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5Prefácio

Os programas Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Saúde da Família (PSF) 
atingiram em maio de 2005 a marca de 100 milhões de pessoas (50% da população 
brasileira) acompanhadas pelos agentes comunitários de saúde e mais de 72 milhões 

pelas equipes de Saúde da Família. Trata-se do maior programa de inclusão social em curso 
no País. São milhares de equipes atuando em todo território nacional (5.171 municípios, 93% 
do total), representando efetivamente, além do crescimento pessoal e profi ssional desses tra-
balhadores, uma diferença signifi cativa na organização das ações de saúde da atenção básica, 
visando à integralidade de atenção, em especial na estratégia de Saúde da Família.

A atuação dos agentes do PACS e do PSF tem contribuído para a melhoria da qualidade de 
vida dos setores mais carentes da população brasileira. Nos últimos dois anos, o número das 
equipes e dos municípios atendidos por esses programas aumentou signifi cativamente. Foram 
criadas 5.712 novas equipes formadas, cada uma delas, por um médico, um enfermeiro, um 
auxiliar de enfermagem e seis agentes comunitários.

Todo esse incremento sinalizou ao Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos 
Estratégicos a necessidade de capacitar o agente comunitário de saúde para que ele oriente com 
mais segurança as famílias, em suas microáreas, quanto ao uso correto dos medicamentos.

O trabalho do agente comunitário de saúde é reconhecidamente importante para a con-
secução das metas do governo federal como a redução da mortalidade materna e neonatal, 
que pretende diminuir em 15% do atual índice de mortalidade até o fi nal de 2006, conforme 
o Pacto Nacional pela Redução da Mortalidade Materna e Neonatal. Esse contato direto com 
a comunidade permitiu que a área assegurasse, ao longo desses últimos anos, o acesso da 
população circunscrita a medicamentos para o tratamento da aids, tuberculose, hanseníase, 
hipertensão arterial e diabetes.

Com a ampliação para 72 milhões o número de pessoas atendidas pelas equipes de Saúde 
da Família, o Ministério da Saúde busca garantir a importância da assistência farmacêutica 
e do uso racional de medicamentos disponíveis pelo SUS e contribui com ações de dissemi-
nação dessas informações e fortalecimento da parceria com os 197.255 (maio/2005) agentes 
comunitários de saúde.

Moisés Goldbaum
Secretário de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos.

Ministério da Saúde 





7Apresentação

O agente comunitário de saúde é reconhecidamente um trabalhador, que tem papel 
importante na organização das ações de saúde, na promoção do cuidado, na cons-
cientização da população para o autocuidado e na defesa da vida. É o elemento fun-

damental na gestão de informações seguras sobre o uso correto e racional de medicamentos 
para manter a qualidade de vida das pessoas atendidas nas microáreas. O compromisso do 
governo federal em promover o acesso à saúde ao maior número possível de brasileiros nor-
teou a nova edição do manual O trabalho dos agentes comunitários de saúde na promoção 
do uso correto de medicamentos.

A segunda edição mantém os seis capítulos da edição original que apresentam informações 
com base em relatos de casos, discussão em grupo, textos educativos, aplicação de conhe-
cimentos adquiridos, com sugestões para trabalhos de campo, dramatizações e exercícios, 
como instrumentos para um aprendizado mais agradável e efetivo.

As instruções deste manual, colocadas de forma simples e direta, podem ajudar o agente 
comunitário a conhecer e multiplicar informações acerca da importância da correta utili-
zação do medicamento na saúde das pessoas e saber que cada estado e município deve ter 
sua própria lista de medicamentos essenciais, como a Rename (Relação de Medicamentos 
Essenciais). Outros assuntos de relevância como automedicação e farmacovigilância também 
são abordados pelo manual.

Espera-se que as recomendações deste manual estimulem a integração da equipe de agentes 
comunitários de saúde com os farmacêuticos de seus municípios para que possam ser amplia-
das as ações de saúde e a racionalização do uso de medicamentos no SUS.

Dirceu Brás Aparecido Barbano
Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos

Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos Estratégicos
Ministério da Saúde





9Introdução

Caro agente comunitário de saúde, 

OO Departamento de Assistência Farmacêu-
tica e Insumos Estratégicos (DAF), articu-
lado e organizado, a partir de 2003, com 

a criação da Secretaria de Ciência, Tecnologia 
e Insumos Estratégicos, surgiu com o objetivo 
de integrar as atividades do Ministério da Saúde 
relativas a medicamentos. A missão do DAF é 
implementar este acesso e melhorar a qualidade e 
a humanização da assistência farmacêutica.

 Apoiado por decisões e encaminhamentos 
resultantes de ações do Controle Social – como 
a 1.ª Conferência Nacional de Medicamentos e 
Assistência Farmacêutica (2003), a 12.ª Conferência 
Nacional de Saúde (2003), a 2.ª Conferência 
Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em 
Saúde (2004) e a Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica, defi nida pela Resolução do Conselho 
Nacional de Saúde n.º 338, de 6/5/2004 –, o DAF 
desenvolve ações para a  superação da concepção 
reducionista de assistência farmacêutica com a 
característica eminentemente quantitativa, ou 
como simplesmente concebida para o atendimento 
imediatista da demanda de medicamentos gerada 
nos serviços.

 A Política Nacional de Assistência 
Farmacêutica do DAF é parte integrante da Política 
Nacional de Saúde, e envolve um conjunto de 
ações para a promoção, a proteção e a recupera-
ção da saúde, tendo o medicamento o seu insumo 
essencial. Dessa maneira, ela prioriza a prática da 
integralidade na saúde em substituição à caracter-
ística reducionista da lógica do produto.

 Nesse sentido, a promoção do uso racional 
de medicamentos, por intermédio de ações que 
disciplinem a prescrição, a dispensação e o con-
sumo, ganha importância na dimensão do acesso 

racional, caracterizando o medicamento como 
instrumento às ações de promoção, proteção e 
recuperação da saúde, desenvolvidas pelos setores 
público e privado, e em todos os diferentes níveis 
de complexidade.

 Baseado nesse entendimento, o DAF age 
concretamente para expandir a atenção básica, e 
considera a Estratégia de Saúde da Família (ESF), 
em conjunto com as experiências acumuladas do 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
como prática consolidada na reorganização do 
modelo de atenção básica à saúde no Brasil.

 Pautadas pelos princípios da atenção 
básica – integralidade, qualidade, eqüidade e 
participação social –, as equipes de saúde da 
família estabelecem vínculos com a população e 
possibilitam o estabelecimento de compromisso 
e co-responsabilidade dos profissionais e da 
comunidade. 

 O nosso maior desafi o é, portanto, ampliar 
as fronteiras de atuação multiprofi ssional visando 
a uma maior resolutividade da atenção, em que a 
saúde da família é compreendida como a estratégia 
principal para a mudança deste modelo, que deverá 
sempre se integrar a todo o contexto de reorga-
nização do sistema de saúde, tendo a ESF como 
eixo estruturante da atenção básica, reorganização 
do modelo de atenção básica em substituição ao 
modelo tradicional, proporcionando atenção inte-
gral e contínua dos indivíduos e da comunidade, 
com ações de promoção, proteção e recuperação 
da saúde.

 É fundamental que a equipe compreenda 
amplamente o binômio saúde-doença e a neces-
sidade de intervenções a partir dos problemas e das 
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demandas identifi cadas como a melhoria da quali-
dade, a humanização do cuidado, o estabelecimento 
de novas habilidades e mudanças de atitudes, e a im-
portância da capacidade de coordenação das ações 
com outros profi ssionais e níveis de atenção.

 Hoje o setor Saúde é responsável pela maior 
política brasileira de inclusão social. O SUS é um 
dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo 
e se propõe garantir atenção integral e gratuita 
para toda população, enfi m, é a mais importante 
reforma de Estado em curso no País.

 Com o objetivo de dar apoio à atuação dos 
agentes comunitários e outros profi ssionais de saúde 
na organização das comunidades, articulando uma 
prática em saúde inovadora que traga refl exos na 
redefi nição da atenção à saúde e das práticas sociais, 
em direção à promoção da saúde e à qualidade de 
vida, a ESF termina por ser um centro articulador 

de uma prática que busca aprimorar a formação dos 
profi ssionais de saúde para o desenvolvimento de 
futuras práticas profi ssionais, contextualizada nas 
reais necessidades da população.

 Nesse novo contexto, os profi ssionais são 
impulsionados a aprender a ouvir; respeitar a di-
versidade sociocultural; desenvolver habilidades de 
comunicação, observação, indagação, refl exão e da 
ação transformadora da realidade. São motivados, 
ainda, a conhecer a realidade das famílias pelas 
quais são responsáveis, com ênfase em suas carac-
terísticas sociais, demográfi cas e epidemiológicas; 
identifi car os problemas de saúde prevalentes e as 
situações de risco as quais a população está exposta; 
promover ações intersetoriais para o enfrentamento 
dos problemas identifi cados; trabalhar em equipe 
com criatividade e iniciativa; estarem predispostos 
para o trabalho comunitário e em grupos; construir 
visão ampla e generalista de promoção da saúde.

Manoel Roberto da Cruz Santos
Coordenador-Geral de Acompanhamento, 

Monitoramento e Avaliação da Qualidade de 
Produtos e Serviços Farmacêuticos, DAF/SCTIE/MS
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O agente comunitário de 
saúde e o uso racional 

de  medicamentos

Você já pensou que pode dar grandes 

contribuições para o uso correto de 

medicamentos em sua comunidade? Como 

você sabe, várias pessoas em sua microárea 

utilizam medicamentos com grande freqüência, 

o que acaba trazendo alguns problemas para 

sua equipe. Leia e discuta a história a seguir, 

procurando relacionar os fatos vividos pela 

agente comunitária de saúde, Dirce, ao seu 

trabalho diário.

Capítulo 1
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PROBLEMA 1 Um “caminhão” de remédios!

