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“Atualmente é 
caracterizada 

como “Campanha 
Nacional pelo Uso 

Racional de 
Medicamentos” e 

trabalha no âmbito 
da luta pela Saúde 
e por um Mundo 
Saudável, Pela 
consolidação do 
Sistema Único de 
Saúde e Contra a 
Mercantilização 
dos Direitos do 

Povo.” 

Apresentação 
 

O Movimento Estudantil de 
Farmácia se organiza em vários 
níveis visando congregar 
todos/todas estudantes, dando 
peso aos debates e deliberações 
dessa classe. A nível nacional se 
estrutura a ENEFAR, Executiva 
Nacional dos Estudantes de 
Farmácia, que por meio de uma 
coordenação, das executivas 
regionais (EREFAR), CA’s (Centro 
Acadêmico) e DA’s (Diretório 
Acadêmico) e seus 
espaços de 
deliberação 
organiza, debate e 
envida esforços em 
torno de eixos, que 
chamamos de 
bandeiras de luta. 
Dentre elas, 
podemos citar como 
exemplo, a defesa e 
trabalho para a 
consolidação do 
Sistema Único de 
Saúde do Brasil. 

O dia 05 de 
maio, conhecido 
como Dia Nacional 
de luta dos/das Estudantes de 
Farmácia, é uma data escolhida 
para que se realize por todo o 
Brasil uma campanha (Campanha 
05 de Maio) com a população. 
Durante todos os anos de sua 
existência foram muitos os temas 
centrais da campanha, por 
exemplo, a luta pelo 
“Farmacêutico/a na Farmácia”. 

Atualmente é caracterizada como 
“Campanha Nacional pelo Uso 
Racional de Medicamentos” e 
trabalha no âmbito da luta pela 
Saúde e por um Mundo Saudável, 
Pela consolidação do Sistema 
Único de Saúde e Contra a 
Mercantilização dos Direitos do 
Povo, Para exemplificar, segue o 
texto de abertura do panfleto da 
campanha de 2007: 

“No Brasil, não são todos 
os cidadãos que, 
diante de um 
problema de saúde, 
conseguem obter os 

medicamentos 
necessários ao seu 
tratamento. Muitas 
pessoas, com a 
receita nas mãos 
voltam para casa 
sem o remédio. Mais 
tarde, com o estado 
de saúde agravado, 
recorrem a prontos-
socorros e hospitais, 
o que pode trazer 
riscos para a saúde e 
gerar gastos ainda 

maiores. Mesmo aqueles que 
conseguem comprar os 
medicamentos sacrificam quantia 
importante da renda da família. 
Hoje, além de pagar impostos que 
financiam o sistema de saúde, o 
brasileiro gasta muito dinheiro do 
próprio bolso com saúde. Mas o 
que muita gente não sabe é que 
todos deveriam ter acesso aos 
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medicamentos por meio do 
Sistema Único de Saúde (SUS). É 
um direito previsto na 
Constituição e em outras leis. Por 
isso, não deveria depender do 
poder aquisitivo ou da “boa 
vontade” dos governos. Um bom 
exemplo de que podemos e 
devemos assegurar esse direito 
vem do  movimento das  pessoas 
portadoras do HIV, que 
conseguiram garantir no serviço 
público o acesso ao coquetel de 
medicamentos para tratamento 
da Aids. Para que este bom 
exemplo seja reproduzido, e para 
que as leis saiam do papel e se 
transformem em realidade, será 
preciso muita conscientização e 
mobilização dos cidadãos.” 

Mas não é só isso. Não 
basta apenas garantir o acesso e 
a produção de acordo com as 
necessidades da população. Se 
sua utilização for inadequada, de 
nada valem esses esforços. Para 
termos uma idéia (Segundo 
estimativas da OPAS) no Brasil 
50-70% das consultas médicas 
geram uma prescrição 
medicamentosa; 50% de todos os 
medicamentos são prescritos, 
dispensados ou usados 
inadequadamente; Somente 50 % 

dos pacientes, em média, tomam 
corretamente seus medicamentos. 
Isso acontece por uma série de 
motivos e gera complicações 
sérias à saúde da população bem 
como ao estado.  

“Mostrar a cara” e orientar 
a população é uma ferramenta 
muito interessante na busca pela 
melhoria dos serviços 
farmacêuticos prestados, e daí 
surge a proposta da campanha. 

Com o objetivo de 
organizar e possibilitar a 
construção da campanha em todo 
o Brasil, a ENEFAR, junto a 
EREFAR SUL, construíram essa 
cartilha. Do universo de temas 
que merecem atenção, dentro de 
URM (Uso Racional de 
Medicamentos), foram 
selecionados alguns, para que 
sirvam de sugestão para 
capacitação mínima, além de 
textos sobre como construir e 
caracterizar a campanha em cada 
CA ou DA. Ressaltamos, porém 
que são uma abordagem 
superficial sendo interessante 
uma complementação.  

 
 
Boa leitura e uma ótima 

campanha! 
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1. Introdução 
  

O uso racional de 
medicamentos não será 
concretizado integralmente sem 
que algumas condições políticas 
sejam estabelecidas. O fato 
essencial, o fio condutor que 
temos que ter é a constituição do 
medicamento como instrumento 
de saúde e não como mercadoria. 
Por ser de extrema importância 
na maioria dos tratamentos, hoje, 
visto o aumento da expectativa da 
população e conseqüentemente o 
aumento de 
problemas crônicos, 
este insumo 
necessita de 
políticas que 
garantam o acesso 
da comunidade. O 
acesso, neste 
sentido, quer dizer 
que a população 
deve ter o direito de receber o 
medicamento que trará solução 
ao seu problema de saúde. Para 
tanto, o medicamento deve ter 
qualidade garantida e ser utilizado 
de forma a trazer benefícios, 
atingindo os objetivos do 
tratamento, ou seja, com 
orientações precisas e 
acompanhamento dos 
profissionais. Na sociedade 
capitalista, o medicamento é uma 
mercadoria que precisa ser 
vendida para garantir os lucros 
dos seus produtores. Assim ao 
analisarmos o medicamento 

podemos identificar inúmeras 
contradições no sistema, a 
começar pela indústria 
farmacêutica.  

O desenvolvimento da 
indústria farmacêutica é o 
desenvolvimento natural do 
capitalismo, o que coloca a 
produção de medicamentos, hoje, 
dominada por monopólios que 
definem sua produção baseados 
no que é mais rentável. A 
prioridade, portanto, não são as 
necessidades da população em 

geral, mas as 
necessidades da 
população com 
condições de 

comprar 
medicamento. As 
populações que não 
podem comprar 
medicamentos, no 
caso, a maioria da 

população mundial, ao mesmo 
tempo, são as que mais precisam. 
Isto porque a grande parte das 
doenças está relacionada às 
condições do ambiente em que se 
vive. A falta de tratamento de 
esgoto, o uso de água não 
tratada, a proliferação de 
mosquitos que transmitem 
doenças, a falta de higiene que 
causa piolho e doenças de pele, a 
desnutrição - condições em que 
vive, ainda hoje, uma boa parte 
da população – são condições 
precárias para a promoção da 
saúde, e que levam muitos 

“... para quem serve 
o desenvolvimento 
destas tecnologias? 
O que esta sendo 

feito para sanar as 
necessidades mais 

sentidas da 
população?” 
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“...o fio condutor 
que temos que ter 
é a constituição do 

medicamento 
como instrumento 

de saúde e não 
como mercadoria.” 

pacientes a se tratarem com 
medicação. Além disso, outro 
leque de doenças é resultado das 
condições de trabalho e sabemos 
que os salários dos/das 
trabalhadores/trabalhadoras não 
são suficientes para pagar 
tratamentos, principalmente 
àqueles relacionados a problemas 
crônicos, como é o caso das 
doenças relacionadas ao trabalho. 

O Brasil, país responsável 
por um dos índices mais altos de 
desigualdade social, convive 
(ainda hoje) com a presença de 
doenças como a malária, a 
dengue, a leishmaniose, a doença 
de chagas. No século XXI, quando 
assistimos todo 
domingo no 
fantástico a uma 
nova inovação 
tecnológica (sempre 
depois de alguma 
tragédia) é de se 
perguntar, para 
quem serve o 
desenvolvimento destas 
tecnologias? O que esta sendo 
feito para sanar as necessidades 
mais sentidas da população?  

