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RESUMO
GOMES DINIZ, HELOÍSA. Cenário do atendimento na dispensa de
medicamentos a pessoas da terceira idade em farmácias comunitárias. 2019.
39p.Trabalho de Conclusão de Curso de Farmácia-Bioquímica – Faculdade de
Ciências Farmacêuticas – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2019.
Palavras-chave: Terceira idade; Atenção farmacêutica; Farmácias comunitárias;
Dispensação.
INTRODUÇÃO: O cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do
farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no paciente, para promoção,
proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos. A RDC n. 44/2009
determina que “O estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao usuário o
direito à informação e orientação quanto ao uso de medicamentos”. Está
ocorrendo uma profunda mudança do processo de trabalho dos farmacêuticos,
que passam a integrar os serviços de clínica farmacêutica. Neste cenário, a
avaliação do cenário atual de orientação na dispensa baseada no uso racional de
medicamentos realizados em farmácias comunitárias é essencial para propor
estratégias que possibilitem a melhoria da qualidade destes serviços junto à
população, entendendo suas deficiências e avaliando o grau de satisfação atual
do ponto de vista do paciente. OBJETIVO: Avaliar as informações fornecidas
durante o atendimento na dispensa de medicamentos aos pacientes de terceira
idade em farmácias comunitárias e o grau de satisfação desse grupo. MÉTODOS:
Foi realizada um estudo observacional, do tipo transversal. Foram entregues
questionários para 75 sujeitos de pesquisa, usuários de medicamentos, de ambos
os gêneros, com idade maior ou igual a 60 anos, de qualquer etnia, que esteja
gozando de perfeitas faculdades mentais, participantes das atividades culturais
promovidas pelo Programa USP Aberta à Terceira Idade da Pró-Reitoria de
Cultura e Extensão Universitária, na Universidade de São Paulo – campus capital.
Os dados coletados foram tabulados e processados por meio do software Minitab
®
18, utilizando-se estatísticas descritivas. RESULTADOS: houve uma
predominância de participantes nas faixas etárias entre 60 e 70 anos e entre 71 e
80 anos e do gênero feminino e, em sua maioria, casados. Apenas 16,00 %
moram sozinhos. O nível de escolaridade foi alto, com 42,67% possuindo o nível
superior completo e com faixa salarial bem distribuída. Quanto ao grau de
satisfação no atendimento, maior parte dos participantes, ou seja, 49,30%
consideraram o atendimento e as orientações/informações recebidas “bom”.
Detalhando as informações fornecidas, porém, observou-se que a maior parte dos
participantes não é orientada a respeito da posologia, possível influência dos
alimentos, possíveis interações medicamentosas, condições de conservação do
produto, questionados sobre outros medicamentos em uso ou possíveis doenças
crônicas. Apesar da falta de fornecimento de orientações e informações a respeito
do uso de medicamentos, a proporção de suspensão da terapia medicamentosa
sem orientação médica e automedicação foi baixa. Em sua maior parte, os
participantes “nunca” suspendem o uso da medicação, seja em caso de melhora
ou piora e não realizam a automedicação. CONCLUSÃO: a falta de orientação no

momento da dispensação do medicamento, pode ser causa de não adesão ao
tratamento e vir a dificultar o acesso ao uso racional de medicamentos,
principalmente, em populações menos esclarecidas e com menor acesso à
informação. Como possíveis fatores causadores da baixa taxa de suspensão da
terapia e automedicação cita-se a elevada taxa de escolaridade e o elevado
número de consultas, fato que não pode ser generalizado para toda a população
de São Paulo.
Evidencia-se a deficiência nas orientações e informações fornecidas aos
pacientes, o que impossibilita a dispensa baseada no uso racional de
medicamentos. Tornam-se necessárias estratégias para que possibilitem a
melhoria da qualidade destes serviços junto à população.

1. INTRODUÇÃO
O conceito de Cuidados Farmacêuticos refere-se a um “conjunto de atitudes,
comportamentos,

compromissos,

inquietudes,

valores

éticos,

funções,

conhecimentos, responsabilidades e aptidões na prestação da farmacoterapia,
com o objetivo de atingir resultados terapêuticos concretos em saúde e na
qualidade de vida do doente” [1].
O cuidado farmacêutico constitui a ação integrada do farmacêutico com a equipe
de saúde, centrada no usuário, para promoção, proteção e recuperação da saúde
e prevenção de agravos. Visa à educação em saúde e à promoção do uso racional
de medicamentos prescritos e não prescritos, de terapias alternativas e
complementares, por meio dos serviços da clínica farmacêutica e das atividades
técnico-pedagógicas voltadas ao indivíduo, à família, à comunidade e à equipe de
saúde. Esses serviços podem ser realizados em diferentes lugares de prática,
incluindo farmácia comunitária, leito hospitalar, farmácia hospitalar, serviços de
urgência e emergência, serviços de atenção primária à saúde, ambulatório,
domicílio do paciente, instituições de longa permanência, entre outros, segundo
regulamentação específica [2][3].
Saliente-se que as farmácias comunitárias são referidas como estabelecimentos
farmacêuticos não hospitalares e não ambulatoriais que atendem à comunidade
[4]. Já o Conselho Federal de Farmácia (CFF) por meio da Resolução nº 477, de
28 de maio de 2008 [5], define Farmácia Comunitária como “estabelecimento de
prestação de serviços farmacêuticos, de natureza estatal ou privada, dirigido por
profissional farmacêutico, destinado a prestar assistência e atenção farmacêutica
ao público, incluindo educação para a saúde individual e coletiva, onde se
processe a manipulação ou a dispensação de medicamentos magistrais, oficinais
ou industrializados, cosméticos e produtos para a saúde”.
Com a publicação da Lei 13.021, de 08 de agosto de 2014 [6] que dispõe sobre o
exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas, as farmácias são definidas
como unidade de prestação de serviços, o que alterou seu conceito anterior como