A   agente comunitária de saúde, Dirce, enfrenta muitos problemas em sua mi-
  croárea. Como se já não fosse bastante o alto índice de desemprego, a vio-

lência e o alcoolismo, ela ainda precisa lidar com algumas pessoas que se negam 
a seguir o tratamento prescrito, colocando suas vidas em risco. Um desses casos é 
o de seu Airton, um senhor forte, na casa dos 70 anos. Viúvo desde os 55, ele vive 
sozinho – o fi lho e a fi lha trabalham na capital – é hipertenso e portador de doença 
no coração, desde os 48 anos de idade. Por não cumprir o tratamento prescrito, vive 
tendo suas crises. Vejamos a prescrição de seu médico de família:

Seu Airton até que toma os 
medicamentos, quando conse-
gue encontrá-los na farmácia do 
posto, mas resiste bravamente 
a fazer sua dieta e seus exercí-
cios físicos. Ele adora cozinhar, 
e nisto está um de seus maio-
res prazeres: macarronadas, 
churrascos, feijoada, cervejinha 
gelada e o jogo de cartas com 
os antigos companheiros do 
quartel. Na consulta médica da 
última semana, seu Airton disse 
que andava sentindo muita azia, 
dificuldade para respirar pela 
manhã, uma tosse seca cons-
tante, insônia, dores de cabeça, 
coceira pelo corpo e um desâ-
nimo enorme na hora de utilizar 
aquele “caminhão de remédios!” 
– como ele costuma dizer. Além 
de tudo, seu médico de família 

identifi cou nos exames de laboratório uma taxa de colesterol duas vezes acima do 
normal. Seu Airton não pretende deixar de usar os medicamentos, pois sabe que 
sem eles pode morrer, mas nem pensa em parar com a comilança que, como ele 
mesmo diz, é o único prazer que resta em sua vida.
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Dia após dia, os avanços da tecnologia vêm alte-
rando bruscamente a vida das pessoas de tal forma  
que elas estão fi cando cada vez mais dependentes de 
inúmeros objetos de consumo, a exemplo de telefones 
celulares,  computadores, etc.

Na área da Saúde, muitas tecnologias têm surgido 
ao longo dos últimos anos como resultado de grandes 
esforços e investimentos em pesquisas científi cas: 
novas cirurgias e transplantes de órgãos; novas for-
mas de tratamentos e equipamentos médicos de alta 
tecnologia; exames laboratoriais mais detalhados e 
principalmente novos medicamentos.

Ao mesmo tempo que vêm ocorrendo estas des-
cobertas, e apesar dos esforços na reorganização da 
atenção básica, ainda é grande o distanciamento entre 
os profi ssionais de saúde e seus pacientes, podendo 
provocar a desumanização da atenção à saúde. Esta 
desumanização tem levado muitos profi ssionais de 
saúde a prescreverem medicamentos para cada sinto-
ma do paciente, desconsiderando-o como uma pessoa  
que vive dentro de uma realidade coletiva – família e 
comunidade – sujeita a fatores que podem interferir de 
maneira positiva ou negativa na sua saúde. A cultura 
da automedicação, que discutiremos mais adiante, 

vem levando a sociedade a criar uma correspondência 
direta entre medicamentos e doenças, tendo para cada 
mal um medicamento correspondente.

Por receber o medicamento sempre como um ele-
mento de cura dotado de um certo poder milagroso, 
um tipo de “santo enlatado”, as pessoas dão ao mesmo 
um poder muito maior do que ele realmente possui, 
esquecendo os riscos sempre envolvidos no consumo 
de qualquer tipo de medicamento.

O medicamento é apenas um instrumento téc-
nico que faz parte da atenção à saúde, assim como 
um leito hospitalar ou um exame laboratorial, não 
sendo capaz de resolver, por si só, os problemas das 
pessoas.

Exatamente por ser um instrumento de saúde, 
como são os exames, os leitos, as cadeiras de rodas, 
entre outros, o medicamento deve ser visto como 
parte do direito à saúde, conforme afi rma nossa Cons-
tituição Federal: “Saúde é direito de todos e dever 
do Estado”. Por este princípio, os medicamentos 
devem estar disponíveis na comunidade, de forma 
racional, ao necessitarmos dos serviços de saúde. E 
para que isto aconteça, é fundamental que os serviços 

Vamos discutir o caso?

♦ Por que seu Airton utiliza medicamentos?

♦ Por que precisamos de tantos medicamentos? Eles sempre são necessários?

♦ Além dos medicamentos, qual a importância das outras orientações prescritas 
a seu Airton?

♦ Por que esperamos que os medicamentos resolvam todos os nossos problemas 
de saúde?

♦ Qual a importância de se ter acesso aos medicamentos? O que são medicamen-
tos essenciais?

♦ O que você, agente comunitário de saúde, e sua equipe, poderiam fazer para 
melhorar as condições de vida de seu Airton?

1.1 Qual é o papel do medicamento?
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de saúde trabalhem com o conceito de medicamentos 
essenciais. E o que são  medicamentos essenciais? 
São os medicamentos indispensáveis para o tra-
tamento das principais doenças que atingem a 
população.

Em todo o mundo, especialmente no Brasil, exis-
tem milhares de medicamentos diferentes produzidos 
por centenas de indústrias farmacêuticas. No entanto, 
sabemos que apenas pequena parte deles é realmente 
importante para nossa saúde. 

Cada país, estado e município deve ter sua própria 
lista de medicamentos essenciais. No Brasil existe a 
Rename, que é a Relação Nacional de Medicamen-
tos Essenciais publicada pelo Ministério da Saúde, 
que deve orientar toda a aquisição e prescrição de 
medicamentos no Sistema Único de Saúde.

Assim, cada município precisa de uma lista de 
medicamentos essenciais para a sua população e é 

preciso promover o uso racional dos medicamentos. 
E o que signifi ca isto? Signifi ca o uso consentido e 
correto, seguro e efetivo do medicamento, a partir 
de um diagnóstico preciso, resultando no menor 
risco de aparecimento de efeitos adversos para o 
usuário, e ao menor custo possível.

A promoção do uso racional de medicamentos 
confere a todos os profi ssionais de saúde um papel 
de grande importância na saúde da população. Cada 
membro da equipe de saúde desenvolve ações relacio-
nadas aos medicamentos, e você, agente comunitário 
de saúde, precisa assumir um papel ativo nessas ações 
em sua comunidade: lutar ao lado da sua equipe e 
das famílias pelo direito aos medicamentos essen-
ciais; orientá-las no cuidado com a utilização dos 
medicamentos e seu armazenamento; na adesão 
aos tratamentos, no combate à automedicação e 
na divulgação dos medicamentos genéricos.

Relembrando

Os medicamentos não são capazes, por si só, de 
promover a saúde da comunidade.

Todo medicamento apresenta risco ao ser consumido, 
portanto deve ser usado de forma racional.

Os medicamentos são bens da sociedade. Todas as pessoas 
devem ter acesso a eles quando necessário.

A União, os estados e os municípios devem garantir os medicamentos 
essenciais para a população.

O uso racional de medicamentos é o uso consentido e correto, seguro e 
efetivo do medicamento, a partir de um diagnóstico preciso, resultando no 
menor risco de aparecimento de efeitos adversos para o usuário, e ao menor custo 
possível. Envolve, portanto: diagnóstico correto, prescrição correta, dispensação 
correta, uso correto, acompanhamento do uso e impacto positivo na saúde 
do paciente.

Cada membro da equipe de saúde é responsável pela promoção do uso racional 
de medicamentos. Não cabe a você, Agente Comunitário de Saúde, prescrever ou 
indicar medicamentos, mas contribuir para seu uso correto.
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Aplicando  os conhecimentos adquiridos

a) O que você entende por medicamentos essenciais?

b) Em sua microárea há algum caso parecido com o de seu Airton?

c) Sua equipe já precisou agir em conjunto, para melhorar a adesão ao tratamento 
de algum paciente?

Seu Airton, como muitas outras pessoas que conhecemos, leva uma vida difícil. 
Além de seu problema no coração, sua pressão arterial elevada e a alta taxa de 
colesterol, ele é um idoso que vive só, é viúvo, está longe dos fi lhos e tem uma vida 
com poucas atividades. Sabemos que a equipe de saúde pode propor muitas mu-
danças na vida de seu Airton, promovendo ações que não apenas garantam o uso 
correto dos medicamentos, mas também que melhorem suas condições de vida, 
envolvendo atividades físicas e a participação em grupos que lhe permitam se sentir 
útil e participativo (lembrem-se que seu Airton gosta de cozinhar), envolvendo sua 
família como cuidadores, entre outras coisas. Será que ele tem netos?

Voltando ao problema
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Conhecendo melhor
a comunidade

Sabemos que uma das características principais 

da Saúde da Família é a presença da equipe de 

saúde trabalhando bem próxima da comunidade. 

Com isso ela pode conhecer os problemas de 

perto, orientando suas ações para resolvê-los. 

Esta defi nição é fundamental para promover o 

uso racional de medicamentos. Leia a história 

a seguir, e veja a importância de saber como a 

comunidade usa os medicamentos para garantir 

seu uso racional.

Capítulo 2
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Na microárea da agente comunitária de saúde Isadete existem muitas 
   pessoas analfabetas, o que lhe traz grande preocupação. Algumas des-
   sas pessoas são idosas e utilizam vários medicamentos, o que preocupa 

ainda mais a equipe de saúde. Além disso, muitas pessoas possuem uma grande 
quantidade de medicamentos em suas casas. Outra preocupação de Isadete foi a de 
não saber a quantidade de medicamentos que as pessoas usam na sua microárea. 
Na última reunião de equipe, Isadete destacou que todos os pacientes analfabetos 
que utilizam medicamentos deveriam ser visitados, pois em várias ocasiões ela per-
cebeu que os medicamentos são consumidos de forma errada, colocando a saúde 
das pessoas em perigo. Na reunião, a enfermeira da equipe propôs que nas visitas 
domiciliares fossem verifi cadas todas as prescrições, e que os pacientes recebessem 
informações mais detalhadas sobre seus medicamentos. Ficou defi nido que seria 
necessário realizar um levantamento do perfi l de utilização dos medicamentos, en-
focando principalmente os pacientes que utilizam medicamentos de forma contínua, 
como os hipertensos, diabéticos e tuberculosos. A proposta incluía, ainda, a visita do 
médico de família a todas as pessoas que estivessem utilizando incorretamente os 
medicamentos, a fi m de conversar com elas, entender suas difi culdades e orientá-
las no cuidado de sua saúde.

Vamos discutir o caso?

♦ Como a agente Isadete vai conseguir todas as informações de que a equipe 
precisa para agir nesse caso?

♦ Como o diagnóstico comunitário de saúde pode contribuir para identifi car o uso 
de medicamentos na sua área?

♦ Quem deve participar do diagnóstico comunitário de saúde?

♦ O que são indicadores?

♦ Que indicadores podem ser utilizados para conhecer o perfi l de utilização de 
medicamentos pela comunidade?

PROBLEMA 2 Uma preocupação de Isadete
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2.1 O que o diagnóstico 
comunitário tem a ver com os 
medicamentos

A análise das condições de saúde de uma comu-
nidade é o primeiro passo para que a equipe de saú-
de possa orientar suas atividades, de acordo com as 
necessidades da população. Como morador de sua 
microárea, você mesmo pode apontar quantas van-
tagens têm sido conquistadas por esta aproximação 
entre os profi ssionais de saúde e sua comunidade. 
Uma equipe de saúde, que desconhece a realidade 
da comunidade onde atua, terá difi culdade em dar 
as respostas necessárias.