O Brasil não possui 
desenvolvimento tecnológico 
suficiente e, portanto, não possui 
autonomia para definir que 
medicamentos serão produzidos, 
ou seja, aquele que a sua 
população necessita. Nosso país, 
capitalista dependente, foi 
dominado pelas empresas 
transnacionais que se instalaram 
em nosso território com as 

facilidades que o Estado brasileiro 
as proporciona. Enquanto isso, as 
indústrias nacionais se 
enfraqueceram até a 
desnacionalização total, fato 
presente nos outros setores da 
economia. Os laboratórios estatais 
ao invés de crescerem, se 
desenvolverem e aperfeiçoarem a 
tecnologia parecem estar 
encolhendo junto com a soberania 
do país. 

O Sistema Único de Saúde 
– SUS é fruto da luta do povo 
brasileiro que foi consolidado com 
a lei 8.080 na constituição de 
1988. É de responsabilidade do 
Estado dar condições dignas de 

atendimento à saúde 
à população, além de 
buscar a prevenção e 
a sua promoção. A 
assistência deve se 
estender desde a 
atenção básica ao 
tratamento mais 
complexo, de acordo 

com as necessidades de saúde do 
cidadão. Isso inclui o tratamento 
medicamentoso, a assistência 
farmacêutica, que deve nortear 
a política de medicamentos a 
partir das necessidades da 
população. Hoje, a política de 
medicamentos se estrutura em 
cima de quatro eixos. A Relação 
Nacional de Medicamentos 
Essenciais (RENAME) e mais três 
programas: Medicamentos 
Excepcionais, Medicamentos 
Estratégicos e Farmácia Popular. 
Além dos programas, a 
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assistência farmacêutica deve 
nortear a produção de ciência e 
tecnologia, o desenvolvimento 
industrial e a formação de 
recursos humanos. 

Na atual conjuntura, mais 
do que nunca os gastos com 
serviços essenciais à população 
como saúde e educação não estão 
sendo priorizados, o que podemos 
observar na nossa universidade 
ou no centro de saúde, hospital 
mais próximo de nossa casa. O 
dinheiro tirado da população está 
sendo entregue para o pagamento 
da dívida externa ou 
para outros fins não 
menos predatórios 
como veremos com 
o Programa de 
Aceleração do 
Crescimento (PAC).  

Ao mesmo 
tempo, o governo 
apresenta à 
educação superior 
uma Reforma 
Universitária que 
entre outras 
medidas 
privatizantes, inclui o ProUni, 
onde o Estado deixa de arrecadar 
impostos das grandes indústrias 
de diplomas em troca de bolsas. 
Deixa de arrecadar verbas que 
deveriam ser investidas nas 
universidades públicas (criando 
três vezes mais o número de 
vagas) para aumentar os lucros e 
salvar estas escolas da falência. 
Aprova a Lei de Inovação 
Tecnológica que permite que a 

produção científica nas 
universidades federais seja 
direcionada pelas grandes 
indústrias, inclusive de origem 
estrangeira (confira no sítio da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina: 
http://www.agecom.ufsc.br/index
.php?secao=arq&id=6141). Para 
acelerar o processo de 
privatização, o governo acaba de 
decretar o Programa de 
Reestruturação das Universidades 
Federais - Reuni, que junto à 
reforma universitária acabarão 

com a autonomia 
política e científica 
da IFES através da 

dependência 
econômica. 

Também as 
universidades não 
terão autonomia 
para pesquisarem o 
que for de maior 
interesse para a 
população, mas sim 
aquilo que dará 
maiores lucros ao 
mercado. 

No que diz respeito à 
saúde, estamos assistindo a luta 
do governo para transformar os 
Hospitais Universitários em 
Fundações Estatais de Direito 
Privado, projeto que deve se 
estender a toda administração do 
SUS. Além da privatização dos 
hemocentros e dos centros 
oncológicos. 

A campanha 05 de maio é 
o momento para discutir com 

“Nossos olhares 
devem portanto ter 
uma visão global de 
todos os fatores que 

envolvem a 
efetivação do uso 
racional e do/da 

profissional 
farmacêutico/farma

cêutica como 
profissional da 

saúde.” 
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os/as estudantes, professores e 
professoras na universidade, as 
políticas de medicamentos, o 
papel do farmacêutico e da 
farmacêutica no uso racional e na 
defesa da saúde da população. 
Não esquecendo que o nosso ato 
de ir as aulas todos os dias, a 
pesquisa que estamos 
desenvolvendo, a participação no 
centro acadêmico, a discussão do 
currículo, a defesa do SUS, a luta 
contra a reforma universitária 

junto aos outros CA’s e ao 
Diretório Central dos/das 
Estudantes (DCE), estão 
diretamente vinculados à 
concretização do uso racional de 
medicamentos. Nossos olhares 
devem, portanto, ter uma visão 
global de todos os fatores que 
envolvem a efetivação do uso 
racional e do/da profissional 
farmacêutico/farmacêutica como 
profissional da saúde. 

2. Campanha 5 de Maio 
 

 

Tema: 
Deve-se ter em mente que 

essa campanha está voltada para 
o uso racional de 
medicamentos, assim as/os 
estudantes precisam ter uma 
formação prévia sobre os 
assuntos abordados junto à 
população. 

O movimento estudantil de 
farmácia produziu esta cartilha 
para ser distribuída 
nacionalmente e orientar os/as 
estudantes, no entanto cada 
escola pode trabalhar 
diferentemente com o tema da 
campanha, enfocando áreas de 
sua própria escolha. 

 
Objetivos da campanha: 

• Promover o contato entre 
estudantes e a população; 
• Esclarecer a população sobre o 
uso racional de medicamentos; 
• Ressaltar, perante a 
sociedade, a importância do/da 

profissional 
farmacêutico/farmacêutica e que 
o povo exija a presença 
deste/desta profissional nas 
farmácias; 
• Estabelecer um trabalho 
multidisciplinar (quando possível); 
• Orientar a população em 
relação ao SUS, principalmente a 
questão do controle social e sua 
importância para garantir o direito 
ao acesso aos serviços de saúde. 
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Formação: 
Antes de levar os/as 

estudantes à campanha é 
imprescindível que seja feita uma 
formação abordando os pontos 
que serão discutidos com a 
população. Essa formação pode 
ser feita através dos textos desta 
cartilha, parte deles ou quaisquer 
outras fontes que os/as 
próprios/próprias estudantes 
julgarem interessantes, 
construtivas e relacionadas com o 
enfoque da campanha. 

A metodologia para o 
momento de formação deve ser 
discutida e construída pelos/pelas 
estudantes, com ou sem o auxílio 
de professores/professoras ou 
demais profissionais de saúde. 

 
Local: 
A escolha do local de 

atuação é um dos pontos cruciais 
para a realização da campanha, 
pois não adianta apenas distribuir 
os panfletos ou “jogar” algumas 
informações para as pessoas, o 
interessante é construir um 
diálogo com a população e 
entender sua realidade, tentando 
instruí-los e instruí-las em relação 
ao uso correto de medicamentos, 
profissão farmacêutica e SUS.  

A campanha pode ser 
realizada em qualquer local que 
possibilite o/a estudante interagir 
com o povo. 

Em postos de saúde ou 
hospitais públicos estaremos 
diante da realidade da população 
e nesses locais as pessoas se 

mostrarão mais interessadas em 
discutir saúde, mesmo que num 
âmbito subjetivo.  

A campanha construída em 
locais mais movimentados, como 
calçadões ou praças, geralmente 
precisa de um “chamariz” para 
que a população preste atenção. 
Essa chamada pode ser feita de 
inúmeras maneiras, dependendo 
da criatividade dos e das 
estudantes e da realidade 
regional. Alguns exemplos são 
aferição de pressão, apresentação 
de teatros e utilização de 
músicas, entre tantos outros. 

 
Em ação: 
Ouvir o que o povo tem a 

dizer também é muito importante. 
Em muitas dessas conversas 
aprenderemos muito mais do que 
ensinaremos, pois a população é 
rica em cultura, e por mais que 
desconheçamos seus métodos 
curativos e estes pareçam 
estranhos, devemos respeitá-los. 

A abordagem inicial é 
crucial, deve ser feita de forma 
que instigue o povo a se atentar 
para a campanha. Outro fator 
importante é a linguagem. 
Termos técnicos afastam a 
população, por isso um 
vocabulário acessível a todos e 
todas deve ser usado. 

Todos os participantes e 
todas as participantes da 
campanha devem estar 
comprometidos e comprometidas 
com a mesma, a fim de que os 
objetivos sejam alcançados. 
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3. Medicamento, Acesso e Listas 
 
“Dos escombros da 

Segunda Guerra Mundial, em 
1945, nasceu o que acabaria se 
revelando como o mais longo 
período de crescimento contínuo 
do capitalismo em toda a sua 
história” (Kucinski, 1985). 