“estabelecimento comercial”. Nesse sentido, grande avanço foi dado com a
publicação dessa Lei e cujos artigos principais estão descritos a seguir:
CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
[...] Art. 1° disposições desta Lei regem as ações e serviços de assistência
farmacêutica executados, isolada ou conjuntamente, em caráter permanente ou
eventual, por pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado
Art. 2° Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de ações e de serviços
que visem a assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a proteção
e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que
desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo
essencial e visando ao seu acesso e ao seu uso racional.
Art. 3° Farmácia é uma unidade de prestação de serviços destinada a prestar
assistência farmacêutica, assistência à saúde e orientação sanitária individual e
coletiva, na qual se processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos
magistrais, oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos
farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos[...]

Nas últimas décadas, a atuação clínica do farmacêutico está sendo cada vez mais
valorizada com a prática dos serviços farmacêuticos. Houve uma mudança de
paradigma, ou seja, do modelo biomédico para o modelo biopsicossocial,
entendendo o paciente como um ser único em suas necessidades e a atuação do
farmacêutico nos estabelecimentos farmacêuticos é facilitada pelo contato direto
com o usuário do medicamento [3][7].
As ações centradas no paciente, como a atuação do farmacêutico, têm como
finalidade reduzir a morbimortalidade relacionada ao uso dos medicamentos,
promover a saúde e prevenir a doença e outras condições de saúde. A proposição
do modelo lógico-conceitual dos serviços farmacêuticos que estão relacionados
diretamente ao paciente envolve não somente o paciente, mas também a família e
a comunidade [1] [4].
Com a publicação da Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 44, de 17 de
agosto de 2009 [8] que dispõe sobre Boas Práticas Farmacêuticas para o controle
sanitário do funcionamento, da dispensação e da comercialização de produtos e
da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e drogarias e dá outras
providências, em sua Seção V - Da Dispensação de Medicamentos, em seu Art.
42, está determinado que “O estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao
usuário o direito à informação e orientação quanto ao uso de medicamentos”.

Nesse sentido, são elementos importantes da orientação, entre outros, a ênfase
no cumprimento da posologia, a influência dos alimentos, a interação com outros
medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições
de conservação do produto.
Segundo Aquino (2008) [9] para que haja uso racional de medicamentos, uma
série de eventos bem-sucedidos deve ocorrer. Devem ser definidos de maneira
clara: o objetivo terapêutico do uso do medicamento; a prescrição do
medicamento apropriado (de acordo com sua eficácia, segurança e adequação ao
indivíduo); a adequação da forma farmacêutica e o regime terapêutico; a
disponibilização oportuna e acessível do medicamento; a dispensação adequada,
com orientação ao usuário de maneira a assegurar o cumprimento do regime
terapêutico da melhor maneira possível, a fim de que surjam resultados
terapêuticos desejados. Portanto, o uso racional de medicamentos fundamenta-se
em maximizar os benefícios e minimizar os riscos decorrentes do uso de
medicamentos.
O uso simultâneo de cinco ou mais medicamentos é também um fator de risco
importante para interações medicamentosas, o que é comum na terceira idade, e
tem se intensificado com o aumento do número de anos relacionados à estimativa
de vida da população.
A Assistência Farmacêutica exerce um importante papel na Atenção Básica à
Saúde, na medida em que busca garantir o acesso e a promoção do uso racional
de medicamentos e que, portanto, deve atender às necessidades epidemiológicas,
com suficiência, regularidade e qualidade apropriadas, de forma integrada com
uma orientação para o uso racional de medicamentos, por meio de diferentes
serviços ofertados no território [2].
O desenvolvimento socioeconômico, o acesso à informação e a medicamentos
sem prescrição médica, a pluralidade de prescritores de diferentes especialidades,
a alta prevalência das condições crônicas e a poli medicação (polifarmacoterapia)
criaram novas necessidades relacionadas aos medicamentos que os serviços de
saúde atuais têm dificuldade em atender.

Os medicamentos contribuem, em muitos casos, de forma decisiva para o controle
das doenças e o aumento da expectativa e da qualidade de vida da população,
sendo que sua ausência ou o uso irracional coloca em risco os investimentos nas
ações de saúde. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
(disponível

em:

https://www.ibge.gov.br/estatisticas-novoportal/sociais/saude.html)

