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ORGANIZAÇÃO 

 

Identificando uma necessidade de uma referência de material de formação 

para a realização da Campanha 5 de maio – Pelo Uso Correto de 

Medicamentos, a Coordenação Nacional (Gestão “Aos que virão” 2012/2013) 

juntamente com o Diretório Acadêmico da Faculdade de Farmácia da UFMG 

(DAFAFAR-UFMG), Centro Acadêmico Paracelso da UFCSPA (CAP-UFCSPA) 

e Centro Acadêmico de Farmácia da UFPI (CAFAR-UFPI) se prontificaram em 

organizar esta cartilha durante o LXXV Conselho Nacional de Entidades 

Estudantis de Farmácia (CoNEEF), em Curitiba/PR. 

Esta cartilha é baseada em cartilhas já produzidas pela ENEFAR e as 

EREFARs para o mesmo fim. Ela consta com atualizações de textos e com a 

inclusão de novos textos e temáticas relacionadas à campanha e ao Uso 

Racional de medicamentos. 
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INTRODUÇÃO 

 

Para que o Uso Racional de Medicamentos 

seja concretizado é necessário que 

algumas condições políticas sejam 

estabelecidas. É essencial a consolidação 

da concepção do medicamento como 

instrumento de saúde e não como 

mercadoria. Por ser de extrema 

importância na maioria dos tratamentos, 

este insumo necessita de políticas que 

garantam o acesso da população, sendo 

definido como o direito do cidadão de 

receber de forma segura o medicamento 

que trará solução ao seu problema de 

saúde.  

Na sociedade capitalista, o medicamento é 

visto como uma mercadoria que precisa ser 

vendida para garantir os lucros. Assim ao 

analisa-lo podemos identificar inúmeras 

contradições no sistema, a começar pela 

indústria farmacêutica. O desenvolvimento 

desta reproduz o desenvolvimento natural 

do capitalismo, o que coloca a produção de 

medicamentos numa lógica produção 

baseada no que é mais rentável. A 

prioridade, portanto, não são as 

necessidades da população, e sim a lógica 

de mercado, o que gera maior lucro. Como 

grande parte das doenças é relacionada às 

condições sociais, a maior parte da 

população que necessita não pode 

comprar os medicamentos. 

A deficiência no desenvolvimento 

tecnológico do Brasil não permite sua 

autonomia para definir a produção de 

medicamentos, referendada pelo povo. O 

Brasil, capitalista dependente, foi dominado 

pelas empresas transnacionais, enquanto 

as indústrias nacionais se enfraqueceram. 

Os Laboratórios Oficiais ao invés de se 

desenvolverem , sofrem com o descaso 

estatal e são vitimas da lógica de mercado.  

É de responsabilidade do Estado prover 

condições dignas de atendimento à saúde, 

além da prevenção e a sua promoção. A 

assistência deve se estender desde a 

atenção básica ao tratamento mais 

complexo. Hoje, a política de 

medicamentos se estrutura em quatro 

eixos. A Relação Nacional de 

Medicamentos Essenciais (RENAME) e os 

programas: Medicamentos Excepcionais, 

Medicamentos Estratégicos e Farmácia 

Popular. A politica de assistência 

farmacêutica deve nortear a produção 

tecnológica, o desenvolvimento industrial e 

a formação de recursos humanos. 

Na atual conjuntura, mais do que nunca, os 

gastos com serviços essenciais como 

saúde e educação não estão sendo 

priorizados. Ao mesmo tempo, o governo 

aprova a Lei de Inovação Tecnológica que 

permite que a produção científica nas 

universidades federais seja direcionada 

pelas grandes indústrias, inclusive de 

origem estrangeira. Assim as universidades 

não terão autonomia para pesquisar o que 

for de interesse da população, mas sim 

aquilo que dará maiores lucros ao 

mercado. Estamos assistindo os esforços 

do governo para transferir os Hospitais 

Universitários para a gestão de uma 

Empresa Pública de Direito Privado 

(EBSERH), dentre outras políticas de 

privatização da saúde como o Programa 

Farmácia Popular.  

A campanha 5 de maio é o momento para 

se discutir as políticas de medicamentos, o 

papel do farmacêutico no uso racional e na 

defesa da saúde pública. Não esquecendo 

que nossas atividades cotidianas estão 

diretamente vinculadas 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 profissional 

farmacêutico como profissional da saúde. 
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O QUE É A CAMPANHA 5 DE MAIO? COMO SURGIU? 

 

A Campanha 5 de Maio: Pelo Uso 

Racional de Medicamentos é uma 

campanha em que os estudantes de 

farmácia vão à luta pela valorização do 

profissional farmacêutico demonstrando 

à população a importância deste 

profissional na promoção do uso correto 

de medicamentos e aprendendo a ser 

um profissional socialmente 

comprometido.  

A campanha além de orientar 

diretamente a população quanto ao uso 

correto de medicamentos tem como 

objetivos reforçar a importância do 

profissional farmacêutico, defender as 

farmácias como estabelecimentos de 

saúde e não como mercados, promover 

o contato dos estudantes com 

a população e orientá-la quanto a seus 

direitos no SUS. 

Segundo a Organização Mundial da 

Saúde (OMS), mais de 50% de todos os 

medicamentos são incorretamente 

prescritos, dispensados e vendidos; e 

mais de 50% dos pacientes os usam 

incorretamente. Mais de 50% de todos 

os países não implementam políticas 

básicas para promover uso racional de 

medicamentos. ¹ Os hospitais gastam de 

15% a 20% de seus orçamentos para 

lidar com as complicações causadas 

pelo mau uso de medicamentos. De 

todos os pacientes que dão entrada em 

prontos socorros com intoxicação, 40% 

são vítimas dos medicamentos. 

Diante desses números, entendemos a 

necessidade de um aconselhamento 

consciente para o uso de medicamentos, 

os quais não devem ser tratados como 

uma mercadoria, um bem de consumo, 

pois cada insumo tem seus prós e 

contras e necessitam de orientação 

adequada para sua utilização. 

A Campanha 5 de Maio é, então, um 

processo de trabalho que culmina em 

um dia em que os estudantes vão às 

ruas, não para fazer panfletagem, mas 

para dialogar, esclarecer e também 

aprender com a população sobre pontos 

críticos de dúvidas mais comuns sobre a 

saúde. É caracterizada como uma 

grande atividade para a saúde pública e 

como um amplo espaço de diálogo e 

aprendizagem entre profissionais da 

saúde e população em geral. 