Por meio do levantamento dos problemas de 
saúde de sua comunidade você pode estabelecer, 
junto com a equipe, a comunidade e a secreta-
ria de Saúde, de quem são as responsabilidades, 
em que é necessário intervir, que necessidades 
devem ser atendidas imediatamente ou a médio 
e longo prazos. Assim, estaremos utilizando um 
instrumento de planejamento, que é o diagnóstico 
de saúde, para orientar nossos passos. É como 
utilizar o extrato bancário para planejar os gastos 
do mês, ou a caderneta da mercearia para saber o 
quanto se gastou na semana e o quanto ainda se 
pode gastar.

2.2 Quem faz o diagnóstico

Cada membro da equipe tem seu papel no 
diagnóstico comunitário, mas cabe aos agentes 
comunitários de saúde a coleta dos dados mais 
importantes. Quando você faz o cadastramento 
familiar, utilizando a Ficha A do SIAB, você está 
coletando dados que serão utilizados pela equipe 
de saúde, para conhecer melhor a comunidade. As 
perguntas abaixo são exemplos importantes:

• Quem são os moradores da área?

• Quantos idosos, crianças e adultos existem?

• Quantas gestantes existem?

• Quantas crianças menores de um ano?

• De que material as casas são construídas?

Veja portanto que você tem um papel importan-
te no diagnóstico da comunidade, desde a coleta 
das informações até a análise e o planejamento. 
Com sua ajuda, é possível que sua equipe de saúde 
consiga:

• identifi car os principais problemas de saúde na 
área de abrangência e defi nir as prioridades de 
ação;

• construir o diagnóstico de saúde da sua comu-
nidade que possibilitará detectar problemas de 
ordem social ou sanitária, conhecendo as diver-
sas situações de risco a que as famílias estão 
expostas.

O diagnóstico pode fornecer inúmeras informa-
ções e pode ajudar a construir, por exemplo, o perfi l 
de utilização de medicamentos pela comunida-
de, isto é, de que maneira a comunidade utiliza os 
medicamentos. 

Para construir este perfi l, precisamos escolher 
algumas informações importantes e investigá-las. 
Estas informações devem ser capazes de mostrar 
como está uma situação ou um objeto e tais infor-
mações recebem o nome de indicadores.

Assim, os indicadores são informações que 
demonstram o estado de determinada situação 
ou objeto, como por exemplo as condições de 
saúde de uma comunidade. Eles são capazes de 
nos dizer se algo vai bem ou vai mal, se é muito ou 
pouco, se é forte ou fraco, se é grande ou pequeno, 
ou seja, são formas de medir alguma coisa.

Veja o exemplo com o boletim das crianças na 
escola: uma nota 3,0 indica que o aluno foi mal, 
enquanto uma nota 9,0 indica que o aluno foi bem. 
Neste caso, a nota é o indicador.
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• Na área da Saúde, um bom exemplo de indica-
dor é a Taxa de Mortalidade Infantil, que de-
monstra quantas crianças, em uma determinada 
população, morrem antes de completar um ano 
de vida. Existem, atualmente, taxas que variam 
desde 4 até 160 mortes em cada mil crianças nas-
cidas vivas, mostrando diferenças brutais entre 
as condições de vida nos países desenvolvidos 
e nos países em desenvolvimento.

 Atenção: a taxa de mortalidade infantil é uma 
informação capaz de demonstrar se as condições 
de vida de uma população são boas ou ruins. 

2.3 Que informações sobre o 
uso de medicamentos podem ser 
levantadas

Sua equipe de saúde tem toda a liberdade para 
criar os indicadores que forem mais úteis ao diag-
nóstico. Abaixo apontamos algumas informações 
bastante importantes para o diagnóstico:

1. Número de pessoas da comunidade que 
obtiveram os medicamentos prescritos.

2. Número de pacientes que receberam orien-
tação do farmacêutico no ato da dispensação.

3. Número de pacientes que utilizam o me-
dicamento, segundo a posologia especifi cada na 
prescrição.

4. Número de pacientes tuberculosos que 
cumprem o tratamento até o fi m.

 5. Número de pacientes analfabetos orientados 
sobre o uso de medicamentos.

6. Número de famílias que armazenam os 
medicamentos corretamente.

7. Número de pacientes que se automedicaram 
nos últimos 30 dias.

8. Número de pacientes que utilizam medica-
mentos de forma contínua.

2.4 Como obter estas 
informações

Faz parte do seu trabalho como agente comuni-
tário de saúde  conversar com a comunidade, pois 
é conversando que você vai conhecendo melhor 
as famílias, vai se integrando e integrando sua 
equipe de saúde com a comunidade, possibilitando 
melhor conhecimento dos problemas que afetam 
a saúde das famílias da sua microárea. Assim, 
uma das maneiras mais importantes de obter es-
tes indicadores é entrevistando os moradores de 
sua microárea. Entretanto, existem outras fontes 
que devem ser utilizadas pela equipe na hora de 
buscar as informações em sua comunidade. Você 
sabe quais são elas?

• Prontuário do paciente.

• Ficha A do SIAB (cadastramento).

• Fichas B do SIAB (acompanhamento).

Com os dados presentes nestes documentos, é 
possível responder a perguntas bem importantes, 
como por exemplo: Quantos hipertensos há em 
sua microárea e quantos utilizam Captopril 
25mg? A pergunta pode ser respondida, utilizando-
se as Fichas A e B do SIAB.

Com este exemplo, você pode perceber que 
várias fontes de informação podem ser utilizadas, 
no diagnóstico do uso de medicamentos em sua 
comunidade.
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Relembrando

O diagnóstico é um passo fundamental para que ações 
desenvolvidas por sua equipe sejam realmente importantes 
para a comunidade.

Quanto mais conhecimento se tem da comunidade, mais se 
pode responder a suas demandas, organizar as atividades, 
desenvolver ações, planejar trabalhos.

Existem grupos de pessoas que apresentam maiores difi -
culdades na utilização de medicamentos, como hipertensos, 
diabéticos, hansenianos, tuberculosos, idosos, analfabetos e 
crianças. É fundamental que sua equipe conheça detalhada-
mente esses grupos de pacientes.

Sua equipe deve defi nir quais são as informações que mais 
ajudam o trabalho, e construir os próprios indicadores.

As fi chas A e B do SIAB, o prontuário do paciente, o caderno 
dos agentes comunitários de saúde e as entrevistas com as famílias 
são as fontes de informações mais importantes para o diagnóstico.

Voltando ao problema

Isadete foi muito esperta quando levantou o problema do uso de medicamentos em 
sua reunião de equipe. Este é mesmo um dos papéis mais importantes dos agentes 
comunitários de saúde. A enfermeira e o médico de família também se prontifi caram 
para auxiliar na busca dos pacientes e na correção dos problemas. Veja que o tra-
balho realizado pela equipe, de buscar as informações, planejar as ações e dividir 
as tarefas, pode garantir a melhoria das condições de vida de muitos usuários.
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Aplicando os
conhecimentos adquiridos

a) Faça um diagnóstico de sua 
microárea, procurando responder 
às seguintes perguntas: 

• Quantos diabéticos exis-
tem em sua microárea?

• Quantos destes diabéticos 
utilizam insulina?

• Quantos utilizam Gliben-
clamida ou Metformina?

b) Entre os diabéticos existentes 
em sua microárea, faça visitas 
domiciliares a cinco pacientes es-
colhidos por sorteio, investigando 
os seguintes pontos:

• Os medicamentos pres-
critos estão sendo utilizados de 
modo correto?

• Os pacientes sabem iden-
tificar os medicamentos em 
uso?

• Em que locais os medica-
mentos estão guardados?

• Os pacientes utilizam me-
dicamentos sem prescrição?

Com essas informações você será 
capaz de ter uma idéia geral sobre 
o consumo de medicamentos.
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Aprendendo sobre
os medicamentos

Para que você possa levar informações sobre 

os medicamentos para sua comunidade, é 

preciso conhecê-los melhor. Neste capítulo, 

apresentamos alguns conceitos importantes 

para a promoção do uso correto de 

medicamentos, incluindo informações sobre 

os medicamentos genéricos. Para começar 

esta atividade, vamos ler e analisar a história 

de Maria de Lourdes.

Capítulo 3
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Maria de Lourdes, uma doceira formosa na casa dos trinta anos, casou-se 
  ainda menina, estando agora no sexto mês de sua terceira gestação. Sen-
  tindo os pés inchados, procurou a unidade de saúde da família próxima 

de sua casa, em busca de ajuda. Depois de um exame detalhado e de muito conversar 
sobre o futuro bebê, Dr. Fábio, seu médico de família, recomendou-lhe um pouco mais de 
repouso, com o cuidado de manter os pés elevados, além de prescrever-lhe o medicamento 
Aldomet® para sua pressão que, segundo o Doutor, estava acima do normal. Na farmácia 
da unidade de saúde, Maria teve sua receita atendida pelo farmacêutico que, entre uma 
porção de perguntas e recomendações, lhe entregou o medicamento Metildopa, afi rmando 
ser o correspondente genérico do Aldomet®. Curiosa, Maria de Lourdes pediu ao far-
macêutico explicações detalhadas sobre o porquê do mesmo medicamento receber 
nomes diferentes. Após entender a diferença, concordou em utilizá-lo.

Maria de Lourdes, apesar de não gostar de medicamentos, tem utilizado a Me-
tildopa e seguido as orientações de repouso dadas por seu médico. Ela acha que 
esses medicamentos que temos costume de utilizar têm “muita química”, o que não 
lhe agrada. Sua vizinha, Dona Neide, diz que só toma chás caseiros: – “coisa de 
farmácia? Nem pensar!” diz a mulher com cara de desprezo.

Maria de Lourdes pretende continuar tomando o Metildopa direitinho, pois confi a 
nas explicações dadas pelo médico e pelo farmacêutico, de que o melhor remédio, 
naquele momento, era o Metildopa, e não um chá caseiro.

PROBLEMA 3 “Muita química”

Vamos discutir o caso?

♦ O que é remédio e o que é medicamento na história de Maria de Lourdes? Quais 
são as diferenças entre medicamento e remédio?

♦ Por que dispensaram a Maria o medicamento Metildopa, se a prescrição médica 
trazia o Aldomet®?

♦ Você acha que os chás caseiros são medicamentos?

♦ Existe farmacêutico em sua unidade de saúde? Quem dispensa os medicamentos 
aos usuários?
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3.1 Qual a diferença entre 
medicamento e remédio?