A indústria farmacêutica, 
representada principalmente pelas 
transnacionais, dominou o 
mercado de medicamentos de tal 
forma que este está 
extremamente saturado de 
“produtos” que são lucrativos às 
indústrias. 

Como o objetivo dessas 
indústrias é o lucro, os 
medicamentos produzidos são 
aqueles destinados à população 
que tem poder de compra, e as 
populações mais carentes 
padecem sem acesso aos 
medicamentos essenciais à vida. 

Para garantir o acesso aos 
medicamentos foram criadas 
listas de medicamentos básicos, 
indispensáveis e de importância 
máxima. As listas devem ser 
feitas com as recomendações de 
profissionais técnicos/técnicas de 
medicina clínica, farmacologia e 
farmácia, deve ser utilizada a 
denominação genérica, com 
informações farmacológicas 
precisas e completas, com 
qualidade assegurada pelos testes 
de estabilidade e 
biodisponibilidade, evitar 
desperdícios, etc. 

A RENAME (Relação 
Nacional de Medicamentos 
Essenciais) foi regulamentada por 
uma portaria Interministerial 
(Ministérios da Saúde, da 
Previdência e Assistência Social e 
da Educação), e define quais 
medicamentos são prioritários 
para prevenção, diagnóstico e 
tratamento de doenças 
prevalentes na população 
brasileira. 

Os produtos são 
classificados em grupos de ação 
terapêutica, e a lista deve ser 
atualizada conforme as 
necessidades principais da 
população. Entendemos, dessa 
forma, a necessidade de 
delimitarmos o conjunto de 
medicamentos a ser alvo das 
políticas governamentais, de 
forma desvinculada dos interesses 
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da indústria, e com ampla 
divulgação à sociedade. 

Outro impasse é o 
tratamento estatal, em relação à 
questão dos medicamentos no 
Brasil, o mesmo é fragmentado 
por causa da delegação de 
poderes a diversas agências 
governamentais e do surgimento 
de contradições e confrontações 
entre elas: Ministérios da 
Fazenda, da Indústria e Comércio, 
da Ciência e Tecnologia, do 
Trabalho, da Saúde, da 
Previdência e Assistência Social, 
Militares e outras agências. 

O programa de 
medicamentos 
excepcionais é 
instituído pelo 
Ministério da Saúde 
para fornecimento de 
medicamentos de alto 
custo, excessivamente 
caros para serem 
suportados pela 
população, geralmente 
de uso contínuo, utilizados em 
nível ambulatorial no tratamento 
de doenças crônicas e raras. 

Os recursos financeiros 
são independentes dos destinados 
aos medicamentos da assistência 
básica, eles são transferidos pelo 
Ministério da Saúde aos Estados 
todos os meses e de forma 
antecipada. Os Estados planejam 
a aquisição a partir das 
necessidades da população, 
adquirem os medicamentos e 
controlam a distribuição e os 
estoques. 

Os processos são abertos 
individualmente e analisados por 
uma comissão. É necessária 
documentação para 
cadastramento dos/das pacientes 
nesse programa, incluindo: CPF, 
documento de identidade, 
comprovante de residência, 
receita médica, laudo clínico e 
outros mais. 

Os medicamentos 
estratégicos compõem uma lista 
com 62 medicamentos, os quais 
são utilizados para o tratamento 
de um grupo de agravos 
específicos, agudos ou crônicos, 

eventualmente 
restritos a 

determinadas 
regiões do país. A 
distribuição é feita 
para pacientes 
cadastrados/cadast

radas em 
programas 

estratégicos 
vinculados à 

Vigilância Epidemiológica. 
Esses medicamentos são 

repassados pelo MS ao Estado, de 
acordo com previsão de consumo 
previamente encaminhada, 
cabendo ao Estado a sua 
distribuição aos municípios.  

As doenças tratadas com 
esses medicamentos são: 
hanseníase, tuberculose, 
leishmaniose, meningite, tracoma, 
cólera, malária, doenças 
sexualmente transmissíveis/AIDS 
e lupus eritematoso. 

“Atualmente 
existem no 

mercado três tipos 
de medicamentos 
em circulação: de 

referência, ou 
inovadores, 
genéricos e 
similares.” 
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O Programa Farmácia 
Popular do Brasil é do Governo 
Federal, e foi criado com o 
objetivo de ampliar o acesso da 
população aos medicamentos 
considerados essenciais, 
vendendo-os a baixos custos. 
Entretanto sabemos que grande 
parte da população não tem 
condições financeiras para 
adquirir esses medicamentos, 
mesmo a baixos custos. Dessa 
forma, esse programa se torna 
uma grande contradição, pois o 
acesso aos medicamentos não é 
ampliado verdadeiramente. 

Outro impasse desse 
programa é que o 
financiamento do 
programa Farmácia 
Popular do Brasil é o 
mesmo dos 
medicamentos 
essenciais que vão 
para as unidades 
básicas de saúde 
(UBS), ou seja, o que sobrasse de 
medicamentos nas UBS, iria para 
esse programa. No entanto, o que 
vemos acontecer é bem diferente, 
porque não sobram 
medicamentos nas UBSs, ao 
contrário: faltam, e sobram 
medicamentos para a Farmácia 
Popular, onde temos que pagar 
pelos medicamentos, que 
deveriam ser nossos de direito. 

Atualmente existem no 
mercado três tipos de 
medicamentos em circulação: de 
referência, ou inovadores, 
genéricos e similares. 

Medicamentos de 
referência são, normalmente, 
medicamentos inovadores, com 
eficácia, segurança e qualidade 
comprovadas cientificamente. São 
registrados junto ao Ministério da 
Saúde, pela Anvisa. Geralmente, 
encontram-se há bastante tempo 
no mercado e têm uma marca 
comercial conhecida. 

Medicamentos genéricos 
contêm o mesmo princípio ativo, 
na mesma dose e forma 
farmacêutica, são administrados 
pela mesma via e com a mesma 
indicação terapêutica do 
medicamento de referência. A 

segurança deles é 
assegurada por 
testes de 
bioequivalência, por 
isso eles são 
intercambiáveis, ou 
seja, o medicamento 
de referência pode 
ser substituído pelo 

seu genérico de forma segura. 
A identificação dos 

medicamentos genéricos é feita, 
na embalagem, com a frase 
“Medicamento Genérico – Lei n° 
9.787, de 1999”, abaixo do nome 
do princípio ativo e com uma 
grande letra “G” azul sobre uma 
tarja amarela, na parte inferior da 
embalagem. 

A Política Nacional de 
Medicamentos (aprovada pela 
portaria GM n° 3.916, de 1998) 
norteia as ações do Ministério da 
Saúde na área de medicamentos 
para o setor público. E essa lei 

“...populações 
mais carentes 
padecem sem 

acesso aos 
medicamentos 
essenciais à 

vida.” 
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que institui e regulamenta os 
genéricos é a de n° 9.787, de 
1999. 

Medicamentos similares 
possuem o mesmo princípio ativo, 
a mesma concentração, forma 
farmacêutica, via de 
administração, posologia, 
indicação terapêutica e qualidade 
do medicamento de referência, 
mas não são intercambiáveis com 
ele. São identificados por um 
nome de marca e também não 
são intercambiáveis com os 
genéricos e vice-versa. 

Os testes de 
bioequivalência e 
equivalência 
farmacêutica só são 
feitos em centros 
habilitados e 
autorizados pela 
Anvisa. A equivalência 
farmacêutica é exigida 
pela legislação 
brasileira e os teste 
são realizados em 
laboratórios de controle de 
qualidade, "in vitro", sem o 
envolvimento de seres humanos. 

Esses testes servem para 
confirmar que os medicamentos 
de referência e genéricos 
apresentam a mesma 
biodisponibilidade no organismo, 
são intercambiáveis, pois são 
equivalentes terapeuticamente, 
apresentam a mesma eficácia 
clínica e a mesma segurança. 

O teste de 
biodisponibilidade relaciona-se à 
quantidade e à velocidade de 

absorção do princípio ativo do 
medicamento na corrente 
sanguínea. Quando dois 
medicamentos apresentam a 
mesma biodisponibilidade no 
organismo, sua eficácia clínica é 
considerada comparável. 

Nos serviços de saúde do 
SUS, é obrigatória a prescrição 
pela denominação genérica, pelo 
nome oficial do princípio ativo. 
Nos outros serviços de saúde, o 
profissional responsável decide 
pelo nome genérico ou pelo nome 
de marca, no momento da 

prescrição. 
A 

intercambialidade 
entre os 
medicamentos de 
referência e 
genéricos somente 
poderá ser realizada 

pelo/pela 
farmacêutico/farmac

êutica responsável, 
pela farmácia ou 

drogaria e deverá ser registrada 
na receita médica, com carimbo, 
nome, inscrição no CRF do/da 
farmacêutico/farmacêutica, 
datada e assinada. Entretanto, o 
prescritor ou a prescritora poderá 
restringir a substituição dos 
medicamentos, essa orientação 
deverá ser escrita de próprio 
punho, de forma clara e legível. 

