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Resumo
A demanda de medicamentos, em especial de antimicrobianos, causa um impacto sanitário e
econômico em todo mundo, e dados sobre o consumo destas substâncias são fundamentais
para elaboração de uma política de assistência farmacêutica efetiva. Neste contexto, o
presente estudo analisou o consumo dos medicamentos antimicrobianos de uso oral em uma
farmácia de dispensação básica no município de Tramandaí - RS. Realizou-se levantamento
de dados referentes às dispensações de medicamentos no período de janeiro a julho de
2014, através de relatórios obtidos pelo programa de dispensação de medicamentos do
município (Multi 24h). Do total de atendimentos realizados, 29,67% incluíram a
dispensação de algum antimicrobiano. O mês de maior dispensação de antimicrobianos foi
o de junho, 1058 pacientes (34%). A classe farmacológica mais dispensada foi a das
penicilinas (39,5%), seguida dos macrolídeos (19,3%), das quinolonas (14,7%) e das
cefalosporinas de primeira geração (12,9%). O medicamento mais dispensado foi a
amoxicilina 500mg (16%), seguido da azitromicina 500mg (15%). Constatou-se que os
antimicrobianos representam uma porção significativa dos fármacos dispensados no
município de Tramandaí, e que este não se diferencia de outros municípios quanto ao uso
abusivo de antimicrobianos. Sugere-se estudos mais aprofundados sobre o assunto, bem
como implementação de estratégias que estimulem o uso racional.
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1. Introdução
O Sistema Único de Saúde (SUS) assegura aos seus usuários a integralidade de
assistência à saúde, inclusive farmacêutica (BRASIL, 1990) e a Organização Mundial da
Saúde reconhece o acesso a medicamentos essenciais como um dos cinco indicadores
relacionados a avanços na garantia do direito à saúde (HOGERZEIL & MIRZA 2011:3),
porém um dos maiores desafios do setor público de saúde no Brasil ainda é garantir o acesso
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da população a medicamentos de qualidade e em quantidade suficiente (BLATT & FARIAS
2007:776).
Segundo o artigo 3º do decreto 7508/2011 que regulamenta a Lei nº 8080/1990:
O SUS é constituído pela conjugação das ações e serviços de promoção, proteção e
recuperação da saúde executados pelos entes federativos, de forma direta ou
indireta, mediante a participação complementar da iniciativa privada, sendo
organizado de forma regionalizada e hierarquizada (BRASIL, 2011)

No Brasil, o financiamento dos medicamentos no SUS é de responsabilidade das três
esferas de governo, federal, estadual e municipal, e é destinado aos três níveis de atenção,
primária, secundária e terciária, organizadas em diferentes programas, com destaque para:
medicamentos para atenção básica, programa de saúde mental, medicamentos anti-retrovirais
e medicamentos excepcionais (BRASIL, 2002)
O acesso aos medicamentos no país dentro do SUS ainda é insuficiente, mas o sistema
público demonstra promover a equidade, e para isso é fundamental a implantação de
estratégias para ampliar o acesso aos fármacos no país, de forma a diminuir as desigualdades
no alcance aos medicamentos (BOINGO et al. 2013:699).
A Política Nacional de Medicamentos (PNM), como parte essencial da Política
Nacional de Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação
de ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da população.
O seu propósito principal é o de “garantir a necessária segurança, eficácia e qualidade dos
medicamentos, a promoção do uso racional e o acesso da população àqueles considerados
essenciais”. Para tanto, possui algumas prioridades, entre as quais está a promoção do Uso
Racional de Medicamentos, que compreende a prescrição apropriada; a disponibilidade
oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o consumo nas
doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de medicamentos
eficazes, seguros e de qualidade (BRASIL, 1998).
Segundo a Organização Pan-Americana da Saúde a Assistência Farmacêutica no SUS
vem se estruturando ao longo dos últimos anos e assumindo um papel estratégico como
atividade essencial na atenção à saúde da população brasileira e o estabelecimento de
políticas para a área, entre elas a Política Nacional de Medicamentos e a Política Nacional de
Assistência Farmacêutica, parte da prerrogativa de que é necessário construir uma gestão na
qual esta área possua relevância nas práticas assistenciais com vistas a assegurar o acesso e a
promover o uso racional dos medicamentos (OPAS, 2005).