referentes ao quarto trimestre de 2017 indicam que o Brasil tem mais de 31
milhões de pessoas acima dos 60 anos de idade, o que representa
aproximadamente 15% da população brasileira e que o estado de São Paulo
apresenta cerca de 7 milhões de idosos.
O cuidado em saúde visa aumentar a resolutividade do uso de medicamentos,
bem como, conhecer os principais problemas relacionados com os medicamentos
vivenciados pelos usuários. Portanto, o cuidado farmacêutico constitui ação
integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no usuário, para
promoção, proteção e recuperação da saúde e prevenção de agravos. Visa a
educação em saúde e à promoção do uso racional de medicamentos prescritos e
não prescritos, de terapias alternativas e complementares, por meio dos serviços
de clínica farmacêutica e das atividades técnico-pedagógicas voltadas ao
indivíduo, à família, à comunidade e à equipe de saúde [1] [7].
Está ocorrendo uma profunda mudança do processo de trabalho dos
farmacêuticos, que passam a integrar os serviços de clínica farmacêutica,
provendo o cuidado farmacêutico ao paciente de forma individualizada,
diferentemente dos tradicionais serviços técnicos e gerenciais prestados pelo
farmacêutico. Nessa perspectiva, o mapeamento dos serviços, os procedimentos
farmacêuticos e a orientação na dispensa baseada no uso racional de
medicamentos realizados em farmácias comunitárias são essenciais para a
elucidação do atual cenário, além de ser possível a proposição de estratégias que
possibilitem a melhoria da qualidade destes serviços junto à população por meio
do entendimento de suas deficiências ou lacunas detectadas. Contudo, apesar de
iniciativas estarem sendo desenvolvidas no sentido de melhor informação ao
usuário de medicamento não foram encontrados estudos relativos a este tema em
farmácias comunitárias no município de São Paulo.

2. OBJETIVO(S)
Objetivo Geral:
Avaliar as informações fornecidas durante o atendimento na dispensa de
medicamentos aos pacientes de terceira idade em farmácias comunitárias e o
grau de satisfação desse grupo.
Objetivos Específicos:
- Identificar as características dos usuários quanto ao grau de escolaridade, renda
mensal (em relação ao salário mínimo atual) e dificuldade de leitura;
- Identificar o cenário real vivenciado pelo usuário em relação às orientações para
uso racional de medicamentos em conformidade com a Resolução RDC
n.44/2009.
- Identificar quem faz a dispensa de medicamentos (o farmacêutico e/ou outro
profissional);
- Identificar as orientações que são recebidas, se vão ao encontro ou não das
dúvidas do usuário sobre o medicamento adquirido;
- Verificar se os usuários de medicamentos são orientados a respeito de possíveis
interações medicamentosas e alimentares;
- Verificar se é fornecida orientação a respeito do cumprimento da posologia, o
reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação
do produto;
- Verificar se houve questionamento ao usuário do medicamento sobre a utilização
de

outros

medicamentos

e

se

apresenta

doença(s)

crônica(s)

não

transmissível(eis);
- Verificar se o usuário foi questionado sobre reações/eventos adversos já
sentidos;
- Verificar se o usuário apresenta limitação a respeito do uso de algum
medicamento específico;
- Verificar se o usuário de medicamento ficou satisfeito em relação às orientações
recebidas;
- Verificar se é comum o usuário suspender a medicação quando seu quadro
melhora sem orientação do profissional prescritor;

- Verificar se o usuário faz uso de medicamento sem orientação do profissional da
saúde.
- Verificar se o farmacêutico (ou outro profissional) soube responder a todos os
questionamentos do usuário.

3. MÉTODOS

3.1. Estratégias de pesquisa
Foi realizada um estudo observacional, do tipo transversal. O sujeito de pesquisa
foi convidado a participar da pesquisa sendo esclarecido por um farmacêutico
sobre os objetivos, métodos, resultados esperados e pôde declinar da participação
em qualquer momento, mesmo durante a resposta ao questionário. Não houve
nenhum prejuízo ao sujeito de pesquisa.

3.2. Critérios de inclusão e exclusão
A amostra foi composta por 75 sujeitos de pesquisa, usuários de medicamentos,
de ambos os gêneros, com idade maior ou igual a 60 anos, de qualquer etnia, que
estavam gozando de perfeitas faculdades mentais, participantes das atividades
culturais promovidas pelo Programa USP Aberta à Terceira Idade da Pró-Reitoria
de Cultura e Extensão, na Universidade de São Paulo (UATI) – campus capital. O
critério de exclusão adotado foi o não cumprimento de qualquer um dos critérios
de inclusão.

3.4. Coleta dos dados
O formulário questionário (Apêndice 1) foi disponibilizado após o esclarecimento
sobre a pesquisa e assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido –
TCLE (Apêndice 2) de acordo de acordo com a Resolução CNS nº. 466/12. O
presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE nº
00566818.0.0000.0067. Número do parecer: 3.246.145 consubstanciado do CEP).
Foram aplicados 75 formulários individualmente e quaisquer dúvidas do sujeito de
pesquisa foram esclarecidas.