Se no estabelecimento de 
saúde não houver o medicamento 
genérico, o/a paciente poderá 
procurar outro estabelecimento, 
adquirir o medicamento de 

“ O uso irracional 
de medicamentos 

estabelece 
problemas e um 
dos motivos é a 

atitude de 
prescritores/ 
prescritoras e 

dispensadores/ 
dispensadoras.” 
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referência para o princípio ativo 
prescrito, sob devida orientação 
do/da farmacêutico/farmacêutica 
responsável, ou procurar 
novamente o/a médico/médica, 
para a troca da receita. 

Genéricos, similares e 
medicamentos de referência, 
como os demais medicamentos 
que não são de venda livre, 
devem ser vendidos com receita 
médica. A automedicação é uma 
prática permitida para 
medicamentos de venda livre, se 
for orientada pelo/pela 
farmacêutico/farmac
êutica, mas deve ser 
feita com todos os 
cuidados, pois pode 
ser perigosa, pode 
causar graves 
problemas à saúde. 

Com os 
medicamentos 
genéricos, o 
farmacêutico e a 
farmacêutica têm o 
campo de atuação ampliado, pois 
contribuiram para o uso racional e 
adequado dos medicamentos, 
praticando, dessa forma, atenção 
à saúde. A indústria nacional é 
fortalecida, com o 
desenvolvimento tecnológico da 
mesma. E o/a paciente ganha 
acesso a remédios de excelente 
qualidade por preços bem 
menores. Os e as profissionais de 
saúde, especialmente 
médicos/médicas e 
farmacêuticos/farmacêuticas, 
deverão comunicar à ANVISA, a 

ocorrência de reações adversas 
e/ou ineficácia terapêutica.  

O uso irracional de 
medicamentos estabelece 
problemas e um dos motivos é a 
atitude de 
prescritores/prescritoras e 
dispensadores/dispensadoras. A 
cultura de que só a prescrição e a 
dispensação promovem a cura é 
equivocada e deve ser mudada, 
partindo da mentalidade de 
futuros/futuras profissionais da 
saúde, formada nas 
universidades. 

Devemos ter 
em mente que 
existem formas 
alternativas de 
tratamentos, que não 
o medicamentoso. 
Esses tratamentos 
não convencionais 
são possíveis com 
um bom trabalho de 
atenção à saúde, de 
entendimento do 

indivíduo de forma integral, ou 
seja, não fragmentada, e inserido 
na sua realidade social. 

A venda de medicamentos 
de forma desequilibrada, em 
farmácia comerciais, contribuindo 
para a empurroterapia não é 
compatível com o cuidado à 
saúde, com um atendimento 
verdadeiramente humano, muito 
pelo contrário, esse atendimento 
é dirigido pelo sistema capitalista 
e explorador no qual estamos 
inseridos, transformando 

“... os 
medicamentos 
genéricos (...) 

contribuiram para 
o uso racional e 
adequado dos 
medicamentos, 

praticando, dessa 
forma, atenção à 

saúde.” 
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medicamentos, e a própria saúde, 
em mercadoria. 

Nas UBSs, há carência de 
atendimento e cuidado por parte 
de profissionais, juntamente com 
a falta da medicação. Apesar 
disso, devemos incentivar a busca 
racional e correta pelos 
medicamentos nesses 
estabelecimentos, mostrando que 
há procura, e que a demanda é 
grande e precisa ser suprida. 

O genérico deve ter 
qualidade, atestada pela Anvisa, e 
ter, comprovadamente, menor 
custo que o medicamento de 
referência correspondente. O 
menor custo é porque os/as 
fabricantes não necessitam fazer 
investimentos em pesquisas para 
o seu desenvolvimento, visto que 
as formulações já estão definidas 
pelos medicamentos de 
referência. Outro motivo para os 
preços reduzidos dos genéricos 
diz respeito ao marketing. Os 
seus fabricantes não necessitam 
fazer propaganda, pois não há 
marca a ser divulgada. 

O mercado mundial de 
medicamentos genéricos cresce, 
aproximadamente, 11% ao ano. 
Nos Estados Unidos, a 
participação do receituário de 
genéricos alcançou cerca de 42% 
das prescrições. Os EUA, o Japão 
e a Alemanha representam cerca 
de 60% do mercado mundial de 
genéricos, cuja expansão é 
inevitável. 

As indústrias 
farmacêuticas estrangeiras ou 
multinacionais, instaladas no 
Brasil, fabricam mais 
medicamento de referência, 
porque fazem pesquisas em 
grandes centros de alta tecnologia 
no seu país de origem e possuem 
grande capital para investir. 
Apesar de também produzem 
similares e genéricos. As 
indústrias nacionais têm maior 
produção de medicamentos 
similares e, atualmente, os 
medicamentos genéricos já fazem 
parte da produção nacional. 

 

4. Propaganda de Medicamentos 
 

“Com saúde não se 
brinca”; “com medicamentos 
não se brinca”. Ouvimos 
diversas vezes essas frases, 
que estão bem ligadas ao nosso 
mundo de estudante de 
farmácia. Todos/Todas nós 
sabemos que um medicamento 

pode salvar uma vida, ou acabar 
com ela. Medicamentos são 
ferramentas essenciais à saúde de 
milhares de pessoas, desde que 
corretamente prescritos e 
devidamente utilizados e 
armazenados. E sabemos também 
que cada pessoa tem suas 
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particularidades, alergias, etc. 
Um mesmo medicamento pode 
ter o efeito esperado em uma 
pessoa e uma reação adversa 
em outra. Então, não podemos 
padronizar a dispensação de 
medicamentos, afinal cada caso 
é um caso, e cada vida é uma 
vida.  

A indústria farmacêutica 
quer vender seu produto, logo 
lança mão de um 
método simples e 
clássico de 
marketing, que é 
a veiculação de 
propagandas, em 
diversas mídias, 
como na 
televisão, no 
rádio, revistas e 
outdoors. Em 
média 30% do 
valor das vendas 
da indústria 
farmacêutica é 
gasto com a 
chamada 
“promoção 
farmacêutica”, 
cujo principal objetivo é 
persuadir o usuário a comprar, 
mesmo que para isso tenha que 
“criar” uma nova necessidade 
do produto. A utilização da 
imagem de pessoas bonitas e 
felizes, artistas famosos, 
pessoas célebres, dizendo que 
se curaram de uma gripe com 
um medicamento tal, ou então 
que a dor de cabeça passa mais 
rápido com o comprimido xis e 

dando depoimentos exagerados 
quanto à melhora de vida ao usar 
tal medicamento contribuem 
significativamente com a idéia de 
que o bem estar está atrelado ao 
consumo. 

Freqüentemente surgem 
“novos” medicamentos com 
promessas de cura e alívio imediato 
que seduzem o usuário, o que não 
passa de mais uma estratégia da 

indústria 
farmacêutica para 
aumentar seus 
lucros, uma vez que 
vários destes 
medicamentos são 
muito similares aos 
já existentes, mas 

investe-se 
pesadamente em 
marketing, o que faz 
com que as pessoas 
acreditem que é um 

medicamento 
revolucionário e que 
necessitam dele. 
Enquanto isso, 
doenças que matam 
milhares de pessoas 

por dia, como a doença de Chagas; 
malária; leishmaniose, permanecem 
no esquecimento, pois a população 
mais acometida não possui poder de 
compra, ou seja, não é lucrativo 
para as indústrias farmacêuticas. 

Além de criar uma demanda 
superior às reais necessidades do 
usuário, as propagandas de 
medicamentos induzem ao consumo 
indiscriminado e incentivam a 
automedicação, o que leva a altos 
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índices de intoxicação 
medicamentosa. Os 
analgésicos, antitérmicos e 
antiinflamatórios representam 
as classes que mais intoxicam e 
são exatamente as que mais 
possuem propaganda veiculada 
aos meios de comunicação de 
massa. 