O gasto com medicamentos vem crescendo em índices muito superiores
proporcionalmente ao gasto total com saúde. Atualmente, subtraem-se recursos de outras
ações de saúde para comprar medicamentos e, se essa tendência se mantiver, chegará a uma
situação limite sobre a qual será necessário interferir. As despesas da União com
medicamentos têm crescido e no futuro será necessário enfrentar a situação buscando a
melhor forma de usar os recursos financeiros atualmente disponíveis para a saúde. Não há
como se falar sobre a integralidade ou a falta de integralidade sem considerar o crescimento
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nos gastos e o limite que a sociedade pode suportar (GUERRA, 2010:74). No Rio Grande do
Sul, o consumo de antimicrobianos tem características sazonais, e no inverno a utilização
desses medicamentos compromete parte significativa do investimento municipal (PETRY et
al. 2007:504).
Os antimicrobianos constituem um grupo de medicamentos amplamente prescritos em
atenção primária, ocupando sempre um dos primeiros lugares entre as classes de
medicamentos mais utilizadas (LIROLA, et al. 1997 apud ABRANTES, et al. 2007:95). O
uso indiscriminado destas substâncias, tanto na comunidade quanto no meio hospitalar e
também veterinário tem implicações no aumento das taxas de resistência microbiana, o que
se torna um sério problema do ponto de vista clínico e de saúde pública (MOTA, et al 2005;
ABRANTES, et al 2007), já que o número de novas bactérias resistentes e patogênicas para
os humanos cresce mais rápido do que a capacidade dos laboratórios e indústrias de
produzirem novas drogas (MOTA, et al. 2005:465).
Percebendo os reflexos negativos que o uso desnecessário e abusivo de
antimicrobianos causa na sociedade, o Ministério da Saúde através da Agencia Nacional de
Vigilância Sanitária (ANVISA) passou a implementar leis e ações como as Resoluções da
Diretoria Colagiada: RDC-44/2010, RDC-61/2010 e a RDC-20/2011, buscando promover o
uso racional de medicamentos em especial dos antimicrobianos. Segundo Guedes (2014:438)
a RDC-20/2011 revela-se um instrumento importante para a promoção da saúde da
população.
Considerando o impacto sanitário e econômico do consumo de medicamentos nos
dias de hoje, este estudo tem como objetivo analisar o consumo dos medicamentos
antimicrobianos (RDC 20/2011) de uso oral disponíveis na Relação Municipal de
Medicamentos Essenciais – REMUME vigente no ano de 2014, por parte dos usuários do
Sistema Único de Saúde, que utilizam o serviço exclusivamente da Farmácia Central de
dispensação básica no município de Tramandaí - RS. Não existem até o presente momento
dados compilados quanto ao consumo de nenhum medicamento no município, mas o
interesse pela classe dos antimicrobianos deve-se ao fato de os recursos destinados ao
suprimento desses medicamentos serem significativamente altos dentro do orçamento da
assistência farmacêutica, neste contexto, os dados apresentados no presente estudo podem
fornecer elementos para a qualificação da política de assistência farmacêutica municipal,
bem como, servir para avaliação da atenção básica e posterior tomada de decisões.
2. Método
Foi realizado levantamento de dados referentes às dispensações de medicamentos na
Farmácia Central do município de Tramandaí em um período de sete meses (janeiro a julho
de 2014). O município de Tramandaí está situado no Litoral Norte do Rio Grande do
Sul/Brasil a 118 km da capital Porto Alegre. Possui 12 km de extensão de praia, uma área
territorial de 143,57 km² e 41.655 mil habitantes segundo o censo de 2010 (IBGE, 2010).
