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Trata-se de uma pesquisa de campo, realizada na cidade 
de Santa Rita de Cássia-BA, em Julho de 2004, por meio 
de um formulário com 21 questões relacionadas ao uso de 
medicamentos, com uma amostra de 62 pessoas. Dos en-
trevistados, os que tinham 1° grau incompleto e os analfa-
betos compunham 65%; 34% dos entrevistados liam a bula 
e apenas 12,9% dos mesmos a entendiam; 91,9% ganha-
vam na época da pesquisa de 1 a 1,5 salário mínimo; destes, 
29,4% abandonavam o tratamento farmacológico por questões  
econômicas. A falta de informação, a cultura e os fatores so-
cioeconômicos da amostra influenciam no uso de medicamen-
tos e no abandono/adesão ao mesmo. O principal problema 
levantado foi o baixo grau de escolaridade. As ações do enfer-
meiro do PSF, nesta região, deverão estar direcionadas para a 
promoção do uso racional dos medicamentos.
Descritores: Uso de medicamentos, Farmacovigilância, Políti-
ca Nacional de Medicamentos.

That is a field research, carried out in Santa Rita de Cássia 
city – BA, on July, 2004, by means of a formulary with 21 
questions related to the medicine use. The sample was com-
posed by 62 people. It was evidenced that interviewees had 
uncompleted first degree and illiterates composed 65%; 34% 
of the interviewees read the medicine directions and only 12, 
9% of them understood it. Although 91, 9% of them earned 
at the time of research, less than 1 to 1, 5 minimum wages, 
only 29, 4% had abandoned the pharmacological treatment 
for economic reasons. It is therefore, confirmed that the lack 
of information, culture and social-economics factors of the 
sample, influenced in the medicine use and the abandon-
ment/ adhesion of it. The main problem of the sample is the 
low degree of education. The actions of FHP nurses in this 
region will have to be directed to the promotion of the ratio-
nal use of medicines.
Des crip tors:  Medicines, Farmacovigilance, National Politics 
of Medicines. 

Se trata de una investigación de campo hecha en la ciudad 
de Santa Rita de Cássia – BA, en julio de 2004. Se utilizó 
un cuestionario con 21 preguntas relacionadas con el uso 
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Se trata de una investigación de campo hecha en la ciudad 
de Santa Rita de Cássia – BA, en julio de 2004. Se utilizó 
un cuestionario con 21 preguntas relacionadas con el uso 

Compreendendo os problemas em 
relação ao uso de medicamentos em 
uma comunidade atendida pelo PSF: 
desdobramentos para o enfermeiro 

de  medicamentos, donde fueran entrevistadas 62 perso-
nas. Los entrevistados que tenían 1o grado incompleto y los 
analfabetos compusieran 65% de la muestra; los 34% de los 
entrevistados que leían el recetario solamente 12,9% con-
seguían comprender la misma. 91,9% ganaban en la época 
de la investigación 1 sueldo mínimo a 1,5 por mes; 29,4% 
habían abandonado el tratamiento farmacológico por motivos 
económicos. La carencia de información, la cultura, los facto-
res socioeconómicos de la muestra, influencian en el uso de 
los medicamentos y el abandono/adhesión al mismo; por ser 
una población de bajo grado de escolaridad. Las acciones de 
la enfermera del PSF (Programa de Salud de la Familia), en la 
región de la investigación, deberán ser dirigidas para el uso 
racional de los medicamentos.  
Descriptores: Medicamentos, Farmacovigilancia, Política Na-
cional de Medicamentos.

INTRODUÇÃO

O PSF foi criado em 1994, como uma estratégia para assegurar 
os princípios do SUS de descentralização e hierarquização, 

garantindo a estruturação do sistema municipal de saúde; for-
mando desde agentes comunitários, equipes de saúde da fa-
mília até diretores distritais. No PSF o objeto do cuidado é a 
família, conjugado ao projeto de formação, capacitação, edu-
cação, avaliação e monitoramento permanente do novo mode-
lo de atenção à saúde. Este programa fortalece a participação 
popular, tendo como base os Conselhos Municipais, Distritais 
e Locais de Saúde. Está regulamentado pela Lei Orgânica de 
Saúde 8142/90, a qual garante a participação da comunidade e 
do município no processo saúde-doença1,2,3.

