

Proteção aos participantes do estudo

O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP, Protocolo
CEP/FCFRP n.º 342 (ANEXO A). A realização desta pesquisa também foi autorizada
pela SMS–RP (ANEXO B).
O TCLE continha todas as informações necessárias sobre o estudo e foi
elaborado com linguagem de fácil compreensão (APÊNDICE A).
Antes da entrevista, os usuários da APS que concordaram em participar do
estudo autorizaram a sua participação mediante leitura e assinatura de duas vias do
TCLE. Nos casos em que o usuário era analfabeto, o TCLE continha a impressão
digital com o nome do participante.
Os pesquisadores envolvidos neste estudo garantiram o anonimato dos
participantes e o contato para elucidar qualquer dúvida que viesse a surgir.
Esclareceu-se aos usuários da APS que eles possuíam liberdade para recusar a
participação no estudo e para retirar o consentimento em qualquer momento da
pesquisa, sem que isto prejudicasse o seu atendimento ou a retirada de
medicamentos na Unidade de Saúde.
Os pesquisadores estão cientes da importância de divulgar os resultados do
estudo e comprometem-se a torná-los públicos, de forma a contribuir para o
aprimoramento do Sistema de Saúde.
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3.5

Cálculo e distribuição do tamanho amostral

A fim de realizar a comparação dos resultados posteriormente obtidos, os
participantes do estudo foram divididos em dois grupos: usuários das UBS/UBDS
com modelo de atendimento médico básico tradicional (Grupo A) e usuários das
USF com atendimento médico da ESF (Grupo B). Esta divisão tornou possível
avaliar a importância da ESF na elaboração de prescrições de medicamentos.
O tamanho amostral para os participantes do estudo foi obtido considerando um
plano amostral estratificado (SCHEAFFER et al., 2011), no qual a população estudada
é separada em subgrupos denominados estratos. O intuito deste tipo de amostragem é
que a população seja heterogênea, mas a variabilidade da característica que está
sendo estudada seja pequena dentro dos estratos, compondo uma amostra
representativa de todos os indivíduos da população (MARTINEZ, 2011).
As Unidades de Saúde de Ribeirão Preto– SP foram agrupadas em oito estratos,
de acordo com o Distrito de Saúde em que se localizam e com o tipo de atendimento
oferecido (Grupo A ou B).
Com o propósito de determinar o tamanho de uma amostra em estudos
transversais, deve-se conhecer a prevalência do evento que se está investigando, seja
por meio de dados obtidos em estudos prévios ou estimando-se um valor hipotético
(LUIZ; MAGNANINI, 2009). O número exato de usuários da APS de Ribeirão Preto- SP
que recebem prescrição de pelo menos um medicamento não é conhecido, portanto
optou-se por considerar a pior situação possível para o cálculo do tamanho amostral,
objetivando maximizar o tamanho da amostra. Para tal, a prevalência do evento
investigado foi considerada igual a 50% em cada estrato. Considerou-se um coeficiente
de confiança de 95% e uma precisão absoluta de 3% para a estimativa de proporção,
estimando-se assim um tamanho amostral mínimo de 1.052 sujeitos.
A alocação da amostra foi proporcional, isto é, o número de usuários da APS
retirado de cada estrato foi proporcional à média de consultas médicas/mês do
respectivo estrato. O número médio de consultas/mês de cada Unidade de Saúde e
estrato foi calculado a partir do número de consultas em clínica médica, pediatria,
ginecologia e obstetrícia para o Grupo A (GA) e dos atendimentos dos médicos de
Saúde da Família para o Grupo B (GB), no período de julho a dezembro de 2013,
segundo dados fornecidos pela SMS-RP.
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Após a alocação, totalizou-se 931 participantes selecionados entre os usuários
do Grupo A e 121 entre os usuários do Grupo B, entre estes: 192 participantes
provenientes do estrato um; 161 do estrato dois; 294 do estrato três; 131 do estrato
quatro; 153 do estrato cinco; 26 do estrato seis; 74 do estrato sete; e 21 do estrato oito.
Realizou-se um sorteio para a escolha aleatória de duas Unidades de Saúde de
cada estrato para a realização da coleta de dados, de modo que a amostra calculada
para cada estrato foi dividida entre estas duas Unidades. Desta forma, foram
selecionadas dez unidades de saúde para o GA e cinco unidades de saúde para o
GB. As UBS Vila Lobato e a UBS Santa Cruz não foram incluídas no estudo, pois se
encontravam em reforma no período da coleta de dados.
Na Tabela 1 são exibidas as 41 Unidades de Saúde do Município em seus
respectivos estratos, além do número médio de consultas realizadas por mês e do
tamanho amostral, proporcionalmente alocado nas unidades sorteadas, que se
encontram destacadas.
Tabela 1 - Relação das Unidades de Saúde selecionadas e os seus respectivos tamanhos amostrais.
Ribeirão Preto- SP, 2016.

Estrato

Grupo

Distrito

1

A

Norte

2

A

Oeste

3

A

Central

4

A

Sul

Unidade de Saúde
UBDS Quintino II
UBS Marincek*
UBS Valentina
UBS
Adelino Simioni
Figueiredo
UBS Vila Mariana
UBS Ribeirão Verde
UBS Jardim
UBDS
Sumarezinho
Aeroporto*
UBS Ipiranga
UBS Dom Mielle*
UBS José Sampaio
UBS Vila Recreio
UBS Dutra
UBS Jardim Paiva
UBS João Rossi
UBS Vila Tibério I*
UBS Vila Tibério II
UBDS Central
UBS Campos
UBS
Adão do Carmo
Elíseos*
UBS Parque Ribeirão
UBS Maria das
UBDS
Vila Virgínia
Graças*

Média de consultas
1153
consultas
1350
480
1.889
1.705
2.244
1.288
878
677
1.291
1.367
2.074
1.456
748
1.199
1.352
546
9.654
2.734
685
2.729
1.053
2.444

Amostra
96
96
81
80
147
147
66
65
Continua...
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Conclusão...
Estrato
Grupo

Distrito

5

A

Leste

6

B

Norte

7

B

Oeste

8
TOTAL

B

Leste

Unidade de Saúde
UBDS Castelo Branco
UBS São José
UBS Bonfim
UBS
Jardim Juliana*
Paulista*
UBS Vila Abranches
USF Estação do Alto
USF Avelino Palma
USF Geraldo C.
USF
Heitor Rigon
Carvalho
USF Vila Albertina
USF Maria
USF
Eugênio M.
Casagrande
USF
LopesPortal do Alto
USF Núcleo 1
USF Núcleo 2
USF Núcleo 3
USF Núcleo 4
USF Núcleo 5
USF Jardim Zara
41 Unidades

Média de consultas
1.777
1.178
1.521
1.901
1.652
428
641
141
170
1.162
444
503
238
395
253
77
414
428
1.103
55.422

Amostra
77
76
13
13
37
37
21
1.052

*Unidades de Saúde sorteadas que possuem Equipes de Agentes Comunitários de Saúde; UBS Unidade Básica de Saúde; UBDS – Unidade Básica Distrital de Saúde; USF: Unidade de Saúde da
Família.

3.6

Instrumentos de coleta de dados

Os instrumentos de coleta de dados foram preenchidos pela própria
pesquisadora, por meio de entrevista pessoal e análise documental de prescrições
de medicamentos. A coleta foi dividida em sete partes: as duas primeiras contêm
informações dos participantes e os instrumentos foram preenchidos no momento da
entrevista; as cinco partes restantes contêm informações sobre a prescrição e os
instrumentos foram preenchidos posteriormente em laboratório.
A entrevista iniciava com os dados de identificação do participante (nome,
local da entrevista e número de identificação na pesquisa), data e horário de início.
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I. Dados Sociodemográficos

Todos os participantes da pesquisa foram cadastrados no estudo mediante o
preenchimento de uma ficha de identificação (APÊNDICE B), a fim de caracterizar
sociodemograficamente e traçar o perfil da população estudada. A pesquisadora era
a responsável pelo preenchimento manual da ficha
As variáveis sociodemográficas incluídas foram: idade, sexo, etnia, nível de
escolaridade, renda mensal, situação profissional e estado civil.

II. Instrumento de avaliação da compreensão do paciente sobre a sua prescrição de
medicamentos

Executou-se uma revisão de literatura para escolha do instrumento de análise
da compreensão do paciente sobre a sua prescrição médica. Utilizamos o
instrumento desenvolvido e testado por Fröhlich e colaboradores (2010) (ANEXO C),
o qual foi considerado o mais adequado aos objetivos do estudo, visto que ele foi
desenvolvido especialmente para a aplicação na APS, considera vários itens
relacionados à utilização do medicamento e pondera cada item de acordo com sua a
importância para o uso seguro do medicamento prescrito. Os itens avaliados são:
nome do medicamento, indicação terapêutica, dose, horários de administração,
tempo de utilização (duração do tratamento), modo de administração, conduta em
caso de esquecimento de doses, possíveis reações adversas e interações com
alimentos ou medicamentos.
A utilização desse instrumento foi autorizada pelos autores (ANEXO D). Nos
casos em que existiu mais de um medicamento por prescrição, foi sorteado um deles
para responder as questões.
As respostas foram comparadas com informações contidas na prescrição
médica. Os itens que não estavam presentes ou que não são costumeiramente
descritos na prescrição (indicação terapêutica, conduta em caso de esquecimento
de doses, reações adversas e interações com alimentos ou medicamentos) foram
comparados com informações contidas na base de dados Micromedex® (DRUGDEX

26

SYSTEM, 2015) e no livro “Medicamento Lexi-Comp Manole: uma fonte abrangente
para médicos e profissionais da saúde” (LACY et al., 2009). De acordo com o seu
nível de coincidência com estas referências, as respostas obtidas nas entrevistas
foram classificadas em:
 Não sabe: o participante declarou desconhecer a resposta;
 Acha que sabe: o participante respondeu a pergunta, porém a resposta
estava em desacordo com a prescrição ou literatura;
 Sabe: o participante respondeu corretamente a questão.
O nome do medicamento foi avaliado como correto quando pronunciado
corretamente ou de forma semelhante ao nome genérico ou comercial do
medicamento em questão.
A indicação terapêutica foi considerada adequada quando estava de acordo
com a classificação terapêutica do medicamento. As diferenças entre terminologia
técnica e popular foram ignoradas.
A dose foi julgada como correta quando havia concordância entre a resposta
do participante em unidades de medida (mg, g, ml) ou forma farmacêutica
(comprimidos, cápsulas) e a quantidade prescrita na receita a ser administrada a
cada intervalo de dose.
O horário de administração foi considerado certo quando as respostas
especificavam os horários, intervalos de dose (por exemplo: de oito em oito horas)
ou períodos do dia (manhã, tarde e noite) em que o medicamento deveria ser
administrado, de forma compatível à prescrição médica.
A duração do tratamento foi avaliada como certa quando o número de dias
para o tratamento foi descrito de forma compatível com a prescrição ou quando
havia concordância entre a resposta do paciente e o caráter crônico do tratamento.
Declarações em que o participante respondeu “por seis meses” ou “até a próxima
consulta” foram consideradas corretas para os medicamentos de uso contínuo, visto
que, no município de Ribeirão Preto- SP, as prescrições da rede pública possuem
validade de seis meses, período em que é esperado que o paciente retorne para
uma nova consulta médica. Respostas como “por toda a vida” ou “para sempre”
também foram consideradas corretas nos casos dos medicamentos de uso contínuo.
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O modo de administração foi classificado como certo quando havia
concordância com a via de administração contida na prescrição/literatura, o
participante não relatava condutas errôneas para o medicamento em questão (por
exemplo: tomar com algum líquido inadequado, partir ou triturar os comprimidos,
abrir as cápsulas, etc.) e conhecia as informações complementares quando estas
eram essenciais para o URM (por exemplo: tomar em jejum, tomar após as
refeições, entre outros).
Quanto às reações adversas, a resposta foi considerada correta quando o
participante sabia apontar acertadamente ao menos uma reação do medicamento
em questão. O mesmo também foi valido para os participantes que souberam
responder ao menos uma interação com alimento ou medicamento.
A conduta em caso de esquecimento foi julgada como adequada quando
coincidia com as informações da literatura.
Em relação à pontuação do instrumento, a escala de pontos foi construída de
forma a ponderar cada item de acordo com a importância para a utilização segura do
medicamento. Os itens fundamentais para o paciente identificar e administrar o
medicamento corretamente receberam uma pontuação maior. Atribuiu-se dois
pontos para cada acerto se o usuário soubesse responder os itens: “nome do
medicamento”, “dose”, “modo de administração” e “horário de administração”. As
informações secundárias, isto é, não diretamente relacionadas com a administração
do medicamento, mas que poderiam ser importantes para a adesão ao tratamento,
receberam menor pontuação. Foi conferido um ponto para cada acerto se o usuário
soubesse responder corretamente os itens: “indicação terapêutica”, “duração do
tratamento”, “ao menos uma reação adversa”, “ao menos uma interação com outros
medicamentos ou alimentos” e “conduta em caso de esquecimento de uma ou mais
doses”. O nível de compreensão do paciente sobre a sua prescrição foi obtido
somando-se os acertos e considerando-se os pesos.
Fórmula matemática:
Escore = [(q1 + q3 + q4 + q6) x 2 + (q2 + q5 + q7 + q8 + q9)]
O item “q” simboliza cada questão do formulário.
Totaliza-se um máximo de 13 pontos. A partir do resultado obtido pela
aplicação desta fórmula, o participante foi agrupado em uma das seguintes
situações.
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 Menos de oito pontos: nível de compreensão insuficiente, ou seja, o usuário
não tem condições de utilizar o medicamento com segurança;
 De oito a dez pontos: nível de compreensão regular, isto é, o usuário tem
condições de utilizar o medicamento de forma segura em ausência de
intercorrências (por exemplo: esquecer-se tomar de uma dose, apresentar
uma reação adversa, entre outras);
 11 ou mais pontos: nível de compreensão bom, de modo que o usuário
apresenta condições de utilizar o medicamento de forma segura sob qualquer
circunstância.
As respostas dos participantes do estudo foram coletadas nas Unidades de
Saúde selecionadas e a sua coerência foi analisada em laboratório, assim como o
cálculo do score e a alocação nos níveis de compreensão.

III. Investigação da adequação das prescrições de medicamentos aos requisitos legais

Preparou-se uma ficha para organizar a análise do conteúdo de todas as
prescrições de medicamentos incluídas no estudo, com critérios pré-estabelecidos
segundo os dispositivos da Lei nº 5.991/73 (APÊNDICE C), sendo eles: estar
legivelmente escrito em português e a tinta; apresentar o nome e endereço do
paciente; utilizar a nomenclatura oficial do medicamento; conter forma farmacêutica,
dose, quantidade total de medicamento a ser dispensado, posologia completa, via
de administração e duração do tratamento; exibir a data de emissão; exibir nome,
endereço, número de inscrição no conselho profissional e assinatura do prescritor.
Verificou-se também a presença de itens vedados, que podem induzir a erros, como
rasuras ou emendas. Esta ficha foi preenchida em laboratório, utilizando-se as
cópias das prescrições.
A posologia foi julgada como completa quando a prescrição apresentava
informações de horário de tomada do medicamento e informação adicional (uso do
medicamento com alimentos ou em jejum, dissolução em água, entre outros), se
esta era fundamental para o URM.
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A utilização de abreviaturas e outras formas de escrita abreviada (fórmulas
químicas, siglas, símbolos e formas de expressão de dose) nas prescrições de
medicamentos também é vedada pela Lei nº 5.991/73. Na APS do município de
Ribeirão Preto- SP não existe um protocolo que autorize o uso de abreviaturas,
sendo proibida a utilização de tal recurso. Em junho de 2015, o Instituto para
Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP) do Brasil divulgou uma lista
contendo abreviaturas, siglas, símbolos e formas de expressão de dose comumente
utilizadas e associadas a erros de medicação (ANEXO E) (ISMP Brasil, 2015). O
Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do
Ministério da Saúde também preconiza algumas abreviaturas que nunca devem ser
utilizadas (BRASIL, 2013). As prescrições coletadas foram analisadas quanto ao uso
de abreviaturas e outras formas de escrita abreviada e a sua presença na lista
divulgada pelo ISMP e no protocolo do Ministério da Saúde.
A avaliação da legibilidade de uma prescrição pode ser muito subjetiva e
variar conforme a experiência do avaliador. Na tentativa de estabelecer um padrão
de avaliação mais homogêneo, adotou-se a classificação de legibilidade de Rosa et
al. (2009). Cada palavra foi examinada e avaliada separadamente, de forma a evitar
deduções pelo contexto da prescrição, reduzindo a influência da experiência do
avaliador. Cada prescrição foi classificada em uma das três possibilidades:
 Legível: pode ser lida normalmente, sem problemas para entendimento da
escrita e/ou grafia. Nessa classificação não deve haver dúvidas sobre o
entendimento de todas as palavras, números, símbolos e abreviaturas.
 Pouco legível: há um emprego maior de tempo para leitura, não existindo a
certeza de compreensão total e correta das palavras, números, símbolos e
abreviaturas;
 Ilegível: Impossível de entender a escrita sem levar em conta a experiência do
analista.
Considerou-se que o medicamento foi prescrito pela nomenclatura oficial
quando era utilizada a Denominação Comum Brasileira (DCB) e, nos casos omissos,
a Denominação Comum Internacional (DCI).
As prescrições de medicamentos foram ainda classificadas de acordo com o
tipo de redação (SILVA, 2012):
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 Manuais: são as prescrições elaboradas de próprio punho pelo prescritor, a
possibilidade de apresentarem itens omissos ou de serem ilegíveis é maior;
 Eletrônicas: são aquelas digitadas pelo prescritor por meio de um sistema
computadorizado, elimina dificuldades de leitura e possibilita a correção de
erros;
 Mistas: são aquelas em que uma parte é elaborada eletronicamente e a outra
parte é escrita de próprio punho.

IV. Indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos da OMS

Organizou-se uma ficha com os itens da prescrição de medicamentos
exigidos para o cálculo dos indicadores de qualidade recomendados pela OMS
(APÊNDICE D), sendo eles: número de medicamentos contidos na prescrição;
número de medicamentos prescritos pelo nome oficial; se há ao menos um
antibiótico prescrito; se há ao menos um medicamento injetável prescrito; número de
medicamentos prescritos que fazem parte da REMUME.
Para a realização do cálculo tomou-se como base o manual “How to
investigate drug use in health facilities” (WHO, 1993), conforme descrito a seguir
(SANTOS; NITRINI, 2004):
 Número médio de medicamentos por prescrição = total de medicamentos
prescritos/ total de prescrições no período.
 Porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome oficial = total de
medicamentos com nome oficial/ total de medicamentos, multiplicando-se por
100.
 Porcentagem de prescrições em que se prescrevem antibióticos = prescrições
em que foi prescrito pelo menos um antibiótico/total de prescrições,
multiplicando-se por 100.
 Porcentagem de prescrições em que se prescrevem injetáveis = prescrições
em que foi prescrito ao menos um injetável/total de prescrições, multiplicandose por 100.
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 Porcentagem de medicamentos prescritos que pertencem à Lista de
Medicamentos Essenciais = total de medicamentos prescritos que figuram na
lista /total de medicamentos prescritos, multiplicando- se por 100.
Estes cálculos também foram realizados em laboratório, dispondo-se das
cópias das prescrições coletadas.
Como Lista de Medicamentos Essenciais foi adotada a da SMS-RP, isto é, a
REMUME vigente em 2014 (RIBEIRÃO PRETO, 2013b).
Os medicamentos prescritos pelo nome comercial, mas com a denominação
pelo nome oficial entre parênteses, e aqueles em que a denominação oficial foi
escrita incorretamente (erro de grafia ou escrita abreviada) foram consideradas
como medicamentos prescritos pelo nome oficial. Não foram considerados prescritos
pela nomenclatura oficial: solução fisiológica; vitaminas ou compostos contendo a
denominação vitamina (por exemplo: vitamina D; vitaminas do complexo B; óxido de
zinco, vitamina A e vitamina D) e polivitamínicos.
Adotou-se os mesmos critérios de Lucchetti, Granero e Gorzoni (2010) para
caracterizar polifarmácia, sendo considerada o uso concomitante de cinco ou mais
medicamentos.