 

 

REFERÊNCIAS 
1 – http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/uso_racional_medicamentos_temas_selecionados.pdf 
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UM BREVE HISTÓRICO DA CAMPANHA 5 DE MAIO: PELO USO CORRETO 

DE MEDICAMENTOS 

 

Em janeiro de 1999 no Conselho 

Nacional de Entidades Estudantis de 

Farmácia (CoNEEF) o Movimento 

Estudantil de Farmácia (MEF) deliberou 

no ponto de pauta sobre Falsificação de 

Medicamentos uma série de propostas 

como: Elaboração de um documento ou 

mobilização do MEF para demonstrar a 

importância do farmacêutico junto à 

sociedade, uma ação junto aos meios 

de comunicação para garantir 

visibilidade à questão e a elaboração de 

um folder explicativo promovido pela 

Executiva Nacional dos Estudantes de 

Farmácia (ENEFAR) a ser distribuído e 

divulgado por todas as escolas do país. 

Sendo assim o início da campanha. 

A ameaça de implantação do projeto de 

lei da então Senadora Marluce Pinto 

(PTB –RR), a qual acabaria com a 

obrigatoriedade dos farmacêuticos em 

farmácias e drogarias, em 1944, 

também foi um motivo importante para 

que os estudantes criassem um dia de 

mobilização nacional objetivando 

esclarecer a população quanto à 

importância da Assistência 

Farmacêutica. Recém-regulamentados 

(1988) naquele período, os 

medicamentos genéricos, aparecem 

como mais um responsável por essa 

campanha, pois a população ainda 

encontrava-se com receio de utilizá-los, 

e cabia e cabe a nós farmacêuticos 

prestar esclarecimentos necessários 

para desmitificar o seu uso. 

A primeira campanha foi realizada em 

1999 em nível nacional e vem sendo 

realizada em diversos estados do Brasil. 

Quanto a essa data, conta-se que no 

dia 5 de maio se comemora o dia do 

farmacista e por isso foi escolhido para 

realizar a campanha. A essa informação 

cabe investigar. A outra história (e esta 

é fato) relata que o dia 5 de maio foi 

escolhido pelo MEF como um dia de 

mobilização em prol da saúde pública e 

para lutar pela defesa dos direitos 

adquiridos historicamente, sendo o dia 5 

de maio conhecido (antes de 99) como 

"Dia Nacional de Luta dos Estudantes 

de Farmácia".¹ 

 

Referências 

1 - http://br.groups.yahoo.com/group/cafar-unifal/message/2854 
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METODOLOGIA 

 

Diante do que foi explicitado ao longo do 

texto formularam-se algumas propostas 

para efetivar a campanha: 

 Enfoque:Deve-se ter em mente que 

essa campanha está voltada para o uso 

racional de medicamentos, assim os 

estudantes precisam em primeiro lugar ter 

uma formação prévia sobre o que será 

abordado na campanha.  

 Processo de formação dos estudantes - 

promovido através de leituras, utilizando 

textos de base, usando cartilhas para que 

os mesmos saibam como interagir com a 

população, slides, uma pequena palestra 

com professores, farmacêuticos, etc. ou 

outra metodologia que os estudantes 

prefiram. 

 Fazer como que o conhecimento 

absorvido pelos estudantes se transforme 

em informação para a sociedade, através 

de cartilhas, folders, cartazes e diálogos 

simples para a melhor compreensão do 

público alvo; 

 Local da campanha: A escolha do local 

de atuação é um dos pontos cruciais para 

o êxito da campanha. 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 em relação ao uso 

correto de medicamentos, profissão 

farmacêutica e SUS, mas principalmente 

ouvindo o que o povo tem a dizer. Em 

muitas dessas conversas aprendemos 

muito mais do que ensinamos. Assim, os 

locais de preferência são postos de saúde 

ou hospitais públicos, onde estaremos 

diante da realidade da população e onde 

as pessoas se mostrarão mais 

interessadas em discutir saúde, mesmo 

que num âmbito subjetivo. Algumas 

escolas preferem construir a campanha 

em locais mais movimentados, como 

calçadões ou praças. Nesse caso 

geralmente se utiliza de um “chamariz” 

para a população se interessar pela 

intervenção. Em geral essa chamada 

pode ser feita através da aferição de 

pressão ou testes simples como o de 

glicemia. Outras escolas ainda fazem 

teatros interativos com o povo. Nesse 

ponto o importante é ser criativo e 

respeitar as culturas populares. 

 Objetivos: O foco da campanha é: 

- Aperfeiçoamento das habilidades 

envolvidas na comunicação interpessoal;  

- Contato com a população; 

- Trabalho multidisciplinar (quando 

possível); 

- Possibilidade de esclarecer a 

população a respeito da profissão 

farmacêutica e suas atribuições e; 

- Esclarecer a população sobre o uso 

racional de medicamentos. 

 Em ação: Primeiramente o que 

devemos ter em mente é o quanto o povo 

é rico em cultura, e por mais que 

desconheçamos seus métodos curativos 

e estes pareçam estranhos, devemos 

respeitá-los. Outro fator importante é a 

linguagem. Termos técnicos afastam a 

população, por isso devemos usar um 

vocabulário acessível a todos.  

 

Pode até parecer bobo, mas a abordagem 

é muito importante. Iniciar um diálogo de 

forma simpática é imprescindível. Em 

geral a população aceita bem uma 

campanha como essa e por um ou dois 

inconvenientes não devemos desistir. Ao 

final o resultado é gratificante. 
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O PAPEL DO FARMACÊUTICO 

 

Prática é o meio através do qual uma 

profissão fornece conhecimento e 

produtos para a sociedade. A ação 

central da prática farmacêutica deve ser 

o uso racional de medicamentos (OMS, 

1993). 

O uso de terapias medicamentosas vem 

se ampliando rapidamente por conta do 

envelhecimento da população, o 

aumento de casos de doenças crônicas, 

surgimento de novas doenças 

infecciosas e o desenvolvimento da 

famosa “empurroterapia” concretizada 

pelas indústrias farmacêuticas. 

A partir desses dados, percebe-se a 

importância de humanização no 

atendimento das farmácias, garantindo a 

prática, acima de tudo, do profissional 

farmacêutico na promoção da saúde, 

acolhendo as necessidades e dúvidas 

dos pacientes. 

Os pacientes precisam ser acolhidos e 

orientados, proporcionando-os 

habilidade de seguir os tratamentos, 

tendo acesso permanente às 

informações de que necessitam a fim de 

serem capazes de desenvolverem de 

forma correta o seu autocuidado, 

fazendo da adesão aos tratamentos um 

processo dinâmico. 

Aos farmacêuticos é essencial 

conhecimentos, atitudes e habilidades 

que permitam integrar-se à equipe de 

saúde e interagir mais com o paciente e 

a comunidade, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida, em 

especial, no que se refere à otimização 

da farmacoterapia e o uso racional de 

medicamentos (MARIN, 2002). 

Com isso, é importante lembrar que os 

farmacêuticos são os únicos 

profissionais de saúde com potencial e 

formação para exercer a atenção 

farmacêutica, ou seja, são esses 

profissionais que têm o domínio do 

conhecimento teórico acerca do 

medicamento e que leva sua base de 

formação ao bem-estar físico, mental e 

social dos pacientes, tendo uma visão de 

integralidade do ser humano. 

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. 