A finalidade do PSF é fazer com que as equipes sejam capa-
zes de cuidar das famílias de forma humanizada estabelecendo 
vínculos, fortalecer o processo da descentralização das ações 
e serviços de saúde, democratizar o conhecimento de saúde e 
doença, estimular o conhecimento da saúde com direito à ci-
dadania. As vantagens deste programa para o município são: 
um maior número de pessoas atendidas nas Unidades Básicas 
da Saúde da Família (UBSF), recebendo assistência contínua e 
qualificada, assim melhora os indicadores de saúde, diminui-se 
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o número de exames complementares, de consultas especiali-
zadas, de encaminhamento de urgência e internações desne-
cessárias3,4. 

Desde a década de 60, o conceito de enfermagem da famí-
lia tem sido entendido como o cuidado de enfermagem pres-
tado a todo sistema ou unidade familiar, que sobre o olhar da 
antropologia, é um sistema cultural, no qual se deve levar em 
consideração a estrutura da família, composição, funções, pa-
péis, como os membros se organizam e interagem entre si e 
com o ambiente; negociando saberes e interpretações sobre a 
experiência de estar saudável/doente de cada indivíduo. É no 
sistema familiar que ocorre a identificação inicial da patologia, 
com as primeiras decisões e ações do cuidado5,6.

O enfermeiro do Programa Saúde da Família (PSF) é um 
profissional que trabalha com a prevenção 
primária, cuidando individual e coletiva-
mente, tendo como núcleo de suas ações a 
família em todos os ângulos7. 

Este enfermeiro realiza várias ações, 
dentre elas: a consulta de enfermagem, 
solicitação de exames complementares, 
prescrever/transcrever medicações confor-
me protocolo estabelecido nos programas 
do Ministério da Saúde e as disposições 
legais, artigos 11 lei 7.498 de 25 de junho 
de 19868,9. Sobre esta ótica este profissio-
nal não deve ficar neutro quando se fala de 
medicamentos, ou a qualquer assunto rela-
cionado à saúde, levando sempre em con-
sideração o envolvimento do seu agir com 
os aspectos sociais, políticos, econômicos 
e culturais. 

O uso irracional dos medicamentos 
agrava as reações adversas, desta forma 
provoca danos à saúde. A falta de informa-
ção, a cultura, os fatores socioeconômicos, 
influenciam no uso de medicamentos e conseqüentemente, no 
abandono ou adesão ao tratamento farmacológico. 

O uso irracional dos medicamentos é um problema para a 
saúde pública. Estudos mostram que cerca de 3% a 5% das ad-
missões das salas de emergência de hospitais gerais são devi-
do a reações adversas de medicamentos e cerca de 10% dos 
pacientes hospitalizados desenvolvem algum tipo de reação 
adversa aos fármacos administrados, sendo que 1% pode vir a 
óbito10,11. 

A Assistência Farmacêutica no Brasil é definida como, grupo 
de atividades relacionadas ao medicamento, destinadas a apoiar 
as ações de saúde determinadas por uma comunidade. Envolve 
todos os processos relacionados aos medicamentos da fabrica-
ção à terapêutica e os profissionais neles envolvidos, para garan-
tir o uso racional dos mesmos. É uma ação de caráter multipro-
fissional, cujo objeto de trabalho é a organização das ações e 
serviços relacionados aos medicamentos em vários ângulos, com 
ênfase na relação com o paciente e a comunidade12.

De acordo com a Agencia Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) farmacovigilancia “é a ciência relativa à detecção, 
avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos ou quaisquer 
problemas relacionados a medicamentos” 13. Tem por objetivo 
estabelecer as características dos medicamentos, antes e após 
a sua comercialização, com metas para a identificação precoce 
dos efeitos adversos, descrever novas situações adversas, avaliar 
seu significado clínico, estabelecer a freqüência das reações, 
determinar fatores de risco, adotar medidas ao tratamento e a 
possível prevenção das reações adversas dos medicamentos14. 