V. Classificação dos medicamentos prescritos

Os medicamentos prescritos em cada receita foram listados por sua
nomenclatura oficial (DCB ou DCI) e classificados obedecendo à classificação
ATC/DDD, da OMS (WHO, 2015).
A Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) em conjunto com a Dose Diária
Definida - Defined Daily Dose (DDD) compõem o sistema ATC/DDD. A classificação
divide os medicamentos em grupos de acordo com o órgão ou sistema em que
atuam, as suas propriedades químicas, terapêuticas e farmacológicas. Este sistema
é reconhecido pela OMS como padrão internacional para os estudos de utilização de
medicamentos (WHO, 2015), ele classifica os medicamentos em cinco níveis
estruturais:
 Primeiro nível: grupo anatômico principal;
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 Segundo nível: subgrupo terapêutico;
 Terceiro nível: subgrupo farmacológico;
 Quarto nível: subgrupo químico;
 Quinto nível: substância química.
Considerou-se no presente estudo até o segundo nível ATC. O Quadro 1
exemplifica a classificação do medicamento metformina.
Quadro 1 - Classificação ATC do medicamento Metformina.
A
1º nível: anatômico - Trato Alimentar e Metabolismo
A10

2º nível: subgrupo terapêutico - Medicamentos Utilizados no Diabetes

A10B

3º nível: subgrupo farmacológico - Redutores de Glicose Sanguínea

A10BA

4º nível: subgrupo químico – Biguanidas

A10BA02

5º nível: substância química – Metformina

Fonte: ANVISA (2015)

Uma

mesma

substância

química

pode

apresentar

uma

utilização

farmacológica diferente de acordo com a sua forma farmacêutica ou concentração,
sendo classificada com códigos ATC distintos, como é exemplificado no Quadro 2.
Quadro 2 - Diferentes códigos de classificação ATC do medicamento Prednisolona.
A07EA01
Antiinflamatório intestinal
C05AA04
Antihemorroidários de uso tópico
D07AA03
Produto dermatológico
H02AB06
Corticosteróide para uso sistêmico
R01AD02
Descongestionantes nasais
S01BA04
Oftálmicos
S02BA03
Otológicos
Fonte: ANVISA (2015)

A classificação ATC não abrange alguns medicamentos com fármacos
associados, plantas medicinais e produtos homeopáticos.
Para o cálculo da frequência de medicamentos, primeiro e segundo níveis da
ATC, foi utilizado como denominador o total de medicamentos prescritos.
A aplicação de tal classificação permitiu definir as classes de medicamentos
mais prescritas na APS do município e em cada grupo do estudo.
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VI. Avaliação da complexidade farmacoterapêutica

Para a avaliação da complexidade farmacoterapêutica das prescrições
empregou-se o Índice de Complexidade da Farmacoterapia – ICFT (ANEXO F).
Trata-se de um instrumento baseado nas ações necessárias para a administração
do medicamento, totalizando 65 itens, que são agrupados em três seções:
 Seção A: informações sobre formas farmacêuticas que serão utilizadas;
 Seção B: informações sobre a frequência de tomada dos medicamentos;
 Seção C: informações adicionais que devem ser levadas em consideração
pelo paciente para a correta administração do medicamento, como horários
específicos, uso do medicamento com alimentos, dissolução em água, entre
outros (MELCHIORS; CORRER; FERNÁNDEZ-LLIMOS, 2007).
Cada seção tem uma pontuação, crescente com o aumento da complexidade,
sendo o índice de complexidade total obtido pela soma das três seções atribuída a
cada medicamento prescrito. Quanto mais alta a pontuação no ICFT, maior será
também a complexidade farmacoterapêutica.
Uma vantagem deste instrumento é que, por ser preenchido por um
profissional da saúde e não pelo paciente, seu formato permite que vários
medicamentos e informações adicionais entrem na avaliação (MELCHIORS;
CORRER; FERNÁNDEZ-LLIMOS, 2007).
Cabe esclarecer que a autorização para uso do ICFT foi concedida pelos
autores da versão inglesa e também da versão validada para o português (ANEXO
G).
O cálculo do ICFT foi realizado em laboratório, tendo em mãos as cópias das
prescrições, bulas de medicamentos e o livro “Medicamento Lexi-Comp Manole: uma
fonte abrangente para médicos e profissionais da saúde” (LACY et al., 2009). As
prescrições coletadas que continham ao menos um medicamento prescrito sem
acompanhamento de posologia foram excluídas do cálculo deste índice, pois a
ausência impossibilitaria o cálculo.
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VII. Verificação de interações medicamentosas potenciais

Dentre o universo de prescrições de medicamentos coletadas, aquelas que
continham apenas um único medicamento foram excluídas da análise de interações
medicamentosas potenciais, por não apresentarem tal risco.
Cabe esclarecer que as interações medicamentosas encontradas neste
estudo são consideradas potenciais/possíveis, pois exprimem a chance de
ocorrência, cuja manifestação clínica pode ou não existir (HORN et al., 2007).
A verificação das potenciais interações foi feita a partir da consulta à base de
dados do Micromedex® (DRUGDEX SYSTEM, 2015), a qual se encontra disponível
no portal de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (CAPES), com acesso restrito. Esta base de dados possui um sistema
interativo para verificar a ocorrência de interações, sendo que o programa é
atualizado trimestralmente. O software ainda descreve o tempo de início da
interação, seu mecanismo de ação, grau de embasamento científico e potencial
gravidade.
Alguns medicamentos prescritos não constavam na referida base. Nestes
casos, a base de dados do Medscape® (DRUG INTERACTION CHECKER, 2015),
foi utilizado para complementar a análise. Entretanto, devido à falta de informações
nessas fontes, não foi possível envolver todos os medicamentos prescritos,
especialmente os fitoterápicos e os medicamentos utilizados no Brasil, mas não
aprovados pelo Food and Drug Administration (FDA) para utilização nos Estados
Unidos.
Neste estudo foram averiguadas as interações medicamentosas potenciais
entre os medicamentos prescritos e sua gravidade, sendo classificadas em:
 Contraindicada:

os

medicamentos

são

contraindicados

para

uso

concomitante;
 Importante: a interação pode representar perigo à vida e/ou requerer
intervenção médica para diminuir ou evitar reações adversas graves;
 Moderada: a interação pode resultar em exacerbação do problema de saúde
do paciente e/ou requerer uma alteração no tratamento;
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 Secundária: a interação resultaria em efeitos clínicos limitados, mas
geralmente não requer uma alteração importante no tratamento;
 Desconhecida: não há comprovação de tal interação medicamentosa
(DRUGDEX SYSTEM, 2015).
As interações encontradas ainda foram classificadas de acordo com o seu
grau de embasamento científico:
 Excelente: estudos controlados estabelecem de modo claro a existência da
interação;
 Boa: a documentação sugere com veemência a existência da interação, mas
faltam estudos controlados realizados de modo adequado;
 Razoável: a documentação que comprova a interação é escassa, mas há
considerações

farmacológicas

para

ocorrência

da

interação

ou

a

documentação é boa para um medicamento farmacologicamente similar;
 Desconhecida: não existe documentação na literatura que comprove tal
interação medicamentosa (DRUGDEX SYSTEM, 2015).
A prevalência de interações medicamentosas em cada um dos grupos do
estudo também foi mensurada.

3.7

Estudo Piloto

Um estudo piloto é definido como um teste dos procedimentos, materiais e
métodos propostos para uma determinada pesquisa (MACKEY; GASS, 2005).
Segundo Canhota (2008), a relevância de conduzir um estudo piloto está na
possibilidade de testar, avaliar, revisar e aprimorar os instrumentos e todos os
procedimentos previstos na metodologia da pesquisa. Trata-se de uma pesquisa em
pequena escala com o objetivo de descobrir pontos fracos e problemas em
potencial, para que sejam resolvidos na fase que antecede a investigação
propriamente dita (CANHOTA, 2008).
No mês de julho de 2014, antes do início da coleta de dados, efetuou-se um
estudo piloto na UBS Ipiranga, com abordagem a 20 participantes. Os dados
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referentes a estes usuários foram empregados somente para adequar os
instrumentos de coleta de dados, a maneira com que os dados seriam coletados
(eletrônica ou manual) e estimar o tempo de entrevista. Estes dados foram
desconsiderados na análise final da pesquisa.
A porcentagem de recusas estimada no estudo piloto foi de 30%, o que
motivou o emprego de adaptações metodológicas na tentativa de reduzir esta
porcentagem e adequar-se ao cronograma.
O principal ajuste feito após o estudo piloto foi a definição de que a entrevista
seria feita antes da retirada de medicamentos, pois no piloto observou-se que
quando o convite era feito após a dispensação de medicamentos o índice de
recusas era maior, dado que o usuário havia passado um longo tempo na fila de
espera e justificava ter outros afazeres.
Ademais, decidiu-se por alterar o preenchimento dos instrumentos de coleta
de dados. Inicialmente considerou-se fazer o preenchimento de forma eletrônica, isto
é, todos os instrumentos estariam disponíveis no aplicativo do programa Epi Info
3.5.2 e seriam preenchidos diretamente no momento da entrevista, com auxílio de
um tablet. Após o estudo piloto os instrumentos foram impressos e o preenchimento
passou a ser feito manualmente, para assegurar que nenhuma informação seria
perdida e otimizar o tempo de entrevista.
Por fim, optou-se também por preencher nas Unidades de Saúde apenas os
dados sociodemográficos e o instrumento de avaliação da compreensão do paciente
sobre a sua prescrição. Definiu-se que os outros formulários seriam preenchidos em
laboratório, a partir das informações contidas na cópia da prescrição.

3.8

Coleta de dados

A coleta de dados foi realizada no período de setembro de 2014 a abril de
2015. Apenas uma pesquisadora foi responsável pela coleta, o que permitiu a
padronização na abordagem ao usuário e na realização das perguntas, de forma
que nesse estudo o viés da influência de pesquisador de campo foi reduzido.
A pesquisadora, devidamente identificada por meio de um crachá, foi às
UBS/USF selecionadas para a pesquisa, para copiar as prescrições de

37

medicamentos (fotografia) e entrevistar os participantes no momento anterior à
dispensação dos medicamentos. Três USF das 15 Unidades de Saúde sorteadas
não possuem farmácia, nelas a entrevista foi realizada após a consulta médica.
Os horários de coleta de dados foram os de funcionamento das Unidades de
Saúde e de acordo com as possibilidades da pesquisadora, pelo número de dias
necessários para atingir o número amostral calculado. No intuito de atingir as
prescrições de todos os médicos que atendem nas Unidades de Saúde
selecionadas, realizou-se a coleta nos períodos da manhã e da tarde.
Os usuários foram abordados na fila da farmácia ou após a saída da consulta
pelo método de amostragem não probabilística, ou seja, foram selecionados de
acordo com a sua disponibilidade e sem nenhuma ordem pré-estabelecida. Neste
momento a pesquisadora apresentava-se, explicava-lhe sobre o estudo, informando
o tempo médio previsto para a duração da entrevista (dez minutos) e convidava-lhe
a participar. Era esclarecido que a participação ou recusa não afetaria de modo
nenhum a retirada de medicamentos ou os atendimentos médicos na Unidade de
Saúde e que eles não precisariam se preocupar em acertar ou não as perguntas,
pois todas as respostas seriam bem-vindas.
Quando o usuário recusava-se a participar ou não atendia aos critérios de
inclusão, agradecia-se e dirigia-se ao próximo da fila/consulta. Quando o usuário
concordava em participar da pesquisa, era fornecido o TCLE. Por meio dele
formalizou-se a inclusão de todos os participantes, que autorizaram que sua
prescrição fosse fotografada, forneceram suas informações sociodemográficas e
responderam perguntas de um formulário com intuito de avaliar sua compreensão
sobre a prescrição de medicamentos. Nos casos em que o participante foi chamado
para entrar na farmácia durante a realização das perguntas, a entrevista foi
interrompida e continuou após a dispensação.
Antes de finalizar a entrevista, perguntava-se se o participante ainda tinha
alguma dúvida sobre o seu tratamento farmacológico. Em caso de resposta
afirmativa, a dúvida era esclarecida pela pesquisadora ou procurava-se algum
membro da equipe de saúde que soubesse esclarece-la. Ao finalizar, agradecia-se a
atenção e disposição e se despedia estimando melhoras (Figura 4).
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Figura 4. Fluxograma do estudo
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3.9

Registro e análise dos dados

O

instrumento

coleta

de

dados

foi

preenchido

manualmente

pela

pesquisadora e posteriormente codificado e registrado em um banco de dados,
processado no programa Microsoft Office Excel 2007. Para corrigir erros de
digitação, os dados foram duplamente digitados e realizou-se a análise de
consistência.
As análises foram feitas utilizando os programas Epi Info 3.5.2 e Statistical
Analysis System (SAS), considerando o nível de significância α= 0,05 e o intervalo
de confiança= 95% para: teste t de Student para comparação entre médias, teste
exato de Fisher, modelo beta-binomial para comparação entre médias, ANOVA e
correlação de Pearson.
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4.

RESULTADOS

Os resultados a serem apresentados foram obtidos partindo-se de um total de
1.053 participantes, que aceitaram responder às perguntas da entrevista e tiveram a
sua prescrição fotografada. O número de indivíduos abordados e de participantes
encontra-se exposto no fluxograma a seguir (Figura 5).

Figura 5. Fluxo de inclusão no estudo dos usuários da Atenção Primária à Saúde de Ribeirão PretoSP, no período de setembro de 2014 a abril de 2015 (n=1.053)

Dentre todos os indivíduos abordados, aproximadamente 52% não se
encaixaram nos critérios de inclusão. Em relação às recusas, estas representaram
11,1% dos indivíduos elegíveis, sendo que os motivos alegados foram falta de
tempo para responder as perguntas (78,0%) e desinteresse em participar da
pesquisa (22,0%).
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A duração da entrevista variou entre cinco e 40 minutos, aproximadamente,
em dependência do interesse e das dúvidas do participante.

4.1

Caracterização da amostra

As

características

sociodemográficas

da

população

estudada

foram

agrupadas de acordo com o tipo de atendimento (GA ou GB) e no total. Os
resultados encontram-se detalhados na Tabela 2.
Dentre os usuários do GA, 77,9% são mulheres e grande parte é composta
por idosos (42,6%), a média de idade é 54,1 anos (DP= 17,6), sendo que o
participante mais jovem tinha 18 anos e o mais idoso 93 anos. O mesmo ocorre no
GB, com 74,4% de participantes do sexo feminino e 37,2% de idosos, a média de
idade é de 52,1 anos (DP= 17,1), variando de 18 a 92 anos. No Brasil, é definida
como idosa a pessoa que tem 60 anos ou mais de idade (BRASIL, 2010).
Quanto à etnia, em ambas as estratégias de atendimento da APS a etnia
branca é predominante (74,1% GA; 68,6% GB), seguido pela parda, negra e
amarela.
Um dos principais critérios utilizados na definição de pobreza no Brasil
estabelece que um indivíduo é considerado pobre se este possui renda per capita
igual ou inferior a meio salário mínimo (IBGE, 2010). De acordo com esta definição,
26,5% dos indivíduos do GA e 33,1% dos indivíduos do GB são pobres. Nos dois
grupos, a maior frequência dos entrevistados possui renda per capita variando de
meio a um salário mínimo (39,4% GA; 43,8% GB). O valor do salário mínimo no
momento da coleta de dados variou de R$ 724,00 (no ano de 2014) a R$ 788,00
(em 2015).
Ainda em relação à renda, os usuários do GA recebem uma renda mensal per
capita média de R$ 713,00 (DP= 494,0), sendo que a renda mínima relatada foi de
zero e a máxima de R$ 5.000,00. No GB a renda mensal per capita média
encontrada foi de R$ 603,30 (DP= 366,9), sendo a renda mínima zero e a máxima
R$ 1.900,00.
No que se refere à escolaridade, o GB possui um número maior de indivíduos
que nunca frequentou a escola (8,3%). Menos da metade dos participantes da
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pesquisa (48,6%) possuíam escolaridade correspondente ao ensino fundamental
completo ou mais.
No que concerne à situação profissional, em ambos os grupos a maioria dos
indivíduos é aposentado/pensionista (38,1% GA; 38,8% GB), seguida por aqueles
que trabalham (33,9% em ambos) e pelos sem ocupação (23,5% GA; 18,2% GB).
Sobre

a

situação

conjugal,

indivíduos residindo

com companheiros

predominam nos dois grupos (55% GA; 57,9% GB).
Tabela 2 – Relação das Unidades de Saúde selecionadas e os seus respectivos tamanhos amostrais.
Ribeirão Preto- SP, 2016.
Modelo de
Estratégia de
atendimento
Saúde da
Total
básico tradicional
Variável
Família - GB
– GA
n
%
n
%
n
%
Sexo
Masculino
206
22,1
31
25,6
237 22,5
Feminino
726
77,9
90
74,4
816 77,5
Idade (anos)
18 a 40
237
25,4
35
28,9
272 25,8
41 a 60
298
32
41
33,9
339 32,2
Acima de 60
397
42,6
45
37,2
442 42,0
Cor (etnia)
Branca
691
74,1
83
68,6
774 73,5
Negra
99
10,6
14
11,6
113 10,7
Amarela
5
0,5
1
0,8
6
0,6
Parda
137
14,7
23
19
160 15,2
Indígena
0
0
0
0
0
0,0
Escolaridade**
Nunca frequentou a escola
45
4,8
10
8,3
55
5,2
596
63,9
72
59,5
668 63,4
Ensino Fundamental***
Ensino Médio***
238
25,5
32
26,4
270 25,6
Ensino Superior ou Pós-Graduação***
53
5,7
7
5,8
60
5,7
Renda per capita*
Até R$ 394
247
26,5
40
33,1
287 27,3
De R$ 394 a R$ 788
367
39,4
53
43,8
420 39,9
De R$ 788 a 1.576
245
26,3
23
19
268 25,5
Mais que 1.576
73
7,8
5
4,1
78
7,4
Situação profissional
Trabalha
316
33,9
41
33,9
357 33,9
Trabalha e estuda
10
1,1
3
2,5
13
1,2
Aposentado ou pensionista
355
38,1
47
38,8
402 38,2
Desempregado
28
3
7
5,8
35
3,3
Estuda
4
0,4
1
0,8
5
0,5
Sem ocupação
219
23,5
22
18,2
241 22,9
Situação conjugal
Solteiro
144
15,5
24
19,8
168 16,0
Com companheiro
513
55
70
57,9
583 55,4
Divorciado/separado
117
12,6
7
5,8
124 11,8
Viúvo
158
17
20
16,5
178 16,9
Total
932
100
121
100
1.053 1.000
*O valor do salário mínimo era de R$ 724,00 no ano de 2014 e R$ 788,00 em 2015; ** Teste exato
de Fisher, p < 0,05; ***Completo ou incompleto; n – número de participantes; % - porcentagem; GA
– grupo A; GB – grupo B.
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Considerando

as

características

sociodemográficas,

houve

diferença

significativa entre os usuários do modelo de atendimento básico e os usuários da
Saúde da Família apenas quanto à escolaridade. Há evidências de que existem
mais indivíduos que nunca frequentaram a escola entre os usuários da Saúde da
Família.

4.2

Requisitos legais das prescrições

Do total de 1.053 prescrições de medicamentos coletas, todas foram redigidas
no idioma português.
No que se refere ao tipo de redação, 558, representando 53% do total, são
eletrônicas. Destas, 506 são oriundas do GA, valor correspondente a 54,3% das
prescrições do grupo. As outras 52 prescrições eletrônicas representam 43% do total
do GB. Nenhuma prescrição eletrônica foi considerada ilegível ou pouco legível.
As prescrições manuais equivalem a 41,1% do total, perfazendo 433
prescrições, das quais 367 são oriundas do GA (39,4% do total do grupo) e 66 do
GB (54,5% do total do grupo). Três prescrições manuais do GA foram escritas a
lápis.
As 62 prescrições restantes (5,9%) são do tipo mista, sendo 59
correspondentes ao GA (6,3% do total do grupo) e três ao GB (2,5% do total do
grupo). Estes valores encontram-se ilustrados na representação gráfica da Figura 6.