Você sabia que todo medicamento é 
remédio, mas nem todo remédio é medi-
camento? Vamos entender a diferença? 
Remédios são os cuidados que utilizamos para 
curar ou aliviar os sintomas das doenças, como 
um banho morno, uma bolsa de água quente, uma 
massagem, um medicamento, entre outras coisas.

Medicamentos também são remédios. No en-
tanto, são defi nidos como produtos farmacêuticos 
elaborados com a fi nalidade de ajudar na preven-
ção, no diagnóstico e no tratamento das doenças, 
sendo produzidos com rigoroso controle técnico.

Como remédios temos ainda as plantas medi-
cinais, amplamente utilizadas pela população, na 
forma de chás caseiros. Para explorar as proprie-
dades medicinais de algumas plantas é preciso 
usá-las corretamente, pois elas também podem ser 
prejudiciais à saúde. 

Nas visitas domiciliares, você pode orientar o 
paciente sobre as seguintes questões:

• Informar ao médico sobre a utilização das plan-
tas medicinais.

• Utilizar apenas plantas conhecidas.

• Olhar bem o estado das plantas, evitando as 
murchas, mofadas ou velhas.

• Não colher plantas na beira de lagoas, rios, 
estradas e lugares poluídos.

• Evitar o uso contínuo ou uso abusivo de chás 
caseiros.

• Orientar as gestantes a não ingerir chás sem 
consentimento médico.
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Como já sabemos, todos os medicamentos 
possuem um nome genérico, que é seu “nome 
de batismo” entre os cientistas que o descobrem. 
Quando uma indústria farmacêutica passa a pro-
duzir este medicamento e o comercializa, ela cria 
sua própria marca, seu “nome comercial”. Por 
exemplo, o anti-hipertensivo que recebe o nome 
genérico Captopril, também é comercializado 
com os nomes comerciais Capoten®, Hipocatril®, 
Catoprol®, dentre outros.

Desses três nomes, o nome genérico é o mais 
importante, o mais conhecido e o mais fácil de 
memorizar. Para melhor compreendermos esses 
conceitos, vejamos o quadro abaixo com alguns 
exemplos.

Tudo no mundo tem nome. Todas as pessoas, 
como você, têm nome, sobrenome e até mesmo 
um apelido. Quando você fala que vai ver TV, 
todos sabem que se trata de ver televisão. Você 
pode também chamar o José Carlos de Zeca, Zé ou 
Zequinha. Com os medicamentos é a mesma coisa, 
eles têm um nome químico, um nome genérico e 
um ou mais nomes comerciais.

• Nome químico – é o nome dos elementos quí-
micos que compõem a fórmula farmacêutica do 
medicamento.

• Nome genérico – é o nome do ingrediente princi-
pal da fórmula farmacêutica, o princípio ativo.

• Nome comercial – é o nome que o laboratório 
escolhe para o medicamento que produz.

3.2 Você sabe que os medicamentos 
têm nomes químicos, genéricos e 
comerciais?
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3.3 Lei dos Medicamentos 
Genéricos - Que lei é esta e de 
que ela trata?

Em 1999, o Congresso Nacional aprovou a Lei 
n.º 9.787/99, conhecida como a LEI DOS MEDI-
CAMENTOS GENÉRICOS. 

A Lei dos Genéricos estabelece que os medi-
camentos prescritos pelo nome comercial podem 
ser substituídos pelo medicamento genérico cor-
respondente. Por exemplo, o Amoxil® pode ser 
substituído, sem riscos ao consumidor, pelo me-
dicamento genérico Amoxilina. Várias indústrias 
podem fabricar os medicamentos genéricos e estes 
medicamentos, após rigorosos testes de qualidade, 
são liberados para serem comercializados.

A cada dia aumenta o número de medicamentos 
genéricos disponíveis nas prateleiras das farmá-
cias, gerando maior concorrência entre os fabri-
cantes, fazendo os preços caírem e ampliando o 

√ Nome genérico

√ Concentração

√ Forma farmacêutica

√ Quantidade por embalagem

√ Número de lote

√ Registro no Ministério da Saúde

√ Prazo de validade

√ Bula 

√ Nome do farmacêutico

√ Número de registro do farmacêutico
   no Conselho de Farmácia

√ Nome do laboratório produtor

acesso das pessoas a eles. Para que esta estratégia 
dê certo, melhorando a vida de milhões de brasi-
leiros, é preciso que cada cidadão tenha a opção 
de utilizar medicamentos genéricos. Você, agente 
comunitário de saúde, é uma pessoa importante 
nesta estratégia, pois pode incentivar a comuni-
dade a solicitar ao médico a prescrição pelo nome 
genérico.

Observe na listagem abaixo as informações 
que devem, obrigatoriamente, aparecer nas em-
balagens dos medicamentos (ver ilustrações das 
páginas 30 e 33). Já os medicamentos genéricos, 
além das informações listadas, também devem 
possuir uma tarja amarela impressa “Medica-
mento Genérico”, e abaixo do nome genérico: 
“Medicamentos Genéricos - Lei 9.787/99” de 
acordo com a ilustração.

Alerte a comunidade: um medicamento 
que não contenha essas informações não 
pode ser chamado de medicamento gené-
rico.
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Na história de Maria de Lourdes, o farmacêutico mostrou o que era nome genérico 
e nome comercial. Agora você já tem condições de explicar essa diferença. Quando 
não tiver certeza, procure informar-se com o farmacêutico, médico ou enfermeiro de 
sua unidade básica de saúde. Observe que em determinados momentos, como no 
caso de Maria de Lourdes, é fundamental a utilização de medicamentos para que 
as condições de saúde do paciente melhorem. É conversando com o seu médico, 
enfermeiro ou farmacêutico que o paciente pode entender a necessidade de utilizar 
o medicamento, conforme prescrito.

Voltando ao problema

Relembrando

Todo medicamento é remédio, mas nem todo remédio é 
medicamento.

Nenhum medicamento deve ser utilizado sem pres-
crição.

O consumo de chás medicinais deve ser feito com 
cuidado, pois as plantas também podem causar pro-
blemas ao usuário.

Os medicamentos têm um nome químico, um nome gené-
rico e vários nomes comerciais.

O medicamento genérico é mais barato e de qualidade garan-
tida.

A comunidade pode ser incentivada a solicitar ao médico de família 
a prescrição do medicamento pelo nome genérico.
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Aplicando os conhecimentos adquiridos

a) Quando uma criança está com febre e sua mãe lhe dá um banho de água fresca, 
ela está dando remédio ou medicamento à criança?

b) Complete a tabela abaixo com alguns medicamentos que você conhece o nome 
genérico e o nome comercial. Troque idéias com seus colegas.

c) Vocês já estão sabendo muito sobre medicamentos, não é mesmo? De noite, 
quando vamos ver as novelas, a televisão mostra propagandas sobre os medica-
mentos genéricos. Quais as vantagens pela escolha do medicamento genérico? 
Não seria melhor que o Dr. Fábio receitasse o medicamento da Maria de Lourdes 
pelo nome genérico? Por quê?

d) Vá até a farmácia da unidade de saúde ou a uma farmácia comercial e peça ao 
farmacêutico para mostrar-lhe um medicamento genérico. Anote as informações 
presentes na embalagem que garantem que o medicamento é genérico.
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3.4 Vamos conhecer mais sobre os medicamentos?

Todo medicamento possui uma fórmula farmacêutica, que é a relação de todos os seus componentes. 
Nesta fórmula farmacêutica está o princípio ativo, o “ingrediente principal” desta relação. Este princípio 
ativo que tem o nome genérico, como o Captopril, a Fenitoína, o Mebendazol, dentre outros,  é o que 
mais interessa saber.

Se compararmos a fórmula farmacêutica a uma receita de bolo, o entendimento fi ca bem mais fácil. 
Para fazer um bolo de coco, utilizamos o ingrediente principal coco, e outros 
ingredientes como farinha, ovos, leite, fermento e açúcar. Mas o bolo é de 
coco. Com os medicamentos é a mesma coisa. São necessários vários 
componentes para se fabricar um comprimido ou xarope, mas sempre 
vai haver o componente principal – um princípio ativo com um 
nome genérico.

Após conhecermos a fórmula do medicamento, devemos 
saber que também existem diferentes formas farmacêuticas. 
E quais são as formas mais importantes? Cápsulas, compri-
midos, drágeas, supositórios, óvulos, soluções, suspensões, 
xaropes; colírios, gotas nasais, soluções otológicas, soluções 
para inalação, spray, aerossóis, cremes e pomadas.

Como veremos adiante, cada forma farmacêutica se destina 
a um uso diferente, e pretende com isso facilitar a utilização do 
medicamento e melhorar a qualidade de vida do paciente. Pense 
no seguinte: o que seria mais fácil para uma criança de três anos? 
Engolir uma cápsula ou beber uma colher de xarope?

Além da forma farmacêutica, outro conceito importante é 
o de apresentação farmacêutica, que nada mais é do que a 
embalagem fi nal do medicamento, na qual deve estar presente 
um conjunto importante de informações sobre o produto, 
como no exemplo do medicamento genérico Amoxilina. As 
informações que compõem a apresentação farmacêutica da 
fi gura são: caixa com 30 cápsulas de 500mg de amoxilina.
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Relembrando

Alerte a comunidade: medicamentos sem 
registro no Ministério da Saúde são perigo-
sos e não devem ser consumidos. Quando 
encontrados, devem ser levados ao serviço 
local de vigilância sanitária.

Oriente a comunidade sobre o perigo de utilizar um me-
dicamento vencido. Ao visitar as famílias de sua microárea, 
verifi que sempre o prazo de validade dos medicamentos.

Quando você, agente de saúde, encontrar medicamentos 
vencidos, recolha-os e entregue na farmácia de sua unidade 

A ausência de informações necessárias na embalagem, como 
nome, prazo de validade, número do lote, registro no Ministério 
da Saúde e outros itens já referidos é sinal de que há algo errado 
com o medicamento. Você precisa orientar as famílias a obser-
varem as embalagens dos medicamentos. Caso falte qualquer 
informação (ver item 3.3.), o medicamento deve ser encaminhado, 
em sua embalagem original, ao serviço de vigilância sanitária, a 
fi m de verifi car se o produto é falsifi cado ou não. Precisa também 
orientá-las a observarem o estado de conservação da embalagem, 
que não pode estar rasgada, violada ou amassada.
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Aplicando os conhecimentos adquiridos

a) Utilizando um outro exemplo de medicamento, preencha a tabela abaixo.

b) Às vezes, quando estamos assistindo à televisão, o jornal apresenta reportagens 
sobre medicamentos falsifi cados. Por que você acha que isso acontece? Quais in-
formações podem ser observadas nas embalagens dos medicamentos para saber 
se foram legalmente fabricados?
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Utilizando corretamente 
os medicamentos

À medida que você vai conhecendo melhor 

os medicamentos, suas diferentes formas 

farmacêuticas e apresentações, várias dúvidas 

podem aparecer, por exemplo: qual a diferença 

entre utilizar um medicamento na forma de 

comprimido, gotas ou injeção? Existem cuidados 

especiais ao utilizar medicamentos?