É realizada por vários métodos, dentre eles se destaca a 
anotação espontânea das reações adversas, por ser simples e 
econômica. As informações são notificadas numa ficha padro-
nizada, que no Brasil é de responsabilidade da ANVISA. É um 
sistema de caráter confidencial dos dados médico/paciente, e 

um dos responsáveis pela notificação es-
pontânea é o enfermeiro. Cabe citar que 
no sistema de Farmacovigilancia do Ceará 
(um ano de experiência) a enfermagem foi 
responsável por 47% das notificações13,15.

O sistema nacional de farmacovigi-
lancia foi sugerido desde a constituição 
de 1988, referido pela Lei Orgânica de 
Saúde, mas até hoje ainda não foi im-
plantado.

OBJETIVOS
-  Identificar os principais problemas em 
relação ao uso de medicamentos

METODOLOGIA 
Trata-se de uma pesquisa de campo, de 
caráter exploratório-descritivo, com aná-
lise quantitativa, realizada na cidade de 
Santa Rita de Cássia-BA, em junho de 
2004, com uma amostra espontânea de 
62 pessoas, com a faixa etária de 20 a 84 

anos, após terem lido a carta informativa e o termo de consen-
timento. 

Para a coleta de dados foi utilizado um formulário, com 20 
questões fechadas e 1 aberta, relacionadas ao uso de medica-
mentos, aplicado no mês de julho de 2004, em 6 dias alter-
nados, após o consentimento da comissão de ética do Centro 
Universitário Nove de Julho e a realização de um pré-teste com 
uma amostra espontânea de 20 pessoas, na cidade de São Pau-
lo, em junho de 2004.  

Para compilar os dados foi utilizado um modelo de proces-
samentos de dados, o qual foi desenvolvido simultaneamente 
a este trabalho de conclusão de curso por um aluno da área 
de computação. A computação ofereceu um modelo de dados 
que suportou o processamento da amostra e análise posterior 
que resultou nas recomendações para a atuação do enfermeiro 
do programa de saúde da família. O enfermeiro deve estar apto 
para utilizar a informática, conhecer as diversas tecnologias da 
informação e comunicação e saber utilizá-las, para promover a 
melhoria na qualidade da assistência de enfermagem16.

RESULTADOS
Da amostra pesquisada 56,5% eram mulheres e 66,6% estavam 
utilizando algum tipo de medicamento e 32,3% já havia feito 
uso do mesmo.

“A FINALIDADE DO PSF É FAZER 
COM QUE AS EQUIPES SEJAM 

CAPAZES DE CUIDAR DAS FAMÍLIAS 
DE FORMA HUMANIZADA 

ESTABELECENDO VÍNCULOS”.

Gráfico 1. 

Distribuição dos pesquisados de acordo com a faixa salarial. Santa 

Rita de Cássia, 2004.

Em relação à faixa salarial os dados nos revelam que 53,2% ga-
nhavam de 1 a 1,5 salário mínimo (SM), 24,2% recebiam menos 
de um SM e 14,5% estavam desempregados. Estudos demonstram 
que a faixa salarial dificulta ou facilita o acesso aos medicamentos; 
mais da metade da população brasileira (51%), com renda até qua-
tro salários mínimos, consome 16% dos medicamentos produzidos, 
enquanto que a população que tem renda superior a dez salários 
mínimos, consome 48% da produção de medicamentos no Brasil17.  
Ambos os aspectos ocasionam o uso irracional dos fármacos.

5 a 10 SM

2 a 5 SM

Quanto à escolaridade, 39% tinham o 1º grau incompleto e 
26% eram analfabetos. Vale ressaltar que somente 18 % possuíam 
o 2o grau completo. Podemos considerar o grau de escolaridade 
como baixo. Este resultado é preocupante, pois para se utilizar com 
segurança e eficácia um fármaco é imprescindível conhecê-lo; o 
grau de instrução e a falta de informação sobre os medicamentos 
aumentam o risco da utilização inadequada dos mesmos18, 19.

Gráfico 2. 

Grau de escolaridade dos pesquisados. Santa Rita de Cássia - 

BA, 2004.