Todo medicamento 
produz efeitos colaterais no 
organismo, mesmo aqueles de 
venda sem prescrição médica 
devem ser consumidos com 
responsabilidade. As 
propagandas, em sua maioria, 
exaltam as 
qualidades e 
efeitos esperados 
do medicamento, 
enquanto que as 
informações sobre 
efeitos colaterais e 
contra-indicações 
geralmente 
encontram-se em 
um cantinho do rótulo com 
letras minúsculas. As 
propagandas de medicamentos 
tratam estes como se fossem 
produtos de consumo 
quaisquer, incluídos na lógica 
de livre mercado e não um 
instrumento de promoção de 
saúde. Supervalorizam os 
medicamentos passando a idéia 
de que são a única alternativa 
de tratamento, mesmo para 
doenças em que a mudança dos 
hábitos de vida pode substituir 
um tratamento medicamentoso. 

A Anvisa, Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, possui um 
projeto que visa monitorar e 
fiscalizar as propagandas de 
produtos sujeitos à vigilância 
sanitária (dentre estes estão os 
medicamentos), denominado 
“Projeto Monitoração de 
Propaganda”. São desenvolvidas 
parcerias com diversas 
universidades brasileiras que 
monitoram, captam, pré-analisam e 
encaminham propagandas para a 
Anvisa auxiliando nas atividades de 
monitoramento e fiscalização do 
setor.  

As estratégias 
mercadológicas dos 
laboratórios de 
medicamentos incluem 
visitas de 
propagandistas aos 
consultórios médicos, 
farmácias, drogarias e 
hospitais; e 
distribuição de brindes 

e premiação aos envolvidos 
diretamente na venda de 
medicamentos. Nessa lógica, as 
farmácias deixam de ser 
estabelecimentos de saúde e 
tornam-se um simples local de 
comércio. Entramos em um modelo 
curativista, em que o medicamento 
aparece como a solução para os 
problemas ao invés de ser usado 
como um dos instrumentos de 
promoção de saúde. A publicidade 
em torno dos medicamentos não 
deveria ser somente regulamentada 
e sim proibida, uma vez que todos 
os medicamentos devem ser usados 

“...nessa lógica, as 
farmácias deixam 

de ser 
estabelecimentos 

de saúde e 
tornam-se um 

simples local de 
comércio.” 
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sob orientação adequada. 
Medicamento não é uma peça 
comercial, um produto de lucro 
como uma mercadoria, e sim 
uma peça essencial à vida de 
milhares de pessoas. Nós, como 
estudantes e futuros/as 

profissionais de Farmácia e de 
Saúde, temos que continuar 
inseridos/as na busca da valorização 
da profissão farmacêutica e da 
farmácia como um estabelecimento 
de saúde. 

 

5. Uso Racional de Medicamentos: automedicação, 
boas práticas, interações medicamentosas, reações 
adversas, intoxicações 
 

Diferente do que ilustram 
as antigas e atuais propagandas 
de medicamentos, a experiência 
da humanidade quanto ao uso 
destes insumos já mostrou que 
nenhuma fórmula possui efeito 
milagroso. Pelo contrário, 
estamos a caminho de concluir 
que todos os 
medicamentos 
desenvolvidos 
produzem efeito 
colateral no 
organismo.  

Após o 
desenvolvimento da 
indústria 
farmacêutica, muitas 
descobertas foram 
realizadas com 
relação aos problemas causados 
pelo uso irracional de 
medicamentos. Isto porque, em 
outros momentos da história, eles 
nunca foram tão utilizados quanto 
atualmente, visto que a produção 
não se dava em larga escala e 
não visava o lucro (propriamente 

dito), entre outros fatores. O 
primeiro grande susto com 
relação à utilização de 
medicamentos pode estar situado 
na década de 60 com o desastre 
da talidomida. Neste dramático 
episódio, milhares de bebês por 
todo o Mundo tiveram o 

desenvolvimento 
de seus membros 

comprometidos 
pelo uso de suas 
mães deste 
fármaco na 
gravidez.  

Porém, os 
problemas quanto 
ao uso irracional 
não ficaram no 
passado. Um 

grande exemplo disso é a 
permanente preocupação que 
convivemos com a produção de 
resistência bacteriana, onde o uso 
abusivo e desnecessário de 
antibióticos contribui para 
transformar os causadores de 
agravos em agentes cada vez 

“...como colocar os 
conhecimentos 
adquiridos na 
universidade a 

serviço da saúde da 
população sem que 

os interesses do 
mercado interfiram 
no nosso trabalho?” 
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mais perigosos para a saúde do 
paciente e da sociedade. Além 
disso, em virtude do uso 
inadequado destes instrumentos 
de saúde, os números de 
intoxicações medicamentosas 
estão entre as causas mais 
freqüentes de internações 
hospitalares, de acordo com as 
informações do Ministério da 
Saúde.  

Nesta mesma cartilha, já 
denunciamos o papel da indústria 
farmacêutica na promoção do uso 
dos medicamentos sem 
necessidade. Mas, o 
que esperar de um 
setor que tem como 
objetivo o lucro e não 
a saúde humana? Aqui 
se coloca o dilema 
para todos os 
profissionais desta 
área: como colocar os 
conhecimentos 
adquiridos na 
universidade a serviço 
da saúde da população sem que 
os interesses do mercado 
interfiram no nosso trabalho? 

Neste contexto, 
entendemos a promoção do uso 
racional de medicamentos como 
uma de nossas armas para 
combater o uso indiscriminado 
destes insumos e para colocar 
estes profissionais a serviço da 
saúde da população. A partir daí, 
se fez necessário o entendimento 
de todas as relações envolvidas 
neste tema (como foi feito 
durante a cartilha) para não 

cairmos apenas em discursos 
sobre o uso racional. Queremos, 
de fato, concretizá-lo! Nesta parte 
da cartilha, enumeramos alguns 
princípios que norteiam o uso 
racional de medicamentos, sem 
perder a visão crítica sobre o 
tema, com o intuito de apresentar 
a proposta aos estudantes que 
ainda não tiveram contato com 
este debate e aprofundar esta 
discussão dentro do MEF. 

Segundo a organização 
Mundial da Saúde (OMS), o Uso 
Racional de Medicamentos é 

definido pelo 
“recebimento dos/das 
pacientes dos 

medicamentos 
apropriados para suas 
condições clínicas, em 
doses adequadas às 
suas necessidades 
individuais, por um 
período adequado e ao 
menor custo para si e 
para a comunidade”. 

Uma definição, contudo, não 
materializa os anseios da 
sociedade e dos/das profissionais 
da saúde. Precisamos de 
condições materiais e políticas 
para que o uso racional de 
medicamentos seja concretizado, 
como foi dito na introdução desta 
cartilha. O que passa pelo acesso 
da população aos medicamentos 
de que necessita e a garantia da 
qualidade destes medicamentos, 
entre outras coisas que iremos 
debater adiante.  

“...Uma 
definição, 

contudo, não 
materializa os 

anseios da 
sociedade e 

dos/das 
profissionais da 

saúde.” 
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Muitos fatores contribuem 
para a não atuação dos/das 
profissionais na promoção do uso 
racional de medicamentos. Entre 
eles, podemos rapidamente 
lembrar o aprendizado insuficiente 
de farmacoterapia nos cursos de 
graduação e pós-graduação da 
área da saúde que se concretizou 
após a reforma universitária da 
década de setenta. A partir daí, 
médicos/médicas, 
farmacêuticos/farmacêuticas, 
enfermeiros/enfermeiras, 
odontólogos/odontólogas e 
nutricionistas passam a ser presas 
fáceis da indústria farmacêutica. 
Importante destacar 
que, no nosso caso, 
este fato agrava ainda 
mais nosso 
afastamento no 
cuidado da saúde da 
população, pois nosso 
maior objetivo como 
profissionais é fazer do 
medicamento um instrumento de 
saúde para o/a paciente. Mas, 
sem conhecimento integral sobre 
o medicamento e sua relação 
social na vida das pessoas, o que 
envolve questões objetivas e 
subjetivas, nos formamos 
qualquer coisa, menos 
profissionais da saúde e do 
medicamento. Nós, que tínhamos 
relação estreita com a produção e 
manipulação dos medicamentos, 
fomos afastados e desviados para 
outras áreas, como as análises 
clínicas e de alimentos. Neste 
sentido, a ENEFAR está dedicada 

a, junto a outras entidades, lutar 
por uma proposta curricular que 
contemple os anseios de 
direcionar nossos conhecimentos 
para o desenvolvimento da saúde 
da sociedade. Este ano foi 
realizado o I Fórum de Educação 
farmacêutica, em Brasília, e ainda 
em julho de 2008, o Encontro 
Nacional dos/das Estudantes de 
Farmácia terá esta discussão 
como eixo central.  