100%
80%
60%

Prescrições mistas

40%

Prescrições manuais

Prescrições eletrônicas
20%
0%
Modelo de atendimento
básico tradicional

Saúde da Família

Figura 6. Representação gráfica do tipo de redação utilizado nas prescrições de medicamentos em
ambas as modalidades de atendimento da Atenção Primária à Saúde
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Em relação ao índice de legibilidade, 3,6% do total de prescrições foram
classificadas como ilegíveis, sendo todas provindas do GA. Nenhuma prescrição do
GB foi considerada ilegível, entretanto 21,5% do total do grupo foram classificadas
como pouco legíveis. No GA esta frequência foi de 10,2%.
Quanto à apresentação da data de emissão da prescrição, ela não foi
informada em 20 casos, todos pertencentes ao GA.
No tocante às informações sobre o paciente, todas as receitas estavam
nomeadas, todavia 59,8% das prescrições do GA e 62,8% das do GB não continham
o endereço do usuário. Uma prescrição eletrônica do GA estava erroneamente
nomeada ao paciente da consulta anterior.
Encontraram-se também falhas nos itens relativos à identificação do
prescritor. O nome estava ausente em 1,3% das prescrições do GA e 1,7% das do
GB, já a assinatura estava presente em todas as receitas do GB e ausente em sete
do GA. A exibição do número de inscrição do prescritor no conselho profissional
também foi um item constante no GB, mas faltoso em 12 casos no GA. O endereço
do prescritor foi omitido em 17,4% das prescrições do GA e em 3,3% das do GB.
No que concerne às informações referentes aos medicamentos prescritos, os
itens falhos foram:
 A nomenclatura oficial
medicamentos

contidos

não
na

foi utilizada
receita

em

para denominar
13,5%

das

todos os

prescrições

de

medicamentos do GA e 9,9% das do GB;
 Não constava forma farmacêutica em 29,3% das prescrições do GA e 19,8%
das do GB;
 O medicamento foi prescrito desacompanhado de dose em 29,1% das
prescrições do GA e 20,7% das do GB;
 A frequência de prescrições em que a posologia estava incompleta foi de
32,4% no GA e 24% no GB. No GA, 43 prescrições (4,6%) continham ao
menos um medicamento prescrito sem acompanhamento da posologia, no
GB apenas uma prescrição (0,8%) apresentou tal característica.
 A via de administração foi omitida em 41,7% das receitas de medicamentos
do GA e em 16,5% das do GB;
 A porcentagem de prescrições em que a duração do tratamento não foi
exposta foi de 23,1% no GA e 7,4% no GB.

45

Sobre os itens vedados pela lei, as rasuras foram observadas em 9,7% das
prescrições do GA e em 3,3% das do GB; a data de emissão havia expirado em 8%
das prescrições do GA e em 5% das prescrições do GB; a escrita abreviada foi
utilizada em 98,1% das prescrições de medicamentos coletadas (1.033 receitas),
contabilizando 98,1% do total do GA e 98,3% do total do GB. Foram identificados
115 tipos distintos de escrita abreviada no GA e 47 no GB. No total, detectou-se 118
tipos diferentes de abreviaturas. As figuras 7 e 8 exibem as abreviaturas mais
presentes em cada grupo do estudo. Totalizou-se 11.310 ocorrências, 9.993 no GA
e 1.317 no GB.

15%
33%

9%
4%

6%
6%

23%
4%

cp
/
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mg
h
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=
Outros

Figura 7. Tipos de escrita abreviada mais utilizados nas prescrições de medicamentos provenientes
do modelo de atendimento básico tradicional (Grupo A)
Cp: comprimido; / (barra): utilizado para separar duas doses ou com o significado de “pôr”; Cont: uso
contínuo; mg: miligramas; h: horas; VO: via oral; =: igual.

22%

cp

20%

/
Cont
5%
2%

mg
18%

5%

h
VO

16%

Comp
12%

Outros

Figura 8. Tipos de escrita abreviada mais utilizados nas prescrições de medicamentos provenientes
da Estratégia de Saúde da Família (Grupo B)
Cp: comprimido; / (barra): utilizado para separar duas doses ou com o significado de “pôr”; Cont: uso
contínuo; mg: miligramas; h: horas; VO: via oral; Comp: comprimido.

Ainda sobre o uso de escrita abreviada, as médias encontradas foram de 10,7
abreviaturas por prescrição (DP=9,6) no GA e 10,9 (DP=8,8) no GB, sendo que o
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valor máximo detectado foi de 81 abreviaturas em uma única receita médica no GA
e 39 no GB.
Diferentes formas de escrita abreviada foram utilizadas para se referir a uma
mesma palavra (Tabela 3). Também constaram abreviaturas iguais para designar
palavras diferentes (Tabela 4). Dentre as ocorrências encontradas neste estudo,
4.920 estavam na lista divulgada pelo ISMP contendo abreviaturas associadas a
erros de medicação, destas, 4.248 eram originais do GA (49,2% das ocorrências
encontradas no grupo) e 672 do GB GA (51% das ocorrências encontradas no
grupo). O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de
Medicamentos do Ministério da Saúde também preconiza algumas abreviaturas que
nunca devem ser utilizadas, entre elas estão os nomes de medicamentos (por
exemplo: HCTZ, RIP, PEN BEZ, MTX, SMZ-TM) e as fórmulas químicas (por
exemplo: KCl, NaCl, KMnO4), presentes 218 vezes nas prescrições recolhidas,
sendo 199 no GA e 19 no GB.

Tabela 3 - Abreviaturas diferentes utilizadas para referir-se à mesma palavra. Ribeirão Preto– SP,
2016.
Palavra
Abreviaturas
Comprimidos
cpdo
com
comp*
cp*
cps*
Cápsulas
caps
cp*
cps*
Unidades
U*
UI*
unids
Micrograma
µg*
mcg
Subcutâneo
SC*
subC
Temperatura
temp
T
Vidro
vd
V
Hidroclorotiazida
HCT
HCTZ
Diclofenaco
Diclofena
Diclof
Vitamina
Vit
Vita
Sulfato
Sulf
S
*Abreviatura presente na lista de tipos de escrita abreviada associados a erros de medicação
divulgada pelo ISMP Brasil (ISMP, 2015).

Tabela 4 - Abreviaturas iguais para designar palavras diferentes. Ribeirão Preto– SP, 2016
Abreviatura
Palavra
cp*
Cápsula/Comprimido
M
Meses/Manhã
T
Tarde/Temperatura
*Abreviatura presente na lista de tipos de escrita abreviada associados a erros de medicação
divulgada pelo ISMP Brasil (ISMP, 2015).

Para o tratamento estatístico dos resultados apresentados acima foram
realizados testes exato de Fisher, visando verificar a relação das variáveis com o
tipo de atendimento (GA e GB), conforme pode ser observado na Tabela 5.
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Tabela 5 - Comparação entre os dispositivos legais avaliados. Ribeirão Preto- SP, 2016.
Modelo de
Estratégia de
atendimento
Saúde da
básico
Variáveis
Família – GB
tradicional - GA
n
%
n
%
Razão
IC95%
Idioma Português
Escrito a tinta ou digitado
Prescrição eletrônica
Ilegibilidade
Nome do paciente
Endereço do paciente
Nomenclatura oficial
(DCB/DCI)
Forma farmacêutica
Dose
Quantidade a ser
dispensada
Posologia completa
Via de administração
Duração do tratamento
Data de emissão
Nome do prescritor
Endereço do prescritor
Assinatura do prescritor
Inscrição do profissional do
conselho de classe

Valor p**

932
929
506
38
932
375

100
99,7
54,3
4,1
100
40,2

121
121
52
0
121
45

100
100
43
0
100
37,2

1,00
1,00
1,26
1,00
1,08

*
*
(1.02 - 1.55)
*
*
(0.84 - 1.38)

1,00
1,00
0,02
1,00
1,00
0,55

806
659
661

86,5
70,7
70,9

109
97
96

90,1
80,2
79,3

0,96
0,88
0,89

(0.90 - 1.02)
(0.79 - 0.97)
(0.80 - 0.99)

0,32
0,03
0,05

125
587
543
717
912
920
770
925

13,4
63
58,3
76,9
97,9
98,7
82,6
99,2

13
91
101
112
121
119
117
121

10,7
75,2
83,5
92,6
100
98,3
96,7
100

1,25
0,84
0,70
0,83
0,98
1,00
0,85
0,99

(0.72 - 2.14)
(0.74 - 0.93)
(0.63 - 0.77)
(0.78 - 0.88)
*
(0.97 - 1.03)
(0.81 - 0.89)
*

0,48
<0.01
<0.01
<0.01
1,00
0,67
<0.01
1,00

920

98,7

121

100

0,99

*

1,00

Itens Vedados
Data de emissão expirada
75
8
6
5
1,60
(0.72 - 3.94)
0,28
Rasuras ou emendas
90
9,7
4
3,3
2,94
(1.09 - 7.81)
0,02
Abreviaturas
914
98,1
119
98,3
1,00
*
1,00
* Intervalos de confiança 95% não calculados dada a presença de frequências iguais a zero nas
tabelas de contingência; **Valores p obtidos de teste exato de Fisher; n – número de participantes; %
- porcentagem; GA – grupo A; GB – grupo B; IC 95% - intervalo de confiança de 95%.

Com base nos valores p obtidos, conclui-se que há evidencias de que as
variáveis “forma farmacêutica” (p= 0,03), “dose” (p= 0,05), “posologia completa” (p
<0,01), “via de administração” (p <0,01), “duração do tratamento” (p <0,01),
“endereço do prescritor” (p <0,01) e não apresentar “rasuras ou emendas” (p= 0,02)
são mais completas nas prescrições oriundas da Saúde da Família. Entretanto,
também há evidencias de que os prescritores do modelo de atendimento básico
tradicional são mais aderentes ao modelo de prescrição eletrônica (p= 0,02).
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4.3

Indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos

De acordo com a OMS, um dos indicadores de qualidade da prescrição de
medicamentos é a média de medicamentos prescritos por receita. No GA este valor
foi de 3,9 (DP= 2,8), variando de um a 20 medicamentos por prescrição. No GB, a
média foi de 3,5 (DP= 2,4), variando de um a 11 medicamentos.
Do total de 932 receitas do GA, foram prescritos 3.621 medicamentos. Nas
121 receitas do GB prescreveu-se 423 medicamentos. As frequências de
prescrições contendo um, dois, três, quatro e cinco ou mais medicamentos
apresentam-se expostas na representação gráfica da Figura 9.
No

total,

343

participantes (32,6%)

encontravam-se

submetidos

à

polifarmácia, sendo esta frequência superior no modelo de atendimento básico
tradicional (33,3% GA; 27,3% GB)

35%

30%

Modelo de
atendimento básico
tradicional

25%
20%
15%

Estratégia de Saúde da
Família

10%
5%
0%
1

2

3

4

5 ou mais

Figura 9. Frequência do número medicamentos prescritos por prescrição, em ambos os modelos de
atendimento da Atenção Primária à Saúde

Em relação às variáveis sociodemográficas, a média de medicamentos
prescritos para os participantes do sexo masculino foi de 3,9 (DP = 6,5), para o sexo
feminino a média obtida foi 3,8 (DP = 8,6), não havendo diferença significativa entre
elas. Sobre a idade, por meio da aplicação do modelo beta-binomial para
comparação entre médias, verificou-se associação com o número de medicamentos
prescritos. Quanto maior é a idade do usuário, maior é o número de medicamentos a
ele indicados (p< 0,01).
No que concerne aos outros indicadores de qualidade, 11,4% das
prescrições do GA continham ao menos um antibiótico prescrito, a frequência
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encontrada no GB foi 10,7%. Já os medicamentos injetáveis constavam em 9,7%
das prescrições do GA e em 3,3% das do GB. Dentre todos os medicamentos
prescritos no GA, 92,2% estavam com o nome oficial (DCB ou DBI) e 91,1% figuram
entre os medicamentos da REMUME. No GB, estas frequências foram de 92,4 e
91,0%, respectivamente (Tabela 6). A Figura 10 compara os resultados obtidos nos
dois modelos de atendimento com os valores de referência sugeridos pela OMS.
Tabela 6 – Indicadores da qualidade da prescrição propostos pela OMS. Ribeirão Preto- SP, 2016.
Modelo de
Estratégia de Saúde
Indicadores da OMS
atendimento básico
Total
da Família - GB
tradicional - GA
Número de medicamentos por
3,8 (DP=
3,9 (DP= 2,8)
3,5 (DP= 2,4)
prescrição
2,8)
Porcentagem de medicamentos
92,2%
92,4%
92,3%
prescritos pela denominação oficial
Porcentagem de prescrições
11,4%
10,7%
11,3%
contendo antibióticos
Porcentagem de prescrições
9,7%
3,3%
8,9%
contendo injetáveis
Porcentagem de medicamentos
prescritos que constam na
91,1%
91,0%
91,1%
REMUME
n – número de participantes; DP – desvio padrão; GA – grupo A; GB – grupo B.

100%

100%

100%

92,2% 92,4%
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medicamentos prescritos
que constam na REMUME

Modelo de atendimento básico tradicional (GA)
Estratégia de Saúde da Família (GB)
Valores de referência (OMS)

Figura 10. Comparação dos resultados obtidos para os Indicadores da Qualidade da OMS
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4.4

Classificação dos medicamentos prescritos

Dentre todos os 4.044 medicamentos prescritos nas receitas coletadas,
existiam 282 fármacos distintos. Conforme o primeiro nível da classificação ATC, as
classes de medicamentos mais prescritos coincidiram nos dois grupos e não
apresentaram

grandes

diferenças

em

suas

frequências

(Figura

11).

Os

medicamentos com ação no sistema cardiovascular foram os mais prescritos (32,4%
GA; 33,1% GB); seguidos dos medicamentos para o trato alimentar e metabolismo
(22% GA; 22,2% GB) e sistema nervoso (14,8% GA; 14,4% GB).
Quando aos subgrupos (segundo nível da classificação ATC), os mais
frequentes foram: fármacos que atuam no sistema renina-angiotensina (9,8% GA;
10,4% GB); antidiabéticos (9,6% GA; 9,2% GB); diuréticos (7,4% GA; 8,7% GB);
antiácidos e fármacos para o tratamento da úlcera péptica (7,8% GA; 7,1% GB), com
destaque ao medicamento “omeprazol”; hipolipemiantes (6,0% GA; 5,4% GB);
analgésicos (6,2% GA; 4,7% GB).

Figura 11. Representação gráfica do primeiro nível da classificação ATC nos dois modelos de
atendimento da Atenção Primária à Saúde
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A classificação ATC dos medicamentos prescritos aos participantes da
pesquisa está detalhadamente descrita na Tabela 7.
Tabela 7 - Classificação ATC dos medicamentos prescritos. Ribeirão Preto- SP, 2016.
Grupo A
Grupo B
Classes e Subgrupos
n
%
n
%
Medicamentos Cardiovasculares
1172 32,4 140 33,1
Fármacos que atuam sobre o sistema renina-angiotensina
353 9,8 44
10,4
Diuréticos
269 7,4 37
8,7
Hipolipemiantes
217 6,0 23
5,4
Bloqueadores dos canais de cálcio
131 3,6 22
5,2
Beta-bloqueadores adrenérgicos
119 3,3 10
2,4
Anti-hipertensivos
50
1,4
0
0,0
Terapia cardíaca
24
0,7
2
0,5
Vasoprotetores
9
0,2
2
0,5
Medicamentos para o Trato Alimentar e Metabolismo
794 22,0 94
22,2
Antidiabéticos
348 9,6 39
9,2
Antiácidos e fármacos para o tratamento da úlcera péptica
281 7,8 30
7,1
Vitaminas
72
2,0 11
2,6
Suplementos Minerais
34
0,9
6
1,4
Laxativos
25
0,7
3
0,7
Antiespasmódicos, anticolinérgicos e propulsivos
18
0,5
4
0,9
Antieméticos e antinauseantes
9
0,2
1
0,2
Antidiarréicos, anti-inflamatórios intestinais, anti-infecciosos
4
0,1
0
0,0
Preparações estomatolóxicas
3
0,1
0
0,0
Medicamentos para o Sistema Nervoso
534 14,8 61
14,4
Analgésicos
224 6,2 20
4,7
Psicoanalépticos
163 4,5 19
4,5
Antieplépticos
83
2,3 14
3,3
Psicolépticos
55
1,5
7
1,7
Outros
9
0,2
1
0,2
Medicamentos para o Sangue e Sistema Hematopoético
241 6,7 28
6,6
Antitrombóticos
187 5,2 23
5,4
Antianêmicos
52
1,4
4
0,9
Substâncias do sangue e soluções de perfusão
2
0,1
0
0,0
Anti-hemorrágicos
0
0,0
1
0,2
Medicamentos para o Sistema Respiratório
230 6,4 32
7,6
Anti-histamínicos de uso sistêmico
91
2,5 13
3,1
Preparações nasais
89
2,5 12
2,8
Antiasmáticos
45
1,2
4
0,9
Preparações contra tosse e resfriados
5
0,1
3
0,7
Medicamentos para o Sistema Músculo-Esquelético
176 4,9 17
4,0
Antirreumáticos e anti-inflamatórios
127 3,5 12
2,8
Antigotosos
30
0,8
4
0,9
Relaxantes musculares
12
0,3
0
0,0
Tratamento das doenças ósseas
7
0,2
1
0,2

Continua...
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Conclusão...
Grupo A
n
%
Preparações hormonais sistêmicas, excluindo hormônios sexuais
117 3,2
Terapia para a Tireóide
93
2,6
Corticóides de uso sistêmico
24
0,7
Dermatológicos
111 3,1
Antibióticos
35
1,0
Corticoesteróides
30
0,8
Emolientes e protetores
24
0,7
Antifúngicos
15
0,4
Antisépticos e desinfetantes
5
0,1
Preparações para o tratamento de feridas e úlceras
1
0,0
Preparações anti-acne
1
0,0
Sistema Geniturinário e Hormônios sexuais
104 2,9
Hormônios sexuais e moduladores do sistema genital
70
1,9
Anti-infecciosos e antissépticos ginecológicos
19
0,5
Urológicos
14
0,4
Outros ginecológicos
1
0,0
Agentes Anti-infecciosos de uso sistêmico
92
2,5
Antimicrobianos
72
2,0
Antimicóticos
19
0,5
Antivirais
1
0,0
Antiparasitários
41
1,1
Anti-helmínticos
18
0,5
Antiprotozoários
17
0,5
Ectoparasiticidas
6
0,2
Orgãos do sentido
3
0,1
Otológicos
1
0,0
Preparações oftalmológicas e otológicas
1
0,0
Oftalmológicos
1
0,0
TOTAL
3615 100
ATC - Anatomical Therapeutic Chemical; n – número de participantes; % - porcentagem
Classes e Subgrupos

4.5

Grupo B
n
%
12
2,8
11
2,6
1
0,2
15
3,5
4
0,9
5
1,2
4
0,9
2
0,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
7
1,7
3
0,7
3
0,7
1
0,2
0
0,0
9
2,1
8
1,9
1
0,2
0
0,0
8
1,9
2
0,5
6
1,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
423 100