A dispensação de medicamentos pertencentes ao componente básico de assistência
farmacêutica, neste município, ocorre em três locais distintos, sendo eles: uma farmácia
exclusiva para dispensação dos medicamentos sujeitos a controle especial (Portaria 344/98),
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uma farmácia de dispensação básica (exceto controle especial) localizada em um posto de
saúde 24 horas e uma farmácia central onde ocorre além da dispensação dos medicamentos
básicos, a dispensação dos medicamentos pertencentes ao componente especial e
excepcional de assistência farmacêutica do Estado do RS, dos medicamentos que são
fornecidos por meio de ações judiciais e a dispensação de fitas de HGT para pacientes
diabéticos usuários de insulina. Em todos os estabelecimentos a dispensação de
medicamentos ocorre somente mediante apresentação de receita médica provindas do
Sistema Único de Saúde.
Os dados foram coletados através de relatórios obtidos pelo programa de dispensação
de medicamentos implantado no município (Multi 24h). Os seguintes parâmetros foram
analisados: o numero total de pacientes atendidos, os principais medicamentos dispensados,
o numero de pacientes com dispensação de antimicrobianos e os principais antimicrobianos
dispensados. Para análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel 2007.
3. Resultados e discussão
No período analisado a Farmácia Central realizou 20232 atendimentos com
dispensação de medicamento, o que resulta em uma média de 2891 pessoas/mês, sendo abril
o mês de menor número de atendimentos (1813) e o mês de julho o de maior (3620). A
estimativa divulgada pelo IBGE para o ano de 2013 é que Tramandaí possua 45079
habitantes, sendo assim, podemos considerar que a Farmácia Central atende mensalmente
cerca de 6,5% da população para retirada de medicamentos básicos (exceto controlados).
As classes de medicamentos mais dispensados neste período foram os antiulcerosos,
anti-agregante plaquetário, anti-hipertensivos, antilipêmicos, diuréticos, hipoglicemiantes
orais e analgésicos. A Figura 1 demonstra os principais medicamentos dispensados.
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Figura 1- Medicamentos dispensados na Farmácia Central de Tramandaí no período de janeiro a julho de 2014
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2014)

Embora o presente estudo tenha por maior interesse os medicamentos
antimicrobianos, conhecer a realidade da região em relação aos medicamentos utilizados é
extremamente importante para a tomada de decisões e elaboração de estratégias, já que
situações tão diferentes são constatadas em localidades distintas. Exemplo disso, é o estudo
conduzido por Ev et al. (2008:545), no município de Ouro preto, MG, onde os antihipertensivos aparecem como principal classe terapêutica prescrita (34,7%), seguida de
analgésicos, antiespasmódicos e antiinflamatórios (21%). O principal medicamento prescrito
neste município foi a Hidroclorotiazida 25%, estando presente em 21,47% das receitas
analisadas, seguido do Acido acetilsalicílico 100mg (9,04%), Paracetamol 500mg (8,84%) e
captopril 25mg (6,78%). Os antiulcerosos, principal classe terapêutica encontrada neste
estudo, se quer foi citada no município de Ouro Preto. Sendo assim, novos estudos serão
conduzidos no município de Tramandaí a fim de avaliar por outra perspectiva os dados
inicialmente coletados neste trabalho.
Quanto aos antimicrobianos, do numero total de atendimentos que geraram
dispensação no período analisado (20.232 pessoas), 29,67% deles incluíam algum tipo de
antimicrobiano de uso oral (6.024 pessoas). O mês de maior dispensação de antimicrobianos
foi o de junho (34,00%), seguido por julho (33,89%), abril (30,66%), fevereiro (30,27%),
maio (28,93%), janeiro (25,10%) e março (24,85%), conforme apresentado em valores reais
na Figura 2.
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Figura 2 – Atendimentos com dispensação realizados na Farmácia Central de Tramandaí no ano de 2014
Fonte: Dados produzidos pelo autor (2014)

Na Figura 2, destaca-se o maior volume de antimicrobianos nos meses de inverno,
que por apresentar baixas temperaturas no estado do RS, aumenta o risco de infecções, o que
justificaria a sazonalidade do consumo de antimicrobianos, porém, analisando
proporcionalmente ao numero total de atendimentos, em todos os meses houve um consumo
considerável destes medicamentos e embora a literatura não estabeleça claramente um
percentual que corresponda ao uso racional de antimicrobianos, sabe-se que o uso destas
substâncias é abusivo.