O questionário é uma técnica de investigação composta por um número
determinado de questões apresentadas por escrito a um grupo de pessoas, tendo
como objetivo o conhecimento de suas opiniões [10].
Seguir uma metodologia para a construção de questionários, é essencial para a
obtenção de dados confiáveis. A construção de um questionário é considerada
uma “arte imperfeita”, pois não existem procedimentos exatos que garantam que
seus objetivos de medição sejam alcançados com boa qualidade [11].
A primeira etapa é planejar, especificando quais informações devem ser coletadas
e como estas informações serão utilizadas. Nesta etapa a atenção deve ser
voltada ao público-alvo que será pesquisado, pois as perguntas deverão estar
relacionadas com as suas características socioeconômicas.
O objetivo de uma pesquisa determina a forma do instrumento, a maneira da sua
aplicação por meio de conceitos e itens, da população-alvo idealizada e da
amostra. Existe relação recíproca entre as características da população-alvo e a
complexidade dos conceitos a serem investigados [12].
O próximo foco deve ser a definição das formas das perguntas. Os graus de
liberdade podem variar entre perguntas abertas (sem ou com classificação) ou
fechadas. Nas perguntas abertas sem classificação, o entrevistador registra as
palavras exatas do respondente. Assim o respondente não é influenciado com
categorias pré-especificadas, obtendo-se uma grande variedade de respostas,
porém o alto consumo de tempo para coleta de dados e sua tabulação é uma
desvantagem [11].
Nas questões fechadas, forma selecionada para o questionário deste projeto,
pede ao respondente que escolha uma ou mais alternativas de uma lista de
respostas. Como vantagens temos: facilidade de resposta, menor tempo de
preenchimento e agilidade na análise de dados. Por outro lado, existem
desvantagens no uso destas questões, como a influência sobre os respondentes a
optarem por uma postura neutra caso, por exemplo, não saibam qual alternativa
escolher. O uso de uma categoria intitulada “não sei” resolve este ponto, não

forçando o respondente a escolher uma resposta que não tem valor para a
questão [11].
Em relação ao número de categorias, Aaker et al. (2001) defendem que um
espectro de opiniões pode ser bem capturado na maioria dos casos com cinco a
sete categorias. Segundo o autor, cinco categorias são o mínimo necessário para
haver discriminação entre indivíduos [10].
Por fim, deve-se elaborar o texto das questões com o cuidado de não conter
ambiguidades ou implicar tendências, o que poderia gerar erro no resultado
gerado.
Após a estruturação do questionário, deve-se definir o tamanho amostral, de forma
que os resultados sejam estatisticamente significantes.
Assim, primeiro precisamos conhecer cada parâmetro/variável envolvido:
População – Conjunto de todos as pessoas ou resultados sob investigação.
Amostra – Subconjunto da população que efetivamente iremos investigar.
Erro amostral – Índice de variação dos resultados de uma pesquisa.
Distribuição da população – Grau de homogeneidade da população. Quanto
menos

variada

é

a

população,

menor

é

a

amostra

necessária.

Nível de confiança – Representa a probabilidade da amostra coletada refletir a
população.
Para o cálculo, utilizou-se a fórmula para determinação do tamanho da amostra (n)
com base na estimativa da proporção populacional:

𝑛=

𝑁 × 𝑝 × 𝑞 (𝑍 ∝/2)2
𝑝 × 𝑞 (𝑍 ∝/2)2 + (𝑁 − 1) × 𝐸 2

Onde:
n = Número de indivíduos na amostra.
N = Tamanho da população.

Zα/2 = Valor crítico que corresponde ao grau de confiança desejado, no caso 95%,
sendo assim Zα/2 = 1.96.
p = Proporção populacional de indivíduos que pertence a categoria que estamos
interessados em estudar.
q = Proporção populacional de indivíduos que não pertence à categoria que
estamos interessados em estudar (q = 1 – p).
E = Margem de erro, neste caso definido como 5 %.
Sendo que se p e q forem desconhecidos, substituímos por 0,5 [12].
Assim, definindo o tamanho amostral ideal como 80 indivíduos:
𝑛 =

100 × 0.5 × 0.5 (1.96)2
0.5 × 0.5 (1.96)2 + (100 − 1) × 0.052
𝑛 ≅ 80.

Ao final do período de aplicação dos questionários, foi possível obter 75
questionários respondidos por participantes que se enquadraram nos critérios de
inclusão.

3.5. Análise estatística
Os dados coletados foram tabulados e processados por meio do software Minitab
®

18, por meio de estatísticas descritivas, sendo o objetivo geral da estatística

descritiva descrever, resumir e sumarizar dados de uma mesma natureza,
facilitando a sua compreensão.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1. CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO
Os sujeitos da pesquisa foram, inicialmente, caracterizados de acordo com a faixa
etária, gênero, estado civil, situação de moradia, etnia, escolaridade, condição
financeira, faixa salarial, número de consultas nos últimos 6 meses e estilo de vida

(tabagismo, etilismo e prática de atividade física). Os dados obtidos foram
demonstrados nas Tabelas 1, 2, 3, e 4.
Conforme descrito na literatura [13], como fatores de risco para não adesão aos
fármacos na terceira idade, cita-se, principalmente, a complexidade da terapia, a
polifarmacoterapia, a falta de entendimento, o esquecimento devido ao
comprometimento cognitivo, a diminuição da acuidade visual e da destreza
manual nas atividades, a baixa escolaridade e o fato de residir sozinho.
Na amostra observamos uma predominância de participantes nas faixas etárias
entre 60 e 70 anos (52,00%) e entre 71 e 80 anos (40,00%) e do gênero feminino
(65,34%). Observou-se que 69,33% dos participantes são casados e apenas
16,00 % moram sozinhos.
Idosos que vivem sozinhos, a depender do grau de independência funcional,
possuem