Vale a pena Lembrar que a cooperação 

dos demais profissionais de saúde é 

essencial para que se torne efetivo o uso 

correto de medicamentos, 

proporcionando a dinâmica 

multiprofissional. 
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EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

 

A educação em saúde é todas as 

práticas desenvolvidas no âmbito do 

SUS que tem contribuído 

significativamente para a prevenção e 

controle de doenças, há mais ou menos 

20 anos. Sua proposta é fornecer 

conhecimento com a finalidade de 

estimular pacientes para efetivar 

mudanças em seu comportamento. 

Como prática transversal proporciona a 

articulação entre todos os níveis de 

gestão do sistema, representando 

dispositivo essencial tanto para 

formulação da política de saúde de 

forma compartilhada, como às ações 

que acontecem na relação direta dos 

serviços com os usuários. Nesse sentido 

tais práticas devem ser valorizadas e 

qualificadas a fim de que contribuam 

cada vez mais para a afirmação do SUS 

como a política pública que tem 

proporcionado maior inclusão social, não 

somente por promover a apropriação do 

significado de saúde enquanto direito por 

parte da população, como também pela 

promoção da cidadania.  

A educação em saúde está atrelada ao 

uso racional de medicamentos. Existem 

diversas patologias configuradas em 

quadros crônicos (Diabetes, problemas 

hepáticos, problemas de Hipertensão 

Arterial entre outras). Para que haja 

efetividade no tratamento destas, a 

correta terapia farmacológica utilizada no 

tratamento dessas doenças. Devido à 

grande prevalência de tais patologias 

crônicas, há tendência a utilização de 

um diverso leque medicamentoso, que 

resulta no aumento da incidência dos 

Problemas Relacionados ao 

Medicamentos - PRM (eventos ou 

circunstâncias envolvendo a terapia 

medicamentosa que interferem no 

resultado desejado de saúde), deixando 

a população vulnerável aos vários 

problemas de saúde e aumentando os 

custos dos sistemas de saúde pública. 

A educação em saúde é uma forte 

aliada, pois é reconhecida pelo seu 

potencial para a redução de custos, dos 

sistemas sanitários, junto a diversos 

contextos da assistência, por favorecer a 

promoção do autocuidado e o 

desenvolvimento da responsabilidade do 

paciente sobre decisões relacionadas à 

saúde. 

Para que seja efetivo o processo de 

educação, a linguagem a ser utilizada 

deve ser acessível e devem ser levados 

em consideração fatores sociais, 

econômicos, religiosos e 

comportamentais como crenças, atitudes 

e valores. Além de ser multiprofissional e 

voltado à formação crítica de seus 

membros sobre suas condições de vida 

e saúde, por meio da utilização de 

estratégias coletivas e populares de 

enfrentamento dos limites apresentados 

pela comunidade, favorece ainda, a 

troca de experiências entre os usuários 

e, também, entre eles e os profissionais 

de saúde. 
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ACESSO, RENAME, GENÉRICOS, PRESCRIÇÃO 

 

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. E as 

populações mais carentes padecem 

sem acesso aos medicamentos 

essenciais à vida. Para garantir o 

acesso a esses medicamentos foram 

criadas listas de medicamentos básicos, 

indispensáveis e de importância 

máxima. As listas devem ser feitas com 

as recomendações de profissionais 

técnicos 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 da 

indústria, e com ampla divulgação à 

sociedade. Medicamento Genérico é um 

produto farmacêutico intercambiável 

com o produto original, geralmente 

produzido sem licença e comercializado 

após a expiração da proteção da 

patente. Esses medicamentos podem 

ser comercializados sob a denominação 

genérica ou utilizar uma nova marca, a 

posologia e as concentrações podem 

diferir do produto original. 

O uso irracional de medicamentos 

estabelece problemas e um dos motivos 

é a atitude dos prescritores e 

dispensadores. A cultura de que só a 

prescrição e a dispensação promovem a 

cura é equivocada e deve ser mudada, 

partindo da mentalidade dos futuros 

profissionais da saúde, formados nas 

universidades.
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INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Interações medicamentosas são 

alterações nos efeitos de um 

medicamento em razão da utilização 

simultânea de outro medicamento 

(interações tipo medicamento-

medicamento) ou da ingestão de certo 

alimento (tipo alimento-medicamento). 

Embora em alguns casos os efeitos dos 

medicamentos combinados sejam 

benéficos, mais frequentemente as 

interações medicamentosas são 

indesejáveis e prejudiciais. 

O uso simultâneo de vários 

medicamentos é uma prática terapêutica 

de diversas patologias. Esta abordagem 

é justificável no caso do tratamento de 

pluripatologias ou nos casos onde o uso 

de associações medicamentosas 

melhora o efeito terapêutico ou reduzem 

a toxicidade ao aproveitarem o efeito 

sinérgico entre elas e permitirem a 

redução das doses dos componentes 

isolados. Em pacientes hospitalizados e 

pacientes em tratamento de doenças 

crônicas, como as doenças 

cardiovasculares, hipertensão arterial, 

infecções, diabetes e transtornos 

mentais, entre outras a ocorrência de 

interações torna-se mais frequente. 

A incidência de interações 

medicamentosas oscila entre 3 e 5% em 

pacientes fazendo uso de várias drogas, 

chegando a 20% naqueles que fazem 

uso de mais de 10 drogas. 

As interações medicamentosas podem 

ser prejudiciais ao paciente por 

causarem modificações na fase 

farmacocinética (absorção, distribuição, 

biotransformação e excreção) e até 

mesmo na fase farmacodinâmica 

(mecanismos de ação) de alguns 

fármacos, comprometendo a eficácia 

terapêutica e segurança dos mesmos. 

Em casos mais graves, as interações 

podem ocasionar efeitos tóxicos que 

comprometem a segurança do paciente, 

principalmente se os fármacos 

envolvidos tem uma margem de 

segurança estreita, pois os efeitos 

tóxicos surgirão em decorrência de 

possíveis aumentos da concentração do 

fármaco no organismo do paciente. 

Também existem casos em que as 

interações medicamentosas são 

benéficas ao paciente, sendo utilizadas 

intencionalmente para auxiliar o 

tratamento de determinadas patologias. 

 

 

Classificação das interações medicamentosas: 

 

a) Interações Farmacocinéticas: 

São as interações de modificam os 

processos absorção, distribuição, 

biotransformação ou excreção dos 

fármacos. 

- Interações na absorção de 

Fármacos: Quando fármacos 

interagem no organismo, ou mais 

deles podem ficar insolúveis no 

estômago (na administração via oral), 

impossibilitando a absorção. Também 

podem ocorrer alterações da 

motilidade intestinal, que interferem 

no tempo de contato do fármaco com 

a mucosa gástrica ou entérica, 

alterando a absorção do mesmo. 