Compreensão do paciente sobre a sua prescrição

A avaliação da compreensão do paciente sobre a prescrição foi realizada para
todos os participantes do estudo.
A partir da soma da pontuação obtida em cada questão do instrumento foi
possível classificar o nível de compreensão do participante em: bom, regular ou
insuficiente. Nesta classificação, as frequências para o GA e para o GB,
respectivamente, foram: bom (4,7%; 27,3%), regular (32%; 54,6%) e insuficiente
(63,3%; 18,2%). O teste exato de Fisher obteve p < 0,01 para todos os níveis,
indiciando que a compreensão do paciente é realmente superior na Estratégia de
Saúde da Família (GB).
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Posteriormente, calculou-se também a média da pontuação obtida pela
aplicação do instrumento, resultando em 6,6 pontos (DP= 2,3) no GA (compreensão
insuficiente) e 9,22 pontos (DP= 1,88) no GB (compreensão regular). Considerando
que as contagens de itens presentes no instrumento são variáveis discretas, foram
utilizados testes de hipóteses baseados na distribuição beta-binomial para a
comparação entre as médias, resultando em um valor p <0,01, o que assegura a
superioridade da compreensão dos pacientes da ESF já apontada anteriormente.
A pontuação mínima obtida foi de zero ponto no GA e de cinco pontos no GB,
a máxima foi de 13 pontos em ambos os grupos.
No geral, a indicação terapêutica e o modo de administração do medicamento
foram as variáveis menos deficientes de informação. A maioria dos participantes do
GA conhecia a indicação terapêutica (83%), essa frequência sobe para 93,4% no
GB. No GA, 95,4% dos participantes sabiam como administrar o medicamento
corretamente. No GB, quase todos os participantes (99,2%) conheciam o modo de
administração.
Quanto à questão sobre os horários corretos de administração, 77,5% dos
participantes do GA responderam acertadamente e 17,4% utilizavam o medicamento
no horário errado. Esta mesma variável era conhecida por 95% dos participantes do
GB e apenas 3,3% erravam o horário.
Com relação ao nome do medicamento e a duração do tratamento,
praticamente metade da população do GA admitiu não saber as respostas ou
respondeu incorretamente. A frequência de acertos dessas perguntas no GB é muito
maior, sendo que 69,4% dos entrevistados sabiam o nome do medicamento
prescrito e 98,3% sabiam por quanto tempo deveriam utiliza-lo.
As variáveis “dose”, “conduta em caso de esquecimento”, “interações” e
“reações adversas” foram as mais deficientes de conhecimento nos dois modelos de
atendimento.
Sobre a dose do medicamento em questão, 21,8% dos usuários do GA
acertou, no GB a frequência foi de 32,2%.
No tocante ao esquecimento de uma ou mais doses, apenas 18,9% dos
entrevistados do GA souberam responder corretamente o que fazer caso
esquecerem-se de tomar o medicamento no horário correto, em contrapartida,
67,2% dos entrevistados do GB responderam a pergunta corretamente.
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Somente 9,7% dos usuários do GA conseguiram apontar ao menos uma
interação do medicamento em pauta com outros medicamentos ou alimentos, 26,4%
dos usuários do GB acertaram esta questão.
No GA, 17,3% dos participantes souberam indicar ao menos uma possível
reação adversa daquele medicamento, dentre estes, 60,7% conheciam a reação por
terem-na apresentado previamente. No GB, 39,7% dos participantes souberam
apontar corretamente uma reação adversa, dentre estes, 45,8% já haviam
manifestado a referida reação em algum momento do tratamento.
Quando questionados se eles gostariam de saber alguma outra informação
sobre o medicamento ou tratamento em questão, 27,8% dos usuários do GA
responderam que sim, os usuários do GB mostraram maior interesse (44,6%). Em
ambos os grupos a maior dúvida apresentada foi sobre as reações adversas que o
medicamento poderia causar, seguida pelas interações medicamentosas, como
tomar o medicamento e por quanto tempo deveriam fazer uso do mesmo.
Testes exato de Fisher foram aplicados para verificar a relação das variáveis
com o tipo de atendimento (Tabela 8). A partir da análise dos valores p obtidos,
conclui-se que há evidencias de que os usuários da Saúde da Família compreendem
melhor todas as variáveis avaliadas, exceto o modo de administração do
medicamento, que pode ser considerado equivalente nas duas formas de
atendimento.
Tabela 8 – Comparação entre as respostas obtidas no instrumento de avaliação da compreensão da
prescrição médica pelo paciente. Ribeirão Preto- SP, 2016.
Modelo de atendimento
Estratégia de Saúde da
básico tradicional - GA
Família – GB
Acha
Variáveis
Não
Acha
Não
Valor p*
Sabe
Sabe
que
sabe
que sabe
sabe
sabe
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
n
%
Nome do medicamento 446 47,9 483 51,8 3
0,3 84 69,4 37 30,6 0
0
<0.01
Indicação terapêutica
774 83 96 10,3 62 6,7 113 93,4 6
5
2 1,7
<0.01
Dose
203 21,8 637 68,3 92 9,9 39 32,2 77 63,6 5 4,1
<0.01
Horários de
722 77,5 48 5,2 162 17,4 115 95
2 1,7 4 3,3
<0.01
administração
Duração do tratamento 505 54,2 382 41 45 4,8 119 98,3 2 1,7 0
0
<0.01
Modo de
889 95,4 6
0,6 37
4
120 99,2 0
0
1 0,8
0,17
administração
Conduta em caso de
176 18,9 659 70,7 97 10,4 82 67,2 26 21,5 13 10,7
<0.01
esquecimento
Interações
90 9,7 739 79,3 103 11,1 32 26,4 76 62,8 13 10,7
<0.01
Reações adversas
161 17,3 749 80,4 22 2,4 48 39,7 71 58,7 2 1,7
<0.01
*Valores p obtidos de teste exato de Fisher; n – número de participantes; % - porcentagem; GA – grupo
A; GB – grupo B
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No que diz respeito à relação da compreensão do paciente com a sua idade,
a pontuação média de compreensão obtida pelos entrevistados com faixa etária de
até 30 anos foi de 6,6 pontos (DP= 2,2), para aqueles com idade entre 31 e 64 anos,
a pontuação foi de 7,3 (DP= 2,4), os entrevistados com idade acima de 64 anos
pontuaram em média 6,5 (DP= 2,4). Utilizando testes de hipóteses baseados na
distribuição beta-binomial para a comparação entre médias, há evidências de que os
indivíduos com idade entre 31 e 64 anos compreendem melhor a sua prescrição
médica do que aqueles com até 30 anos ou com mais de 64 anos (valores p <0,01).
Não há evidência de que os indivíduos mais jovens (até 30 anos) possuam
compreensão distinta da dos indivíduos mais idosos (acima de 64 anos). A Figura 12
expõe a associação entre nível de compreensão e idade.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Nível bom
Nível regular
Nível insuficiente

Até 30 anos

Entre 31 e 64 anos

Igual ou acima de 65
anos

Figura 12. Representação gráfica do nível de compreensão do paciente sobre a sua prescrição
médica nas diferentes faixas etárias dos participantes

Em referência à associação entre sexo e compreensão do paciente, os
participantes do sexo masculino obtiveram uma média de 6,8 pontos (DP= 2,7), para
o sexo feminino o valor foi de 6,9 (DP= 2,3). O modelo beta-binomial foi novamente
aplicado, de forma que não demonstrou existência de tal associação (p = 0,73).
Acerca da relação entre escolaridade e compreensão do paciente, o modelo
beta-binomial evidenciou que quanto maior a escolaridade, maior a compreensão
(p< 0,01). As médias calculadas para cada nível de escolaridade podem ser
observadas na Tabela 9.

56
Tabela 9 – Médias da compreensão do paciente sobre a sua prescrição médica nos diferentes níveis
de escolaridade. Ribeirão Preto- SP, 2016.
Escolaridade

n

Média da
compreensão
do paciente

DP

Nunca frequentou escola

55

6,02

2,20

2

11

Ensino fundamental (completo ou não)

668

6,73

2,37

0

13

Ensino médio (completo ou não)

270

7,34

2,39

0

13

Ensino superior/PG (completo ou não)

60

7,88

2,68

1

13

Pontuação Pontuação
mínima
Máxima

n – número de participantes; DP – desvio padrão.

A compreensão do paciente também apresentou associação com o número
de medicamentos prescritos (modelo beta-binomial, p< 0,01). Há evidências de que
quanto maior o número de medicamentos contidos na prescrição, menos o paciente
conhece o seu tratamento.

4.6

Complexidade da farmacoterapia

Para a análise da complexidade farmacoterapêutica foram excluídas
prescrições que continham ao menos um medicamento com posologia ausente, pois
a sua falta impossibilita o cálculo correto do ICFT. Desta forma, serão apresentados
a seguir os resultados da avaliação da complexidade farmacoterapêutica, por meio
da aplicação do ICFT, de 1.009 prescrições de medicamentos, sendo 889 oriundas
do GA e 120 do GB. Estas prescrições são resultantes da exclusão de 4,2 % do total
de 1.053 prescrições inicialmente tabuladas, totalizando 44 prescrições excluídas.
A complexidade apresentou uma média de 12,6 pontos no GA (DP= 9,4),
atingindo um máximo de 67,5 pontos e um mínimo de 2,0 pontos. No GB a média foi
de 11,8 pontos (DP = 8,3), com pontuação máxima de 47 e mínima de 2,0 (Tabela
10).
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Tabela 10 – Resultados gerais da análise da complexidade farmacoterapêutica das prescrições de
medicamentos. Ribeirão Preto- SP, 2016.
Modelo de
Estratégia de Saúde
Complexidade
atendimento básico
Total
da Família – GB
tradicional - GA
Total de prescrições de medicamentos
analisadas
889
120
1009
Amplitude do ICFT na amostra
65,5
45
65,5
ICFT médio

12,6 (DP = 9,4)

11,8 (DP = 8,3)

ICFT mínimo

2

2

12,5
2

ICFT máximo
67,5
47
GA – grupo A; GB – grupo B; ICFT – Índice de Complexidade da Farmacoterapia.

67,5

A Tabela 11 expõe estes resultados de maneira agrupada. Cerca de metade
das prescrições coletadas obtiveram um índice de complexidade inferior ou igual a
dez pontos.
Tabela 11 - Prescrições de medicamentos distribuídas de acordo com a complexidade
farmacoterapêutica nos dois modelos de atendimento da Atenção Primária à Saúde. Ribeirão PretoSP, 2016.
Modelo de atendimento básico
Estratégia de Saúde da Família – GB
tradicional - GA
Valor do ICFT
Nº de
Nº de
% % acumulada
%
% acumulada
prescrições
prescrições
172
19,3
19,3
19
15,8
15,8
Até 5 pontos
Entre 5,5 e 10 pontos
Entre 10,5 e 15
pontos
Entre 15,5 e 30
pontos
Entre 30,5 e 45
pontos

273

30,7

50,1

49

40,8

56,7

193

21,7

71,8

23

19,2

75,8

207

23,3

95,1

23

19,2

95

34

3,8

98,9

5

4,2

99,2

10
1,1
100
1
0,8
100
Acima de 45 pontos
Total
889
100
100
120
100
100
GA – grupo A; GB – grupo B; ICFT – Índice de Complexidade da Farmacoterapia; % - porcentagem.

Em relação a cada uma das seções deste Índice, verificou-se que a seção B
(frequência de tomada dos medicamentos) foi a que mais contribuiu para o aumento
da complexidade farmacoterapêutica, a média foi de 6,2 pontos no GA e 5,9 pontos
no GB. Para a seção C (informações adicionais) a pontuação média encontrada foi
4,1 pontos no GA e 3,8 pontos no GB. A seção A (forma farmacêutica) foi a que
menos contribuiu para a complexidade, com um valor médio de 2,3 pontos no GA e
2,1 pontos no GB (Tabela 12).
É oportuno referir ainda que a forma farmacêutica mais utilizada por ambos os
grupos foi comprimido/cápsula, seguida pelas formulações líquidas. A frequência de
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tomada do medicamento mais usual nos dois grupos foi “uma vez por dia”, seguida
pela frequência de “12 em 12 horas”. As informações adicionais mais prevalentes
em ambos os grupos foram “tomar/usar em horário específico” e “relação com
alimento”.
Após a aplicação do ICFT, testes t de Student foram realizados para
comparar as médias de complexidade obtidas nos grupos, no total e em cada seção.
Não

há

evidência

de

diferenças

entre

as

médias

de

complexidade

farmacoterapêutica dos modelos de atendimento da APS (Tabela 12).
Tabela 12 – Resultados da análise comparativa de cada seção que compõem o ICFT. Ribeirão PretoSP, 2016.
Modelo de atendimento básico
Estratégia de Saúde da
tradicional - GA
Família – GB
Valor p*
Média DP Mínimo Máximo Média DP Mínimo Máximo
Seção A
Seção B
Seção C

2,3
6,2
4,1

2
5
3,6

1
0
0,5

15
23
30,5

2,1
5,9
3,8

2,1
4,3
3,1

1
0
1

15
17
23

0,48
0,44
0,24

Total ICFT
12,6 9,4
2
67,2
11,8 8,3
2
47
0,31
*Valores p obtidos de testes t de Student; GA – grupo A; GB – grupo B; ICFT – Índice de
Complexidade da Farmacoterapia; DP – desvio padrão.

Para avaliar a relação entre o número de medicamentos prescritos e a
complexidade, calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson. O resultado
obtido foi o valor r de 0,93 (p < 0,01), portanto há uma correlação positiva muito forte
entre o número de medicamentos e a complexidade farmacoterapêutica. Com estes
dados é possível afirmar que quando aumenta o número de medicamentos
prescritos, também aumenta a complexidade da farmacoterapia.
O maior valor registrado para o índice de complexidade (67,5 pontos) foi
registrado no participante usuário do número máximo de medicamentos prescritos
(n= 20). Da mesma forma, o menor valor de complexidade registrado (dois pontos)
também foi proporcional ao número mínimo de medicamentos prescritos (n=1).
Estes dados confirmam a correlação obtida. Ademais, houve diferença nos valores
do ICFT entre participantes utilizando o mesmo número de medicamentos, este fato
indica a importância de outros fatores no cálculo do índice. A média do ICFT e sua
dispersão considerando intervalo de confiança de 95% exibe superposição de
resultados (Tabela 13), o que fundamenta a existência de diferentes complexidades
para tratamentos com o mesmo número de medicamentos. Na Tabela 13 ainda é
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possível observar o aumento da dispersão com aumento do número de
medicamentos prescritos
Tabela 13 – Número de medicamentos prescritos e complexidade da farmacoterapia. Ribeirão PretoSP, 2016.
Nº de medicamentos
n
ICFT
IC 95%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

215
210
146
116
99
62
56
34
29

4,2
7,4
10,3
12,5
16,1
17,9
21,3
24,2
29,1

2,5 - 5,9
5,1 - 9,7
7,3 - 13,3
9,2 - 15,8
11,9 - 20,3
14,3 -21,5
16,9 - 25,7
18,8 - 29,6
22,8 - 35,4

14
9

32,5
35,9

27,9 - 37,1
29,8 - 42,0

6
4

34,6
47,2

29,6 - 39,5
40,8 - 53,6

2
44
3
59,2
1
53
1
58
2
57,2
Total
1009
12,5
n – número de participantes; ICFT – Índice de Complexidade da Farmacoterapia;
de confiança de 95%.
15
16
17
20

37,6 - 50,4
55,6 - 62,8
42,7 - 71,7
3,2 - 21,8
IC 95% - intervalo

Na avaliação da relação entre a idade dos participantes e a complexidade da
prescrição, também mediante cálculo do coeficiente de correlação de Pearson,
obteve-se o valor r de 0,28 (p < 0,01). Este valor indica uma correlação desprezível,
ou seja, não é possível afirmar que a complexidade aumenta de acordo com a idade.
As complexidades são semelhantes em diferentes idades.
Em relação ao sexo, a média do ICFT para os participantes do sexo
masculino (n = 234) foi de 12,4 (DP = 7,9), para as participantes do sexo feminino (n
= 775) a média atingida foi de 12,6 (DP = 9,6). Pela aplicação do teste t de Student
para comparação entre médias (p = 0,83), não há evidências de diferenças entre as
médias de complexidade farmacoterapêutica nos diferentes sexos.
Ao avaliar a escolaridade dos participantes e a complexidade da prescrição,
obteve-se um valor p < 0,01 no teste ANOVA, indicando que as variâncias para
complexidade são diferentes nos grupos de escolaridade (nunca frequentou a
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escola; ensino fundamental – completo ou não; ensino médio – completo ou não;
ensino superior – completo ou não). Para verificar quais pares de grupos diferem,
comparações post-hoc foram necessárias. Desta forma, o teste de Tukey,
evidenciou diferenças entre todas as classes de escolaridade, exceto entre ensino
médio e ensino superior.
Investigou-se também a correlação entre a compreensão do paciente sobre a
sua prescrição e a complexidade farmacoterapêutica. Por meio do cálculo do
coeficiente de correlação de Pearson obteve-se o valor r de -0,12 (p < 0,01),
indicando, portanto, correlação negativa desprezível. Desta forma, neste estudo não
foram encontradas fortes evidências de que a compreensão do paciente diminui
conforme a complexidade farmacoterapêutica aumenta.

4.7

Interações medicamentosas

Dentre o universo de prescrições de medicamentos coletadas, aquelas que
continham apenas um único medicamento foram excluídas da análise de interações
medicamentosas potenciais, por não apresentarem tal risco. Totalizou-se 836
prescrições passíveis de interação, sendo 744 advindas do GA e 92 do GB.
Constatou-se 2.037 possíveis interações medicamentosas (340 distintas),
entre elas, 1.865 estavam presentes nas prescrições do GA, contabilizando uma
média de 2,5 interações por prescrição médica (DP = 3,9). O número máximo
encontrado em uma única prescrição do GA foi de 34 interações potenciais. Nas
prescrições do GB estavam presentes 172 possíveis interações, resultando em uma
média de 1,9 interações por prescrição médica (DP = 2,6). O número máximo
encontrado foi de 11 interações potenciais em uma única prescrição deste grupo.
Com o intuito de comparar tais resultados, aplicou-se o modelo beta-binomial para
comparação entre médias (p < 0,05), indicando evidências de que na Estratégia de
Saúde da Família há um número menor de interações medicamentosas potenciais
por prescrição.
No tocante à presença de interações potencias, em ambos os grupos mais da
metade das prescrições analisadas apresentaram ao menos uma interação (57,8%
das prescrições do GA e 56,5% das receitas do GB). O teste exato de Fisher não
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apontou diferença significativa entre os dois modelos de atendimento da APS (p =
0,83), de forma que não foram encontradas evidências de que a ESF possua uma
frequência menor prescrições passíveis de interação.
Para verificar a associação entre o número de interações medicamentosas e
o número de medicamentos prescritos aplicou-se o modelo beta-binomial para
comparação entre médias (p < 0,01), evidenciando que tal associação é positiva. A
Figura 13 mostra o aumento da incidência de interações medicamentosas potenciais
conforme o número de medicamentos prescritos também aumenta. Entre todas as
prescrições que apresentaram ao menos uma interação medicamentosa potencial,
61,8% delas caracterizavam polifarmácia. Todas as prescrições contendo nove ou
mais medicamentos apresentaram interações.

100%
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70%
60%

Ausencia de interação
medicamentosa

50%
86,9

40%

71,8

Presença de interação
medicamentosa

30%
20%
10%

35,5
18,7

0%
2

3

4

5 ou mais

Figura 13. Relação entre o número medicamentos prescritos por prescrição e a presença de ao
menos uma interação medicamentosa potencial

Em relação à classificação das potenciais interações medicamentosas
encontradas no estudo, a maioria possui gravidade moderada (Tabela 14) e bom
grau de embasamento científico (Tabela 15).
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Tabela 14 – Classificação da gravidade das interações medicamentosas encontradas nos dois
modelos de atendimento da Atenção Primária à Saúde. Ribeirão Preto- SP, 2016.
Gravidade da interação
medicamentosa

Modelo de
atendimento básico
tradicional - GA

Estratégia de Saúde
da Família - GB

Total

n

%

n

%

n

%

7

0,4

1

0,6

8

0,4

Importante

258

13,8

24

14,0

282

13,8

Moderada

1547

82,9

143

83,1

1690

83,0

Secundária

52

2,8

4

2,3

56

2,7

Desconhecida

1

0,1

0

0,0

1

0,0

1865

100,0

172

100,0

2037

100,0

Contraindicada

Total

GA – grupo A; GB – grupo B; n – número de participantes; % - porcentagem.

Tabela 15 – Classificação do grau de embasamento científico das interações medicamentosas
encontradas nos dois modelos de atendimento da Atenção Primária à Saúde. Ribeirão Preto- SP,
2016.
Grau de embasamento
científico

Modelo de
atendimento básico
tradicional- GA

Estratégia de Saúde
da Família - GB

Total

n

%

n

%

n

%

Excelente

141

7,6

15

8,7

156

7,7

Bom

941

50,5

93

54,1

1034

50,8

Razoável

782

41,9

64

37,2

846

41,5

1

0,1

0

0,0

1

0,0

1865

100,0

172

100,0

2037

100,0

Desconhecido
Total

GA – grupo A; GB – grupo B; n – número de participantes; % - porcentagem.