Capítulo 4
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4.1 Formas farmacêuticas
e vias de administração

Em primeiro lugar, é preciso relembrar que um 
medicamento pode ser apresentado em diferentes 
formas para melhor cumprir a sua fi nalidade. É o 
que chamamos de forma farmacêutica.

As formas farmacêuticas foram desenvolvidas para 
facilitar a administração de medicamentos a pacientes 
de faixas etárias diferentes ou em condições especiais, 
e para permitir seu melhor aproveitamento. Para uma 
criança, por exemplo, é melhor engolir gotas em um 
pouco de água do que um comprimido.

Além disso, a forma farmacêutica se relaciona 
à via de administração que vai ser utilizada, isto 
é, a porta de entrada do medicamento no corpo da 

pessoa, que pode ser, por via oral, retal, intravenosa, 
tópica, vaginal, nasal, dentre outras.

Cada via de administração é indicada para uma 
situação específi ca, e apresenta vantagens e des-
vantagens. Sabemos, por exemplo, que uma injeção 
é sempre incômoda e muitas vezes dolorosa. No 
entanto, seu efeito é mais rápido.

Lembre-se que não é apenas a forma do medi-
camento que é importante, a sua via de adminis-
tração também deverá ser escolhida pelo médico, 
no ato da prescrição. No quadro abaixo estão rela-
cionadas as vias de administração e as principais 
formas farmacêuticas existentes.
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Comprimidos sublinguais

a) Lavar as mãos.

b) Colocar o comprimido embaixo da língua, fechar a boca e não 
mastigar.

c) Deixar a saliva na boca, sem engolir, até que o comprimido se dissolva 
e desapareça completamente.

d) Não fumar, comer ou chupar balas enquanto o medicamento estiver 
na boca.

Cada forma farmacêutica tem uma maneira 
especial de ser utilizada. Esta informação deve ser 
transmitida pelo profi ssional que prescreve o me-
dicamento, assim como no momento da entrega do 
medicamento, na farmácia da unidade de saúde.

Comprimidos, cápsulas, drágeas e pós para reconstituição

a) Lavar as mãos.

b) Os comprimidos, cápsulas e drágeas são geralmente tomados por 
via oral (pela boca) com um copo cheio de água; e o paciente deve 
estar em pé ou sentado.

c) As cápsulas não devem ser abertas (engolir inteiras) e os comprimidos 
não devem ser partidos ao meio, exceto se indicado pelo médico ou farma-
cêutico.

d) Pós para reconstituição (suspensão oral): 1) colocar, aos poucos, água fi ltrada 
ou fervida (fria) e agitar até completar a marca indicada no frasco; 2) agitar o 
medicamento até que o mesmo se dissolva; 3) verifi car, após a agitação, se a 
mistura atingiu a marca indicada, se não, acrescentar mais água até a marca e 

agitar novamente; 4) após iniciar o uso, não colocar mais água; 
5) agitar bem antes de usar; 6) utilizar o copo medida que 

vem junto com o medicamento; 7) tomar o medicamento 
em pé, para não engasgar; 8) guardar a suspensão na 

geladeira, durante o tratamento; 9) após o tratamento, 
desprezar qualquer quantidade que sobrar.

4.2 Administrando corretamente 
os medicamentos

Entretanto, muitas vezes as pessoas têm dúvi-
das quanto ao modo correto de utilizar algumas 
formas farmacêuticas. Para ajudá-las, você, com o 
apoio de sua equipe, pode utilizar as informações, 
a seguir.
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Suspensão oral 

a) Lavar as mãos.

b) O paciente deve agitar bem o frasco do medicamento 
todas as vezes que for consumi-lo, pois o produto contém 
partículas que se depositam no fundo.

c) Deve utilizar o copinho-medida de plástico, próprio 
para esse tipo de medicamento e que geralmente acom-
panha o produto (alguns deles vêm com uma colher 
medida, ao invés de copinho).

d) Colocar o medicamento no copinho ou na colher, observando 
a quantidade recomendada: 2,5ml, 5ml, 7,5ml,10ml.

e) Utilizar o medicamento, ingerindo, logo após, um copo de água.

Gotas nasais

a) Lavar as mãos.

b) Assoar o nariz e enxugá-lo com um lenço ou guardanapo de papel.

c) Inclinar a cabeça para trás e colocar, nas narinas, o número de gotas 
prescrito, evitando encostar o aplicador dentro do nariz.

d) Manter a cabeça inclinada para trás, durante alguns segundos, para que 
o medicamento não escorra do nariz.

Spray nasal

a) Lavar as mãos.

b) Assoar o nariz e enxugá-lo com um lenço.

c) Manter a cabeça na posição vertical, sem incliná-la para trás.

d) Retirar a tampa do frasco e colocar o aplicador na narina, evitando 
encostá-lo dentro do nariz.

e) Simultaneamente, apertar o spray (o número de vezes indicado na 
receita) e aspirar.

f) Repetir a operação na outra narina.

g) Após a aplicação, inspirar profundamente duas ou três vezes.
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Colírios 

a) Lavar as mãos.

b) Deitar ou sentar, colocando a cabeça bem inclinada para trás.

c) Puxar a pálpebra inferior para baixo, o que facilita que a gota entre no olho.

d) Pingar o colírio sem encostar o aplicador nos olhos, usando as quantidades 
recomendadas pelo médico.

e) Fechar os olhos devagar, evitando piscar.

f) Se o produto escorrer um pouco, não enxugue com a mão, use um lenço ou 
guardanapo de papel.

g) Quando dois ou mais produtos são receitados para os olhos, 
fazer um intervalo de pelo menos 5 minutos entre a aplica-

ção de cada um deles. Não aplicar simultaneamente os 
diferentes produtos.

Gotas no ouvido

a) Lavar as mãos.

b) Sentar e inclinar a cabeça para o lado – ou deitar – deixando o ouvido 
afetado para cima.

c) Puxar um pouquinho a orelha para “abrir” o canal do ouvido, permitindo 
que o produto penetre mais facilmente.

d) Pingar o número de gotas prescrito.

e) Permanecer na posição acima indi-
cada, durante alguns segundos.

f) Fechar bem a embalagem do 
produto.

Supositórios

a) Lavar bem as mãos.

b) Deitar de lado na cama e dobrar o 
joelho da perna que fi car por cima.

c) Retirar o supositório da embalagem e colocá-lo no ânus.

d) Permanecer deitado por mais alguns minutos, após a colocação do supositório, procurando mantê-lo 
no intestino por, pelo menos, uma hora.
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Óvulos, cremes, pomadas e comprimidos vaginais

a) Lavar bem as mãos.

b) Remover a embalagem do produto.

c) Colocar o produto no aplicador, caso o mesmo seja fornecido.

d) Deitar na cama, de barriga para cima, com os 
joelhos dobrados e as plantas dos pés apoiadas 
na cama.

e) Introduzir o medicamento (ou o aplica-
dor contendo o medicamento) bem no 
fundo da vagina, tomando cuidado 
para não machucar.

f) Após usar o aplicador tenha 
o cuidado de lavá-lo bem para 
a próxima utilização.

Relembrando

Comprimidos, drágeas e cápsulas devem ser ingeridos 
com um copo cheio de água. O paciente deve 

ser orientado a nunca engolir a seco.

Quando o paciente tem dúvidas sobre como ingerir o medi-
camento (água, leite?) oriente-o a utilizar apenas água, pois 
você nunca vai errar. Não recomende refrigerantes, sucos, 
leite e café.

Caso a orientação seja utilizar em jejum, o medicamento deve 
ser ingerido com o estômago vazio.

Sempre devem ser utilizadas as colheres ou copinhos medi-
das que acompanham os medicamentos líquidos.
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Saber como utilizar os medicamentos, quando 
e por quanto tempo, é muito importante, para 

PROBLEMA 4 Às vezes damos  sorte

A  médica de família da unidade de saúde Vila Esperança, atendeu Dona Rita, 
  na última quarta feira, e lhe fez a seguinte prescrição:

Ao chegar à farmácia da 
unidade, Dona Rita recebeu do 
atendente a orientação de como 
utilizar o Amoxil®, fi cando sem 
informações sobre os demais me-
dicamentos. Questionada pelo ra-
paz, Dona Rita disse que tomava 
um comprimido de Clorana® de 
manhã e um comprimido de Me-
tildopa de 12 em 12 horas. Con-
fi ando na paciente, o atendente 
lhe forneceu os medicamentos.

Três dias depois da consulta, 
a agente comunitária de saúde 
Sônia visitou Dona Rita e quis 
conferir se ela estava tomando 
o medicamento de forma corre-
ta. Dona Rita disse que tomava 
uma cápsula de Amoxil® às 7 
horas da manhã, 3 da tarde e 
11 da noite, um comprimido de 
Clorana® de manhã e um com-

primido de Metildopa de 12 em 12 horas. Sônia não podia ter certeza se Dona Rita 
estava tomando corretamente o Clorana® e o Metildopa, pois na receita não havia 
essa informação. Somente após conversar com o médico de sua equipe e olhar no 
prontuário é que Sônia teve certeza de como a paciente deveria utilizar seu medi-
camento. Por sorte, Dona Rita estava correta.

que você possa orientar os pacientes. Para melhor 
compreensão desses conceitos, analise o problema 
a seguir.

4.3 Quando utilizar o medicamento
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4.4 O que é posologia

Posologia é a forma de utilizar os medicamen-
tos, ou seja, o número de vezes e a quantidade de 
medicamento a ser utilizada a cada dia – que varia 
em função do paciente, da doença que está sendo 
tratada e do tipo de medicamento utilizado.

A posologia deve ser descrita na receita de ma-
neira clara e completa, para que o usuário possa 
utilizar os medicamentos, e a farmácia entregar-lhe 
a quantidade correta para o tratamento completo. 
A posologia deve trazer o nome genérico, a dose 
do medicamento em mg, ml, etc., a quantidade, o 
número de tomadas, o intervalo entre as mesmas e 
o período de tratamento.

Em relação ao período de tratamento, é impor-
tante lembrar que existem diferentes situações na 
utilização dos medicamentos. Em primeiro lugar, 
existem medicamentos de uso contínuo, emprega-
dos no tratamento de doenças crônicas como hiper-
tensão e diabetes. Por outro lado, existem os medi-
camentos de uso por tempo determinado, como os 

antibióticos e medicamentos para a febre.