Outro fenômeno muito frequente é 

que um fármaco pode alterar o pH 

gástrico ou entérico e comprometer a 

absorção de outro fármaco. 
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- Interações na distribuição dos 

Fármacos: Alguns fármacos são 

distribuídos no organismo pela ligação 

a proteínas plasmáticas. Muitas vezes 

um fármaco pode comprometer a 

ligação de outro a essas proteínas, 

prejudicando a sua distribuição. Isso 

pode modificar o tempo de 

permanência do fármaco no 

organismo ou restringir sua área de 

atuação. 

- Interações na biotransformação dos 

fármacos: A biotransformação dos 

fármacos no interior do organismo 

ocorre principalmente no fígado 

através de reações bioquímicas 

catalisadas por enzimas. 

Determinados fármacos tem a 

capacidade de estimular a ação 

dessas enzimas (indutores 

enzimáticos) e outros de inibi-las 

(inibidores enzimáticos). Portanto, sua 

Administração em conjunto com 

outros agentes pode provocar a 

indução ou inibição enzimática, 

levando à perda ou redução de ação 

do segundo fármaco ou ainda 

acelerando sua excreção. 

- Interações na excreção dos 

fármacos: Os fármacos são 

eliminados do organismo 

principalmente por via renal, através 

de mecanismos específicos. Quando 

ocorrem interações medicamentosas, 

alterações nesses mecanismos 

podem levar ao retardo ou aceleração 

da excreção dos fármacos, 

ocasionando modificações nas suas 

concentrações e possibilitando o 

prolongamento ou a redução de sua 

função. 

 

b) Interações Farmacodinâmicas: 

São as que interferem na ação dos 

fármacos envolvidos, o que pode 

resultar na potencialização dos efeitos 

(sinergismo) ou na exacerbação de 

um ou mais eventos adversos. 

Algumas interações podem gerar 

efeitos antagônicos (resultados 

opostos). Assim, quando dois 

fármacos atuam em um mesmo 

receptor no organismo e são 

administrados simultaneamente, pode 

ocorrer competição pelo receptor, 

comprometendo a ação terapêutica. É 

necessário frisar que as interações 

medicamentosas são muitas e de 

tipos variados. Em casos de dúvidas, 

devem-se consultar as bulas dos 

medicamentos, que informam sua 

ocorrência de forma mais detalhada. 

 

Interações entre Fármacos e 

Alimentos 

Existe uma preocupação mundial 

cada vez maior em aumentar a 

qualidade de vida das populações. 

Uma das maneiras mais eficazes de 

atingir esse objetivo é a manutenção 

da saúde das pessoas.  

Com o avanço da ciência, 

pesquisadores tem direcionado seus 

esforços para garantir a saúde dos 

indivíduos por meio do uso de 

medicamentos eficazes e seguros, de 

maneira a assegurar um adequado 

estado nutricional do paciente 

atentando para as interações que 

podem ocorrer entre fármacos e 

alimentos no organismos tem sido 

uma estratégia útil nesse sentido. 

Ao serem ingeridos, os alimentos são 

digeridos em grande parte no 

estômagono intestino delgado, sendo 

os nutrientes posteriormente 

absorvidos e distribuídos pela 

corrente sanguínea para serem 
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utilizados pelo organismos ou 

sofrerem biotransformação e serem 

excretados. Diferentemente do que 

ocorre com os alimentos, os fármacos 

administrados por via oral passam 

inicialmente pela desintegração da 

forma farmacêutica, sendo dissolvidos 

em vez de sofrerem o processo de 

digestão. Pós essa etapa, no entanto, 

o fármaco seguirá processo 

semelhante ao dos nutrientes: 

absorção, distribuição, 

biotransformação, excreção e ação. 

Devido a essa semelhança entre os 

dois sistemas, o uso simultâneo de 

medicamentos e alimentos pode 

causar alterações benéficas ou 

nocivas tanto para o fármaco quanto 

para os nutrientes presentes nos 

alimentos. Algumas interações 

ocorrem de forma a prejudicar a 

absorção do fármaco ou do nutriente 

envolvido, devido a uma competição 

pelo sistema de absorção. 

Atenção especial deve ser dada ao 

horário de administração do 

medicamento e ao horário da refeição. 

Alguns medicamentos devem ser 

administrados em vacuidade gástrica 

(uma a duas horas antes das 

refeições) e outros necessitam de 

plenitude gástrica (imediatamente 

após a refeição). O tipo de dieta 

também influirá na absorção do 

fármaco. Por exemplo, uma dieta rica 

em gorduras e proteínas retarda o 

esvaziamento gástrico e, se o 

medicamento for administrado logo 

após este tipo de refeição, poderá 

haver um retardo na absorção do 

fármaco e o efeito terapêutico surgirá 

mais tardiamente. Uma maneira de 

contornar esse problema é intercalar 

por 2 a 3 horas a administração dos 

fármacos e dos alimentos. 

Por outro lado, alguns fármacos 

necessitam ser administrados em 

plenitude gástrica, a fim de reduzir 

possíveis efeitos de irritação gástrica 

ou efeitos laxativos. 

O álcool, ingerido na forma de 

bebidas alcoólicas, interfere 

significativamente sobre os fármacos, 

principalmente através da indução da 

biotransformação e excreção de 

alguns deles, reduzindo seu tempo de 

permanência no organismo. Existem 

fármacos que, quando administrados 

em conjunto com álcool ocasionam 

eventos adversos indesejáveis, 

bastante severos, que podem variar 

de náuseas à potencialização do 

efeito depressor do sistema nervoso 

central. 

Uso contínuo, por longos períodos, de 

determinados fármacos pode 

ocasionar deficiências de alguns 

nutrientes no organismo, que deverão 

ser corrigidas ou evitadas por meio da 

dieta.
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AUTOMEDICAÇÃO 

 

O homem sempre buscou a cura para 

seus males através de métodos e meios 

que o ajudassem. Isso variava de 

sangrias a uso de chás. Com o 

desenvolvimento da ciência os métodos 

empíricos foram ganhando espaços e o 

desenvolvimento de drogas se tornou 

inevitável. No entanto, esses processos 

eram muito dispendiosos e exigiam 

bastante matéria-prima, o que muitas 

vezes não era acessível. A partir daí, 

começou-se a sintetizar as drogas que 

facilitou toda a questão da demanda. 

Assim, unindo desenvolvimento da 

síntese de drogas com o processo de 

industrialização que o mundo 

contemporâneo se encontrava, 

podemosfazer uma pequena análise de 

como se deu a formatação da "cultura da 

automedicação" na sociedade moderna. 

Contudo, é importante salientar que 

outros fatores, adicionados à da 

industrialização dos medicamentos, 

estão no mesmo bojo que induziam tal 

cultura. 

Para isso, com a intenção de dialogar 

com a comunidade sobre a 

automedicação, abordaremos neste 

capítulo algumas considerações e 

reflexões sobre o ato de se automedicar. 

Algo que é real e que se torna 

imensurável na importância de 

entendermos nosso papel como 

profissional da saúde e que trabalha 

diretamente com o protagonista do 

debate: o medicamento. 

 

O que é automedicação? 