Os medicamentos mais envolvidos em interações potenciais incluem os
medicamentos que atuam no sistema cardiovascular (diuréticos, inibidores da
Enzima Conversora de Angiotensina, bloqueadores do canal de cálcio, betabloqueadores,

hipolipemiantes,

fármacos

que

atuam

no

sistema

renina-

angiotensina), os anti-inflamatórios não esteroidais, os antidiabéticos e os
antiácidos. As associações com potencial para desenvolver interações mais
encontradas no estudo estão expostas na Tabela 16.
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Tabela 16 - Interações medicamentosas potenciais mais encontradas e suas classificações em
prescrições provenientes dos dois modelos de atendimento da Atenção Primária à Saúde. Ribeirão
Preto- SP, 2016.
Interação
medicamentosa

Modelo de
Estratégia de
atendimento básico Saúde da Família Embasamento
Gravidade
tradicional - GA
GB
científico
n

%

n

%

83

4,5

12

7,0

Moderada

Bom

AAS + Hidroclorotiazida
Hidroclorotiazida +
Metformina

70

3,8

10

5,8

Moderada

Bom

64

3,4

4

2,3

Moderada

Razoável

AAS + Enalapril

61

3,3

9

5,2

Moderada

Excelente

Enalapril + Metformina

60

3,2

4

2,3

Moderada

Razoável

AAS + Losartana

54

2,9

4

2,3

Moderada

Bom

Anlodipino + AAS

52

2,8

8

4,7

Moderada

Bom

Anlodipino + Sinvastatina
Hidroclorotiazida +
Propranolol

49

2,6

5

2,9

Importante

Bom

43

2,3

4

2,3

Moderada

Razoável

Omeprazol + Propranolol

38

2,0

2

1,2

Moderada

Razoável

Levotiroxina + Omeprazol
Insulina NPH +
Metformina
Glibenclamida +
Hidroclorotiazida
Levotiroxina +
Sinvastatina

36

1,9

6

3,5

Moderada

Bom

36

1,9

2

1,2

Moderada

Razoável

35

1,9

2

1,2

Moderada

Razoável

32

1,7

4

2,3

Moderada

Bom

Outros

1152

61,8

96

55,8

-

-

Enalapril +
Hidroclorotiazida

1865
100,0
172
100,0
Total
AAS - ácido acetilsalicílico; n - número de participantes; % - porcentagem; GA – grupo A; GB – grupo
B.
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5.

DISCUSSÃO

Antes de iniciar a discussão dos resultados propriamente ditos, é oportuno
reiterar que na literatura não foi encontrado nenhum outro trabalho que compare
variáveis da prescrição médica nos dois modelos de atendimento da Atenção
Primária à Saúde do SUS. Ademais, até o presente momento, esse é o único estudo
que relaciona a compreensão do paciente sobre a sua prescrição com o tipo de
atendimento da APS recebido.
Essa abordagem diferenciada possibilitou traçar um panorama geral da
prescrição de medicamentos e da compreensão do paciente na APS, identificar
problemas relacionados à receita de medicamentos e associar a presença destes
problemas com o tipo de atendimento recebido pelo paciente.
Ainda é importante ressaltar algumas características do delineamento
metodológico adotado neste estudo: o modelo transversal. Os estudos transversais
equivalem a uma fotografia da população, dado que os indivíduos estudados são
observados uma única vez, refletindo o que acontece no instante da realização do
estudo. Esta característica confere uma vantagem a este tipo de metodologia:
facilidade operacional (rapidez de execução, tamanhos amostrais maiores, custos
reduzidos). Contudo, o modelo transversal impossibilita o estabelecimento de
relação causal entre as variáveis analisadas e os desfechos, esta limitação
metodológica restringe a sua capacidade analítica (PASSOS; RUFFINO-NETO,
2011).
Apesar das restrições, estudos transversais permitem verificar a existência de
associações, funcionando como ótimos geradores de hipóteses para estudos
analíticos, além de serem muito úteis para o conhecimento da distribuição de
variáveis em uma população (PASSOS; RUFFINO-NETO, 2011).
A estratégia adotada para o preenchimento dos instrumentos de coleta de
dados, na qual o próprio entrevistador preenche os formulários, permitiu que
indivíduos com diferentes graus de instrução fossem incluídos no estudo,
especialmente os analfabetos. O autopreenchimento obrigaria a exclusão destes
indivíduos, que são uma parcela significativa de usuários do sistema de saúde. Além
disso, a exclusão de analfabetos e indivíduos menos instruídos acarretaria em um
resultado ilusório da compreensão do paciente sobre a sua prescrição, dado o fato
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de que estes indivíduos podem apresentar maior grau de dificuldade para
compreender o seu tratamento e são justamente aqueles que necessitam de grande
suporte da equipe de saúde, podendo evidenciar as vantagens e resultados deste
suporte. Ademais, o preenchimento pelo entrevistador permite que ele esclareça
dúvidas dos participantes sobre as perguntas e consiga respostas mais precisas,
além de diminuir a perda de informações (MARCONI; LAKATOS, 2003).
Uma limitação desta forma de preenchimento é a possibilidade do
entrevistador induzir a resposta do entrevistado ao explicar uma pergunta, portanto,
para realizar as entrevistas é necessário que o pesquisador esteja muito
familiarizado com o instrumento de pesquisa. Também existe o risco de que o
entrevistador perca o foco central do instrumento, voltando-se para outros tipos de
assunto e, consequentemente, aumentando o tempo da pesquisa. Ademais, devido
à presença do entrevistador, o entrevistado pode se sentir desconfortável e inseguro
para responder as perguntas (MARCONI; LAKATOS, 2003). Tais limitações foram
reduzidas nesta pesquisa pela realização do estudo piloto, especialmente no que se
refere ao treinamento do entrevistador e à adequação das perguntas do instrumento.
Mesmo optando-se pela forma de preenchimento que possibilita a inclusão de
indivíduos analfabetos e pouco instruídos, mais da metade das pessoas abordadas
não se encaixaram nos critérios de inclusão. Este grande número de indivíduos não
elegíveis é justificável principalmente pela quantidade de pessoas que vão até as
farmácias a fim de adquirir medicamentos para terceiros. Soma-se a isso a presença
de um elevado número de indivíduos portando prescrições advindas do serviço
particular de saúde, mas que retiram os seus medicamentos nas farmácias do SUS.
Esta dispensação é realizável por efeito da Portaria nº 58 de 2010 (RIBEIRÃO
PRETO, 2010), a qual instituiu que os medicamentos disponíveis na REMUME
podem ser fornecidos gratuitamente a todos os residentes do município que tenham
passado por consulta nos serviços de saúde, público ou privado, de Ribeirão PretoSP.
O tempo de entrevista variou bastante, o que é justificável pelas diferenças
entre os participantes. As características individuais que favoreceram o aumento da
duração da entrevista foram: maior interesse no assunto, mais tempo disponível,
baixo grau de instrução e idade avançada. O tempo médio de duração da entrevista
foi de dez minutos.
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5.1

Caracterização da amostra

Conforme informação obtida pelo Censo IBGE 2010, a população de
Ribeirão Preto- SP apresenta predomínio do sexo feminino, representado por
51,95% da população total. Neste estudo o predomínio foi ainda maior (77,5%)
(Tabela 2), em outro estudo realizado em Ribeirão Preto- SP esta proporção
também foi elevada (67,7%) (MORELLO, 2014).
A alta prevalência de mulheres nos atendimentos da Atenção Primária à
Saúde é um dado corrente em publicações científicas (COUTO et al., 2010;
FIGUEIREDO, 2005; FIGUEIREDO, 2008; GOMES; NASCIMENTO; ARAÚJO,
2007). Isto se deve às mulheres serem conhecidamente mais atentas aos sinais e
sintomas de doenças e por buscarem mais frequentemente os serviços de saúde
para realizar consultas, exames de rotina, prevenção e pré-natal, além da
necessidade de renovação das prescrições de contraceptivos (COUTO et al., 2010;
MADUREIRA; CAPITANI; CAMPOS, 1989). Em contrapartida, os homens em geral
buscam os serviços de saúde apenas quando apresentam algum sintoma de doença
(COUTO et al., 2010). Dado o fato de que as USB e USF não realizam atendimento
emergencial e precisam encaminhar os pacientes para outros níveis de atenção
quando a doença se encontra agravada, a prevalência feminina nessas Unidades de
Saúde é ainda maior do que nos serviços de saúde de forma generalizada.
Alguns estudos ainda apontam que muitos homens consideram os serviços
da APS como um espaço feminilizado, voltado ao atendimento de mulheres,
crianças e idosos, e composto por uma equipe de saúde também constituída, em
sua maioria, por mulheres (FIGUEIREDO, 2008; GOSMES, NASCIMENTO,
ARAÚJO, 2007). Há ainda relatos de que a APS exige paciência para aguardar em
filas de espera, o que afasta os homens destes espaços (GOSMES, NASCIMENTO,
ARAÚJO, 2007).
A participação dos homens no mercado de trabalho, que ainda é
predominante, também restringe o acesso aos serviços da APS. O horário de
funcionamento da maioria dos serviços não atende à demanda dos homens, porque
coincidem com o horário de trabalho (COUTO et al., 2010). Ainda pela falta de
tempo e impaciência, os homens que frequentam a APS solicitam a terceiros que
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retirem seus medicamentos na farmácia da Unidade, este fato também pode ter
contribuído para a baixa prevalência de homens na população desta pesquisa.
Com relação à idade, a proporção de idosos encontrada no estudo (42%)
também foi superior aos dados divulgados pelo IBGE para Ribeirão Preto- SP
(12,57% de indivíduos com 60 aos ou mais), entretanto foi próxima ao valor
encontrado no estudo de Morello (2014) (38,5%), realizado no mesmo município. A
prevalência de idosos em serviços de saúde é um achado comum, pois esta faixa
etária procura com frequência estes serviços, em especial as consultas de
acompanhamento da APS, uma vez que convivem com doenças crônicas e utilizam
um grande número de medicamentos (SILVA JÚNIOR. et al., 2003).
A faixa etária dos usuários das USF, quando comparada aos usuários das
UBS, mostra-se um pouco melhor distribuída. O mesmo dado foi observado no
estudo de Goldbaum et al. (2005). Isso pode ser um indicador de que a ESF está
conseguindo abranger e atender as famílias como um todo, distribuindo mais
adequadamente a atenção à saúde, mas ainda priorizando aqueles mais
necessitados.
Segundo dados do IBGE (2010), a população predominante no município é
de cor branca (69,76%) seguida pela cor parda (22,83). Estes dados se assemelham
aos encontrados no estudo (73,5% brancos; 15,2% pardos).
O baixo nível socioeconômico é uma característica de ambos os grupos do
estudo, caracterizado por baixa renda e escolaridade. A porcentagem da população
ribeirão-pretana considerada pobre é de 11,32% (IBGE, 2010), na população deste
estudo 27,3% dos indivíduos são classificados como pobres. A situação de pobreza
acima da média municipal era esperada, pois o estudo exclui indivíduos usuários da
rede de saúde suplementar. Uma das propostas do SUS é justamente oferecer
cobertura às parcelas mais pobres da população e diminuir a iniquidade nos serviços
de saúde. A renda é ainda inferior no GB, o que pode ser justificado pelas USF
estarem localizadas em distritos em que a população é consideravelmente mais
pobre. Os bairros dos distritos norte e oeste são as áreas mais carentes do
município, ressalta-se que no distrito oeste localizam-se as maiores favelas de
Ribeirão Preto- SP (ROZA; CACCIA-BAVA; MARTINEZ, 2012).
Quanto à escolaridade, a proporção de participantes que concluíram o
ensino fundamental ou mais (48,3%) foi inferior à taxa municipal (67,1%) (IBGE,
2010). A alta prevalência de participantes de baixa renda e de idosos pode ter
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contribuído para a diminuição da escolaridade, pois eles geralmente apresentam
menos anos de estudo. A proporção de usuários da Saúde da Família que nunca
frequentou a escola (8,3%) é consideravelmente maior do que no GA. Ao atender
indivíduos com baixa ou nenhuma escolaridade, a ESF está contribuindo para a
equidade em saúde (GOLDBAUM et al., 2005).
Em relação à situação profissional, a proporção de indivíduos ocupados no
município foi estimada em 49,7% (IBGE, 2010). Neste estudo, os indivíduos que
trabalham compreendem apenas 33,9%. O valor obtido é justificável devido ao fato
de que a situação profissional da maior parte da população estudada foi classificada
como aposentado ou pensionista, o que condiz com a alta proporção de idosos
participantes.
Quanto à situação conjugal, estima-se que 49,7% da população de Ribeirão
Preto- SP com idade igual ou superior a 10 anos vive em união conjugal (IBGE,
2010). Este estudo refere um valor superior (55,4%), o que pode ser resultado da
inclusão apenas de indivíduos acima de 18 anos. Os dados obtidos assemelham-se
aos encontrados por Morello (2014).
Os resultados sociodemográficos acima descritos coincidem com dados
apontados na literatura sobre a de utilização da APS (TRAVASSOS et al., 2002). A
semelhança dos dois grupos do estudo no que diz respeito às variáveis
sociodemográficas é notável, tendo como única exceção a escolaridade. A
metodologia de amostragem adotada permite que as áreas estudadas reflitam
características gerais dos distritos em que se localizam, o que favoreceu a obtenção
de duas amostras com elevado grau de comparabilidade, fortalecendo a validade
interna e externa do estudo.

5.2

Requisitos legais das prescrições

A ausência de informações nas prescrições é responsável por grande parte
dos erros de medicação (BEJAMIN, 2003). A inconformidade da prescrição com os
itens exigidos pela lei pode acarretar prejuízos ao paciente, no âmbito da saúde e
financeiro.
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A dispensação de medicamentos em farmácias comunitárias é efetuada a
partir de prescrições manuais, eletrônicas ou mistas. Dentre estas, a manual é a
principal responsável pela problemática das prescrições incompletas, ilegíveis ou
pouco legíveis (SILVA, 2012). Os pesquisadores Rosa e Perini (2003) constataram
que, quando comparadas às prescrições eletrônicas, as manuais apresentam 6,3
vezes mais chance de apresentarem problemas e as mistas um risco 3,5 vezes
maior. Portanto, uma medida interessante para diminuir os erros de prescrição é o
emprego da prescrição eletrônica.
No mercado existem programas computacionais para a prescrição eletrônica
de medicamentos, alguns deles ainda informam possíveis erros (interações
medicamentosas, erros de dosagem, entre outros) e só permitem a emissão da
prescrição após todos os campos estarem devidamente preenchidos (KAWANO et
al., 2006).
O modelo de prescrição eletrônica foi adotado pela SMS-RP, porém este
estudo atesta que muitos prescritores, atuantes nos dois modelos de atendimentos
da APS, ainda não aderiram a esta ferramenta. No GB a prescrição manual ainda é
a forma predominante (54,5%), o que justifica o número maior de prescrições pouco
legíveis encontrado neste grupo (21,5%). No GA a prescrição manual também é
amplamente utilizada (39,4%).
Entre os principais motivos alegados pela SMS-RP para a falta de adesão à
prescrição eletrônica estão: muitos prescritores consideram a emissão manual mais
rápida, dificuldade em utilizar computadores por parte dos prescritores; a alta
rotatividade de profissionais dificulta o treinamento; falta de conscientização do
prescritor de que a receita de medicamentos é uma importante ferramenta para
garantir o URM.
Computadores e um programa computacional para emissão de prescrição
estão disponíveis em todas as Unidades de Saúde do município desde 2013. Se o
cadastro do paciente estiver corretamente preenchido na Unidade de Saúde, o
programa computacional em uso preenche automaticamente as informações do
paciente, do prescritor e a data de emissão, além de não permitir a emissão caso os
campos “nome do medicamento”, “dose”, “forma farmacêutica”, “unidade” e “via de
administração” não estejam devidamente preenchidos. O uso desta ferramenta
evitaria a ausência de informações nas prescrições e a ilegibilidade, colaborando
para o URM.
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Apesar de trazer resultados muito positivos, a prescrição eletrônica ainda é
passível de erros e exige atenção do prescritor, do profissional responsável pela
dispensação e do paciente. Alguns exemplos de erros desta modalidade de
prescrição foram encontrados no GA: o prescritor, por distração, utilizou o cadastro
do paciente atendido anteriormente para emitir a prescrição do paciente atual,
resultando em uma prescrição nomeada a outra pessoa; uma prescrição continha o
nome de um medicamento na forma comprimido com posologia de um líquido; em
muitos casos o cadastro do paciente na Unidade não estava completo, resultando na
ausência do endereço do paciente na receita.
A prescrição de medicamentos é um documento muito importante na relação
entre o prescritor e o beneficiário, sendo uma indicação individual e intransferível.
Portanto, a receita deve conter informações específicas sobre o paciente a qual foi
emitida. A falta de identificação do paciente pode acarretar no comprometimento do
contato da farmácia após a dispensação, caso seja necessário. Informações sobre o
prescritor também são exigidas, a falta de identificação pode dificultar o contato do
paciente e do farmacêutico com o prescritor para esclarecimento de dúvidas,
conduzindo a possíveis falhas farmacoterapêuticas. A presença de informações
sobre o prescritor ainda constitui uma possibilidade concreta de responsabiliza-lo em
casos de erro médico. Ademais, a falta de informações sobre o prescritor e sobre o
paciente facilita a ocorrência de fraudes e falsificações, promovendo o uso abusivo
ou ilícito de medicamentos (SILVA, 2012).
Em relação a estas informações, o nome do paciente estava presente em
todas as prescrições coletadas, entretanto o endereço foi um item faltante em mais
da metade das prescrições dos dois grupos (59,8% GA; 62,8% GB). Informações
sobre o prescritor estavam contidas na maioria das prescrições de ambos os grupos,
exceto o endereço (ausente em 17,4% das receitas do GA).
A presença de rasuras e/ou emendas também é um fator que colabora com a
prática de fraudar receitas de medicamentos, há evidências de que esta prática é
mais comum nas prescrições do modelo de atendimento básico tradicional (GA),
sendo cerca de três vezes mais frequente do que na Saúde da Família.
O GB apresenta superioridade na presença das variáveis legais referentes ao
medicamento: forma farmacêutica, dose, posologia completa, via de administração e
duração do tratamento. Estas informações representam a decisão diagnóstica do
prescritor e a conduta adequada que o paciente deve ter (SILVA, 2012).
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Um mesmo medicamento pode ser comercializado em diferentes formas
farmacêuticas e doses. A ausência destes itens em uma prescrição dificulta a
dispensação e pode favorecer a troca do medicamento indicado pelo prescritor,
promovendo a ineficácia do tratamento por subdosagem ou até em uma intoxicação
resultante de dosagem excessiva (LYRA JUNIOR et al., 2004). Em ambas as
situações o usuário do medicamento é prejudicado, pois não recebe o benefício
clínico esperado.
Sobre a posologia, a sua ausência ou incompletude pode gerar dúvidas sobre
o tratamento e acarretar prejuízos farmacoterapêuticos, uma vez que omite
informações importantes para o uso correto do medicamento em questão, tais como:
horários de tomada, uso concomitante com alimentos, modo de preparo e número
de tomadas ao dia. Quando a posologia não é clara, é fundamental que o
farmacêutico entre em contato com o profissional prescritor para maiores
esclarecimentos, barrando possíveis erros (AZEVEDO et al., 2011).
A respeito da via de administração, a sua presença é indispensável em uma
prescrição. Um mesmo princípio ativo pode compor medicamentos com diferentes
vias de administração, de forma que o medicamento incorreto pode ser dispensado.
Outro risco potencial é o usuário administrar o medicamento por uma via
contraindicada, expondo-se a danos que podem ser letais.
Quanto ao item “duração do tratamento”, a sua omissão pode acarretar a
interrupção do tratamento antes do período adequado, resultando em inefetividade
terapêutica. No caso dos antimicrobianos, a ausência deste item pode levar ao
desenvolvimento de resistência microbiana e trazer graves danos à saúde do
paciente (SILVA, 2012).
O destaque do GB no tocante à presença das variáveis legais referentes ao
medicamento citadas acima é uma importante contribuição para diminuir os erros de
medicação e promover o URM na ESF. Convêm reiterar que a ausência de itens
relacionados ao medicamento em uma prescrição afeta diretamente a compreensão
do paciente e pode acarretar problemas na utilização do medicamento, prejuízo
terapêutico, tratamentos inefetivos e desperdícios, portanto são as fontes de erro de
prescrição mais preocupantes (MASTROIANNI, 2009; SILVA, 2012).
Em relação à expiração da data de emissão, presente em ambos os grupos,
pode ser um indicativo da dificuldade do usuário em agendar um retorno ao médico
para uma nova consulta de acompanhamento. A origem e datação das prescrições
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são exigidas por lei, visto que a receita constitui um documento de valor jurídico
(SILVA, 2012). Além disso, a existência de um período de validade para as
prescrições de medicamentos assegura que o paciente irá retornar ao médico para
reavaliar o seu quadro clínico antes de prosseguir com o tratamento.
A alta incidência de escrita abreviada nas prescrições dos dois grupos
(98,1%) é preocupante para a segurança dos usuários da APS. A média de
abreviaturas por prescrição é superior no GA. Valor similar (97,26%) foi encontrado
na análise de 1.062 prescrições de usuários do SUS município de Ouro Preto- MG
(EV; GUIMARÃES; CASTRO, 2008).
A legislação exige que as prescrições de medicamentos não contenham
nenhum tipo de abreviatura, sigla ou símbolo, dado que diversos estudos atestaram
que abreviações podem causar dúvidas e interpretações errôneas na dispensação e
utilização

do

medicamento

e,

consequentemente,

conduzir

a

erros

(EV;