maior

dificuldade

para

manter

o

tratamento,

principalmente,

considerando que, em sua grande maioria, realizam o uso simultâneo de cinco ou
mais medicamentos.
Quanto ao nível de escolaridade 42,67% possuem nível superior completo. A alta
concentração de participantes com alto nível de escolaridade pode haver
contribuído com a baixa taxa de suspensão de tratamento e automedicação. A
relação entre fatores socioeconômicos, como renda e escolaridade, e adesão ao
tratamento é continuamente estudada. Estudo realizado [14] encontrou associação
entre essas variáveis e a adesão.
Na Tabela 2 observa-se a condição financeira dos participantes. Os dados
obtidos demonstram que 74,67% dos participantes são aposentados e que a faixa
salarial encontra-se bem distribuída.
Na Tabela 3 temos a quantidade de consultas médicas realizadas pelos
participantes nos últimos 6 meses sendo que 46,67% dos participantes realizaram
3 ou mais consultas, e apenas 5,33% não foram em consultas. O maior número de
consultas entre os participantes pode haver contribuído com a baixa taxa de
suspensão de tratamento e a prática de automedicação.
Na Tabela 4 os dados sobre o estilo de vida dos participantes mostram que, em
sua maioria, nunca fumaram (77,33 %), não ingerem bebida alcoólica (57,33 %) e

praticam atividade física regularmente (58,67 %). A manutenção de hábitos
saudáveis de vida contribui para reduzir o risco de doenças. Segundo a Política
Nacional de Saúde da Pessoa Idosa, Portaria nº 2.528, de 19 de outubro de 2006,
para a promoção do envelhecimento ativo e saudável, e para a manutenção da
capacidade funcional e da autonomia é essencial realizar ações motivadoras ao
abandono do uso de álcool, tabagismo e sedentarismo, em todos os níveis de
atenção [http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2006/prt2528_19_10_2006.html].
Por fim, foi analisado a acuidade visual dos participantes. A dificuldade visual
poderá dificultar a terapêutica, sendo assim, estratégias que facilitem o uso dos
medicamentos, principalmente, para idosos que moram sozinhos, poderão facilitar
a adesão. Os dados obtidos estão apresentados na Tabela 5. Observa-se que
28,00% dos participantes possuem pouca acuidade visual de perto e que 20,00%
possuem pouca acuidade visual de longe. A dificuldade visual é um fator que
interfere no uso racional de medicamentos, considerando que estes pacientes
terão dificuldade em interpretar as prescrições, bulas entre outros. Entre os
participantes da pesquisa, apenas 6,67% foram questionados nas farmácias a
respeito de possíveis dificuldades visuais e dentre estes, caso possuísse
dificuldade ou restrição, apenas para 20,00% foi realizada uma tentativa de criar
uma estratégia facilitadora.
Tabela 1: Caracterização dos participantes da pesquisa, por número e proporção.
Item pesquisado

N

(%)

Entre 60 e 70 anos

39

52,00

Entre 71 e 80 anos

30

40,00

Acima de 81 anos

6

8,00

Feminino

49

65,34

Masculino

26

34,66

Faixa etária

Gênero

(Continuação)
Item pesquisado

N

(%)

Solteiro

10

13,33

Casado

52

69,33

Viúvo

6

8,00

Outros

7

9,33

Sim

12

16,00

Não

63

84,00

Estado civil

Mora sozinho (a)

Etnia
Caucasiano

42

56,00

Negro

2

2,67

Afrodescendente

1

1,33

Asiático

16

21,33

Outro

14

18,67

9

12,00

Médio

14

18,67

Superior

32

42,67

Pós-graduação

20

26,67

Escolaridade
Fundamental

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Tabela 2: Número e proporção de participantes da pesquisa, segundo a condição
financeira.
Fonte de recursos

N

(%)

1

1,33

56

74,67

3

4,00

9

12,00

6

8,00

Faixa salarial

N

(%)

Até 2 salários mínimos (R$ 1.908,00)

15

20,27

Entre R$ 1.909,00 até R$ 4.770,00

20

27,03

Entre R$ 4.771,00 até R$ 7.632,00

17

22,97

Acima de R$ 7.632,00

22

29,73

Sem recursos
Aposentado
Pensionista
Está na ativa
Outros

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Tabela 3: Número e proporção de participantes da pesquisa, segundo o número
de consultas médicas nos últimos 6 meses.
Número de consultas médicas

N

(%)

Nenhuma consulta

4

5,33

1 consulta

17

22,67

2 consultas

19

25,33

3 ou mais consultas

35

46,67

Total

75

100,00

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Tabela 4: Número e proporção de participantes da pesquisa, segundo o estilo de
vida.
Tabagismo

N

(%)

Fumante

3

4,00

Não fumante

58

77,33

Ex-fumante

14

18,67

Etilismo

N

(%)

Não ingere

43

57,33

Ingere eventualmente

26

34,67

Ingere com frequência

6

8,00

Atividade física

N

(%)

Realiza regularmente

44

58,67

Realiza eventualmente

20

26,67

Não realiza

11

14,67

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Tabela 5: Caracterização dos participantes segundo o grau de visão.
Pouca

Média

Sem dificuldades

Acuidade visual
de perto

28,00 %

45,33 %

26,67 %

Acuidade visual
de longe

20,00 %

30,67 %

48,00 %

Questionamento sobre
dificuldade visual?

Se sim, houve tentativa de criar uma
estratégia facilitadora?

Sim

6,67 %

20,00 %

Não

93,33 %

80,00 %

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

4.2. DISPENSAÇÃO MEDICAMENTOSA

Quanto a dispensação dos medicamentos, a Tabela 6 mostra a proporção dos
profissionais responsáveis pelo ato de dispensação aos participantes nas
farmácias. De acordo com o Artigo 20 da Resolução do Conselho Federal de
Farmácia nº 357/2001:
[...] Art. 20 – A presença e atuação do farmacêutico é requisito essencial para a
dispensação de medicamentos aos pacientes, cuja atribuição é indelegável, não
podendo ser exercida por mandato nem representação [...]