Exemplos:

• Captopril 25mg, via oral, 60 comprimidos, tomar 
um comprimido de 12 em 12 horas por 30 dias.

• Eritromicina suspensão oral a 125mg/5ml, dois 
frascos, tomar 2,5ml de 6 em 6 horas por sete 
dias.

• Paracetamol 100mg/ml, via oral, um frasco, 
tomar 20 gotas de 8 em 8 horas por três dias.

A prescrição tem de ser clara e indicar, com 
precisão, como o paciente deve utilizar o medica-
mento. Se forem incluídas todas as informações da 
posologia, é menos provável que algo dê errado.

Vejamos mais alguns exemplos de posologia.

Vamos discutir o caso?

♦ Que informações faltaram na prescrição para que Dona Rita pudesse utilizar os 
medicamentos corretamente?

♦ Porque estas informações são importantes?

♦ O que você achou da atitude do atendente da farmácia, de entregar os medica-
mentos de acordo com a informação da usuária?

♦ O que você achou da atitude da agente Sônia em relação ao caso?

♦ Todos os medicamentos estão prescritos segundo seus nomes genéricos? Se 
não estão, no que isto pode interferir na saúde de Dona Rita?
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4.5 O uso seguro de 
medicamentos depende da 
informação correta

É importante que você saiba que todo paciente 
tem o direito de conhecer a maneira correta de 
usar os medicamentos. Para isto, você, agente 
comunitário de saúde, deve orientá-lo a buscar 
estas informações junto aos profi ssionais de saúde, 
fazendo as seguintes perguntas.

• Qual a doença ou problema que está sendo tra-
tado?

• Qual o nome genérico do medicamento que vai 
ser usado?

• Como e quando deve utilizar o medicamento?

• Durante quanto tempo deve utilizar o medica-
mento?

• O medicamento deve ser tomado com o es-
tômago cheio ou não? Antes ou depois das 
refeições?

• Pode ser tomado junto com outros medicamentos?
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Relembrando

A posologia é fundamental para que um medi-
camento seja utilizado de forma correta. Esta 
informação precisa ser dada de forma clara e 
anotada na receita pela pessoa que faz a pres-
crição, procurando esclarecer todas as dúvidas do 
usuário.

Podemos observar que a prescrição de Dona Rita estava incompleta. As infor-
mações que permitem utilizar corretamente os medicamentos não foram anotadas 
na receita. Talvez a médica de família tenha acreditado que a simples explicação 
falada resolveria o problema. Sem essas informações é muito difícil que um paciente 
tome seus medicamentos corretamente, o que pode piorar sua saúde.

Devemos perceber que o atendente da farmácia entregou o medicamento a 
Dona Rita, apesar de não haver na prescrição as informações necessárias para sua 
utilização, o que aumenta o risco de erros.

Felizmente, a agente comunitária de saúde Sônia teve a preocupação de verifi car 
a forma correta de utilização do medicamento, para poder explicar para Dona Rita. 
Esta conduta é muito importante, pois mostra que mesmo não tendo a informação 
completa, você é capaz de buscar ajuda junto aos profi ssionais da saúde, aí incluído 
o farmacêutico, que é um profi ssional especializado em medicamentos.

Voltando ao problema
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Aplicando os conhecimentos adquiridos

DRAMATIZAÇÃO 1:
“Como orientar D. Irene para o uso correto dos seus medicamentos”

A agente comunitária de saúde Rosângela visita constantemente as famílias de 
sua microárea. Entretanto, na casa onde moram Dona Irene e Seu Gilberto, suas 
visitas são quase diárias, tendo em vista a preocupação com o casal. Dona Irene é 
hipertensa e diabética, e utiliza os seguintes medicamentos: 

 Insulina NPH humana 10UI ao dia. 

 Propranolol 40mg dois comprimidos ao dia. 

 Hidroclorotiazida 50mg um comprimido ao dia.  

Já seu Gilberto é hipertenso e sofreu há dois anos um derrame, tendo grande difi -
culdade para se comunicar e se movimentar. Atualmente ele utiliza: 

 Captopril 25mg dois comprimidos ao dia. 

 Espironolactona 25mg um comprimido ao dia. 

 Ácido Acetilsalicílico 100mg um comprimido ao dia. 

Dona Irene, com 66 anos, é quem cuida da casa, faz almoço e administra todos 
os medicamentos, o que lhe traz grandes problemas. Segundo Dona Irene, é difícil 
saber quando e como utilizar os medicamentos.

Monte com seus colegas de classe uma dramatização que demonstre qual conduta 
deve ser tomada pela agente Rosângela para ajudar Dona Irene e Seu Gilberto.
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Agora que você já sabe a importância de verifi -
car se os pacientes usam os medicamentos correta-
mente, será interessante analisar a estória abaixo:

Seu Aristeu, o “alemão” como dizem na comunidade, é um senhor viúvo de 58 
 anos que mora com seu fi lho Ricardo. Há sete anos hipertenso e com grande 

difi culdade de enxergar, seu Aristeu também não é alfabetizado. Quando jovem, não 
teve chance de estudar.

Seu fi lho Ricardo é um rapaz 
jovem, ativo e muito atencioso. 
Funcionário dos Correios, des-
perta às 6h30 da manhã para 
pegar o transporte às 7h15, re-
tornando somente às 6h da tarde 
para tomar banho e correr para a 
faculdade de contabilidade.

Para o controle de sua hi-
pertensão, Seu Aristeu toma 
os medicamentos conforme a 
prescrição ao lado.

Dias atrás, Seu Aristeu de-
cidiu não mais utilizar os medi-
camentos, pois se sentia bem e 
achou que não precisava mais 
deles. Três dias depois de ter 
se “livrado dos comprimidos” 
– como ele falava – foi internado 
com a pressão arterial na casa 
dos 230mmHg por 180mmHg. Após o atendimento hospitalar, Seu Aristeu recebeu 
a visita de seu médico de família, que lhe orientou sobre a necessidade de continuar 
a medicação para manter a sua pressão sob controle.

4.6 Por que cumprir o 
tratamento prescrito?

PROBLEMA 5 Teimoso Aristeu



50

4.7 Como garantir que o 
paciente cumpra o tratamento?

Respeitar a posologia é muito importante para 
que o medicamento cumpra o seu efeito. Mas 
respeitar a duração do tratamento também é fun-
damental. Um problema muito comum é o não 
cumprimento do tratamento pelo paciente. Muitas 
pessoas sofrem as conseqüências desta situação. O 
paciente e a família sofrem pela piora da doença e 
pelas faltas no trabalho. O sistema de saúde perde 
recursos ao perder medicamentos e custear inter-
nações e exames, etc.

Por que os pacientes não cumprem os tratamen-
tos?

• Por não entenderem como devem usar o medi-
camento.

• Por terem vergonha de expor suas dúvidas aos 
profi ssionais de saúde.

• Por apresentarem efeitos indesejados (dor de 
cabeça, diarréia, dentre outros).

• Por acharem a posologia incômoda (muitos 
comprimidos ao dia).

• Por esquecimento.

• Por confundirem os medicamentos.

• Por não conseguirem ler a prescrição.

• Por sentirem que os sintomas da doença desa-
parecem.

• Por não aceitarem a doença e o tratamento.

• Por não acreditarem na cura pelo medicamen-
to.

• Por falta do medicamento na farmácia do posto 
de saúde.

Por isso, é importante que você esteja atento 
quanto ao cumprimento dos tratamentos pelos 
usuários. As pessoas que fazem uso prolongado 
de medicamentos merecem sua atenção constan-
te, como na tuberculose, hanseníase, diabetes e 
hipertensão.

Com o objetivo de ajudar as pessoas a seguirem 
corretamente seus tratamentos, podemos criar di-
versas formas de transmitir informações. Vejamos 
algumas sugestões:

• Quando a pessoa não tem relógio ou não sabe 
ver as horas, observe sua rotina; por exemplo, 
se ouve rádio ou assiste à televisão. Adapte os 
horários de utilizar os medicamentos aos pro-
gramas de televisão e do rádio. Explore também 
a rotina diária da família: horário de levantar, 
fazer as refeições e deitar.

Vamos discutir o problema?

♦ O que você achou da atitude de Seu Aristeu?

♦ Teria sido possível evitar que ele interrompesse o tratamento? Como?

♦ Quais sugestões de horário você daria a Seu Aristeu para que ele utilizasse os 
medicamentos? 

♦ Como ajudar Seu Aristeu a identifi car os medicamentos?
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Relembrando

O uso correto de medicamentos depende 
de informações sobre os mesmos. 

A posologia é uma das principais informações que 
deve estar presente na prescrição. 

Os tratamentos devem ser seguidos até o fi nal para garantir que 
a pessoa melhore. 

Utilizar medicamentos de forma errada pode trazer sérios proble-
mas aos usuários.

Você pode auxiliar as pessoas, verifi cando como elas tomam seus 
medicamentos. 

Muitas informações úteis, para orientar os pacientes, podem ser 
obtidas na unidade de saúde.

• Quando o paciente for analfabeto, procure di-
ferenciar os medicamentos, utilizando cores 
diferentes (fi tas, adesivos, canetas coloridas), nú-
meros ou sinais. Por exemplo, um medicamento 
tomado duas vezes ao dia, pode ser representado 
por duas pequenas bolinhas:  “   ” . Use sua 
criatividade!

No caso ao lado, exemplifi camos o paciente 
que toma três comprimidos de 12 em 12 horas, 
dois comprimidos às 6 da manhã e dois às 6 da 
tarde, e um comprimido ao meio-dia e outro à 
meia-noite.

• As sugestões de horários devem ser discutidas 
durante a consulta médica ou durante a dispensa-
ção dos medicamentos. Caso o paciente continue 
em dúvida, leve o caso para sua equipe.
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Percebemos que Seu Aristeu tomou uma atitude precipitada, ao suspender os 
medicamentos dos quais faz uso contínuo para sua pressão alta. Se alguém o tivesse 
alertado quanto aos riscos que corria com o abandono do tratamento, talvez ele não 
necessitasse da internação.

Você pode ajudar a pessoa a ler a prescrição, verifi car os horários em que ela 
toma os medicamentos, além de ressaltar os riscos que ela corre, se não utilizar os 
medicamentos prescritos.

Se a pessoa se queixar de efeitos indesejados, comunique tal fato à equipe de 
saúde. Em relação aos horários, é preciso identifi car a melhor forma de fazer com 
que ela se lembre da hora de utilizar o medicamento.

Voltando ao problema

Aplicando os conhecimentos adquiridos

DRAMATIZAÇÃO 2:
“Como ajudar José Jorge a cumprir o tratamento”

José Jorge é um morador da Comunidade Progresso, com diagnóstico confi rmado 
de tuberculose e o seguinte tratamento prescrito: 

Isoniazida 100mg + Rifampicina 150mg três cápsulas ao dia por 180 dias e 
Pirazinamida 500mg três comprimidos ao dia por 60 dias. 