Para início do debate é necessário 

conceituarmos o termo automedicação. 

Segundo Lopes 2001, esse fenômeno é 

enunciado como uma expressão da 

apropriação leiga dos saberes 

profissionais, em que se revelam 

diferentes modalidades de apropriação e 

de percepção do risco, com 

desigualdades configuradas em 

diferentes grupos sociais. Já PAULO & 

ZANINI, traz uma definição bem mais 

simples e de fácil entendimento: 

"automedicação é a prática de ingerir 

substâncias de ação medicamentosa 

sem o aconselhamento e/ou 

acompanhamento de um profissional de 

saúde qualificado". 

Apesar de PAULO & ZANINI ser de fácil 

entendimento, aconselhamos uma 

reflexão mais profunda no conceito de 

Lopes, pois leva em consideração o 

contexto social que o agente está 

inserido, como também os interesses de 

setores que disputam as estratégias 

profissionais de poder, configurando na 

disputa de novos espaços de controle 

profissional, o que segundo Lopes, 

desloca para suas respectivas tutelas 

um campo de práticas que 

tradicionalmente se desenvolveu a 

margem de seu controle. Contudo não 

acaba aqui esse debate, pois fugirá do 

viés norteador que estamos trabalhando 

nesse capítulo. 

Entendendo o conceito, consideraremos 

tais classificações: automedicação 

responsável e automedicação não 

responsável. 

 

Automedicação responsável e 

automedicação não responsável 

Apesar de alguns setores da medicina 

irem de encontro com essas 

classificações, pois acreditarem que a 

automedicação é algo inaceitável 

argumentando alto risco à saúde e que 
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só por meio de uma orientação médica 

através de um receituário o usuário 

estará apto a se medicar (aqui cabe uma 

reflexão sobre o que Lopes nos coloca 

em seu artigo), afirmaremos sim que a 

automedicação responsável é 

necessária. A própria Organização 

Mundial de Saúde preconiza que, desde 

que ocorra de forma responsável, a 

automedicação pode ser benéfica para o 

sistema público de saúde (OMS,2005). 

Ou seja, para problemas de saúde 

considerados de nível baixo resultantes 

de situações do cotidiano como dores de 

cabeça, musculares, mal estares, etc. 

podem ser aliviados com medicamentos 

de menor potência, desde que de forma 

responsável. 

Contudo, é essencial o entendimento do 

termo responsável para não dar 

margens a conclusões distorcidas do 

conceito que estamos adotando. A 

automedicação responsável é aquela 

que é feita sem prescrição médica, que 

no entanto, é realizado por meio de uma 

orientação de um agente qualificado na 

área da saúde. Aqui, recomenda-se 

preferencialmente a indicação dos 

medicamentos de venda livre os OTC. 

Com isso acreditamos que a 

automedicação responsável é 

necessária e viável desde que orientada 

por um profissional da saúde habilitado 

para tal procedimento. 

Partindo desse pressuposto 

continuaremos nosso trabalho focando 

quanto à automedicação não 

responsável. Analisaremos os fatores 

que contribuem, tentando traçar o perfil 

da ação e do agente conforme dados 

que foram levantados em pesquisas 

bibliográficas e buscaremos algumas 

reflexões para entendermos tal atitude. 

Assim, com todos esses entendimentos, 

possamos orientar a população melhor 

sobre a automedicação. 

 

Fatores que contribuíram e/ou 

contribuem para a cultura da 

automedicação 

Vários fatores estão ligados à 

automedicação. A própria 

industrialização e a síntese de fármacos, 

como anteriormente citado contribuíram 

para essa "culturação" da 

automedicação, já que facilitou em muito 

o acesso ao medicamento. Como 

também a apropriação dos mercados 

capitalistas do processo de 

industrialização dos medicamentos, 

colocando-os na lógica do mercado, um 

mero bem de consumo, que está 

intimamente ligado ao desenvolvimento 

da propaganda que massificou essa 

lógica. 

Paralelamente a isso, fatores 

socioeconômicos também ajudam a 

contribuir com a consolidação dessa 

cultura. As pessoas com dificuldade ao 

acesso a serviços médico-hospitalares 

veem como único recurso a 

automedicação para solucionar suas 

enfermidades. Como também a falta de 

conhecimento da existência de outros 

profissionais que podem, com muita 

eficiência, orientar quanto ao uso. 

E mais recentemente, a banalização do 

estabelecimento farmacêutico contribui 

definitivamente para esse processo de 

"culturação", pois o não cumprimento da 

obrigatoriedade do receituário e a 

própria formatação do ambiente, como 

"mercadão", ajudam dolorosamente para 

a descaracterização da importância do 

medicamento como ferramenta de 

saúde. 
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Perfil da Automedicação 

É de grande importância para traçarmos 

estratégias de orientação à comunidade, 

desde a forma até a dimensão do 

conteúdo, compreendermos o perfil de 

ação e do sujeito. É por meio dessa 

análise que encontraremos profundas 

reflexões e respostas de como se deu 

esse processo. E para melhor 

entendermos os dados, tentaremos 

segmentar os perfis, apesar de saber 

que a análise deve ser feita como um 

todo.  

Assim, classificaremos em: O perfil do 

sujeito, que trará a análise do contexto 

em que ele está inserido e o que leva a 

ação e suas concepções; o perfil da 

ação, que analisará sua ação 

propriamente dita. 

 

*O Perfil do Sujeito 

Segundo Lopes, 2001, 90% dos sujeitos 

pesquisados acreditam que a 

automedicação representa um risco para 

a saúde, no entanto, esse número cai 

para 58% os que acreditam que os 

riscos diminuem quando o medicamento 

é conhecido. Ainda segundo Lopes, 

55,5% reconhecem no farmacêutico 

competências para orientá-los, por outro 

lado, 52% assumem o discurso da 

necessidade de um total controle médico 

em tudo que está relacionado com a 

saúde. 

Na mesma pesquisa, Lopes afirma que 

os indivíduos com doença crônica são a 

categoria em que há maior vinculação à 

ideia de risco associado à medicação, 

mas também aqueles em que se indicia 

um maior esbatimento dessa ideia de 

risco quando a automedicação é 

circunscrita a medicamentos conhecidos. 

Correspondem também a categoria em 

que há maior adesão a ideia de 

indispensabilidade do controle médico 

em todos os problemas de saúde e que 

há menor adesão a legitimidade da 

confiança na orientação do farmacêutico. 

Já entre os ditos "saudáveis", verificou-

se uma inversão, ou seja, uma menos 

adesão, quer à ideia de risco associado 

à automedicação, quer a desejabilidade 

do controle médico e acentua-se a 

adesão à legitimidade da confiança na 

orientação do farmacêutico. No entanto, 

a categoria do "saudável" é a que mais 

admite recorrer à automedicação com 

"alguma ou muita frequência" (49,5%). 