GUIMARÃES; CASTRO, 2008; ISMP, 2015; SILVA, 2012).
É evidente que, por economizar tempo e simplificar a redação, a emissão de
prescrições abreviadas ainda é uma realidade. Sabe-se que receita médica sem
abreviaturas é o ideal a ser perseguido, mas este estudo indica que isto ainda é
difícil de ser alcançado. Por este motivo, mesmo sendo prática ilegal, algumas
instituições de saúde optam por trabalhar com listas de abreviaturas padronizadas
consideradas admissíveis. A padronização busca evitar que abreviaturas, siglas e
símbolos associados a erros de medicação sejam empregados. Na APS de Ribeirão
Preto- SP não existe uma lista ou protocolo que autorize o uso de tal recurso.
Aproximadamente metade das ocorrências de escrita abreviada encontradas
neste estudo está associada a erros de medicação, de acordo com a lista publicada
pelo ISMP Brasil (2015), o que atesta a susceptibilidade dos pacientes da APS a
erros significativos e evitáveis. Ademais, a escrita ilegível ou pouco legível e a
existência de abreviaturas iguais com distintos significados, ou de significados
diferentes para uma mesma abreviatura aumentam o risco de ocorrência de erros
(ISMP, 2015), e tais situações também foram encontradas nas prescrições coletadas
(Tabelas 3 e 4).
Os resultados do quesito legislação revelam práticas inapropriadas na
prescrição de medicamentos em ambos os modelos de atendimento da APS.
Entretanto, apesar de apresentar mais da metade de suas prescrições de
medicamentos redigidas manualmente, os achados apontam para os prescritores da

73

Saúde da Família mais preparados para realizar a prescrição racional de
medicamentos, o que pode influenciar na compreensão dos usuários sobre a sua
prescrição e no URM.
A educação e atualização dos médicos e farmacêuticos são essenciais para
que

eles

enxerguem

a

prescrição

como

um

documento

importante

da

farmacoterapia, que pode levar a diminuição de erros. De nada basta o diagnóstico
correto e a escolha do medicamento mais adequado às necessidades do paciente
se a prescrição não for racionalmente prescrita, contendo todos os itens exigidos
pela lei (MASTROIANNI, 2009).

5.3

Indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos

Nos grupos A e B a média de medicamentos prescritos por prescrição está
acima do número recomendado pela OMS, que considera 1,3 a 2,2 medicamentos
por prescrição um resultado sem tendência à polifarmácia (OMS, 1993). Portanto,
em ambas as estratégias de atendimento da APS, há uma forte tendência à
polifarmácia. Estudo semelhante realizado também no Munícipio de Ribeirão Preto,
no ano de 2004, encontrou uma média de 2,4 medicamentos por prescrição
(SANTOS; NITRINI, 2004). Isto sugere que, em um período de 10 anos, a
preocupação dos prescritores com a polifarmácia pode ter diminuído. A média
encontrada em outros estudos efetuados em municípios brasileiros variou entre 1,8
e 2,5 medicamentos por prescrição, confirmando a elevação da média obtida neste
estudo (FRÖHLICH, 2006; GIROTTO; SILVA, 2006; LASTE et al., 2013; PORTELA
et al., 2012; SOUZA et al., 2012).
Os pacientes idosos, em função de múltiplas enfermidades, doenças crônicas
e mudanças fisiológicas, utilizam um maior número de medicamentos (SILVA, 2012).
A grande proporção de indivíduos idosos incluídos na pesquisa pode explicar em
parte o alto valor atingido de medicamentos por prescrição.
Um estudo realizado em uma farmácia comunitária de Presidente PrudenteSP analisou 1.220 receitas (2.206 medicamentos prescritos), em apenas 4,1% delas
havia cinco ou mais medicamentos. Este valor é muito inferior ao aqui encontrado
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(33,3% no GA e 27,3% no GB), o que sinaliza que polifarmácia é substancial no
município de Ribeirão Preto- SP.
Apesar da quantidade de medicamentos prescritos descrita já ser alta, é
possível que ela seja ainda maior, pois os dados coletados referem-se aos
medicamentos contidos na prescrição que o paciente portava no momento da
entrevista, o que não descarta a possibilidade de haver outros medicamentos em
uso, indicados por outro prescritor. Este fato é alarmante, porque a polifarmácia
associada

a

outras

situações,

como

reações

adversas

e

interações

medicamentosas, pode tornar o tratamento demasiadamente complexo e prejudicar
a adesão, especialmente em usuários idosos e pouco instruídos (PORTELA et al.,
2012).
Antibióticos são os medicamentos que mais causam reações adversas,
gerando problemas aos pacientes e custos adicionais ao sistema de saúde (LOURO;
ROMANO-LIEBER; RIBEIRO, 2007), além disso, quando prescritos irracionalmente,
podem levar ao aparecimento de resistência bacteriana. A porcentagem de receitas
em que se prescreveram antibióticos (11,4% GA; 10,7% GB) está de acordo com o
recomendado pela International Network for the Rational Use of Drug (INRUD),
indicando valores de até 30% como aceitáveis (PORTELA et al., 2012).
Quando comparada ao valor de 21,3%, que era prescrito há mais de dez anos
no município (SANTOS; NITRINI, 2004) e aos valores de 19% encontrado no estudo
de Souza e colaboradores (2012) e de 22% obtido por Girotto e Silva (2006), a
frequência de antibióticos prescritos foi bastante reduzida. Isto pode estar associado
a fatores climáticos do período do ano em que a coleta de dados sucedeu (setembro
– abril), mas também pode relacionar-se com o aumento da preocupação dos
prescritores com o uso indiscriminado destes medicamentos e a geração de
bactérias resistentes.
Verificou-se que 9,7% das receitas oriundas dos GA possuíam indicação de
injetáveis, em contrapartida apenas 3,3% das do GB possuam esta forma
farmacêutica. Ambos os valores, apesar de bastante diferentes, estão condizentes
com o recomendado pela OMS (abaixo de 10%) e com o encontrado anteriormente
em Ribeirão Preto (8,3%) (SANTOS; NITRINI, 2004). A frequência de injetáveis
obtida pode estar subestimada, pois as Unidades de Saúde só disponibilizam
injetáveis para aplicação na própria Unidade e, na maioria das vezes, é a equipe de
enfermagem que vai até a farmácia retirá-lo. Dentre os injetáveis prevalecem os
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anticoncepcionais. Em outros estudos brasileiros, a frequência de prescrições da
APS contendo injetáveis se aproximou ao valor do GB, variando entre 2,9 e 7%
(GIROTO et al. 2006; PORTELA et al, 2012; SOUZA et al., 2012).
Merece destaque a porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome
oficial, que foi alta em ambos os grupos (92,2% GA; 92,4% GB). A frequência
encontrada foi muito maior do que a relatada na pesquisa de Santos e Nitrini feita no
mesmo Munícipio em 2004 (30,6%). O uso da denominação oficial ainda foi alto se
comparado a outras pesquisas, nas quais a frequência oscilou entre 70,2 e 86,8%
(FRÖHLICH, 2006; GIROTO et al. 2006; PORTELA et al, 2012; SOUZA et al., 2012)
A OMS recomenda que seja adotada a nomenclatura oficial do medicamento
em todas as prescrições geradas (100%), porque facilita a educação e a informação
da população. No Brasil, a Lei nº 9.787 de 1999 (BRASIL, 1999a) regulamenta esta
prática no âmbito do SUS, no sistema privado ainda não existe nenhuma
obrigatoriedade. Devido a esta lei, o valor ideal que deveria ser encontrado é de
100%, entretanto a frequência próxima a ele mostra que o município de Ribeirão
Preto- SP está respeitando a normativa em questão, em discordância ao que
acontecia em 2004. No mercado farmacêutico brasileiro há um elevado número de
medicamentos compostos por associação de vários fármacos, o que pode dificultar o
cumprimento da legislação pelo prescritor e justificar a não exclusividade de
prescrições utilizando o nome oficial (PORTELA et al., 2012).
No tocante à presença dos medicamentos na REMUME, verificou-se que a
maior parte dos medicamentos prescritos integrava a lista (91,1% GA; 92,4% GB),
resultado que favorece o acesso da população aos medicamentos. No ano de 2004,
Santos e Nitrini encontraram uma porcentagem inferior à atual (83,4%), o que
aponta que a REMUME está mais adequada ao perfil epidemiológico da população
local e que os prescritores entenderam a importância de aderir à lista. As
frequências obtidas neste estudo ainda superam os valores de outros municípios,
que oscilam entre 58,4 e 81% (FRÖHLICH, 2006; GIROTO et al. 2006; SOUZA et
al., 2012), e se assemelham ao valor obtido no sul do Estado de Santa Catariana
(91,5%) (PORTELA et al., 2012). Entretanto, pelo fato da maioria das prescrições
terem sido coletadas na fila das farmácias, salienta-se que, no momento da
consulta, o prescritor pode ter avisado o seu paciente que o medicamento não
estaria disponível na farmácia das Unidades e que deveria ser comprado. Nesse
sentido este dado pode estar superestimado.
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Os resultados dos indicadores de prescrição obtidos são aceitáveis e estão
dentro do padrão proposto pela OMS nos dois modelos de atendimento (Figura 10),
exceto o número de medicamentos prescritos que foi considerado bastante alto,
sugerindo que na APS do município de Ribeirão Preto– SP há uma forte tendência à
polifarmácia.

5.4

Classificação dos medicamentos prescritos

Observando-se um gráfico de barras que compara as frequências das classes
de medicamentos prescritos entre GA e GB, é notável que as duas estratégias de
atendimento seguem a mesma tendência de prescrição (Figura 11).
De acordo com o Plano Municipal de Saúde, o perfil de morbidade municipal
vem se modificando ao longo dos anos, acompanhando as mudanças ocorridas no
país. O envelhecimento da população, unido a outros determinantes de saúde, tem
contribuído para o aumento das doenças crônicas não transmissíveis (RIBEIRÃO
PRETO, 2013a). Percebemos que há certa coerência nas classes de medicamentos
mais prescritas quanto ao esperado segundo o perfil epidemiológico da população
de Ribeirão Preto- SP e o nível de atenção estudado, sendo que os medicamentos
mais prescritos são aqueles de uso contínuo para tratamento de doenças crônicas
não transmissíveis, como doenças cardiovasculares e diabetes.
Os

medicamentos

cardiovasculares

foram

os

mais

frequentemente

prescritos. O achado coincide com outros estudos realizados no Brasil, como o de
Laste e colaboradores (2013), no Rio Grande do Sul, Portela e colaboradores
(2012), na Paraíba, e Silva (2012), em Presidente Prudente- SP. Isto reflete a alta
prevalência de doenças cardiovasculares no país e a preocupação dos usuários em
buscar por assistência médica devido ao reconhecimento da gravidade das
enfermidades associadas ao sistema cardiovascular (SILVA, 2012).
A segunda classe mais frequente foi a de medicamentos para o trato
alimentar e metabolismo, em que se encontram os medicamentos para diabetes e os
inibidores da bomba de prótons. Estes medicamentos, em esquema de uso
contínuo, são muito prescritos para os idosos, que são os maiores usuários dos
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serviços de saúde (LASTE et al., 2013). Os inibidores da bomba de prótons, como o
omeprazol, frequentemente são utilizados como preventivo de disfunções gástricas
provocadas pela administração de vários medicamentos ao mesmo tempo
(MENDES; ARAGÃO; SABINO, 2015), o quadro de polifarmácia obtido neste estudo
pode ser o responsável pela frequência de inibidores da bomba de prótons prescrita.
Entretanto, o uso desta classe de medicamentos não é indicado para prevenção de
eventos adversos (PHAM et al, 2006), ademais, um estudo desenvolvido por
Mastroianni e colaboradores (2009) verificou que o omeprazol foi o medicamento
mais relacionado com admissões hospitalares devido a reações adversas. Outras
pesquisas indicam que o uso em longo prazo dos inibidores da bomba de prótons
pode provocar aumento do risco de infecção por Clostridium difficile, pneumonia,
fratura óssea, entre outras reações (GEORGE; KORC; ROSS, 2008).
Vale salientar que a frequência de medicamentos prescritos para tratamento
de doenças do sistema nervoso foi bastante inferior ao encontrado em outros
estudos, que variou entre 22,7% e 59,7% (FELICIO, 2007; LASTE et al., 2013;
SILVA; BANDEIRA; OLIVEIRA, 2012). Dentro desta classe, o subgrupo mais
prescrito foi o dos analgésicos, com frequência superior ao dos psicoanalépticos, o
que também contrapõe os achados de outros estudos (FELICIO, 2007; LASTE et al.,
2013; SILVA; BANDEIRA; OLIVEIRA, 2012). Os dados supracitados sugerem que
os prescritores da APS do município podem ser mais criteriosos na indicação desta
classe de medicamentos, evitando a prescrição indiscriminada desses fármacos e
encaminhando os pacientes aos especialistas. É relevante destacar também que o
número obtido pode não ter sido tão expressivo porque Ribeirão Preto- SP possui
quatro Centros de Atenção Psicossocial, dois ambulatórios de saúde mental e um
hospital psiquiátrico, onde se concentra a maior parte dos atendimentos e da
dispensação dos medicamentos que atuam no Sistema Nervoso.

5.5

Compreensão do paciente sobre a sua prescrição

O estadiamento do nível de compreensão do paciente em “insuficiente”,
“regular” e “bom”, proposto pelo instrumento adotado neste estudo, serve como
indicativo para avaliar se os usuários estão em condições de utilizar com segurança
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o medicamento prescrito. Os dados resultantes desta fase do estudo são
preocupantes em razão de que mais da metade dos participantes do GA (63,3%)
não tem condições de utilizar o medicamento com segurança e apenas 4,7% dos
usuários deste mesmo grupo conseguiriam utilizar o medicamento de forma segura
sob qualquer circunstância. Os resultados são ainda mais preocupantes se
considerarmos o fato de que o estudo não abrangeu apenas usuários que iriam
iniciar o tratamento. Há evidências de que os resultados obtidos no GB são
superiores e indicam que os usuários da Saúde da Família compreendem melhor a
sua prescrição médica.
A indicação terapêutica, o modo e os horários de administração tiveram um
alto índice de acerto nos dois grupos, com destaque para o GB. Em contrapartida,
4% dos participantes do GA responderam erroneamente a pergunta sobre como
administrar o medicamento, esta frequência pode parecer pequena, mas a
administração incorreta compromete a efetividade do tratamento e a segurança do
paciente. Conhecer o porquê da utilização do medicamento e como utilizá-lo é
essencial para que o usuário possa comprometer-se com a realização correta da
farmacoterapia, entretanto, é fundamental ressaltar que isso não garante a
efetividade, uma vez que há diversos outros fatores envolvidos na utilização do
medicamento (PORTELA et al., 2010).
Os itens que cerca de metade da população do GA desconhecia ou
apresentava instrução equivocada foram o nome do medicamento e a duração do
tratamento. No GB o índice de acerto destes itens foi bastante superior.
Conhecer o nome do medicamento é primordial para que o usuário o
identifique claramente. A identificação torna-se fundamental quando há necessidade
de o paciente relatar a um profissional de saúde qual medicamento está utilizando
ou utilizou em algum momento de sua terapia. Ademais, memorizar o medicamento
pelo seu aspecto físico pode ser uma fonte de erros. Os medicamentos disponíveis
no mercado com uma determinada apresentação podem ter cor, forma e aspectos
da embalagem alterados pelos laboratórios farmacêuticos, além disso, diferentes
laboratórios podem produzir o mesmo medicamento com características físicas
desiguais. Soma-se o fato de que o paciente pode ainda ter a forma farmacêutica
alterada conforme indicação médica, disponibilidade no comércio e preço (SILVA;
SCHENKEL; MENGUE, 2000). Todas estas fontes de confusão fazem do nome do
medicamento a sua melhor forma de identificação.
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A efetividade terapêutica estará comprometida caso o paciente desconheça a
duração do tratamento, uma vez que isto pode acarretar a interrupção da terapia
farmacológica antes do período adequado.
Poucos participantes conheciam a dose a utilizar, como reagir se esquecer de
tomar uma ou mais doses, possíveis interações com alimentos ou medicamentos e
os efeitos adversos do medicamento em questão. Estes apontamentos indicam a
necessidade de incluir tais informações na rotina das equipes de saúde para garantir
o URM (FRÖHLICH, 2006).
Tendo em vista que conhecer a dose correta é fundamental para a realização
do esquema terapêutico indicado pelo prescritor, o percentual de pacientes que não
sabia a dose que deve utilizar é alarmante.
No GA, a maioria dos usuários que conhecia os efeitos adversos provocados
pelo medicamento já os havia apresentado em algum momento do tratamento. No
GB, menos da metade daqueles que conheciam apresentaram anteriormente o
efeito referido. Isso indica que os usuários da ESF recebem uma orientação melhor
dos profissionais da equipe sobre o URM, uma vez que “efeitos adversos” não é um
item exigido na prescrição médica. Apesar de superior no GB, o conhecimento sobre
reações adversas e interações medicamentosas ainda é bastante baixo.
A

insuficiência

de

instrução

sobre

reações

adversas

e

interações

medicamentosas revela a valoração secundária dada a estes itens. Muitas vezes o
prescritor desconhece tais informações ou opta por omiti-las, receoso de que o
conhecimento do paciente sobre tais possibilidades possa prejudicar a adesão ou
até mesmo que, por autossugestão, o paciente venha a apresentar os efeitos
comentados (SILVA; SCHENKEL; MENGUE, 2000). Entretanto, as reações
adversas leves e transitórias podem ser causa de abandono de medicamentos
fundamentais e adequados ao tratamento, logo no início da terapia farmacológica.
Portanto, é indispensável que as reações adversas sejam informadas e discutidas
com o usuário, solicitando paciência e atenção, isto melhora a qualidade no uso dos
medicamentos, especialmente quando se lida com tratamentos extensos ou
contínuos, nos quais o abandono pode ser ainda maior (ARRAIS; BARRETO;
COELHO, 2007).
De acordo com Castro (2002), entre as informações de maior impacto que o
profissional farmacêutico pode fornecer para o prescritor e para o usuário do
medicamento estão as interações medicamentosas e as reações adversas. O
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farmacêutico

ainda

pode

oferecer

outras

informações

valiosas

sobre

a

farmacoterapia e o cuidado com o paciente, que muitas vezes não são passadas ao
usuário pelo prescritor por desconhecimento ou até negligência (PORTELA et al.,
2010). Salienta-se a importância desta observação para incentivar a inclusão do
farmacêutico na Equipe de Saúde da Família e na APS como um todo, de forma a
garantir o suporte informativo sobre medicamentos, o auxílio na terapêutica, redução
de problemas relacionados com os medicamentos, e contribuir para um tratamento
medicamentoso seguro e eficaz. Atualmente, este profissional de saúde não faz
parte da equipe mínima da ESF e nas farmácias comunitárias suas atividades se
restringem