Além da formação 
acadêmica, outra questão que se 
coloca para a promoção do uso 
racional de medicamento é a 
utilização de informações 

científicas nos locais de 
trabalho. Na realidade, 
assistimos os 
profissionais com 
pouco acesso à 
literatura, muito 
também por conta do 
despreparo acadêmico 

para manipular estas informações 
e principalmente pela rapidez, 
hoje, reproduzida nas consultas e 
na dispensação praticada na 
farmácia. Como fonte de 
informação, a literatura mais 
utilizada é o Dicionário de 
Especialidades Farmacêuticas 
(DEF). Este apresenta a mesma 
baixa qualidade técnica que as 
bulas, e devem ser consultados 
apenas para obter informações a 
respeito de identificação dos 
componentes contidos em 
apresentações comerciais, 
quantidades e formas 
farmacêuticas.  

“...Mas, o que 
esperar de um 
setor que tem 

como objetivo o 
lucro e não a 

saúde humana” 
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As fontes a serem 
utilizadas icluem os artigos 
publicados em revistas (fontes 
primárias). As bases de indexação 
e resumos da literatura primária 
que servem como orientadores na 
busca das fontes primárias como 
o Medline e o IPA (fontes 
secundárias). E ainda, os livros 
textos, as bases de dados 
computadorizadas, os artigos de 
revisão, informações 
documentadas em formato 
condensado como o Drugdex 
(Micromedex) (fontes terciárias). 
No entanto, vale lembrar que não 
queremos um curso 
que apenas nos 
ensine a procurar 
informações, mas 
professores/professo
ras 
qualificados/qualifica
das e 
dedicados/dedicadas 
a ensinar 
profundamente a farmacologia e a 
farmacoterapia. 

A prescrição tem um 
envolvimento multiprofissional e 
pressupõe conhecimento real 
quanto às ações, usos e 
esquemas de administração de 
drogas. Desta forma, a promoção 
do uso racional de medicamentos 
se inicia na prescrição, no 
consultório médico. Antes de 
prescrever o medicamento ao 
paciente é preciso avaliar se o 
paciente necessita ou não de 
intervenção medicamentosa. 
Muitos problemas de saúde não 

necessitam de medicamentos, 
pois o percurso natural da doença 
não causa maiores agravos para a 
saúde do/da paciente (como as 
infecções virais). Uma outra 
grande parte pode ser 
solucionada apenas com 
tratamento não medicamentoso 
(reeducação alimentar, exercício 
físico). Só após considerar o não 
tratamento medicamentoso é que 
o profissional deve escolher, entre 
os fármacos, aquele que melhor 
contribuirá para a recuperação da 
saúde do/da paciente. O objetivo 
do uso de fármacos é lograr o 

máximo de benefícios 
com o mínimo de 
efeitos adversos. 

O grupo 
farmacológico deve 
ser selecionado a 
partir do 
conhecimento de 
suas propriedades 

farmacodinâmicas 
(mecanismo de ação, capacidade 
de modificar o processo 
fisiopatogênico em questão, 
interferência com outros sistemas 
orgânicos), as respostas 
farmacológicas clínicas 
(provenientes de ensaios clínicos 
bem delineados) e as bases 
farmacocinéticas (via de 
administração para uma boa 
absorção). Todo o processo de 
escolha deve levar em conta a 
eficácia, segurança, conveniência, 
acesso e custo (quando o caso) 
para o/a paciente. 

“O farmacêutico 
ou a farmacêutica 
deve fornecer toda 

informação 
necessária para o 

uso correto do 
medicamento...” 
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Depois de escolhido o 
fármaco é necessário definir os 
intervalos compatíveis com a 
meia vida dos fármacos, a 
duração do tratamento, 
considerando, quando for o caso, 
os déficits de disfunção renal, 
hepática e/ou cardíaca. Além 
destes fatores a faixa etária, a 
raça, a gravidez e o sexo são 
informações importantes para se 
alcançar os objetivos do uso 
racional. Os estudos clínicos 
costumam realizar-se em 
populações homogêneas, por isso 
é preciso estar atento 
às manifestações 
diversas nestes/nestas 
pacientes especiais. 

Na hora de 
prescrever o 
medicamento, o 
trabalho para a 
promoção do uso 
racional de 
medicamentos ainda 
não terminou. A 
prescrição deve 
conter, preferencialmente, o 
nome genérico do fármaco 
(obrigatório no SUS). Os 
medicamentos controlados devem 
conter receituário específico como 
medida de prevenção e repressão 
ao uso indevido de medicamentos 
com risco potencial de outros 
agravos. Requerem receituários 
de receitas específicos 
psicotrópicos, entorpecentes 
(notificação de receita), 
antidepressivos, 
antiparkinsonianos, 

anticonvulsivantes (controle 
especial). A receita deve ter 
escrita clara, de forma legível e 
completa de modo a fazer 
entender o paciente e o 
farmacêutico. Muitas sociedades 
só permitem o acesso à maioria 
dos medicamentos por meio da 
receita. No Brasil, com exceção 
dos controlados, é comum a 
aquisição de medicamento sem 
elas. 

Para garantir o uso 
racional de medicamentos, a 
prescrição deve conter ainda, a 

especificação da 
forma farmacêutica e 
concentração, a 
quantidade total do 
medicamento em 
função da dose e 
duração, a via de 

administração. 
Quando da 
possibilidade de 
interação com 
medicamentos ou 
com as refeições, os 

horários devem ser especificados. 
Devem ser levados em conta 
também os horários que 
garantam maior comodidade e 
adesão ao tratamento, como os 
diuréticos serem tomados pela 
manhã. Assim como aqueles 
horários que favoreçam a adesão 
do efeito desejado, como a 
utilização de hipnóticos sedativos 
à noite, ou a redução de efeitos 
indesejáveis, como a 
administração de sulfato ferroso 
com alimentos.  

“Todo o processo 
de escolha deve 
levar em conta a 

eficácia, 
segurança, 

conveniência, 
acesso e custo 

(quando o caso) 
para o/a 

paciente.” 
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As orientações dos/das 
profissionais aos ou às pacientes 
devem deixar claro qual o 
problema deles e delas e as 
estratégias para solucioná-lo, os 
objetivos terapêuticos, os efeitos 
farmacológicos. Os/as 
profissionais devem estar 
atentos/atentas às dúvidas 
freqüentes da população e que 
podem prejudicar o tratamento, 
como os cuidados da 
conservação, o que fazer com o 
que sobrar de medicamento 
(principalmente os 
líquidos). A 
importância da adesão 
principalmente em 
tratamentos crônicos 
deve nortear todas as 
ações de atenção ao/à 
paciente. O 
monitoramento do 
tratamento, avaliando 
os benefícios e 
possíveis danos, que possibilite 
identificar êxito, necessidade de 
modificação ou suspensão do uso 
do medicamento é essencial para 
alcançar nossos objetivos.  

O farmacêutico ou a 
farmacêutica deve fornecer toda 
informação necessária para o uso 
correto do medicamento e sobre 
as reações adversas e potenciais 
interações, além de verificar se 
o/a paciente tem dúvidas com 
relação a como utilizar os 
medicamentos. É dever do/da 
farmacêutico/farmacêutica 
esclarecer sobre os genéricos, 

podendo substituir o 
medicamento de marca pelo 
genérico. A substituição do 
medicamento de marca por um 
similar é proibida, e nesse caso 
o/a prescritor/prescritora deve ser 
consultado/consultada. As 
receitas ilegíveis capazes de 
induzir a erros não devem ser 
dispensadas.  

Algumas ações estão 
sendo realizadas com o intuito de 
inserir o Brasil como país 
propagador do uso racional de 

medicamento. O que 
ainda está muito 
distante da nossa 
realidade. Entre 1999 
e 2002, a Organização 
Pan-americana da 
saúde (OPAS/OMS) 
enviou profissionais 
brasileiros aos cursos 
de farmacoterapia 
racional, realizados na 

Argentina. Estes cursos formam 
facilitadores/facilitadoras 
aptos/aptas a promover cursos 
para estudantes da graduação e 
pós, além de profissionais da 
saúde, aqui no Brasil. De lá para 
cá, foram realizados o I e II 
Congresso Brasileiro de Uso 
Racional de Medicamentos, além 
da publicação eletrônica dos 
fundamentos farmacológico-
clínicos dos medicamentos de uso 
corrente e a série Uso Racional de 
medicamentos pela OPAS 
(http://www.opas.org.br/medica
mentos). 

“Algumas ações 
estão sendo 

realizadas com 
o intuito de 

inserir o Brasil 
como país 

propagador do 
uso racional de 

medicamento.” 
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6. Plantas: verdades e mitos 
  

 A relação entre a 
humanidade e as plantas 
medicinais é tão antiga quanto a 
nossa própria existência. Ao 
surgirem na Terra, os seres 
humanos já encontraram as 
plantas medicinais à disposição 
para a sua alimentação, proteção 
e cura das suas 
enfermidades. 