Vale também ressaltar que as mesmas 

tendências atribuídas à categoria dos 

"saudáveis" são também referenciadas a 

categorias etárias mais jovens e entre 

indivíduos com mais habilidades 

escolares. 

Apesar dos dados mostrarem que as 

categorias dos mais jovens e com mais 

habilidades escolares são os que mais 

recorrem à automedicação, dados da 

mesma pesquisa mostram que são os 

que mais buscam uma orientação 

profissional quanto à automedicação, 

portanto, uma automedicação 

responsável. Segundo dados 

levantados, Arrais e colaboradores 

afirmam que que a automedicação no 

Brasil é praticada principalmente por 

mulheres, o que atribui parcialmente a 

exploração pela propaganda de 

medicamentos de papéis sociais 

tradicionalmente atribuídos às mulheres, 

devido ao patriarcado, entre eles o de 

prover saúde à família. 

 

*O perfil da Ação 

Segundo Lopes, 2001, 73,3% dos 

indivíduos analisados recorrem a 

medicamentos que já tem em casa, ou 

por adquirirem por meio de receituário 
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de um tratamento anterior ou por cultivar 

a ideia de sempre ter, por segurança, 

medicamento na sua casa. Ambos os 

casos remontam diversas críticas, a 

primeira pela possibilidade de 

incompatibilidade terapêutica, alterações 

químicas por fatores extrínsecos e 

prazos de validade; segunda, por afirmar 

ainda mais a cultura da automedicação 

não responsável, o que induz o uso sem 

uma necessidade real. 

Já quanto aos grupos terapêuticos, 

Arrais e colaboradores afirmam que no 

Brasil os mais frequentes utilizados na 

automedicação são os analgésicos e 

antipiréticos, em seguida os 

descongestionantes nasais, 

antiinflamatórios, e com expressões 

mais reduzidas os antimicrobianos e 

vitamina C. Lembrando que a pesquisa 

foi realizada anteriormente ao controle 

da venda de antimicrobianos pela 

ANVISA. 

Um dado interessante a ser analisado, o 

que nos obriga a uma reflexão, é a 

qualidade dos medicamentos utilizados 

frequentemente na automedicação, o 

que é muito bem abordado no artigo de 

Arrais e colaboradores. Em seu 

levantamento, mostra que 44,1% dos 

medicamentos utilizados teriam 

obrigatoriedade de receituário médico, o 

que pressupõe a necessidade de um 

diagnóstico mais detalhado para uma 

orientação posterior ao uso, o que não 

foi feito. Como também mostrou que 

grande parte dos medicamentos 

utilizados não são referenciados nas 

listas oficiais dos órgãos responsáveis, 

subentende-se que os medicamentos 

presentes na lista apresentam 

segurança e eficácia comprovados 

sendo preconizados para o uso 

terapêutico. Ou seja, observou-se que, 

na pesquisa, 72,2% dos medicamentos 

não fazem parte da Relação Nacional 

dos Medicamento Essenciais (RENAME) 

e 79% não estão na lista da OMS. 

 

Os riscos da automedicação não 

responsável 

Entre os possíveis riscos para a saúde 

do indivíduo que se automedica sem 

nenhuma orientação de um profissional 

qualificado na área da saúde, inclui-se 

administração incorreta do 

medicamento, diagnóstico incorreto dos 

sintomas, dosagens inadequadas ou 

excessivas, risco de dependência, 

possibilidades de reações alérgicas, 

interações medicamentosas, 

mascaramentos de sintomas e efeitos 

colaterais sérios seguidos por 

complicações que podem ser fatais. 

 

Hora da Orientação 

Feita a análise do perfil da 

automedicação e entendido um pouco 

dos seus riscos é possível traçar 

algumas estratégias para se trabalhar 

durante a orientação desejada. Nosso 

público são mulheres, muitas vezes 

donas de casa, jovens ditos "saudáveis", 

indivíduos com baixa escolaridade e 

idosos que não possuem doenças 

crônicas. Serão essas as pessoas que 

devemos focar em nossa campanha. 

Também é preciso desconstruir a ideia 

das "Farmacinhas caseiras", pois como 

mostrou o estudo, é o fator que mais 

induz a automedicação não responsável. 

Os medicamentos que se devem ser 

armazenados em casa são somente 

aqueles usados em alguma terapia, o 

que deve ser orientado. 

Conhecendo as principais classes e 

princípios ativos mais usados na 

automedicação, devemos focar na 
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orientação seus principais riscos e 

efeitos adversos quando usados sem 

responsabilidade, dando exemplos e 

seus efeitos. 

Por fim, aconselhar que não se devam 

aceitar orientações de vizinhos, amigos, 

parentes e outros, já que o mesmo 

tratamento farmacológico para um 

indivíduo não necessariamente servirá 

para outro. E sim, deve buscar 

orientação de profissionais habilitados 

para se orientar responsavelmente 

quanto ao uso. 
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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 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 particularidades, 

alergias, etc. Um mesmo medicamento 

pode ter o efeito esperado em uma 

pessoa e uma reação adversa em outra. 

Então, não podemos padronizar de 

maneira cega 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. Hoje vemos uma 

nova modalidade adotada pela indústria 

farmacêutica que são as grandes 

manchetes com "descobertas", sem 

nenhum embasamento científico de 

qualidade incentivando o uso "off label" 

de medicamentos já consolidados no 

mercado com promessas de verdadeiros 

milagres. Estas promessas, que não 

muito apetitosos aos olhos daquele que 

se vê em sofrimento, são veiculadas de 

forma irresponsável, pois não se 

baseiam em evidências científicas, 

colocando em risco a vida de milhares 

de pessoas em todo o mundo. 

Mulheres bonitas, artistas famosos, 

pessoas célebres, dizendo que se curou 

de uma gripe com um medicamento tal, 

ou então que a dor de cabeça passa 

mais rápido com o comprimido xis ou zê. 

As propagandas de medicamentos 

induzem o usuário à automedicação, e 

muitas vezes incentiva o consumo de 

determinado medicamento que nem 

sempre é o indicado para aquela 

necessidade, o que pode levar a 

intoxicação medicamentosa! 

Os medicamentos que prometem a cura 

mais rápida são analgésicos, 

antiinflamatórios e antitérmicos e 

também são esses os que são os mais 

vendidos, mesmo não havendo a 

prescrição ou o efeito desejado, e 

consequentemente esses são as 

maiores causas de intoxicações ainda, é 

viável saber que todo medicamento 

produz efeitos adversos no organismo. 

Mesmo aqueles de venda sem 

prescrição médica devem ser 

consumidos com responsabilidade. 

A indústria farmacêutica gasta em média 

35% do valor das vendas com a 

chamada "promoção farmacêutica". Isso 

significa dizer que os laboratórios de 

medicamentos fazem um trabalho de 

convencimento que atinge médicos, 

farmacêuticos, balconistas e 

proprietários de farmácias, até alcançar 

o usuário. Seguindo essa linha de 

raciocínio, o que acaba acontecendo é 

que as farmácias são só mais um mero 

estabelecimento comercial, e não de 

saúde como deveria ser o correto. 