José Jorge não foi alfabetizado na escola e apenas assina seu nome e conhece al-
gumas palavras que lhe ensinaram. Como ajudar o paciente a cumprir o tratamento? 
Junto com seus colegas monte uma dramatização mostrando sua idéia de resolver 
o problema. 
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4.9 Cuidados gerais

Os medicamentos de uso contínuo devem fi car 
separados uns dos outros, para não haver trocas 
na hora de sua administração. Pode-se, por exem-
plo, utilizar uma caixinha de cor diferente para 
cada medicamento; no caso de haver dois ou mais 
pacientes na mesma família, devem ser utilizadas 
caixas diferentes para cada um deles.

Para evitar trocas, os medicamentos devem ser 
conservados na embalagem original e com a 
bula. Quando forem medicamentos líquidos, a 
colher ou copo medida deve ser mantida junto à 
embalagem.

As “farmácias caseiras” devem ser revisadas 
constantemente, para retirada de medicamentos 
com prazo de validade vencido ou há muito tem-
po fora de uso. Estes medicamentos devem ser 
descartados. Você, agente comunitário de saúde, 
pode recolhê-los na casa dos usuários e entregá-los 
na farmácia da unidade de saúde, para que sejam 
descartados. É importante saber que o prazo de 
validade impresso na embalagem vale apenas para 
o produto fechado; após iniciada a utilização este 
prazo passa a ser muito menor. 

Nunca reaproveite os frascos de medicamentos 
para colocar outros líquidos. Isto pode causar um 
engano, com riscos de intoxicação. Normalmente as 
crianças se sentem atraídas pela cor e aspecto dos 
medicamentos, podendo resultar em intoxicações. 
Medicamento não é brinquedo! Por isso deve 
estar longe do alcance das crianças! 

Da mesma forma que os alimentos, os medica-
mentos também podem estragar-se e sua utilização 
originar sérios problemas para a nossa saúde. As 
características descritas a seguir indicam que os 
medicamentos não devem ser consumidos. Nes-
te caso, é papel dos agentes orientar os usuários 
a devolvê-los na farmácia da unidade básica de 
saúde.

4.8 Onde os medicamentos 
precisam ser guardados

Para que os medicamentos sejam realmente utili-
zados de forma correta, é necessário que eles sejam 
adequadamente armazenados. Nas farmácias, os 
medicamentos são guardados em prateleiras e, em 
casa, eles também precisam de um local especial. 
O objetivo deste armazenamento mais cuidadoso é 
proteger o medicamento do calor, para que ele não 
estrague, e também para evitar acidentes, princi-
palmente com crianças.

O lugar adequado deve apresentar as seguintes 
características:

• ser de fácil acesso, seguro e fora do alcance das 
crianças;

• estar protegido da luz e do calor;

• ser um ambiente sem muita umidade. 

Locais quentes, como a cozinha, e úmidos, 
como o banheiro, não são adequados para guardar 
os medicamentos. Alguns medicamentos exigem 
cuidados especiais de armazenamento. Preste aten-
ção: esses cuidados estão indicados na bula e/ou 
no rótulo, como, por exemplo, a insulina, que deve 
ser conservada na geladeira (2°C e 8°C), por ser 
sensível ao calor. Também não pode ser congelada 
e nem exposta à luz solar direta.

No caso dos supositórios, as dicas são as se-
guintes:

• o produto deve ser guardado em local seguro, 
fora do alcance das crianças;

• no momento de usar, se o produto estiver com 
uma consistência mole, deve ser colocado por 
alguns minutos no congelador ou dentro de 
um copo com água bem gelada (sem retirá-lo 
da embalagem que o envolve), até que fi que 
novamente fi rme.

•  nas localidades onde a temperatura é elevada, 
os pacientes devem ser orientados a manter os 
supositórios na geladeira, tendo o cuidado de ler 

as embalagens e bulas, em busca de informação 
específi ca para cada produto.
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Aplicando os conhecimentos adquiridos

DRAMATIZAÇÃO 3:
“Armazenamento adequado dos medicamentos”

Na comunidade onde está a unidade de saúde Vila Cruzeiro, um fato triste aconte-
ceu na última segunda feira: Marilene, uma menina de 3 anos, foi internada após 
ingerir um frasco do xarope Dexclorfeniramina que estava em uma caixa de sapato, 
debaixo da cama dos pais. Em sua reunião semanal, a equipe de saúde decidiu que 
os agentes comunitários de saúde, em todas as visitas domiciliares, deveriam verifi -
car as condições de armazenamento dos medicamentos, orientando a comunidade 
quanto aos locais corretos para guardá-los. Nas visitas, os agentes encontraram 
vários problemas, como medicamentos armazenados sob as camas, sobre armários 
da cozinha, em cima de televisores e em armários de banheiro. 

Com seus colegas, monte uma dramatização mostrando quais orientações de-
veriam ser dadas a estas famílias, para que acidentes como os de Marilene não 
mais ocorram.
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O perigo da 
automedicação

Em nosso dia-a-dia, às vezes ocorrem dores de 

cabeça, resfriados e gastrite, e pensamos que não 

há necessidade de consultar um médico. Com 

isso, muitas vezes utilizamos medicamentos sem 

prescrição, por conta própria, o que chamamos 

de automedicação. Ao ler a história, a seguir, 

vamos entender o perigo de usar remédios por 

conta própria, além de conhecermos mais alguns 

motivos que levam as pessoas a fazerem isto.

Capítulo 5
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Dona Maria das Dores é uma mulher lutadora. Viúva desde os trinta anos, se 
 desdobra entre serviços domésticos e a cozinha do restaurante para poder criar 

os fi lhos com dignidade. Mas não é mais possível suportar a dor no ombro direito, 
que a incomoda já faz quatro meses, quase não permitindo que ela mexa as pane-
las pesadas do restaurante, ou que passe a pilha de roupa que sempre a espera 
em casa. Sua vizinha, Dona Luzia, tentando lhe salvar da maldita dor, recomendou 
à comadre uma “santa” injeção. Uma que seu marido tomou, quando caiu de um 
andaime meses atrás.

Por não conseguir uma consulta médica no pequeno posto de saúde, Dona 
Maria foi à farmácia com a caixinha vazia da tal injeção. Na farmácia, o sorriso do 
balconista era garantia de curar o problema. Uma picada de onze reais no braço, 
uns comprimidos de mais sete reais, e a esperança da dor desaparecer. Pobre Dona 
Maria! Além da dor no ombro, que não passou, uma marca roxa e dolorida no local da 
injeção a levou para o pronto-socorro, na primeira hora do dia seguinte. No hospital, 
ela só pensava nos serviços por fazer e nos fi lhos sozinhos em casa, enquanto o 
médico lhe falava dos problemas causados pela injeção aplicada de forma incorreta. 
No fi nal das contas, Dona Maria das Dores saiu do hospital, impedida de trabalhar 
por duas semanas, e com o braço dolorido.

Vamos discutir o problema?

♦ O que Dona Maria deveria ter feito quando começou a sentir a dor no ombro?

♦ Por que nos automedicamos?

♦ Quais são os riscos da automedicação?

♦ Você conhece situações parecidas em sua comunidade? Você poderia citar 
algum exemplo?

♦ O que a equipe de saúde pode fazer para reduzir a automedicação?

PROBLEMA 6 Maria das Dores
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5.1. O que é automedicação

Normalmente vivemos muitas situações de des-
conforto físico ou mental. Dores de cabeça, dores 
no estômago, pequenos acidentes, reações alérgicas, 
resfriados, entre outros males, são acontecimentos 
normais em nossa relação com o ambiente em que 
vivemos e com nosso estilo de vida.

A grande maioria desses problemas são de curta 
duração, durando de poucas horas a alguns dias. 
Por isso, essas doenças são classifi cadas como 
autolimitadas, ou seja, desaparecem sem a neces-
sidade de se utilizar medicamentos ou de recorrer 
ao médico.

À medida que novos medicamentos têm sido 
produzidos pelas indústrias farmacêuticas, e que 
as campanhas publicitárias os tem associado à cura 
de várias enfermidades, seu uso sem prescrição 
médica tem crescido de forma indiscriminada em 
todas as camadas da população.

Somando-se a esta questão a difi culdade de aces-
so da população aos serviços de saúde, em especial 
às consultas médicas, podemos imaginar que é cada 
vez mais comum que as pessoas se utilizem das opi-
niões de amigos, parente e das farmácias comerciais, 
para resolver seus problemas de saúde.

Assim, muitas vezes utilizamos medicamentos 
sem receita médica, ou sem a indicação de um pro-
fi ssional de saúde, o que caracteriza a automedica-
ção. Nas farmácias, quando as pessoas recebem a 
indicação de um medicamento por um balconista, 
também estão se automedicando, e o que é pior, 
estão sendo induzidos pelo interesse comercial de 
quem ganha dinheiro vendendo medicamentos.

Você já recebeu a indicação de um medicamento 
em uma farmácia? E de parentes e amigos? Esta 
“prescrição” incorreta e ilegal de medicamentos é 
muito perigosa. Um medicamento útil para uma 
pessoa pode fazer mal a outra, apresentando inclu-
sive risco de vida. Não existe medicamento livre de 
riscos para quem o utiliza, por isso é tão importante 
a prescrição correta do mesmo.

As práticas de automedicação mais comuns 
ocorrem com a utilização de antibióticos, medica-
mentos para emagrecer, vitaminas e analgésicos. 
Nas visitas domiciliares e em outras atividades, 
é muito importante que você, agente comunitário 
de saúde, oriente as pessoas sobre o risco de se 
consumir medicamentos sem orientação.
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Vamos aplicar os novos conhecimentos

MONTAGEM DE PAINEL

Utilizando o material disponível (papéis, canetas, revistas, etc.), procure montar um 
painel que represente os fatores que induzem a prática da automedicação em sua 
comunidade, citando exemplos que você observa no seu cotidiano.

Dona Maria das Dores conseguiu apenas piorar sua condição de vida ao não 
procurar um serviço de saúde, utilizando o medicamento por conta própria. Perceba 
também que a origem das dores de Dona Maria não foi abordada, e por isso nenhum 
medicamento seria capaz de resolver seus problemas.

Voltando ao problema

Relembrando

Nenhum medicamento que tenha tarja ver-
melha ou preta pode ser comprado sem receita 
médica.

Nenhum medicamento, mesmo os de venda livre, deve ser 
utilizado sem o devido esclarecimento de um profi ssional de 
saúde.

Nenhum medicamento é livre de riscos.