O 
conhecimento sobre 
as plantas medicinais 
acompanhou a 
evolução do ser 
humano e o segredo sobre essas 
plantas foi sendo transmitido 
oralmente de geração em 
geração. O registro desta história 
é de aproximadamente 10 mil 
anos antes de Cristo. Nesta 
época, foram registrados em 
papiros, no Egito antigo, o uso de 
cerca de quinhentas plantas 
medicinais, entre elas, menta, 
alecrim, camomila, absinto, 
babosa e 
tomilho, 
usados até 
nossos dias. 
Vale lembrar 
que, mesmo 
com todos os 
registros e 
publicações, 
muitos 
conhecimento
s, ainda hoje, 
são 

transmitidos oralmente de 
culturas para culturas, de pais e 
mães para filhos e filhas. 

 Quem de nós não conhece 
aquelas famosas receitinhas para 
a gripe, mal-estar ou cólicas? 
Nada que aqueles chazinhos de 
Boldo, Hortelã com alho ou 

Camomila não 
resolvam! 

Muitas dessas 
receitas populares 
têm despertado o 
interesse das 

indústrias 
farmacêuticas pelo estudo com 
drogas vegetais com fins 
terapêuticos. Baseadas nas 
indicações populares, várias 
drogas têm sido pesquisadas e 
algumas já são, hoje, realidade no 
mercado. Um exemplo é a 
morfina que é derivada do ópio; 
os antiespasmódicos derivados da 
Tubucurarina (um derivado do 
curare, plantas que os índios 

utilizavam nas 
pontas das 
flechas para 
paralisar suas 
presas) ou 
ainda os 

heterosídeos 
cardiotônicos 

derivados de 
plantas como 

Dedaleira, 
utilizados nos 
tratamento de 

“O pensamento 
de que “o que é 
natural não faz 

mal”, não é todo 
verdadeiro...” 
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insuficiência cardíaca crônica. 
Nosso país possui 

vantagens no desenvolvimento da 
fitoterapia. Aqui temos a maior 
biodiversidade do mundo, um 
conhecimento popular e 
tradicional do uso das plantas, 
tecnologia para validar 
cientificamente este 
conhecimento, empresas 
competentes e recursos 
financeiros. Entretanto, falta uma 
política voltada a esse interesse 
nacional.  

Outra política 
urgente é a proteção 
da nossa riqueza 
natural: o cuidado 
com a manutenção da 
biodiversidade. 
Segundo a OMS, a 
cada hora uma 
espécie de planta 
desaparece do 
planeta. É muito 
importante a 
implementação de 
ações concretas antes que a 
humanidade perca esse manancial 
terapêutico que a natureza nos 
presenteou. 

O Brasil vem sendo alvo de 
um processo de usurpação não só 
do conhecimento tradicional que 
grupos étnicos e comunidades 
tradicionais possuem, mas 
principalmente de plantas 
medicinais. A apropriação de 
nosso patrimônio, na forma de 
produtos patenteados, é um 
desrespeito à nação, um pecado 
grave contra nossa soberania. 

Multinacionais comprometidas 
apenas com o lucro e o mercado 
da doença e, mesmo muitas 
empresas brasileiras, estão 
fazendo um verdadeiro extermínio 
de espécies vegetais, antes de 
serem investigadas química e 
farmacologicamente. Sabemos, 
por exemplo, que várias empresas 
multinacionais estão construindo 
o centro de pesquisas de plantas, 
baseado no conhecimento 
tradicional brasileiro e em nosso 
patrimônio ambiental. 

Apesar dessa 
maior biodiversidade, 
sabemos que nem 
tudo que é natural é 
tão seguro como se 
pensa. O 
pensamento de que 
“o que é natural não 
faz mal”, não é todo 
verdadeiro, muitas 
dessas ervas 
medicinais podem ter 
efeitos tóxicos e 

podem levar a morte se utilizadas 
de maneira incorreta, um 
exemplo é o Confrei (Symphytum 
officinale L.) que tem o seu uso 
tópico liberado, porém seu uso 
interno foi proibido pela Anvisa, 
após diversos casos de morte 
ocasionados por cirrose resultante 
de doença hepática veno-oclusiva, 
e por apresentar substâncias 
carcinogênicas.  
 A automedicação pode se 
tornar perigoso quando as 
pessoas utilizam plantas que 
crescem nos próprios quintais, em 

“A apropriação 
de nosso 

patrimônio, na 
forma de 
produtos 

patenteados, é 
um desrespeito à 

nação, um 
pecado grave 
contra nossa 
soberania.” 
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terrenos baldios ou beiras de 
estradas. Eventualmente, essas 
plantas podem ser confundidas 
com outras que possuem 
características morfológicas 
semelhantes. Além disso, as 
pessoas que se automedicam 
também desconhecem que a 
quantidade de princípios ativos 
contida nas plantas pode variar de 
acordo com a sua idade, a época 
da colheita, o tipo de solo, a parte 
utilizada e modo de preparo. Para 
que as plantas sejam usadas de 
forma adequada, algumas 
informações e recomendações são 
úteis: 

• Utilizar somente 
plantas medicinais 
conhecidas; 

• Não coletar 
plantas medicinais 
nas margens de rios, 
córregos poluídos, 
ou esgotos, bem 
como de beira de estradas, por 
causa das substâncias tóxicas 
desprendidas da fumaça dos 
carros; 

• Ao comprar plantas 
medicinais, observar o estado de 
conservação (verificar presença 
de mofos, insetos, etc.); 

• Procurar conhecer o modo de 
preparo das plantas utilizadas 
como remédio (infusão, decocção, 
etc.); 

• Não utilizar várias plantas 
juntas no preparo do remédio; 

• Cuidado com a ingestão de 
plantas medicinais juntamente 
com medicamentos sintéticos; 

• Lembrar de que as plantas, 
mesmo utilizadas corretamente 
para uma doença, podem 
provocar efeitos indesejáveis ao 
organismo; 

• Procurar conhecer as plantas 
que são tóxicas; 

• Não substitua imediatamente 
o remédio dado pelo médico por 
plantas indicadas por amigos ou 
parentes, procure conversar com 
o profissional habilitado. 

O uso pouco cuidadoso de 
plantas medicinais, seja pelo 
conhecimento insuficiente do 
assunto, pela má informação ou 
mesmo pela falsa idéia e que “o 

que é natural, se não 
fizer bem, mal não 
faz”, tem causado 
certos efeitos 
indesejados como 
intoxicações ou 
mesmo a ausência 
da resposta 

medicamentosa esperada. 
Para garantir o acesso 

seguro e racional de plantas 
medicinais e fitoterápicos a 
Política Nacional elaborou a 
Portaria nº971 de 03 de maio de 
2006 e o Decreto Presidencial 
nº5813 de 22 de junho de 2006. 
O objetivo dessa Proposta é 
ampliar as opções terapêuticas 
aos usuários do SUS, com 
garantia de acesso às plantas 
medicinais, fitoterápicos e 
serviços relacionados à 
fitoterapia, com segurança, 
eficácia e qualidade, na 
perspectiva da integralidade da 

“... A resposta é: 
tudo! Nosso papel 
é educar, orientar, 

conscientizar e 
incentivar quanto 
ao uso racional...” 
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atenção à saúde. Entre as 
diretrizes, temos: a elaboração da 
Relação Nacional de Plantas 
Medicinais e da Relação Nacional 
de Fitoterápicos; formação e 
educação permanente dos 
profissionais de saúde em plantas 
medicinais e fitoterapia; a 
ampliação da participação popular 
e controle social; o incentivo à 
pesquisa e desenvolvimento de 
plantas medicinais e fitoterápicos, 
priorizando a biodiversidade do 
país; a promoção do uso racional 
de plantas medicinais e dos 
fitoterápicos no SUS; o 
acompanhamento e avaliação da 
inserção e implementação das 
plantas medicinais e fitoterapia no 
SUS; a garantia do 
monitoramento da qualidade dos 
fitoterápicos pelo Sistema 
Nacional de Vigilância Sanitária; o 
estabelecimento de política de 

financiamento para o 
desenvolvimento das ações. 