Saliente-se, ainda, que a dispensação de medicamentos é ato privativo do
farmacêutico, conforme dispõe o Decreto Federal nº 85.878/81:
Art. 1º - São atribuições privativas dos profissionais farmacêuticos: I - desempenho
de funções de dispensação ou manipulação de fórmulas magistrais e
farmacopeicas quando a serviço do público em geral ou mesmo de natureza
privada;

Observou-se que apenas 25,33 % dos participantes relataram o farmacêutico
como responsável pela dispensação, 56,00 % relataram que a dispensação
ocorreu pelo balconista e 18,67 % relataram que a dispensação ocorreu por outros
profissionais ou não souberam informar.
Tabela 6: Proporção dos profissionais responsáveis pela dispensação de
medicamento nas farmácias.
Profissional

N

(%)

Farmacêutico

19

25,33

Balconista

42

56,00

Outro

6

8,00

Não sabe

8

10,67

Total

75

100,00

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Quando questionados sobre o grau de satisfação no atendimento, obteve-se os
dados da Tabela 7: a maior parte dos participantes (46,67%) consideraram o
atendimento “bom”, 12,00% consideraram “excelente”, 17,33% consideraram
“regular”, 12,00% “insatisfatório” e 6,67% “péssimo”. Grande parte dos
participantes justificaram a satisfação no ato de dispensação devido a boa
educação dos atendentes.

Tabela 7: Proporção do grau de satisfação no atendimento em farmácias.
Grau de satisfação

N

(%)

Excelente

9

12,00

Bom

35

46,67

Regular

13

17,33

Insatisfatório

9

12,00

Péssimo

5

6,67

Não responderam

4

5,33

Total

75

100,00

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

Foi questionado também como os participantes qualificariam o nível de
informação/orientação segundo a abrangência de assuntos abordados, clareza no
entendimento e esclarecimentos solicitados. Além disso, os participantes
qualificaram a forma como o farmacêutico (ou outro profissional) soube responder
a todos os seus questionamentos. Todos os dados obtidos estão representados
na Figura 1.
.

Figura 1: Classificação das orientações/informações recebidas no momento da
dispensação. Fonte: Autoria própria. Dados da pesquisa, 2019.

Observa-se que a maior parte dos participantes classificou, em sua totalidade, os
4 temas abordados como “bom”.
Quanto ao nível das orientações recebidas, no momento da dispensa do
medicamento, em relação à abrangência dos assuntos abordados, observou-se
que 11,27% consideraram “excelente”, 32,39% consideraram “bom”, 22,54%
consideraram “regular”, 11,27% “insatisfatório” e 22,54% “péssimo”.
Quanto ao nível das informações recebidas, quanto a clareza no entendimento,
observou-se que 9,86% consideraram “excelente”, 32,39% consideraram “bom”,
23,94% consideraram “regular”, 15,49% “insatisfatório” e 18,31% “péssimo”.
Quanto ao nível dos esclarecimentos sobre todos os medicamentos que é usuário,
observou-se que 8,45% consideraram “excelente”, 38,03% consideraram “bom”,
16,90% consideraram “regular”, 16,90% “insatisfatório” e 19,72% “péssimo”.
Observa-se que nos itens anteriores, mais de 1/3 dos participantes qualificaram o
nível recebido de informação/orientação como insatisfatório ou péssimo.

Já em relação à forma como o farmacêutico (ou outro profissional) soube
responder a todos os seus questionamentos realizados pelo usuário, observou-se
que 14,08% consideraram “excelente”, 38,03% consideraram “bom”, 30,99%
consideraram “regular”, 12,68% “insatisfatório” e 4,23% “péssimo”.
A Fim de detalhar as orientações realmente fornecidas durante a dispensa, os
participantes foram questionados sobre o fornecimento de informação como:
posologia, a influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o
reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de conservação
do produto. Os resultados obtidos estão detalhados na Figura 2.
Considerando a Resolução da Diretoria Colegiada - RDC n. 44, de 17 de agosto
de 2009 [3] que em sua Seção V - Da Dispensação de Medicamentos, em seu Art.
42, determina que “O estabelecimento farmacêutico deve assegurar ao usuário o
direito à informação e orientação quanto ao uso de medicamentos”, tais
informações são essenciais para a devida orientação e uso racional dos
medicamentos.
Observa-se na Figura 2 que 32,00% dos participantes não são orientados a
respeito da posologia, 94,59% não são informados sobre a possível influência dos
alimentos, 93,33% não foram questionados sobre outros medicamentos em uso,
98,67% não foram questionados sobre possíveis doenças crônicas, 97,33% não
foram orientados sobre possíveis interações medicamentosas, 97,33% não
receberam orientações sobre possíveis interações medicamentosas e 94,67% não
foi orientada sobre condições de conservação do produto.
Sendo assim a falta de orientação nas farmácias, considerando a mesma como
um estabelecimento de saúde está deficitária.