ao

âmbito

administrativo,

impossibilitando

o

acompanhamento

farmacoterapêutico dos pacientes (ARAÚJO et al., 2008).
Muitos participantes dos dois grupos relataram saber as respostas dos itens
perguntados, no entanto forneceram respostas incorretas, em particular quanto aos
horários de administração, interações, conduta a ser realizada no caso de
esquecimento, dose e indicação terapêutica. Isto indica que, por falta de informação
(verbal ou documentada na prescrição), os usuários podem alterar a terapia
medicamentosa de acordo com os seus próprios critérios, provocando aumento ou
diminuição de doses, reações adversas, ou inefetividade terapêutica (FRÖHLICH;
PIZZOL; MENGUE, 2010).
Ainda que os participantes do GA possuam um nível de compreensão
bastante inferior, a maior parte deles não admitiu necessitar de informações
adicionais sobre a sua prescrição. Em contrapartida, no GB, em que a compreensão
é superior, os participantes se mostraram mais interessados. Isto sugere que os
usuários da ESF estão mais abertos a receber novas informações e são mais
receptivos, talvez por estarem familiarizados com os benefícios de um atendimento
multiprofissional (FREIRE et al., 2008).
A associação significativa entre a compreensão do paciente e as variáveis
“idade”, “escolaridade” e “número de medicamentos prescritos” constata que a
prescrição deve ser um documento individualizado. Conhecer o paciente, a sua
situação de saúde, a sua família e os seus determinantes sociais é vital para a
escolha adequada do tratamento e para uma comunicação eficiente entre o usuário
e a equipe de saúde sobre a sua patologia e terapia. Pela própria forma como foi
construída, a ESF se aproxima mais deste ideal de familiaridade com o paciente e
sua realidade social.
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O fato do GB englobar participantes com menor escolaridade e, mesmo
assim, apresentar melhores resultados na compreensão do paciente, fornece
evidencias de que a ESF consegue trabalhar a questão da educação do paciente
sobre a terapia medicamentosa mais satisfatoriamente.
Conforme discutido no item 5.3, a prescrição elaborada pela ESF apresenta
as variáveis referentes ao medicamento mais completas. Este deve ser um item que
colabora para o nível de compreensão do paciente encontrado. Ademais, o
atendimento mais humanizado, a equipe multiprofissional e a qualidade da atenção
prestada pela ESF certamente também colaboram para que o usuário conheça
melhor o seu tratamento e o seu medicamento.
Oito entre as dez Unidades de Saúde do modelo de atendimento básico
tradicional selecionadas para a pesquisa participam do PACS, o qual é hoje
compreendido como uma ferramenta transitória para a ESF. As principais ações do
programa se dão por meio das EACS, cada equipe deve atender entre 400 e 750
pessoas, desenvolvendo atividades de prevenção de doenças e promoção de
saúde. O principal instrumento de trabalho das EACS é a realização de visitas no
domicílio do paciente, supervisionando inclusive o uso de medicamentos. Vale
ressaltar que os membros da EACS são residentes da própria comunidade e não
são profissionais graduados na área da saúde, mas há um enfermeiro responsável
pela capacitação e supervisão da equipe (BRASIL, 2001).
Um estudo desenvolvido pelos pesquisadores Remondi, Cabrera e Souza
(2014) evidenciou que pacientes que recebem acompanhamento da EACS são mais
aderentes à terapia farmacológica. No município de Ribeirão Preto- SP uma
pesquisa apontou que em 76,9% dos atendimentos realizados pelos agentes
comunitários (tanto das Equipes de Saúde da Família quanto das UBS) ocorreu
verificação e/ou orientação quanto aos medicamentos (MARQUES, 2008).
As EACS de Ribeirão Preto- SP são insuficientes para cobrir todos os
usuários das UBS/UBDS. O município conta com 20 EACS, sendo que os
atendimentos destas equipes abrangem apenas 17% da população municipal
usuária do modelo de atendimento básico tradicional (RIBEIRÃO PRETO, 2013a).
Por este motivo, a escolha das áreas geográficas para implantação do serviço e das
famílias visitadas prioriza locais em que as pessoas estão mais expostas aos riscos
de adoecer ou morrer (BRASIL, 2001).
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Os participantes usuários das unidades do modelo de atendimento básico
tradicional não foram separados nesta pesquisa entre atendidos ou não pelas EACS,
de forma que neste estudo não há como avaliar se o trabalho destas equipes
também contribui para o aumento da compreensão do paciente sobre a sua
prescrição.

5.6

Complexidade da farmacoterapia

Quanto à complexidade, não existe diferença significativa entre os dois
grupos comparados, isto é, a complexidade do esquema terapêutico prescrito na
Saúde da Família assemelha-se ao prescrito no modelo de atendimento básico
tradicional. A complexidade parece estar mais associada às características dos
pacientes e de seus medicamentos do que ao tipo de atendimento prestado.
O ICFT médio obtido (12,5 pontos) difere do valor encontrado em outros
estudos com pacientes da APS, nos quais a complexidade foi inferior [média de 7,4
na pesquisa de Aldrigue e colaboradores (2006) e 7,7 pontos na de Fröhlich (2006)].
É digno de nota o fato de que esta diferença pode ter relação com a elevada média
de medicamentos por prescrição registrada neste estudo, uma vez que há
evidências de que o ICFT aumenta conforme o número de medicamentos prescritos
também aumenta.
O valor médio do ICFT encontrado é próximo ao exposto por Obreli-Neto e
colaboradores (2010) em uma pesquisa que analisou apenas pacientes idosos (13
pontos). Valores encontrados em estudos com diabéticos são ainda superiores (15,7
e 19 pontos), pois a adição de insulina ao tratamento com hipoglicemiantes orais
está ligada a um aumento significativo da complexidade (MARTINEZ; FERREIRA,
2012; MELCHIORS; CORRER; FERNÁNDEZ-LLIMOS, 2007).
A frequência de tomada dos medicamentos foi a seção que mais contribuiu
para um regime terapêutico complexo, o mesmo foi constatado em estudos
realizados em Londrina- PR e em Santa Cruz do Sul– RS (FRÖHLICH, 2006;
REMONDI; CABRERA; SOUZA, 2014). Isso significa dizer que tão importante
quanto o número de medicamentos utilizados, é o número de vezes que o paciente
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ingere medicamentos durante o dia, pois o aumento na frequência de doses
favorece confusão e esquecimento na administração dos fármacos (LIMA, 2006).
Estratégias devem ser adotadas para reduzir o número de doses diárias e
diminuir a complexidade farmacoterapêutica sem abrir mão do uso de medicamentos
essências ao quadro clínico do paciente (REMONDI; CABRERA; SOUZA, 2014).
Uma possível estratégia é optar pela indicação de medicamentos de liberação
prolongada ou por medicamentos que integram dois ou mais fármacos em sua
composição, quando disponíveis. Pode-se ainda reavaliar a prescrição, estudando a
possibilidade de redução das frequências de tomada diárias ou até mesmo do
número de medicamentos utilizados, de acordo com a patologia e situação clínica do
usuário.
A correlação entre o número de medicamentos em uso e a complexidade
pôde ser demonstrada. Entretanto, também há evidências de que tratamentos com o
mesmo número de medicamentos podem apresentar complexidades distintas, o que
corrobora a ideia de que o número de medicamentos não é o único responsável pela
complexidade da terapia. A forma farmacêutica, a frequência e outras informações
adicionais também devem ser levadas em consideração pelo paciente para a
administração correta do medicamento.
A escolaridade mais baixa associa-se a terapias mais complexas, o mesmo
indicativo foi encontrado por Acurcio e colaboradores (2009) em Belo Horizonte- MG.
É possível sugerir que os usuários com menor renda e escolaridade tenham piores
condições de saúde, resultando em prescrições mais complexas e constituindo
indivíduos mais vulneráveis às complicações resultantes dessa complexidade
(ACURCIO et al., 2009).
A complexidade não foi significativamente afetada pela idade, sexo e
compreensão do paciente sobre a sua prescrição. Este último achado revela que o
conhecimento do usuário sobre os medicamentos não está associado com a
complexidade do tratamento que ele recebe. Considerando os achados expostos no
item 5.6, o tipo de atendimento prestado pelos profissionais de saúde parece não
diminuir

a

complexidade

da

terapia,

mas

sim

contribuir

para

que,

independentemente da complexidade, o paciente compreenda o tratamento que ele
recebe e administre os seus medicamentos racionalmente.
Pelo fato de não existir relação entre a complexidade e a compreensão do
paciente e de, mesmo assim, estas duas variáveis associarem-se com o número de
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medicamentos prescritos, é possível reafirmar que a complexidade não depende
exclusivamente da quantidade de medicamentos contidos na receita.
Os resultados expostos atestam que o contato da equipe de saúde com o
usuário antes e durante o tratamento é imprescindível. Estes profissionais precisam
orientar o paciente sobre o seu tratamento. O acompanhamento farmacoterapêutico
pode evitar prescrições de medicamentos desnecessários e ajustar a introdução de
cada novo medicamento ao esquema terapêutico prévio, simplificando a terapia e
minimizando os prejuízos advindos da polifarmácia (ACURCIO et al., 2009).
Este estudo não contempla medicamentos oriundos de outras prescrições,
além daquela obtida no momento da entrevista, e tampouco medicamentos de
venda livre utilizados pelos participantes. Portanto, a complexidade descrita pode ser
ainda maior.

5.7

Interações medicamentosas

No tocante às interações medicamentosas, verificou-se que mais da metade
dos participantes com prescrições de mais de um medicamento poderiam estar
sujeitos a pelo menos uma interação medicamentosa (57,8% GA; 56,5% GB). O
valor médio de interações por prescrição também foi elevado nos dois grupos (2,5
GA; 1,9 GB), entretanto há evidencias de que no modelo de atendimento básico
tradicional a chance de ocorrência de interações é superior. Verificou-se ainda que o
aumento do número de medicamentos prescritos acompanha o aumento da
possibilidade de interações.
Poucos estudos relatam o perfil de interações medicamentosas na APS em
âmbito nacional, aqueles que o fazem geralmente limitam-se à inclusão de
populações ou classes terapêuticas específicas, o que dificulta comparações. Um
estudo comparável foi realizado também com prescrições da APS em Vitória da
Conquista – BA, a frequência de interações medicamentosas foi próxima ao achado
desta pesquisa (48,9%), no entanto a média de interações por prescrição foi de
apenas 0,8, valor bastante inferior ao aqui relatado (LEÃO; MOURA; MEDEIROS,
2014). A divergência encontrada entre as pesquisas pode ter relação com o grande
número de medicamentos por prescrição encontrado no nosso estudo e de
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prescrições que caracterizam polifarmácia (32,6%), nas quais a frequência de
interações foi de 86,9%. No estudo baiano apenas 8,6% das prescrições
apresentavam polifarmácia, nas quais a frequência de interações também foi
superior a 80% (LEÃO; MOURA; MEDEIROS, 2014). Os dados obtidos em ambas
as pesquisas sugerem associação entre polifarmácia e interação medicamentosa.
Um estudo constituído por pacientes idosos frágeis institucionalizados obteve
uma média de 2,9 interações potenciais por idoso (FOCHAT et al., 2012). Em outra
pesquisa incluindo indivíduos hospitalizados, a média foi de 3,1 interações por
prescrição (SEHN et al., 2003). É sabido que a utilização de medicamentos por
paciente idosos ou hospitalizados é maior do que por pacientes atendidos na APS, o
que contribui para o que um número maior de interações ocorra nestes grupos.
Ainda assim, as médias acima citadas não estão tão distantes do valor encontrado
no GA (2,5), revelando mais uma vez o quadro de polifarmácia existente na APS do
município.
Do total de interações potenciais, 97,2% foram consideradas de severidade
moderada ou superior e 58,5% apresentaram embasamento científico bom ou
excelente. Diante destes dados, percebe-se que a exposição do indivíduo à
ocorrência de interação medicamentosa pode resultar em reações adversas graves
ou outras complicações na saúde do paciente. Em Vitória da Conquista– BA, a
frequência de interações com gravidade moderada ou grave foi inferior (74,9%)
(LEÃO; MOURA; MEDEIROS, 2014), de modo que os usuários da APS de Ribeirão
Preto- SP estão mais expostos a interações de maior gravidade.
Portanto, apesar da média de interações ser um pouco menor nas prescrições
da Saúde da Família, os valores na APS como um todo estão altos e preocupantes.
Evidencia-se a necessidade de manejar e prevenir interações medicamentosas
potenciais neste nível de atenção com o propósito de obstar riscos desnecessários e
evitáveis. A implantação de algumas medidas poderia reduzir o número de
interações, entre elas pode-se citar: revisão medicamentosa, ajuste de dose,
monitoramento dos efeitos e da concentração sérica dos fármacos, evitar o uso
concomitante de medicamentos com interação, alterar o horário de administração
dos medicamentos, entre outros (MOURA; PRADO; ACURCIO, 2011; SEHN et al.,
2003).
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6.

CONCLUSÃO

Objetivo principal do estudo em questão foi analisar comparativamente as
prescrições de medicamentos provenientes do serviço de atendimento médico
básico tradicional e as oriundas da Estratégia de Saúde da Família, além de avaliar
a compreensão dos pacientes sobre estas prescrições, em Ribeirão Preto- SP.
Nessa conjuntura, pode-se afirmar que o objetivo inicialmente proposto foi cumprido
com êxito.
Os resultados obtidos revelam que existem muitos problemas relacionados à
prescrição medicamentosa que são desfavoráveis ao URM na Atenção Primária à
Saúde. Entre eles, pode-se citar a ausência de elementos fundamentais da
prescrição e exigidos por lei, a não adesão ao modelo de prescrição eletrônica, o
uso abusivo da escrita abreviada, a polifarmácia, a falta de compreensão do usuário
sobre a sua prescrição, a emissão de receitas de medicamentos altamente
complexas, e a submissão de muitos usuários à ocorrência de interações
medicamentosas. Entretanto, ainda que não estejam no nível ideal, a superioridade
das prescrições provenientes da ESF pôde ser comprovada em alguns quesitos
importantes: maior registro dos itens relacionados ao medicamento e exigidos por
lei,

menor índice de pacientes submetidos à polifarmácia, e número menor de

interações medicamentosas potenciais. Além disso, destaca-se o achado de que a
compreensão dos pacientes atendidos pela ESF sobre a sua prescrição é
expressivamente superior.
É irrefutável a necessidade de educar o prescritor para que ele enxergue a
prescrição racional como um aliado na farmacoterapia que assegura o URM. O
monitoramento e a reavaliação de prescrições podem prevenir problemas
relacionados aos medicamentos e melhorarem os resultados terapêuticos. De igual
importância é a educação continuada dos pacientes sobre o seu tratamento,
fornecida pela Equipe de Saúde. Um paciente bem assistido terá estímulo e
conhecimento, elementos imprescindíveis para a adesão e realização do tratamento
de forma correta.
Em síntese, diante dos dados expostos, o presente estudo mostrou indícios
de que o processo de prescrição racional de medicamentos está mais bem
estabelecido entre os prescritores da Saúde da Família. Ademais, os indivíduos
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atendidos por esta estratégia parecem conhecer melhor o seu tratamento,
provavelmente por serem mais bem assistidos pela Equipe de Saúde. Assume-se
ainda que o estudo propiciou conhecer melhor o perfil dos usuários da atenção
básica, identificar problemas e traçar um panorama geral da prescrição
medicamentosa em ambas as estratégias de atendimento da APS, fornecendo um
embasamento fundamental para futuros estudos analíticos que desejem aprofundarse no tema.

Limitações do estudo

Dois fatores foram considerados possíveis fontes de viés para a avaliação da
compreensão do paciente sobre a prescrição. O principal fator limitante é o fato de
que os participantes não foram separados por tempo de utilização do medicamento,
de modo que aqueles que o utilizam há mais tempo podem estar mais familiarizados
com o seu tratamento. A segunda possível limitação deve-se a não ter ocorrido o
agrupamento dos usuários do atendimento básico tradicional entre os que recebem
ou não atendimento de EACS, de forma que não foi possível determinar qual é a
contribuição destas equipes para a compreensão do usuário sobre o tratamento. Em
contrapartida, o estudo mantém-se relevante, pois ajuda a preencher a lacuna de
conhecimento sobre as contribuições que a ESF vem trazendo para a APS do país.
As características da amostra do estudo são referentes ao município de
Ribeirão Preto- SP e podem alterar-se em outros lugares, circunstâncias e tempos.
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APÊNDICES

APÊNDICE A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
NOME DO PACIENTE: _________________________________________ IDADE: __________
REGISTRO E/OU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:__________________________________
Título do Projeto: “Análise Comparativa das Prescrições Médicas da Atenção Básica no Município
de Ribeirão Preto - SP”
Pesquisadoras: Mestranda Maria Olívia Barboza Zanetti e Prof.ª Dr.ª Regina Célia Garcia de
Andrade
N° da entrevista (Avaliação do Conhecimento do Paciente sobre a Prescrição Médica): _______
Instituição: Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas. Faculdade de Ciências
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP.
ESCLARECIMENTO AOS PARTICIPANTES DA INVESTIGAÇÃO
Convidamos o(a) Sr.(a) a participar desta pesquisa, que tem como objetivo medir seu
conhecimento sobre sua receita médica, medir a complexidade de algumas receitas (se elas facilitam
ou dificultam a compreensão e aceitação do tratamento) e conferir se ela está sendo utilizada como
um documento legal que assegura que os medicamentos e as suas quantidades estão corretas para
o tratamento de sua doença e se estão garantindo a sua segurança, no Município de Ribeirão Preto,
SP. Por fim, iremos comparar as receitas de medicamentos dos pacientes que foram atendidos pelo
clínico geral, ginecologista, obstetra ou pediatra nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com as dos
pacientes que foram atendidos pelo Programa de Saúde da Família (PSF). O PSF é um programa do
governo que pretende reorganizar o atendimento à saúde, levando a saúde para mais perto da família
por meio do atendimento em Unidades de Saúde da Família ou em domicílio por profissionais e
agentes comunitários de saúde que criarão vínculos mais fortes com a população acompanhada, o
que facilita a identificação e o atendimento aos problemas de saúde da comunidade.
O(a) Sr.(a) terá de responder algumas perguntas sobre a receita de medicamentos recebida na
consulta. Pedimos, também, a sua autorização para copiar a sua receita médica, para depois
observarmos os itens que tem relação com as características legais (nomes da Unidade de saúde,
dos medicamentos, do médico, etc.) da receita e para o estudo da interação entre os medicamentos
receitados, a fim de medir a qualidade das receitas de medicamentos.
Deixamos claro que a sua colaboração acontecerá pela resposta a um formulário, no qual existem
perguntas sobre a sua consulta médica e sobre o medicamento que o médico lhe receitou, pela
autorização da cópia da sua receita médica e pelas anotações de algumas perguntas sobre a sua
situação sociodemográfica (como grau de escolaridade, renda familiar) em uma ficha de identificação.
No caso de existir mais de um medicamento receitado, será considerado aquele sorteado pela
entrevistadora para responder às questões. Não se preocupe em acertar ou não as perguntas, pois
todas as respostas serão bem-vindas. A participação no estudo não prejudicará de modo nenhum a
sua rotina de consultas nos locais de atendimento, a sua retirada de medicamentos ou o seu
relacionamento com o médico e com os outros profissionais de saúde. O preenchimento do
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instrumento terá duração aproximada de 10 minutos e será realizado antes da retirada do seu
medicamento na farmácia.
Os possíveis desconfortos desse estudo são algumas perguntas pessoais que serão feitas ao(à)
Sr.(a) e o tempo que o(a) Sr.(a) gastará respondendo as perguntas da entrevista e permitindo a cópia
da sua receita médica. Não há riscos previsíveis na realização da pesquisa. Nenhum procedimento é
experimental, nem invasivo.
Em qualquer etapa do estudo, o(a) Sr.(a) poderá ter acesso aos profissionais responsáveis pela
pesquisa para esclarecimento de eventuais dúvidas antes, durante e após a pesquisa. É garantida a
liberdade para que haja desistência da participação a qualquer momento sem que isso traga
prejuízos sobre o seu tratamento, sobre o recebimento de medicamentos e sobre os cuidados
médicos. A sua privacidade será mantida, garante-se o seu anonimato. Todo o material resultante
será usado exclusivamente para a construção da pesquisa e ficará sob a guarda dos pesquisadores.
Os resultados obtidos durante este projeto serão mantidos em sigilo, mas poderão ser divulgados em
publicações científicas sem mencionar dados pessoais. Este projeto foi aprovado pelo Comitê de
Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – CEP/FCFRP. Em
caso de dúvidas quanto aos seus direitos como voluntário de pesquisa entre em contato com o
Comitê: Av. Monte Alegre, s/n, FCFRP/USP, CEP 14040-903, Ribeirão Preto – SP. Fone/Fax (16)
3315-4213, e-mail: cep@fcfrp.usp.br.
Espera-se com o trabalho que o paciente e a população de Ribeirão Preto possam ser
beneficiados pelas posteriores aplicações dos resultados da pesquisa, visando à melhoria do Sistema
de Saúde.
Ao assinar esse termo, o(a) Sr.(a) receberá uma via deste documento.

