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RESUMO 

 

A Assistência Farmacêutica pode ser entendida como um conjunto de ações que 
integram o controle, armazenamento, dispensação e orientações terapêuticas sobre 
o uso racional, tendo o medicamento como insumo essencial. Automedicação é a 
administração de medicamentos sem a prescrição medica, ou orientação de um 
profissional da saúde. As classes farmacológicas que estão envolvidas são os 
denominados fármacos de venda livre de prescrição (MIP‟s).  A pesquisa tem como 
objetivo destacar a importância do profissional farmacêutico no combate a 
automedicação. Para a realização desta revisão, a pesquisa se baseará nas 
principais bases de dados como, SciELO e Google Acadêmico, para a procura de 
artigos publicados na área. Os artigos serão selecionados de acordo com a 
relevância do estudo, apresentando à temática „a importância do profissional 
farmacêutico no combate a automedicação‟. Portanto, concluiu-se que o 
farmacêutico assume importante papel como orientador, pois conhece os aspectos 
dos medicamentos, sendo assim, pode dar uma informação privilegiada contribuindo 
para o uso racional de medicamentos e amenizando problemas relacionados ao uso 
inadequado de fármacos, beneficiando toda a população. 
 

Palavras-chave: Assistência farmacêutica; Uso irracional; Automedicação. 



 

 

 

SOUZA, Catieli de. The importance of the pharmaceutical professional in 
combating self-medication. 2017. 29 f. Graduation Work (Graduation in Pharmacy) 
– Faculdade de Ciências Humanas, Biológicas e da Saúde de Primavera do Leste, 
Universidade de Cuiabá - UNIC, Primavera do Leste - MT, 2017. 
 

ABSTRACT 

 

Pharmaceutical Assistance can be understood as a set of actions that integrate the 
control, storage, dispensation and therapeutic guidelines on rational use, taking the 
medicine as an essential input. Self-medication is the administration of medications 
without the medical prescription, or guidance of a health professional. The 
pharmacological classes that are involved are so-called prescription over-the-counter 
(MIP‟s). The research aims to highlight the importance of the pharmaceutical 
professional in combating self-medication. To carry out this review, the research will 
be based on the main databases such as, SciELO and Google Scholar, for searching 
articles published in the area. The articles will be selected according to the relevance 
of the study, presenting the theme „the importance of the pharmacist professional in 
the fight against self-medication‟. Therefore, it was concluded that the pharmacist 
assumes an important role as a guideline, since he knows the aspects of the 
medicines, and thus, can give insider information contributing to the rational use of 
medicines and alleviating problems related to inappropriate use of drugs, benefiting 
the entire population. 
 

Key-words: Pharmaceutical care; Irrational use; Self-medication.  

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

CFF  Conselho Federal de Farmácia 

MIP‟s  Medicamentos Isentos de Prescrição 

OMS  Organização Mundial da Saúde 

OTC  Over-the-counter 

PNSP  Programa Nacional de Segurança do Paciente 

PSF  Programa Saúde da Família 

RAM  Reações Adversas aos Medicamentos   

 

 



 

 

  
SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ......................................................................................................... 7 

2 AUTOMEDICAÇÃO ................................................................................................. 8 

2.1 AUTOMEDICAÇÃO E CLASSES FARMACOLÓGICAS MAIS ENVOLVIDAS ...... 9 

2.2 CONSEQUÊNCIAS DA AUTOMEDICAÇÃO ...................................................... 10 

2.3 AUTOMEDICAÇÃO RESPONSÁVEL ................................................................. 12 

3 ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO .................................................................. 14 

4 ESTRATÉGIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA na automedicação ......... 19 

4.1 FARMÁCIA CLÍNICA ........................................................................................... 19 

4.2 FARMACOVIGILÂNCIA ...................................................................................... 21 

4.3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE .................................................................................... 22 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................... 24 

6 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 26 

 

 

 

 



 

 

 

7 

INTRODUÇÃO 

 

A prevalência da automedicação na atualidade vem crescendo 

gradativamente, fazendo com que as pessoas se automediquem podendo acarretar 

sintomas de doenças mais graves, interações medicamentosas, ou causar 

intoxicação provocando assim danos à saúde do paciente. 