Figura 2: Orientações e informações recebidas na dispensação
medicamentos. Fonte: Autoria própria. Dados da pesquisa, 2019.

dos

4.3. ADESÃO AO TRATAMENTO
O conceito de adesão medicamentosa pode ser compreendido como a utilização
dos medicamentos prescritos em pelo menos 80% do seu total, observando
horários, doses, tempo de tratamento, e representa, assim, a etapa final do que se
sugere como uso racional de medicamentos [15].
Para que a adesão medicamentosa e, consequentemente, o uso racional de
medicamentos ocorra de forma adequada, é imprescindível que o paciente receba
as orientações e informações adequadas no momento da dispensa.
Considerando a falta de orientação prestada aos participantes, como apresentado
na Figura, deseja-se comparar o impacto da mesma na suspensão do tratamento
e automedicação. Para tanto foi questionado aos participantes da pesquisa com
qual frequência suspendem a medicação, sem consultar o médico, em caso de
melhora dos sintomas ou piora (reações adversas ou falta de eficácia
medicamentosa). Além disto questionou-se também a frequência na qual realizam
automedicação.

Os resultados estão apresentados na Tabela 8. Observa-se que em sua maior
parte, os participantes “nunca” suspendem o uso da medicação, seja em caso de
melhora ou piora e não realizam a automedicação.
Como possíveis fatores causadores da baixa taxa de suspensão da terapia e
automedicação cita-se a elevada taxa de escolaridade e o elevado número de
consultas
Ainda assim, como observa-se na Tabela 8, “raramente” ou “às vezes” em cerca
de 37,34% dos participantes que suspendem a medicação sem consultar o médico
previamente em caso de melhora, 52,00% dos participantes suspendem a
medicação sem consultar o médico previamente em caso de piora e 48,00%
realiza automedicação. Estes dados impactam fortemente no sucesso da terapia
medicamentosa, principalmente considerando que os agravos decorrentes das
doenças crônicas não-transmissíveis têm sido as principais causas de óbito na
população idosa [8] e que doenças crônicas geralmente necessitam de acesso a
medicação contínua [2].

Tabela 8: Proporção de suspensão da terapia medicamentosa e automedicação.
Suspende
a
medicação,
sem consultar o médico, em
caso de

Melhora (%)

Piora (%)

Realiza
automedicação

Nunca

60,00

45,33

49,33

Raramente

26,67

25,33

29,33

Às vezes

10,67

26,67

18,67

Com frequência

0,00

0,00

1,33

Quase sempre

0,00

1,33

0,00

Sempre

2,67

1,33

1,33

Fonte: Dados da pesquisa, 2019.

5. CONCLUSÃO
Na amostra houve uma predominância de participantes nas faixas etárias entre 60
e 70 anos e entre 71 e 80 anos e do gênero feminino em sua maioria casados e
apenas 16,00 % mora sozinho.
O nível de escolaridade foi alto, com 42,67% possuindo o nível superior completo
e com faixa salarial bem distribuída.
Os dados demonstram que 46,67% dos participantes realizaram 3 ou mais
consultas e que em sua maioria nunca fumaram, não ingerem bebida alcoólica e
praticam atividade física regularmente, mantendo assim hábitos de vida saudáveis
Analisado a acuidade visual dos participantes observa-se que 28,00% dos
participantes possui pouca acuidade visual de perto e que 20,00% possui pouca
acuidade visual de longe. Entre os participantes da pesquisa, apenas 6,67% foram
questionados nas farmácias a respeito de possíveis dificuldades visuais e dentre

estes, caso possuísse dificuldade ou restrição, apenas para 20,00% foi realizada
uma tentativa de criar uma estratégia facilitadora.
Quanto ao grau de satisfação no atendimento, maior parte dos participantes
(46,67%) consideraram o atendimento “bom”. A maior parte dos participantes
classificou as orientações/informações recebidas como “boas” no momento da
dispensação.
Ao avaliar detalhadamente as informações fornecidas, porém, observou-se que
32,00% dos participantes não são orientados a respeito da posologia, 94,59% não
são informados sobre a possível influência dos alimentos, 93,33% não foram
questionados

sobre

outros

medicamentos

em

uso,

98,67%

não

foram

questionados sobre possíveis doenças crônicas, 97,33% não foram orientados
sobre possíveis interações medicamentosas, 97,33% não receberam orientações
sobre possíveis interações medicamentosas e 94,67% não foram orientados sobre
condições de conservação do produto.
A falta de orientação no momento da dispensa do medicamento, pode ser causa
de não adesão ao tratamento e vir a dificultar o acesso ao uso racional de
medicamentos à população como um todo, principalmente, em populações menos
esclarecidas e com menor acesso à informação.
Em nossa amostra observa-se que, apesar da falta de fornecimento de
orientações e informações a respeito do uso de medicamentos, a proporção de
suspensão da terapia medicamentosa sem orientação médica e automedicação foi
baixa. Ainda assim, cerca de 37,34% dos participantes “raramente” ou “às vezes”
suspendem a medicação sem consultar o médico previamente em caso de
melhora, 52,00% dos participantes suspendem a medicação sem consultar o
médico previamente em caso de piora e 48,00% realiza automedicação.
Como possíveis fatores causadores da baixa taxa de suspensão da terapia e
automedicação cita-se a elevada taxa de escolaridade e o elevado número de
consultas, fato que não pode ser generalizado para toda a população.
Possíveis vieses encontrados na trajetória do estudo são, principalmente, a
ocultação, ambiguidades ou tendências na resposta dos questionários por
acanhamento ou falta de compreensão.