________________________________

_________________________________

Prof.ª Dr.ª Regina Célia Garcia de Andrade
CPF: 086.660.738-29

Maria Olívia Barboza Zanetti
CPF: 388.361.188-36

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Eu,
__________________________________________________________,
RG
n.º
_________________, concordo em participar da pesquisa, por livre e espontânea vontade,
permitindo que as informações que prestarei sejam utilizadas para o desenvolvimento da mesma.
Declaro ter compreendido as informações oferecidas pelos pesquisadores, estando ciente
dos objetivos e dos benefícios deste estudo. Concordo com a publicação dos dados que tenham
relação com o estudo e aceito que os mesmos sejam inspecionados por pessoas autorizadas pelos
pesquisadores. Ficou claro também que minha participação é isenta de despesas ou remuneração,
que possuirei uma cópia deste documento e que poderei retirar o meu consentimento a qualquer
momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades ou prejuízos a minha pessoa e/ou
tratamento.

______________________________________
Assinatura do Paciente

Data: ___/___/____
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APÊNDICE B - Ficha de coleta de dados sociodemográficos

Pesquisador responsável: ____________________________________________________
Nome da UBS/USF: _________________________________________________________
Nome do participante: _______________________________________________________
ID: __________________ Data: ________________ Horário de início: ______________

Dados Sociodemográficos
1 - Idade (anos): _____
2 - Sexo:
3 – Cor (etnia):

4 - Sabe ler e escrever?
6 - Nível de escolaridade:

7 - Qual é a renda mensal da sua família?
8 - Quantas pessoas contribuem com esta renda?
9 - Quantas pessoas dependem desta renda?
10 - Você trabalha atualmente?

11 - Qual é o seu estado civil?

( ) Masculino
( ) Feminino
( ) Branca
( ) Negra
( ) Amarela
( ) Parda
( ) Indígena
( ) Sim
( ) Não
( ) Nunca frequentou a escola
( ) Ensino Fundamental Incompleto
( ) Ensino Fundamental Completo
( ) Ensino Médio Incompleto
( ) Ensino Médio Completo
( ) Ensino Superior Incompleto
( ) Ensino Superior Completo
( ) Pós-graduação
____________
______
______
( ) Trabalha
( ) Trabalha e estuda
( ) Aposentado ou pensionista
( ) Desempregado
( ) Estudante
( ) Não trabalha
( ) Solteiro
( ) Com companheiro
( ) Divorciado
( ) Viúvo
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APÊNDICE C - Ficha de avaliação dos dispositivos legais

Dispositivos Legais da Prescrição Médica
1 – O idioma é o português?
2 – Está escrito à tinta ou digitado?
3 – Está ilegível?
4 – Está pouco legível?
5 – Apresenta o nome do paciente?
6 – Apresenta o endereço do paciente?
7 – Segue a nomenclatura oficial (DCB/DCI)?
8 – Expõe a forma farmacêutica?
9 – Expõe a dose?
10 – Expõe a quantidade total de medicamento a ser
dispensado?
11 – Expõe a posologia?
12 – Expõe a via de administração?
13 – Apresenta a duração do tratamento?
14 – Expõe a data de emissão?
15 – Apresenta o nome do prescritor?
16 – Apresenta o endereço do prescritor?
17 – Consta a assinatura do prescritor?
18 – Consta o nº de inscrição do profissional no
conselho de classe?
19 – A data de emissão expirou?
20 - Rasuras ou emendas?
21 – Uso de abreviaturas?

SIM NÃO
(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)
)
)

(

) (

)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

(
(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)
)

(

) (

)

(
(
(

) (
) (
) (

)
)
)

Impossível
responder

(

)
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APÊNDICE D - Ficha com as informações da prescrição exigidas para o cálculo dos
indicadores de qualidade recomendados pela OMS

Indicadores de qualidade da prescrição de medicamentos recomendados pela OMS
Número total de medicamentos prescritos: ________
Número de medicamentos prescritos com a nomenclatura oficial: ________
Número de medicamentos prescritos contidos na REMUME: ________
Há antibiótico prescrito?
( ) Sim
( ) Não
Há injetável prescrito?
( ) Sim
( ) Não
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ANEXOS

ANEXO A - Aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – USP
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ANEXO B - Carta de anuência da Secretaria da Saúde do município de Ribeirão PretoSP em favor da realização do projeto de pesquisa
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ANEXO C - Instrumento para avaliação do nível de compreensão do paciente sobre a sua
prescrição médica na Atenção Primária à Saúde, desenvolvido pelos pesquisadores
Fröhlich e colaboradores (2010)

Instrumento de avaliação da compreensão do paciente sobre a prescrição médica
Nome do medicamento sorteado: ______________________
O paciente faz uso de algum outro medicamento?

(
(

) Sim.
) Não.

1 - Sabe qual é o nome do medicamento prescrito?

( ) Não sabe.
( )___________ (resposta)

2 - Sabe para que o médico lhe receitou este medicamento?

( ) Não sabe.
( )___________ (resposta)

3 - Sabe qual é a dose que você deve tomar?

( ) Não sabe.
( )___________ (resposta)

4 - Sabe quais os horários que você deve administrar o ( ) Não sabe.
medicamento?
( )___________ (resposta)
5 - Sabe por quanto tempo deve utilizar o medicamento prescrito? ( ) Não sabe.
( )___________ (resposta)
6 - Sabe como você deve utilizar o medicamento prescrito?

( ) Não sabe.
( )___________ (resposta)

7 - Sabe o que você deve fazer se esquecer de tomar uma ou ( ) Não sabe.
mais doses?
( )___________ (resposta)
8 - Sabe se há algum outro medicamento ou alimento ou bebida ( ) Não sabe.
que você deve evitar enquanto estiver fazendo uso do ( )___________ (resposta)
medicamento?
9 - Sabe se esse remédio pode lhe causar reações
desagradáveis?

( ) Não sabe.
( )___________(resposta)

10- Você já apresentou alguma(s) dessa(s) reação(ões)?

( )Sim. Qual?____________
( )Não.

11 - Você necessita de mais informações para tomar o seu ( )Sim. Vá para a questão 12.
remédio?
( )Não.
12 - Quais dessas informações você necessita?
12.1 - Como tomar o remédio?

( )Sim.

( )Não.

12.2 - Por quanto tempo é preciso tomar o remédio?

( )Sim.

( )Não.

12.3 - Se o remédio pode causar alguma reação desagradável? ( )Sim.

( )Não.

12.4 - Se há algum outro remédio que não devo tomar ( )Sim.
enquanto estiver tomando este?

( )Não.
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ANEXO D - Autorização para utilização do instrumento de avaliação do nível de
compreensão do paciente sobre a sua prescrição médica
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ANEXO E - Lista de abreviaturas, siglas, símbolos e expressões de dose associados
a erros de medicação – ISMP Brasil

LISTA DE ABREVIATURAS, SIGLAS, SÍMBOLOS E EXPRESSÃOES DE DOSE
ASSOCIADOS A ERROS DE MEDICAÇÃO
Abreviaturas
e siglas

Significado
pretendido

amp

Ampola

BID

cc
comp
cp
cps

Possíveis interpretações
equivocadas

Recomendação

Confusão com "comp"
(comprimido)

Escrever a palavra
completa

2 vezes ao dia

Confusão com SID, QID,
TID ou não entendimento
da forma de uso

Escrever a expressão
completa

Centímetro cúbico

Confusão com "0" ou "u"

Confusão com "amp"
(ampola)
Dúvida sobre a forma
Cápsula ou comprimido
farmacêutica prescrita
Dúvida sobre a forma
Cápsula ou comprimido
farmacêutica prescrita
Comprimido

Usar mililitro ou escrever a
expressão completa
Escrever a palavra
completa
Escrever a palavra
completa
Escrever a palavra
completa
Escrever a palavra
completa
Escrever a palavra
completa

d

Dia

IJ

Injeção

IN

Intranasal

IV

Intravenoso

KCl

Cloreto de potássio

Cloreto de sódio

MgSO4

Sulfato de magnésio

Sulfato de morfina

µg

Micrograma

MSO4

Sulfato de morfina

Sulfato de magnésio

NaCl

Cloreto de sódio

Cloreto de potássio

OD e OE

Olho direito e olho
esquerdo

Confusão com ouvido
direito ou ouvido esquerdo

Escrever a expressão
completa

QID

4 vezes ao dia

Confusão com SIB, BID,
TID ou não entendimento
da forma de uso

Escrever a expressão
completa

Confusão com "dose"
Confusão com intrajugular
ou com intrevenoso
Confusão com IV
(intravenoso) ou IM
(intramuscular)

Escrever a palavra
completa

Confusão com IM
(intramuscular) ou IN
(intranasal)

Usar termo endovenoso

Miligrama

Usar o nome completo do
medicamento
Usar o nome completo do
medicamento
Escrever "micrograma"
Escrever o nome completo
do medicamento
Escrever o nome completo
do medicamento

Continua...
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Continuação...
Abreviaturas
e siglas

Significado
pretendido

Possíveis interpretações
equivocadas

SC

Subcutâneo

Confusão com SL
(sublingual)

SID

1 vez ao dia

Confusão com QID, BID,
Escrever a expressão
TID ou não entendimento da
completa
forma de uso

sup

Supositório

Suspensão

susp

Suspensão

Supositório

TID

3 vezes ao dia

Recomendação
Escrever a palavra
completa

Escrever a palavra
completa
Escrever a palavra
completa

Confusão com QID, BID,
Escrever a expressão
TID ou não entendimento da
completa
forma de uso
Confusão com "0" ou "4"
(Exemplo: "4U" pode ser
confundido com 40 ou "4u"
com 44)

Escrever a palavra
completa

U ou u

Unidades

UI

Unidades
Internacionais

ZnSO4

Sulfato do zinco

Símbolos

Significado
pretendido

<

Menor que

Maior que

Escrever "menor que"

>

Maior que

Menor que

Escrever "maior que"

↓ ou ↑

Aumentar e reduzir,
respectivamente

/ (barra)

Usada para separar
duas doses ou com o
significado de "por"

+
"
x
&

Confusão com "0" e "1"
Sulfato de morfina
Possíveis interpretações
equivocadas

Escrever a expressão
completa
Escrever o nome completo
do medicamento
Recomendação

Podem ser confundidas com
letras ou números,
Escrever "aumentar" ou
especialmente com "1" ou
"reduzir"
com "T"
Confusão com o número 1(
Exemplo: "500 mL / 2h"
pode ser entendido como
500 mL em 12h)

Escrever "por"

Mais ou "e"

Confusão com 4

Escrever "mais" ou "e"

Segundos

Confusão com cc

Escrever "segundos"

Pode ser interpretado como
Vezes (Exemplo: usar
"durante" (Exemplo: usar
2 x dia)
durante 2 dias)
E

Confusão com 2 ou 8

Escrever "vezes"
Escrever "e"
Continua...
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Conclusão...
Formas de
expressão de dose

Significado
pretendido

Zero à direita em
números inteiros

Exemplo: 1.0 mg
em vez de 1 mg

Possíveis interpretações
equivocadas

O ponto (ou vírgula) pode
Nunca utilizar o zero
não ser notado e 1.0 mg será à direta ao expressar
interpretado como 10 mg
números inteiros

Omissão do zero à
esquerda

Exemplo: .5 g em
vez de 0.5 g

O ponto (ou vírgula) pode
não ser notado e .5 g será
interpretado como 5 g

Escrever juntos o
nome do
medicamento e a
dose (Exemplo:
Propranolol20 mg)

Propranolol 20 mg

Confusão com propranolol
120 mg

Escrever juntos a
dose e a unidade de
dosificação
(Exemplo: 10mg,
10mL)

Escrever números
com muitos
algarismos para
indicar a dose sem
utilizar pontos para
separar os milhares
(Exemplo: 100000
unidades)

10 mg, 10 mL

100.000 (cem mil)
unidades

Recomendação

Nunca omitir o zero à
esquerda em
números decimais
menores do que 1, ou
alterar a unidade de
medida utilizada
(Exemplo: 500
miligramas em vez de
0.5 grama)
Deixar espaço
suficiente entre o
nome do
medicamento e a
dose

A unidade de dosificação
pode ser confundida com um
número e a dose será
interpretada
equivocadamente. O "m"
pode ser confundido com um
ou dois zeros e a dose será
multiplicada por 10 ou 100

Deixar espaço
suficiente entre a
dose a unidade de
dosificação

100.000 (cem mil) pode ser
confundido com 10.000 (dez
mil) ou com 1.000.000 (um
milhão)

Para números
superiores a mil usar
pontos para separar
os milhares ou, de
preferência, escrever
o número por
extenso. Não utilizar a
letra "M" para indicar
"milhão" pois pode
ser confundido com
"mil"
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ANEXO F - Índice de Complexidade da Farmacoterapia (ICFT)

Instrumento utilizado para medir a complexidade da farmacoterapia
Instruções:
1. O ICFT aplica-se às medicações prescritas e às medicações indicadas pelo farmacêutico.
Todos os medicamentos avaliados devem ter suas avaliações baseadas exclusivamente em
informações da bula/monografia (oficial) ou da prescrição médica (no momento da dispensação ou da
alta hospitalar). Nenhuma suposição deve ser feita com base no julgamento clínico de quem está
preenchendo.
2. Existem três seções neste índice (A, B e C). Complete cada seção antes de prosseguir para a
próxima. No final, some os pontos obtidos nas três seções para obter o ICFT.
3. Quando a mesma medicação (mesmo princípio ativo e mesma dosagem) estiver presente na
farmacoterapia mais de uma vez em diferentes concentrações (por exemplo, Marevan 5 mg, 3 mg e 1
mg), deverá ser considerada uma só medicação.
4. Nos casos em que a dosagem é opcional, escolha as instruções com a menor dose/frequência
(por exemplo, Aerolin spray bombinha 1-2 jatos, 2-3 vezes por dia, terá pontos para ‘inaladores de
dose medida [bombinha]’, ‘2x dia’ e ‘dose variável’, mas não para ‘múltiplas unidades ao mesmo
tempo’).
5. Em alguns casos a frequência de dose precisa ser calculada (por exemplo, Ranitidina 1
manhã e 1 noite = 2x dia).
6. Em determinadas instruções, como ‘usar conforme indicado’, o regime não receberá a
pontuação sobre a frequência de dose (por exemplo, Prednisolona 5 mg uso conforme indicado).
7. Caso exista mais de uma instrução de frequência de dose para o mesmo medicamento, ele
deverá ser pontuado para todas as instruções de frequência de dose (por exemplo, Aerolin spraybombinha 2 jatos 2x por dia e quando necessário deverá ser pontuado para ‘inaladores de dose
medida [bombinha]’, ‘2x dia’, ‘S/N’ e também como ‘múltiplas unidades ao mesmo tempo’).
8. Situações em que duas ou mais medicações são mutuamente exclusivas precisam ser
pontuadas duas ou mais vezes com a frequência de dose recomendada e como ‘S/N’ (por exemplo,
Aerolin spray-bombinha ou Aerolin solução para nebulização duas vezes por dia obterá pontuação
das formas de dosagem tanto para ‘inaladores de dose medida’ como para ‘nebulizador’, e precisa
ser pontuada duas vezes para ‘2x dia S/N’).
9. Casos em que não exista uma opção adequada, escolha a opção mais aproximada da
realidade do paciente (por exemplo, ‘seis vezes por dia’ pode ser considerado como ‘4/4 h’)
Obs.: S/N = se necessário.
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A) Circule o peso correspondente para cada forma de dosagem presente (somente uma vez):
Forma de Dosagem

Oral

Tópico

Ouvido, Olhos e Nariz

Inalação

Outros

Peso
Cápsulas/Comprimidos

1

Gargarejos/colutórios

2

Gomas/pastilhas

2

Líquidos

2

Pós/grânulos

2

Spray/comprimidos sublinguais

2

Cremes/géis/pomadas

2

Emplastros

3

Tinturas/soluções de uso tópico

2

Pastas

3

Adesivos transdérmicos/patches

2

Spray de uso tópico

1

Gotas/cremes/pomadas para o ouvido

3

Colírios/gotas para os olhos

3

Géis/pomadas para os olhos

3

Gotas/cremes/pomadas nasais

3

Spray nasal

2

Accuhalers (pó seco para inalação/diskus)

3

Aerolizers (cápsulas para inalação)

3

Inaladores de dose medida (bombinha)

4

Nebulizador (ar comprimido/ultrassônico)

5

Oxigênio/concentrador

3

Turbuhalers (pó seco para inalação)

3

Outros inaladores de pó seco

3

Fluido para diálise

5

Enemas

2

Injeções:
- Pré-carregadas
- Ampolas/frascos-ampolas

3
4

Supositórios/óvulos vaginais

3

Analgesia controlada pelo paciente

2

Supositório

2

Cremes vaginais

2

Total seção A
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B) Para cada medicação da farmacoterapia marque [√] no quadro correspondente, com sua
frequência de dose. Então, some o número de [√] em cada categoria (frequência de dose) e
multiplique pelo peso determinado para essa categoria. Nos casos em que não exista uma opção
exata, escolher a melhor opção.
Frequências de doses

Medicações Total Peso Total X Peso

1x dia

1

1x dia S/N

0,5

2x dia

2

2x dia S/N

1

3x dia

3

3x dia S/N

1,5

4x dia

4

4x dia S/N

2

12/12 h

2,5

12/12 h S/N

1,5

8/8 h

3,5

8/8 h S/N

2

6/6 h

4,5

6/6 h S/N

2,5

4/4 h

6,5

4/4 h S/N

3,5

2/2 h

12,5

2/2 h S/N

6,5

S/N

0,5

Dias alternados ou menor frequência

2

Oxigênio S/N

1

Oxigênio < 5 h

2

Oxigênio > 15 h

3

Total seção B
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Partir ou triturar o comprimido

1

Dissolver o comprimido/pó

1

Múltiplas unidades ao mesmo tempo
(p. ex., 2 comprimidos, 2 jatos)
Dose variável
(p. ex., 1-2 cápsulas, 2-3 jatos)
Tomar/usar em horário específico
(p. ex., manhã, noite, 8 AM)
Relação com alimento (p. ex., com
alimento, antes das refeições, depois
das refeições)

1
1
1
1

Tomar com líquido específico

1

Tomar/usar conforme indicado

2

Reduzir ou aumentar a dose
progressivamente
Doses alternadas (p. ex., 1 manhã e
2 noite, 1/2 em dias alternados)
Total seção C

Total da complexidade da farmacoterapia= ______________

2
2

Peso X
Número de
medicações

Medicações

Peso

Instruções adicionais

Total

C) Marque [√] no quadro que corresponde às instruções adicionais, caso presentes na medicação.
Então, some o número de [√] em cada categoria (instruções adicionais) e multiplique pelo peso
correspondente da categoria.
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ANEXO G - Autorização para utilização do instrumento Índice de Complexidade da
Farmacoterapia (ICFT)