Para que o medicamento deixe de ser 

tratado como um mero produto, um bem 

de consumo, é necessária uma 

regulamentação de não permita a 

propaganda de medicamentos e não 

somente fiscalizar quais podem e quais 
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não podem. Medicamento não é apenas 

uma peça comercial, um produto de 

lucro como uma mercadoria, e sim uma 

ferramenta essencial à vida de milhares 

de pessoas, é um instrumento a serviço 

da promoção da saúde. 

Nós, como estudantes e futuros 

farmacêuticos e profissionais de Saúde, 

temos que continuar inseridos na busca 

por um SUS universal, gratuito e 100% 

estatal, da valorização profissão 

farmacêutica e da farmácia como um 

estabelecimento de saúde. 
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CUIDADOS COM OS MEDICAMENTOS 

 

Quando se trata de medicamentos 

alguns cuidados precisam ser tomados. 

Algumas pessoas não recebem a 

orientação necessária no momento da 

aquisição. Cuidados com a aquisição, 

armazenagem, uso, descarte e até 

mesmo com a falsificação são 

extremamente importantes para garantir 

a eficácia terapêutica e segurança de um 

tratamento, principalmente os de uso 

prolongado. 

Contudo, é importante frisar que quando 

nos referimos ao armazenamentos, 

estamos falando que o indivíduo esteja 

realizando algum tipo de tratamento e 

não a montagem das famosas 

"farmacinhas caseiras" que muito 

induzem à automedicação não 

responsável e que impera grandes riscos 

à saúde, conforme discutido no capítulo 

sobre automedicação. 

Assim tentaremos, neste capítulo, fazer 

algumas breves considerações de 

cuidados que devemos repassar á 

população, como também tentar 

entender o motivo de tais procedimentos 

necessários para garantir a qualidade, 

eficácia e segurança dos medicamentos. 

 

Quanto à embalagem e a bula 

É através da embalagem que nos 

certificamos que o medicamento é de 

procedência confiável e é na bula que 

obtemos informações tanto técnicas, o 

que nos serve bem para entender o 

medicamento, como informações rápidas 

para os usuários. 

Entendendo suas importâncias, é 

preciso que façamos algumas 

considerações para garantir que o 

medicamento seja de boa procedência, 

registrado e autorizado pelos órgãos 

competentes. Para isso existem algumas 

legislações que definem características 

que o mesmo deve possuir. No entanto, 

sugerimos que, para a população em 

geral, os pontos mais necessários que 

devem ser repassados são os que se 

referem ao prazo de validade, número 

do registro no Ministério da saúde, 

número de lote, endereço e CGC do 

fabricante e nome e registro no conselho 

Regional de Farmácia do farmacêutico 

responsável técnico pela produção do 

medicamento. Com relação à bula, a 

mesma deve conter informações ao 

sujeito que vai desde especificações da 

fórmula, modo de usar, indicações, 

contraindicações, efeitos adversos e 

demais precauções quando ao usos. Ela 

deve ser original e com fontes, 

linguagem e formatação acessível a toda 

comunidade. 

 

Quanto ao armazenamento 

Partindo do pressuposto que o 

medicamento foi adquirido para o usos 

em uma terapia em longo prazo, a 

necessidade de armazená-lo em casa 

torna-se inevitável. Para isso, é preciso 

entendimento de alguns pontos para 

orientarmos da melhor forma possível. 

Façamos assim algumas considerações: 

- Não retirar o medicamento de sua 

embalagem original. Isso garante que a 

pessoa não venha a trocar a medicação 

na hora do uso. O mesmo se aplica aos 

frascos, pois não se deve tomá-los sem 

o devido rótulo. Além disso, a 

manutenção do medicamento em sua 

embalagem é necessário para que seja 

garantido o prazo de validade, uma vez 

que este é estimado considerando a 

manutenção do medicamento na 
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embalagem. Fora da embalagem original 

o medicamento está submetido a 

condições diferentes de umidade, 

temperatura e calor do que as do interior 

da embalagem. 

- Não guardar medicamentos para os 

olhos (colírios). Esse tipo de 

medicamento se altera facilmente e são 

de fácil contaminação microbiana e 

estes precisam da esterilidade. 

- Onde guardar. Talvez esse seja o 

principal eixo de orientação quando se 

refere aos cuidados que devemos tomar 

com os medicamentos. Tanto umidade, 

luz e temperatura alteram as 

características químicas e físicas do 

medicamento, para isso, oriente sempre 

guardá-los em locais ao abrigo da luz, 

longe de ambientes úmidos como 

cozinhas e banheiros e por fim evitar 

exposição ao calor. Quando no 

medicamento solicitar o armazenamento 

em geladeiras ou frigobar, não se deve 

misturar com alimentos e outros 

produtos de cozinha. Certifica-se que o 

medicamentos seja únicono ambiente da 

geladeira escolhido para a 

armazenagem, caso contrário, peça 

orientação profissional se é possível o 

armazenamento em outro ambiente. 

 

Quanto ao uso 

É no uso inadequado que se constata 

um grande problema na eficácia e 

segurança da maioria dos tratamentos 

medicamentosos. Uma administração 

inadequada de uma droga pode alterar 

caraterísticas essenciais do 

medicamento e até mesmo intoxicar o 

usuário. 

Para reverter quadros alarmantes é 

preciso um processo de educação 

contínuo e é através de um diálogo 

adequado que possamos garantir a 

redução de tal situação. 

Para isso, pontuamos algumas 

observações importantes: 

- Medicamento sem rótulo, uso no 

escuro e a não identificação; Nessas 

situações não se deve administrar 

qualquer tipo de medicação, para não se 

enganar de medicamento. 

- Prazo de validade e alterações 

físicas; Ao observar algum tipo de 

alteração física no medicamento ou 

prazo de validade ultrapassado, orientar 

para o não uso, pois o medicamento 

poderá não mais garantir sua eficácia 

devido a alterações químicas. 

- Agitar antes de usar; Os 

medicamentos que necessitam de 

adição de água para uso (ex. antibióticos 

pediátricos) devem ser bem agitados. 

Isso vale também para os que vem 

indicando na embalagem (suspensões e 

emulsões). Esse procedimento certifica 

que todo o principio ativo esteja disperso 

no meio, nos dando a certeza da 

posologia indicada. 

- Contaminação; As mãos são uns dos 

principais meios de contaminação dos 

medicamentos sólidos durante a 

administração, para isso pode-se usar a 

própria tampa do frasco que o armazena 

para separar glóbulos, comprimidos, 

cápsulas, etc. No entanto, é interessante 

sugerir também lavar as mãos antes do 

manuseio de um medicamento. 