Estudos mundiais estimam a sua indicação em 12% de todas as prescrições
ambulatoriais (MCCAIG e HUGHES 1995 apud WANNMACHER, 2004:1). Esta
consideração coloca o município de Tramandaí em um patamar de alto consumo de
antimicrobianos, o que de fato é preocupante tendo em vista todos os malefícios que o uso
indiscriminado pode acarretar.
A realidade do uso indiscriminado é muito parecida, mesmo em diferentes estados do
Brasil. Em estudo realizado por Petry et al. (2008:505) num município da fronteira Noroeste
do Rio Grande do Sul, no mês de junho, do total de atendimentos realizados 37% envolveu a
prescrição de antimicrobianos. Já no estudo realizado por Farias et al. (2007:152) no
município de Campina Grande, PB, a porcentagem de antibióticos prescritos nos meses de
novembro e dezembro foi de 21,1%, resultado bastante parecido com o estudo de Santos &
Nitrini (2004:819) que constatou a ocorrência de antibióticos em 21,3% das prescrições
analisadas no mês de maio em Ribeirão Preto, SP. Naves & Silver (2005:224) encontraram o
valor de 26,4% de antibióticos na amostra analisada nos meses de julho a setembro em
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Brasilia, DF, em Belo Horizonte, MG, Abrantes et al. identificaram um total de 20,9% de
antibióticos nas dispensações ocorridas no mês de março.
Outro estudo conduzido por Colombo et al. (2004:556) verificou a presença de
antibiótico em apenas 12,5% das prescrições analisadas no mês de novembro em Blumenau,
SC, o que segundo este estudo, demonstra que Blumenau encontra-se em uma situação
melhor que a maioria das localidades pesquisadas.
A Relação Municipal de Medicamentos Essenciais vigente no ano de 2014, conta
com um elenco de 25 formulações contendo antimicrobianos para dispensação na farmácia
básica, nas suas diferentes apresentações (uso oral, tópico, oftálmico e intra-vaginal), além
dos injetáveis utilizados somente nos postos de saúde. Este estudo avaliou somente a
dispensação de 19 formulações de uso oral, na forma farmacêutica de comprimido ou
suspensão, sendo assim a classe farmacológica mais dispensada foi a das penicilinas
(39,5%), seguida dos macrolídeos (19,3%), das quinolonas (14,7%) e das cefalosporinas de
primeira geração (12,9%).
Em diversos estudos relatados na literatura a classe das penicilinas foi a mais
prescrita e dispensada entre os antimicrobianos (WEBER et al. 2012:122; NICOLINI et al.
2008:692; ABRANTES et al. 2007:98; FARIAS 2013 e PETRY et al. 2008:506).
As penicilinas são amplamente utilizadas na maioria das infecções. São bactericidas e
interferem na síntese da parede celular bacteriana. Geralmente são bem toleradas e os efeitos
adversos mais importantes são as reações de hipersensibilidade, conforme descrito no
Formulário Terapêutico Nacional (BRASIL, 2010). A política de uso de antibióticos em
atenção primária recomenda o uso das penicilinas, já que esta classe além de eficaz é
financeiramente viável (WEBER et al. 2012:124; NICOLINI et al. 2008:694).
A segunda classe mais utilizada foi a dos macrolídeos, o que difere de outros estudos,
onde após a penicilina as classes mais utilizadas foram as sulfas (PETRY et al. 2008:506;
ABRANTES et al. 2007:98), as quinolonas (WEBER et al. 2012:124) e as cefalosporinas
(NICOLINI et al. 2008:694).
O medicamento mais dispensado na farmácia central de Tramandaí foi amoxicilina
500mg (16%), o que condiz com os resultados encontrados em outros estudos (ABRANTES
et al. 2007:98 e FARIAS 2013). Abrantes et al. (2007:100) relata que esse perfil de
utilização é esperado por tratar-se de antimicrobiano de amplo espectro e baixa toxicidade,
constituindo tratamento de primeira escolha para vários quadros infecciosos e pela grande
experiência de uso clínico desse fármaco que confere maior segurança ao prescrevê-lo.