Analfabetos

1º grau incompleto

1º grau completo
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o 2o grau completo. Podemos considerar o grau de escolaridade 
como baixo. Este resultado é preocupante, pois para se utilizar com 
segurança e eficácia um fármaco é imprescindível conhecê-lo; o 
grau de instrução e a falta de informação sobre os medicamentos 
aumentam o risco da utilização inadequada dos mesmos18, 19.

Gráfico 2. 

Grau de escolaridade dos pesquisados. Santa Rita de Cássia - 

BA, 2004.

Analfabetos

1º grau incompleto

1º grau completo

2º grau incompleto

2º grau completo

3º grau incompleto

3º grau completo

Gráfico 3. 

Distribuição dos pesquisados de acordo com o hábito de leitura da 

bula. Santa Rita de Cássia- BA, 2004.

sim não às vezes

A maioria (47%) não lia a bula contra 34% que liam, antes de 
ingerirem os medicamentos e somente 12,9% dos entrevistados a 
entendiam (Gráfico 3 e 4). Mesmo com todas as orientações ver-
bais e escritas oferecidas pelo prescritor, o indivíduo ainda fica com 
dúvidas sobre a utilização adequada dos medicamentos, pois neste 
momento dá mais importância a patologia do que ao sistema tera-
pêutico, o que provoca o uso irracional dos mesmos; isso poderia 
ser evitado com a leitura da bula, visto que a mesma contém todas 
as informações referentes aos medicamentos13, 20.

Gráfico 4. 

Distribuição dos pesquisados conforme entendimento da bula. San-

ta Rita de Cássia - BA, 2004.

às vezes sim não

Ens. médio inc.

Ens. médio comp.

Ens. superior inc.

Ens. superior comp.

Gráfico 5. 

Distribuição dos entrevistados que liam a bula, relacionados à es-

colaridade, Santa Rita de Cássia-BA, 2004.
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Considerando ainda os entrevistados que liam a bula, 
66,6% possuíam o 1º grau incompleto ou ensino médio com-
pleto. O inconveniente na leitura, além do grau de escolarida-
de, está no tamanho das letras e na interpretação dos nomes 
científicos nela contidos, problemas estes que já estão sendo 
solucionados pela ANVISA, por meio da Resolução - RDC n° 
140, de 29 de maio de 2003, o art. 2°  e 3°  implementa dois 
tipos de bulas, uma com informações para o paciente e outra 
para o profissional de saúde, que proporciona um melhor en-
tendimento da bula pelo usuário, ao mesmo tempo em que 
não fere os princípios científicos, conseqüentemente favorece 
o uso racional dos medicamentos20.

O principal motivo do abandono ao tratamento farma-
cológico foi o efeito satisfatório do medicamento que cor-
responde a 35,3% dos entrevistados; 29,4% o abandona-
ram devido às condições financeiras, 26,5% disseram que o 
medicamento não fez efeito e somente 6% abandonaram o 
tratamento por causa das reações adversas. A literatura re-
vela que, geralmente o custo do medicamento, a sensação 
de melhora, o tipo de tratamento (muitos medicamentos, 
aparecimento dos efeitos adversos e a falta de confiança no 
tratamento), assim como os aspectos sociais e culturais pro-
vocam o abandono precoce do tratamento medicamentoso. 
Esta é uma prática tão comum quanto perigosa, por exem-
plo, a interrupção brusca dos antibióticos provoca a recidiva 
e a resistência da patologia, como no caso do processo de 
resistência na tuberculose21,22. 

91,9% dos entrevistados ganhavam na época da pesquisa 
de 1 a 1,5 salário mínimo, incluindo os desempregados; 29,4% 
abandonaram o tratamento farmacológico por questões econô-
micas. A literatura demonstra que a baixa renda influencia dire-
tamente o abandono do tratamento farmacológico. Com rela-
ção aos pesquisados a prefeitura da cidade auxilia na aquisição 
dos medicamentos.

Quando se perguntou aos entrevistados se eles já tinham 
realizado algum tratamento alternativo 95,2% responderam 
que sim e 100% destes utilizavam a fitoterapia como alter-

nativa. Esta prática alternativa do curar é determinada pelos 
fatores sócio-culturais e diverge da ciência por ser executada 
por leigos, perpassando por gerações e transcendendo etnias. 
Apesar de tudo isso, hoje a fitoterapia é um método natural de 
valor terapêutico reconhecido, não deve ser considerada ino-
fensiva, pois as plantas medicinais possuem princípios ativos, 
que agem terapeuticamente no organismo23, 24. 