O remédio que é bom para uma pessoa pode ser ruim para ou-
tra.





61

De olho no uso
de medicamentos:

a farmacovigilância

Como já discutimos ao longo deste manual, é 

comum utilizarmos medicamentos para tratar 

as doenças. É também comum que muitos 

medicamentos sejam utilizados ao mesmo 

tempo. Vejamos a história a seguir.

Capítulo 6
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Dona Lúcia, uma senhora de 68 anos, rendeira talentosa, casada, mãe de três 
 fi lhos já crescidos, é hipertensa e diabética há mais ou menos cinco anos. Ao 

longo dos últimos três anos, fazia uso dos seguintes medicamentos:

Há cerca de dois meses, seu 
médico de família modifi cou a 
prescrição, substituindo a Metil-
dopa por Captopril 25mg 1 com-
primido de 12 em 12 horas.

O Agente Silvio, muito cui-
dadoso, ao visitar Dona Lúcia 
quis saber se ela estava to-
mando corretamente seus me-
dicamentos, pois sabe que ela 
vive reclamando do número de 
medicamentos que toma. Silvio 
também sabe que Dona Lúcia 
precisa de muita atenção, pois 
muitas vezes confunde seus 
medicamentos, e outras vezes 
nem os toma.

Após conversar com a pa-
ciente e conferir os medicamen-
tos e a receita, Silvio percebeu 
que, às vezes, Dona Lúcia es-

quecia de tomar os medicamentos, ou tomava Metildopa no lugar do Captopril. Ela 
disse para Silvio que depois que o Dr. Moacir trocou seu medicamento vem sentindo 
dor no peito e tossindo muito. Silvio pensou: – “Essa Dona Lúcia sempre arruma 
desculpas para não tomar seus medicamentos”. Mesmo assim, Silvio não fez pou-
co caso da queixa de Dona Lúcia; anotou as observações, orientou-a a utilizar os 
medicamentos, recolheu o restante da Metildopa e, ao chegar na unidade de saúde, 
comentou o caso com sua equipe, marcando uma consulta para a paciente.

PROBLEMA 7 Trocando os medicamentos
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6.1 O que é Farmacovigilância

A farmacovigilância é um serviço que faz o 
controle (vigilância) do uso dos medicamentos 
(fármacos) que estão no mercado. Quando uma in-
dústria farmacêutica lança um novo produto, todas 
as suas reações adversas ainda não são conhecidas. 
O objetivo da farmacovigilância é ampliar este 
conhecimento, mantendo os “olhos abertos” para 
possíveis problemas, com a intenção de proteger 
a população. Por existirem esses problemas é que 
precisamos estar atentos à utilização de medica-
mentos. Caso uma pessoa apresente algum efeito 
indesejado (reação adversa), precisamos conhecer 
suas causas e controlar essas reações.

Reação Adversa a Medicamento (RAM) é 
toda e qualquer resposta nociva e indesejável que 
surje quando se utiliza  um medicamento. Todo 
medicamento pode causar reações adversas.

As reações adversas variam desde leves até 
graves, e podem prejudicar e até colocar em perigo 
a vida das pessoas. Um exemplo importante foram 
os casos de focomelia (crianças que nasceram com 
má formação de braços e pernas) ocorridos no 
mundo, devido ao uso da Talidomida por mulheres 
grávidas. Este fato fez com que as mulheres no 
mundo todo reagissem e exigissem reparações e 
indenizações por parte do laboratório responsá-
vel. Foi um movimento tão grande, que levantou 
a opinião pública mundial para a vigilância dos 

medicamentos, exigindo dos laboratórios a infor-
mação sobre as reações adversas. 

Além de trazer prejuízo para a 
saúde dos usuários, as reações 
adversas consomem boa parte 
dos recursos destinados à saú-
de. Preveni-las pode ajudar a 
racionalizar os recursos fi -
nanceiros do setor Saúde.

Vamos analisar o caso?

♦ Quantos medicamentos Dona Lúcia toma?

♦ O que você acha da conduta de Sílvio?

♦ Como você faria para orientar Dona Lúcia a utilizar seus medicamentos?

♦ É comum ouvir usuários de medicamentos se queixando de sintomas desagra-
dáveis, dizendo que é por causa do medicamento que está tomando. Você já 
ouviu algum usuário reclamando? O que você fez?
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Exemplos de reações adversas a medicamentos

Algumas reações adversas a medicamentos são 
tão graves que o medicamento é contra-indicado em 
determinadas situações. É o caso da Talidomida 
que hoje é contra-indicada para mulheres grávidas. 
A contra-indicação é uma situação em que medi-
camento não deve ser usado, porque produz mais 
danos que benefícios ao usuário.

6.2 O que fazer em caso de 
suspeita de reação adversa a 
medicamentos

Ao suspeitar de uma reação adversa, o usuário 
deve comunicar-se, imediatamente, com a equipe 
de saúde da família. O médico deve avaliar o caso, 
podendo tomar as seguintes medidas:

• Suspender o uso do medicamento (RAM grave).

• Substituir o medicamento.

• Reduzir a dose do medicamento.

• Aumentar o intervalo entre as doses do medi-
camento.

• Tratar a reação adversa.

• Notifi car a reação ao serviço de farmacovigilân-
cia do município, se houver. 

6.3 O que fazer quando o 
usuário deixa de utilizar o 
medicamento por causa de 
reação adversa

É comum usuários deixarem de utilizar os me-
dicamentos, devido ao aparecimento das reações 
adversas. Nestes casos, a doença do usuário pode 
piorar devido ao abandono do tratamento. Portanto, 
é necessário que o usuário comunique tal fato à 
equipe de saúde da família, para juntos soluciona-
rem o problema.

Os agentes comunitários de saúde podem contri-
buir muito com o serviço de farmacovigilância, já 
que podem ser os sentinelas das reações adversas 
aos medicamentos.

Cotidianamente, nas visitas domiciliares, os 
agentes comunitários de saúde podem identifi car 
e relacionar as queixas dos usuários em relação ao 
uso de algum medicamento. Essas queixas podem 
ser encaminhadas para o médico ou farmacêutico 
de sua equipe, que tomarão medidas necessárias, 
promovendo a melhora do usuário.

Cabe a você, agente comunitário de saúde, 
notifi car todas as ocorrências à equipe, como fez 
o agente Sílvio, mesmo não sabendo se a tosse e 
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6.4 Utilizar muito medicamento 
pode fazer mal? Como 
identifi car a polimedicação?

Algumas pessoas necessitam de muitos medica-
mentos. Quanto mais medicamentos, maiores são 
as chances de surgirem reações adversas, mas nem 
todas as pessoas que tomam vários medicamentos 
apresentam reações adversas. 

É importante identifi car quantos medicamentos 
cada pessoa utiliza. Quanto mais medicamentos 
utilizar, mais complicado pode ser. O agente comu-
nitário de saúde precisa identifi car as pessoas que 
utilizam vários medicamentos e dar-lhes atenção 
especial. Por outro lado, é necessário que cada pa-
ciente entenda o porquê do uso dos medicamentos, 
bem como a importância da maneira correta de 
utilizá-los.

O uso de vários medicamentos é chamado de 
polimedicação, situação freqüente em idosos. Para 
saber se o usuário está utilizando muitos medica-
mentos, o agente comunitário de saúde precisa:

• Ler a prescrição que o paciente tem em mãos.

• Perguntar ao usuário quais medicamentos ele 
utiliza e como os utiliza.

• Verifi car se o paciente tem completo entendi-
mento sobre a importância de utilizar o medi-
camento de forma correta.

a dor no peito eram conseqüências de uma reação 
adversa ao Captopril. Sílvio anotou e comunicou à 
sua equipe o que estava acontecendo com a paciente 
e marcou nova consulta para a mesma. É importante 
valorizar a queixa do paciente.
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6.5 O que são interações 
medicamentosas

Quando um medicamento é utilizado com 
outro(s) medicamento(s) ou com outras substâncias 
químicas, como o álcool, podem ocorrer interações 
medicamentosas. 

A interação medicamentosa pode alterar 
– aumenta, diminui – o efeito do medicamento, 
podendo provocar reações indesejadas (reações 
adversas). Quanto maior for o número de 
medicamentos utilizados, maior o risco de 
haver interações medicamentosas graves e 
reações adversas.

Interações medicamentosas podem ocorrer, 
quando as pessoas utilizam medicamentos e con-
somem álcool. Considerando que o consumo de 
bebidas alcoólicas é algo muito comum em nossa 
sociedade, é importante orientar as pessoas que 
utilizam medicamentos, para que não ingiram be-

bidas alcoólicas. Nestes casos, notifi que 
sua equipe. Fique atento!



68

Relembrando

Notifi que o médico e a enfermeira de sua 
equipe, quando suspeitar ou confi rmar a 
existência de casos de polimedicação, autome-
dicação e uso de álcool com medicamentos. 

Nem todos os medicamentos interagem entre si. Em caso 
de dúvida, aconselhe o paciente o procurar seu médico de 
família ou o farmacêutico. 

Todos os medicamentos podem causar reações adversas.

Na história de Dona Lúcia, que é idosa e toma quatro medicamentos, é necessá-
ria atenção especial, pois ela pode confundir seus medicamentos. Precisamos fi car 
atentos! A dor no peito e a tosse de Dona Lúcia, apesar de Silvio não saber, podem 
ser causadas pelo Captopril. Se a queixa de Dona Lúcia não for considerada, ela 
pode abandonar o tratamento – o que não desejamos.

Voltando ao problema

Também podem ocorrer 
interações medicamentosas 
com os alimentos, que podem 
aumentar, reduzir ou impedir 
seu efeito. Neste caso, você 
precisa conversar com os pro-

fi ssionais da sua equipe de saúde 
para saber que tipos de alimentos 

precisam ser evitados com determinados 
medicamentos, para que você possa orientar as famílias. 
Todo usuário deve receber orientação sobre a forma correta 
de utilizar seus medicamentos. Caso ele ainda tenha dúvida, 
oriente-o a utilizar seus medicamentos, por via oral, sempre 
com um copo cheio de água. Notifi que a dúvida do usuário 
ao farmacêutico e à sua equipe de saúde, para a correta 
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Aplicando os
conhecimentos adquiridos

a) Você já recebeu queixas de algum 
paciente a respeito de reações adver-
sas a um medicamento? O que você 
fez?

b) Em sua microárea existem pessoas 
que utilizam muitos medicamentos?

• Quantos medicamentos cada 
uma dessas pessoas utiliza?

• Essas pessoas têm difi culdade 
em tomá-los corretamente?

• Quais são as difi culdades mais 
relatadas?

• O que tem sido feito no sentido 
de ajudá-las a seguir corretamente 
os tratamentos?
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