O segundo antimicrobiano mais dispensado, quase que na mesma proporção do
primeiro foi azitromicina 500mg (15%). Em estudo realizado por Weber et al. (2012:125) a
azitromicina foi o princípio ativo mais prescrito, correspondendo a 18,37% das prescrições.
O autor atribuiu o alto consumo desta substância ao fato do mesmo apresentar maior
comodidade posológica (dose única diária), o que favorece a adesão ao tratamento, porém,
por se tratar de ser um macrolídeo, o seu emprego como primeira escolha para tratamento
das infecções bacterianas de vias aéreas superiores deve ser desestimulado, e reforçam que
essa classe deve ser considerada apenas como alternativa em pacientes alérgicos à penicilina
e derivados (GILIO & LO 2003:82).
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Os demais antimicrobianos e suas devidas proporções de dispensação estão
apresentados na Figura 3. Chama-se atenção, que os quatro medicamentos mais dispensados,
ultrapassam 50% do consumo total entre todos os antimicrobianos que foram analisados.

Figura 3 – Dispensação de antimicrobianos na Farmácia Central de Tramandaí no período de
janeiro a julho de 2014
Fonte: Dados coletados pelo autor

O principal problema com relação ao uso desenfreado de antibióticos, sem uma
cuidadosa avaliação das suas indicações apropriadas, é o desenvolvimento de bactérias
resistentes, que em futuro próximo, necessitarão da administração de antibióticos mais
potentes e, provavelmente, mais onerosos no tratamento de infecções causadas pelos
mesmos microorganismos (FARIAS et al 2007; NICOLINI et al 2008). Além da resistência
aos antimicrobianos, a presença de reações adversas constitui outro problema grave de saúde
pública, causando hospitalização, aumento do tempo de internação e podendo até levar a
óbito. Os antibióticos participam de uma das classes de medicamentos mais consumidas e se
destacam pela maior incidência de reações adversas (NICOLINI et al 2008:690).
Além da resistência bacteriana e da presença de reações adversas, a saúde do usuário
ainda poderá ser comprometida se este receber prescrições que contenham fármacos que
interajam entre si. A presença de interações medicamentosas em potencial foi evidenciada no
estudo de Weber (2012:126),onde foram identificadas associação de antimicrobianos
sistêmicos de diferentes classes, como macrolídeos associados com penicilinas e
macrolídeos associados a cefalosporinas, onde a conseqüência clínica está associada a
inibição da ação bactericida de uma das classes, que pode agravar o curso clínico pelo
antagonismo na ação destes fármacos, além de elevar custos, toxicidade e desenvolvimento
de resistência. Situações como esta demonstram a necessidade dos profissionais responsáveis
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pela prescrição, bem como pela dispensação, estarem capacitados a fim de evitar e
identificar a presença de interações medicamentosas, proporcionando mais segurança para o
usuário e efetividade no tratamento. Em estudo conduzido por Nicolini et al (2008:694)
também ficou evidenciado a presença de interações medicamentosas, que demonstra que os
prescritores e demais profissionais da saúde ainda não estão atentos a esta temática.
Outro fator destacado por Nicolini et al (2008:694) é a falta de entendimento quanto
ao diagnóstico e o tratamento. Este estudo demonstrou que cerca de um terço das pessoas
que usam antibióticos não compreendem suficientemente o tratamento para seu segmento.
Esta situação faz refletir a idéia exposta no estudo conduzido por Arrais et al. (2007: 927)
que diz:
Ter acesso à assistência médica e a medicamentos não implica necessariamente em
melhores condições de saúde ou qualidade de vida, pois os maus hábitos
prescritivos, as falhas na dispensação, a automedicação inadequada podem levar a
tratamentos ineficazes e pouco seguros. No entanto, é evidente que a possibilidade
de receber o tratamento adequado, conforme e quando necessário, reduz a
incidência de agravos à saúde, bem como a mortalidade para muitas doenças
(ARRAIS et al. 2007)

Guedes (2014:436) conclui em seu estudo que se faz necessário um planejamento em
saúde abrangente capaz não só apenas de dar acesso aos medicamentos, mas também
fornecer informações qualificadas sobre o seu uso e riscos associados. A implementação de
práticas educativas em saúde que visem a promoção da qualidade de vida e o uso consciente
de medicamentos, em especial os antimicrobianos, se fazem necessárias e os profissionais de
saúde possuem papel relevante como facilitadores do processo de cuidado, onde a medicação
não é apenas um produto comercializável, mas um instrumento de bem-estar, que para
alcançar os benefícios esperados deve ser bem utilizado.