- Indicações de uso; Pode-se sugerir 

para escrever na caixa do medicamento 

o modo como deve ser usado (número 

de vezes por dia, horários, antes ou 

depois das refeições, como e com o que 

tomar). Aqui é interessante salientar que, 

para medicamentos sólidos de uso oral, 

orientam-se alguns goles de água antes 

do uso, facilitando com isso a deglutição. 
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REAÇÕES ADVERSAS E INTOXICAÇÃO 

 

No dia a dia, estamos expostos a uma 

variedade de substâncias químicas. 

Muitas possuem ação farmacológica e 

são utilizadas para esse fim, mas uma 

grande maioria é destinada para outros 

setores, como por exemplo, os 

saneantes e inseticidas. A população em 

geral tem grande acesso a essas 

substâncias, mas nem sempre toma 

conhecimento dos reais efeitos que elas 

possam causar, isso pela informação 

que não lhes é dada por profissionais da 

área da saúde. 

Todos os dias centenas de pessoas, 

principalmente crianças, chegam aos 

centros de toxicologia por causa de 

intoxicações causadas pelo contato de 

diferentes substâncias. São deficientes 

as informações básicas acerca desses 

produtos, como o local correto de 

armazenamento, os efeitos que tais 

substâncias possam causar ao 

organismo humano e onde procurar um 

correto serviço de atendimento médico, 

além do fato de que estes produtos 

possuem cores chamativas e imagens 

que são potenciais atrativos às crianças. 

Quanto ao uso de medicamentos, 

também são deficientes as informações 

sobre os potenciais efeitos adversos. 

Sabemos que, com a grande variação 

populacional, sempre haverá algum 

usuário que apresentará algum efeito, e 

nem sempre isso é dito no momento da 

dispensação de medicamentos. Essa 

situação pode levar o usuário a desistir 

do tratamento, levando a uma falha em 

todo um processo que foi desenvolvido 

para o tratamento ou resolução de certa 

doença. 

Uma forma de reduzir os riscos de 

intoxicações e efeitos adversos é o 

acompanhamento farmacoterapêutico, 

em que o farmacêutico acompanha o 

usuário durante todo o tratamento. Esse 

acompanhamento é uma importante 

ferramenta para a promoção do Uso 

Racional de Medicamentos, pois o 

farmacêutico juntamente com o usuário 

acompanha a evolução do tratamento 

estabelecendo metas, o surgimento de 

efeitos adversos, criando então um 

vínculo entre o profissional e o usuário, o 

que facilita o processo de informação 

sobre os medicamentos e produtos 

químicos.  
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DESCARTE DE MEDICAMENTOS 

 

O Uso Racional de Medicamentos 

acontece quando os “pacientes recebem 

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” (OMS, 1985). A 

sobra de medicamentos tem várias 

causas, dentre elas a dispensação de 

medicamentos além da quantidade exata 

para o tratamento; a interrupção ou 

mudança de tratamento; a distribuição 

aleatória de amostras-grátis e a carência 

de informação da população relacionada à 

promoção, prevenção e cuidados com sua 

saúde. 

O Brasil está na 8ª colocação entre os 

países que mais consomem 

medicamentos e boa parte deles é 

descartada incorretamente. O descarte 

inadequado de contamina água, solo, 

animais e pode gerar riscos à saúde de 

crianças ou pessoas que possam reutilizá-

los. O reuso indevido de sobras de 

medicamentos pode causar reações 

adversas graves, intoxicações.  

É necessário uma destinação final 

ambientalmente adequada, com o objetivo 

de preservar a saúde pública, proteger e 

melhorar a qualidade do meio ambiente. 

Para a indústria os medicamentos são 

produtos, mas para nós, estudantes e 

farmacêuticos, não e temos que lembrar a 

importância da assistência farmacêutica 

para auxiliar nesse processo. É nossa a 

responsabilidade de provocar mudança na 

cultura sobre o consumo de 

medicamentos, já que através da 

publicidade cria-se a necessidade de 

consumo, sem necessidade.  

O uso da logística reversa prioriza o uso 

racional de medicamentos, objetivando a 

não geração de resíduos, a redução, 

reutilização, reciclagem, tratamento e 

destinação final adequada dos rejeitos. O 

uso da logística reversa figura como um 

novo instrumento regulatório, que deve ser 

uma responsabilidade compartilhada entre 

indústrias, comércio, governo e usuários. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos – 

PNRS, Lei n° 12.305/2010 prevê a 

implantação e operacionalização dos 

sistemas de logística reversa para a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor 

empresarial para reaproveitamento no 

ciclo produtivo ou destinação final 

ambientalmente adequada. 

A logística reversa para o descarte de 

medicamentos vem sendo discutida e 

articulada com os diversos entes da 

cadeia de medicamentos na perspectiva 

de conformação de um acordo setorial 

para a sua implantação para os resíduos 

de medicamentos e outras medidas de 

não geração e de redução de resíduos de 

medicamentos. Estas ações serão 

fundamentais para a conformação de um 

acordo setorial condizente com as 

demandas da sociedade brasileira 

 
 

Referências: 

1 - Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, Lei n° 12.305/2010 - 

http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=636. Acesso em 10 de abril de 2013 

2 - DECRETO Nº 7.404, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2010 - 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/Decreto/D7404.htm. Acesso em 10 de 

abril de 2013 

3 - Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais - http://www.sinfarmig.org.br - Acesso em 10 

de abril de 2013  

 



 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

40 

 

PLANTAS MEDICINAIS: VERDADES E MITOS 

 

Na década de 60 do século passado 

surgiu um pensamento de que “o que é 

natural não faz mal”, contudo essa 

afirmação não é de toda verdadeira. 

Muitas dessas ervas medicinais podem 

ter efeitos tóxicos e podem levar a morte 

se utilizadas de maneira incorreta, um 

exemplo é o Confrei 

(Symphytumofficinale 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 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 garantir o acesso seguro e racional 

de plantas medicinais e fitoterápicos a 

Política Nacional elaborou a Portaria 

nº971/06 de 03 de maio de 2006 e o 

Decreto nº 5813 de 22 de junho de 2006. 

A resolução tem por finalidade a 

ampliação das opções terapêuticas aos 

usuários do SUS criando uma alternativa 

natural ás medicações tradicionais além 

do fortalecimento das indústrias 

nacionais, redução da dependência 

tecnológica, uso sustentável da 

biodiversidade, valorização e 

preservação do conhecimento 

tradicional, e principalmente, contribuir 

para o aumento da resolubilidade do 

Sistema e ampliação do acesso ás 

Práticas Integrativas e Complementares, 

garantindo qualidade, eficácia e 

segurança do uso. 

Faz parte do uso correto de 

medicamento orientar que nem tudo que 

é natural é tão seguro como se pensa.  

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 farmacêuticos? A 

resposta é: tudo! Nosso papel é orientar, 

conscientizar e incentivar quanto ao uso 

racional dessas plantas, que afinal são 

também remédios, e como todo remédio 

o seu uso deve ser também orientado e 

aconselhado quanto às doses e as 

possíveis reações adversas ou mesmo 

tóxicas. 
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ANOTAÇÕES 
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ANOTAÇÕES 
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