Portanto concluímos que 
devemos ter muito cuidado com o 
uso indiscriminado de plantas, 
pois além de fonte de alívio elas 
podem causar muitos problemas. 
Mas o que tudo isso tem haver 
conosco, futuros/futuras 
farmacêuticos/ farmacêuticos? A 
resposta é: tudo! Nosso papel é 
educar, orientar, conscientizar e 
incentivar quanto ao uso racional 
dessas plantas, que afinal são 
também medicamentos, e como 
todo medicamento o seu uso deve 
ser também orientado e 
aconselhado quanto às doses, 
modo de uso e as possíveis 
reações adversas ou mesmo 
tóxicas, a fim de haver um 
positivo resultado da terapia, seja 
a cura, prevenção, controle ou 
apenas alívio de sintomas. 
 

7. O Papel do/da Farmacêutico/Farmacêutica 
 
 A terapia medicamentosa 

é a forma de tratamento que 
possui um grupo de doenças-alvo 
mais restrito, geralmente é muito 
pouco abrangente. Outras formas 
de tratamento são “esquecidas” 
pela indústria farmacêutica, as 
mesmas corporações que há 
muito tempo não despendem 
esforços em prol de “novas” 
opções terapêuticas, e muitas 
vezes apenas mudam um radical 
na fórmula, o que pode não 
melhorar os resultados clínicos, 

mas gera um “novo” 
medicamento para entrar no 
mercado. 

A atividade farmacêutica 
pode ser analisada em três 
períodos durante os últimos 100 
anos. O período tradicional, no 
qual o papel do/da 
farmacêutico/farmacêutica se 
restringia no preparo, venda e na 
orientação sobre o uso dos 
medicamentos. Posteriormente, 
com a industrialização dos 
medicamentos, o/a 
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farmacêutico/farmacêutica foi 
perdendo seu papel perante a 
sociedade e voltou-se 
principalmente a produção dos 
medicamentos. Este novo 
enfoque, período de transição, fez 
com que o/a 
farmacêutico/farmacêutica tivesse 
uma abordagem mais tecnicista. 
Sendo que nesta mesma época 
o/a farmacêutico/farmacêutica 
passou a dispensar os 
medicamentos em 
estabelecimentos considerados 
comerciais e não um 
estabelecimento de saúde. Desta 
maneira o/a 
farmacêutico/farmacê
utica começou a 
perder sua 
necessidade e 
importância na 
sociedade e não 
conseguindo realizar 
suas atividades, pois 
estas farmácias visam 
o lucro e não a saúde 
do/da usuário/usuária. 
Em meio a esta crise de 
identidade profissional o/a 
farmacêutico/farmacêutica decide 
voltar suas atividades para a 
necessidade dos/das 
usuários/usuárias e com 
condições de promover o uso 
racional de todo o arsenal 
terapêutico existente e que lute 
pelo redirecionamento dos 
interesses de pesquisas de 
medicamentos e terapias 
alternativas. Os medicamentos 
passam a ser instrumentos, 

necessários ou não, para 
melhorar a qualidade de vida 
do/da paciente e não sendo mais 
o foco do/da profissional. Pois as 
conseqüências das terapias 
medicamentosas inadequadas são 
um agravo à saúde, o qual pode 
ser evitado com ajuda do/da 
profissional 
farmacêutico/farmacêutica. Esta 
fase é chamada de 
desenvolvimento da atenção ao 
paciente. 

 Atualmente, o uso de 
terapias medicamentosas tem 
crescido drasticamente devido ao 

envelhecimento da 
população, aumento 
da prevalência de 
doenças crônicas, 

constante 
aparecimento de 
novas doenças 
infecciosas, e ao 
lobby da indústria 
farmacêutica (que 
patrocina a 

“empurroterapia”). 
Embora exista uma elevada gama 
de especialidades farmacêuticas 
disponíveis, elas são 
majoritariamente voltadas para 
doenças “lucrativas” (crônicas, de 
alta complexidade ou muito 
prevalentes em países ricos). 
Apesar de ainda estarmos longe 
de uma efetiva humanização no 
atendimento das farmácias, 
todos/todas os/as 
farmacêuticos/farmacêuticas 
devem estar 
comprometidos/comprometidas 

“ Também é 
nosso papel 

fortalecer o SUS 
e ajudar a 

construí-lo de 
modo que suas 
diretrizes sejam 
transportadas do 

papel para a 
realidade...” 
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com a promoção da saúde e levar 
em conta que esses 
estabelecimentos são importantes 
portas de entrada para acolher as 
necessidades do/das 
usuários/usuárias. O baixo 
número de farmácias que 
correspondem minimamente a um 
estabelecimento de saúde (e não 
um simples comércio) é causado 
pelo elevado número destes 
estabelecimentos, a manutenção 
do funcionamento por um grande 
período diário, à lógica de 
mercado 
imperante na 
sociedade, além 
do fato de que 
não é necessário 
ter consulta 
marcada para 
ver o 
farmacêutico ou 
a farmacêutica. 
Às farmácias somam-se os postos 
e unidades básicas de saúde, que 
também fazem papel de porta de 
entrada para o atendimento à 
saúde. É importante ressaltar que 
o/a farmacêutico/farmacêutica é 
o/a único/única profissional com 
potencial e formação para exercer 
a atenção farmacêutica. Ao longo 
de nossa graduação, sempre 
aprendemos que o/a 
farmacêutico/farmacêutica está 
presente desde a pesquisa, 
passando pela produção e 
manipulação de medicamentos, o 
controle de qualidade, diagnóstico 
laboratorial, entre outras 
atividades, até a dispensação para 

o/a paciente. Não obstante, 
apesar de uma formação técnica 
satisfatória, falta nos bancos 
escolares uma maior 
sensibilização e aproximação 
dos/das estudantes com as 
demandas do povo e 
necessidades dos/das 
usuários/usuárias, uma vez que 
estes são as peças finais do 
quebra-cabeça do exercício de 
nossa profissão. De nada nos 
adianta ter o domínio do 
conhecimento teórico se 

fraquejamos em 
nosso desafio como 
profissionais de 
saúde no 

comprometimento 
humanístico, bem 
estar dos/das 
pacientes e na 
forma de enxergar 

os/as 
usuários/usuárias como indivíduos 
integrais que necessitam e 
merecem nossa atenção, 
preocupação e confiança. Então, 
camaradas, juntamente com os 
esforços de outros/outras 
profissionais da saúde, o nosso 
papel é garantir que o/a paciente 
receba o tratamento adequado, 
seja ele medicamentoso ou não, e 
se for necessário um 
medicamento este deve ser 
apropriado para as necessidades 
clínicas do/da paciente, ter doses 
adequadas, por período correto de 
uso e ser acessível 
economicamente ao/à 
usuário/usuária, ou seja, devemos 

“... de nada nos 
adianta ter o domínio 

do conhecimento 
teórico se fraquejamos 
em nosso desafio como 
profissionais de saúde 
no comprometimento 

humanístico...” 
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exercer a atenção farmacêutica. 
Também é nosso papel fortalecer 
o SUS e ajudar a construí-lo de 
modo que suas diretrizes sejam 
transportadas do papel para a 
realidade e conscientizar a 
população a respeito de seus 
direitos e deveres dentro de nosso 
sistema de saúde. Como o/a 
farmacêutico/farmacêutica é em 
muitos casos o/a 
primeiro/primeira (talvez o/a 
único/única) profissional de saúde 

consultado pelos/pelas 
usuários/usuárias, temos um 
enorme papel de 
educadores/educadoras do povo 
(construindo com o povo). Como 
trabalhadores da saúde devemos 
sempre ter em mente que saúde 
não é apenas a ausência de 
doenças, mas sim um bem-estar 
físico, mental e social, 
enxergando o/a paciente com 
uma visão de integralidade do ser 
humano. 
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Conclusão 
 

Avaliando nossa atuação 
percebemos que os/as 
profissionais 
farmacêuticos/farmacêuticas, e 
todos aqueles do setor saúde, 
estão imersos neste universo de 
contradições entre a saúde e o 
mercado. Seja numa farmácia 
comercial, onde a balança do 
medicamento versus mercadoria 
pende muito mais para o lado de 
cá, mas também no setor público, 
pois o mercado também se 
aproveita do Estado para lucrar. 
Neste caso, Estado e Indústria 
tornam-se aliados. Assim, 
chegamos à grande perguntar: 
Estamos nós, estudantes de 
farmácia nos preparando técnica e 

politicamente para servir nossos 
conhecimentos à população 
promovendo o uso racional de 
medicamentos, enfrentando 
política e tecnicamente os 
interesses lucrativos do mercado? 
É papel do MEF, junto aos 
professores e às professoras que 
ainda vêem a universidade como 
espaço de formação crítica e 
transformadora, os/as 
profissionais descontentes com a 
situação do trabalho 
farmacêutico, os sindicatos, e 
todas as entidades que se propõe 
a fazer o debate honesto e 
autônomo sobre este tema, lutar 
para transformar esta realidade.  
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