Deve-se considerar ainda que este estudo empregou uma amostragem específica
de participantes das atividades culturais promovidas pelo Programa USP Aberta à
Terceira Idade promovida pela Pró-Reitoria de Cultura e Extensão Universitária,
na Universidade de São Paulo – campus capital. Sendo assim os dados referemse a grupos específicos da terceira idade que não devem ser generalizados para
toda a população.
Os resultados, entretanto, auxiliam na compreensão do cenário atual de
atendimento na dispensa de medicamentos à população da terceira idade,
avaliando a satisfação dos pacientes, possíveis impactos na continuidade da
terapia medicamentosa e a conformidade com relação a Resolução RDC
n.44/2009. Reforça-se a deficiência nas orientações e informações fornecidas aos
pacientes, o que impossibilita a dispensa baseada no uso racional de
medicamentos. Assim são necessárias estratégias que possibilitem a melhoria da
qualidade destes serviços junto à população.
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APÊNDICE A- Modelo do questionário aplicado

APÊNDICE B- Modelo do TCLE

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Departamento de Farmácia
Farmácia Universitária
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido
3. Título do Projeto de Pesquisa

“Cenário do atendimento na dispensa de medicamentos a pessoas da
terceira idade em farmácias comunitárias”
4. Duração da Pesquisa

Outubro de 2018 a abril de 2019
5. Nome do Pesquisador Responsável
Maria Aparecida Nicoletti
Cargo/ Função: Farmacêutica
Responsável da FARMUSP

Nº de registro do Conselho Regional de
Farmácia do Estado de São Paulo: 08.457

6. Instituição/Instituições

Farmácia Universitária do Departamento de Farmácia da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (FARMUSP)
A pesquisadora responsável Maria Aparecida Nicoletti, n. USP 1283422, e a sua aluna
orientada no Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Farmácia e Bioquímica da
Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo – campus capital) que
é a acadêmica Heloisa Gomes Diniz, número USP 9328714 RG: 588282972 (SSSP)
vêm por meio deste convidar você a participar do projeto “Cenário do atendimento na
dispensa de medicamentos a pessoas da terceira idade em farmácias
comunitárias”, a ser realizado na Farmácia Universitária da Universidade de São Paulo
(FARMUSP), cujo objetivo é avaliar as informações fornecidas durante o atendimento na
dispensa de medicamentos aos pacientes de terceira idade em farmácias comunitárias e o
grau de satisfação desse grupo de acordo com o estabelecido pela Resolução da Diretoria
Colegiada n.44, de 2009, em relação ao cumprimento das Boas Práticas Farmacêuticas.

Caso aceite participar, você responderá a um formulário desenvolvido para avaliar as
informações fornecidas no momento da dispensa do medicamento. Serão convidados os
idosos participantes do Programa Universidade Aberta à Terceira Idade, os quais poderão
aceitar participar da pesquisa e assinar voluntariamente o termo de consentimento livre e
esclarecido.
Sua privacidade será respeitada, ou seja, seu nome ou qualquer outro dado ou elemento que
possa de alguma forma, lhe identificar, será mantido em sigilo.
Os resultados do estudo serão publicados sem revelar sua identidade, entretanto,
estarão disponíveis para consulta pela equipe envolvida no projeto. Os dados serão
colocados no sistema digital interno da Farmácia Universitária da Faculdade de Ciências
Farmacêuticas da Universidade (FARMUSP) que apresenta ferramentas operacionais para
garantir o sigilo e a confidencialidade das informações coletadas, além de proteção efetiva
contra invasões de sistema, como limite de acesso criptografado e monitorado pela equipe
de Tecnologia de Informação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unidade de São
Paulo. Os acessos são somente permitidos para os farmacêuticos da equipe FARMUSP com
login e senha próprios individualizados que ficam registrados no log do sistema para
controle de acesso.
Você pode se recusar a participar do estudo e tem a liberdade de retirar seu consentimento,
em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma e sem qualquer prejuízo.
Você receberá uma via assinada do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para seu
conhecimento e registro, sendo-lhe garantido o livre acesso a todas as informações e
esclarecimento adicionais sobre o estudo, enfim, tudo o que queira saber antes, durante e
depois da sua participação.
Sua participação é voluntária e você não será remunerado(a). Adicionalmente, caso você
tenha qualquer despesa decorrente da participação na pesquisa, haverá ressarcimento em
dinheiro. De igual maneira, caso ocorra algum dano decorrente da sua participação no
estudo, você poderá pedir indenização, conforme determina a lei.
De acordo com a Resolução CNS n. 466/12 “Toda pesquisa com seres humanos envolve
risco em tipo e gradações variados”, entretanto, em relação à sua participação serão riscos
mínimos.
Os pesquisadores envolvidos com o referido projeto são Maria Aparecida Nicoletti e a
aluna de graduação Heloisa Gomes Diniz, e com eles você poderá manter contato pelo
telefone (11) ou 2648-0674.
Consentimento Pós-Esclarecido
Declaro que, após ter sido convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o
que me foi explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.
São Paulo, ______ de _________________ de ________.

Assinatura do Participante de Pesquisa Assinatura do Pesquisador Responsável Para
qualquer questão, dúvida, esclarecimento ou reclamação sobre aspectos éticos relativos a
este protocolo de pesquisa, favor entrar em contato com o Comitê de Ética em

Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São
Paulo: Av. Prof. Lineu Prestes, 580, Bloco 13 A, Butantã, São Paulo, CEP 05508-000,
Telefones 3091-3622 e 3091-3677, e-mail: cepfcf@usp.br.

APÊNDICE C- Aprovações do Comitê de Ética