CONCLUSÃO
Os principais problemas dos indivíduos pesquisados em San-
ta Rita de Cássia-BA, estão diretamente relacionados à esco-
laridade e, indiretamente a faixa salarial, pois a minoria dos 
entrevistados abandonou o tratamento farmacológico por falta 
de recursos econômicos. Nesta amostra, o fornecimento de 
medicamentos pela prefeitura da cidade influenciou o resulta-
do, pois a população ganhava os medicamentos necessários, 
destaca-se aqui que a medicação era a básica do sistema de 
saúde. Devido à baixa escolaridade o conhecimento sobre o 
fármaco fica deficiente e aumentam as chances do uso irra-
cional dos mesmos.

Desta maneira fica confirmado que a falta de informação, a 
cultura, os fatores socioeconômicos dos pesquisados, influen-
cia no uso dos medicamentos e conseqüentemente no abando-
no ou adesão do tratamento farmacológico.

O enfermeiro do PSF deve realizar consultas de enfermagem 
domiciliar, direcionadas ao uso de medicamentos, com o arma-
zenamento das informações obtidas em um banco de dados, 
que possam ser acessadas pela equipe; isso facilitaria e agiliza-
ria o diagnóstico, auxiliando assim a indicação do melhor tra-
tamento para o paciente. Mas, para realizar todas estas ações é 
indispensável uma equipe interprofissional, com a presença de 
um farmacêutico. 

As ações do enfermeiro do PSF nesta região, deverão estar 
direcionadas para a promoção do uso racional dos medicamen-
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nativa. Esta prática alternativa do curar é determinada pelos 
fatores sócio-culturais e diverge da ciência por ser executada 
por leigos, perpassando por gerações e transcendendo etnias. 
Apesar de tudo isso, hoje a fitoterapia é um método natural de 
valor terapêutico reconhecido, não deve ser considerada ino-
fensiva, pois as plantas medicinais possuem princípios ativos, 
que agem terapeuticamente no organismo23, 24. 

CONCLUSÃO
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ta Rita de Cássia-BA, estão diretamente relacionados à esco-
laridade e, indiretamente a faixa salarial, pois a minoria dos 
entrevistados abandonou o tratamento farmacológico por falta 
de recursos econômicos. Nesta amostra, o fornecimento de 
medicamentos pela prefeitura da cidade influenciou o resulta-
do, pois a população ganhava os medicamentos necessários, 
destaca-se aqui que a medicação era a básica do sistema de 
saúde. Devido à baixa escolaridade o conhecimento sobre o 
fármaco fica deficiente e aumentam as chances do uso irra-
cional dos mesmos.

Desta maneira fica confirmado que a falta de informação, a 
cultura, os fatores socioeconômicos dos pesquisados, influen-
cia no uso dos medicamentos e conseqüentemente no abando-
no ou adesão do tratamento farmacológico.

O enfermeiro do PSF deve realizar consultas de enfermagem 
domiciliar, direcionadas ao uso de medicamentos, com o arma-
zenamento das informações obtidas em um banco de dados, 
que possam ser acessadas pela equipe; isso facilitaria e agiliza-
ria o diagnóstico, auxiliando assim a indicação do melhor tra-
tamento para o paciente. Mas, para realizar todas estas ações é 
indispensável uma equipe interprofissional, com a presença de 
um farmacêutico. 
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tos, visando-a como um processo educativo tanto da equipe de 
saúde como dos clientes de enfermagem. 

A farmacovigilancia é a melhor estratégia para a promo-
ção do uso racional dos medicamentos, mas dá maior ênfase 
às reações adversas do que o próprio uso dos fármacos ou ao 

usuário, pois não há um método que possibilite identificar se a 
população está utilizando adequadamente ou não um medica-
mento. Portanto é de inegável valor a importância da atuação 
do enfermeiro nesta área, a qual é muito ampla e pouco explo-
rada por este profissional.

Farmacologia e Saúde.indd   19 02.03.06   17:17:28