As orientações fornecidas pelo profissional farmacêutico, bem como a prescrição
médica, devem ser seguidas pelo usuário, que deve cumprir corretamente o tempo de
tratamento e o horário de administração do antimicrobiano, para que o fármaco chegue ao
local da infecção na concentração adequada e exerça o efeito esperado, caso contrário poderá
ocorrer resistência microbiana e recidiva da infecção repercutindo em agravos a saúde
(WEBER 2012:126).
Considerando que as dificuldades no momento da seleção e prescrição dos
antimicrobianos podem comprometer todo o tratamento, a padronização dos medicamentos
deve selecionar os antimicrobianos mais eficazes para cada situação clínica, levando em
consideração as características dos patógenos prevalentes em determinada localidade
(WEBER 2012:126). A padronização baseada nas evidências locais auxiliaria na redução do
consumo de antimicrobianos, já que proporcionaria maior facilidade para a prescrição
racional.
Como estratégias para reduzir a resistência microbiana, preservar a eficácia dos
antibióticos disponíveis e diminuir a exposição dos usuários às reações adversas e de
hipersensibilidade inerentes ao uso de antibióticos, pode-se utilizar da oferta de educação
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continuada aos prescritores e dispensadores, bem como o favorecimento da interlocução
entre eles. Outro fator é a busca por apoio junto aos órgãos regulamentadores e
fiscalizadores das ações em saúde, que também pode ser considerado uma estratégia, além
do fornecimento de informações aos usuários de medicamentos sobre os riscos inerentes ao
uso destas substâncias (OLIVEIRA E MUNARETTO 2010:43).
4. Conclusão
A partir do levantamento de dados desta pesquisa foi possível constatar que os
antimicrobianos representam uma porção significativa dos fármacos dispensados na farmácia
central do município de Tramandaí, e observou-se que este não se diferencia de outros
municípios quanto ao uso abusivo de antimicrobianos.
O estudo da dispensação de antimicrobianos foi útil, pois permitiu a sinalização
acerca do uso desta classe terapêutica no município, até então desconhecida. No entanto,
deve-se considerar que se trata de um estudo limitado, onde os dados apresentados
representam uma primeira abordagem, com ênfase nos aspectos mais elementares como a
prescrição e a dispensação de antimicrobianos, sem atingir alguns dos principais aspectos do
uso inadequado, que são a indicação e seleção do antibiótico em face do diagnóstico.
Os critérios de diagnóstico devem estar bem definidos a fim de embasar o tratamento
com antimicrobianos, portanto, sugere-se avaliar, através de outros estudos, as situações que
levam a utilização e prescrição dos antimicrobianos, já que conhecer as principais demandas
da comunidade se faz extremamente importante para os serviços de saúde, a fim de realizar
as devidas intervenções e adequações de suas atividades às necessidades da população. Além
disso, também são fundamentais estudos que avaliem o perfil de sensibilidade dos
microrganismos prevalentes na região, para que tratamentos específicos e eficazes sejam
padronizados, diminuindo a exposição dos pacientes a diferentes antimicrobianos e visando
reduzir as taxas locais de resistência bacteriana, com base na promoção do uso racional de
antimicrobianos e otimização dos escassos recursos públicos aplicados na assistência
farmacêutica.
A necessidade de implementação de estratégias que reforcem o benefício de uma
prescrição adequada para que o medicamento seja dispensado e utilizado corretamente, se
faz necessária, para isso, sugere-se a promoção de um processo de educação continuada aos
prescritores de modo a contribuir no desenvolvimento de novas práticas que garantam o uso
adequado dos medicamentos, aumentando a qualidade, segurança e eficácia do tratamento
dos pacientes contribuindo assim para a melhoria da qualidade de vida da população.
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