A escolha do tema foi com o intuito de esclarecer como o profissional 

farmacêutico, usando seus conhecimentos, pode ajudar a minimizar a 

automedicação, trazendo um conjunto de práticas voltadas à proteção, promoção e 

recuperação da saúde coletiva e individual, tendo o paciente como foco principal na 

assistência e no uso racional dos medicamentos, visando à adesão correta da 

prescrição terapêutica do mesmo. 

A problemática deste trabalho é: O profissional farmacêutico pode contribuir 

contra a prática da automedicação?  

Tem como objetivo geral, compreender e destacar a importância do 

farmacêutico no combate à automedicação. E como objetivos específicos: analisar 

os malefícios da automedicação; distinguir as atribuições do farmacêutico; e 

pesquisar e atribuir estratégias dentro da assistência farmacêutica, em relação ao 

uso irracional de medicamentos. 

Para a realização desta revisão, a pesquisa se baseará nas principais bases 

de dados como, SciELO e Google Acadêmico, para a procura de artigos publicados 

na área. Serão   utilizados os seguintes termos de pesquisa: Assistência 

farmacêutica; Uso irracional; Automedicação. Sendo assim, utilizados artigos 

publicados entre 1889 a 2008. 
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1 AUTOMEDICAÇÃO 

 

A automedicação consiste na administração de medicamentos sem 

prescrições medicas ou orientação, o que pode trazer danos graves a saúde dos 

pacientes. De acordo com a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

automedicação é quando a pessoa toma remédios por conta própria sem ter 

consultado um médico especialista, ou quando amigos e familiares indicam 

medicamentos sem estarem habilitadas para esse fim, onde em alguns casos pode 

agravar a patologia e até mesmo levar a morte por falta de acompanhamento nas 

unidades de saúdes, por profissionais qualificados como médicos ou da área de 

odontologia, e ainda segundo o Instituto Virtual de Fármacos do Rio de Janeiro 

(IVFRJ) complementa-se o conceito de automedicação introduzindo a utilização de 

medicamentos sem tarja e isentos de receita médica (BRASIL, 2007). 

As pessoas procuram atendimento na saúde pública e querem que seus 

problemas de saúde tenham solução e melhoria de forma rápida, onde muitas vezes 

deixam de procurar assistência médica e farmacêutica, buscando orientações de 

vizinhos e pessoas próximas para o uso de medicamentos de forma irracional, sem 

prescrição correta, que pode levar ao agravamento de doenças e piorando o quadro 

clínico e de saúde (CARDOSO, 2013). 

Segundo Cardoso (2013), a utilização de medicamentos por automedicação 

ainda possui números elevados em sociedade, pois é crescente a quantidade de 

pessoas que buscam a cura dos sintomas em medicamentos indicados por amigos e 

familiares ou até mesmo por profissionais não capacitados e não comprometidos 

com a saúde de seu paciente, e o que muitos não sabem é que o uso incorreto de 

medicamentos pode acarretar efeitos adversos graves, prejudicando a saúde dos 

mesmos. 

Ainda que haja a liberação de medicamentos para serem comercializados nas 

farmácias sem a prescrição médica, os indivíduos não podem adquirir o hábito de 

ingerir o mesmo medicamento de forma frequente, por sua conta e risco, conforme a 

conveniência de dosagem também, que tais fármacos podem ocasionar problemas 

de saúde graves levando-se em consideração o princípio de que nenhuma 

substância medicamentosa ativa é inócua ao organismo, a automedicação pode vir a 

se tornar prejudicial à saúde individual e coletiva (NETO et al., 2006). 
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Para Pereira e Silveira (2008), um grande fator responsável pela 

automedicação é que as grandes indústrias farmacêuticas incentivam através da 

mídia, fazendo com que a população se interesse cada vez mais por essa prática. 

Sabe-se que o fármaco pode ter um efeito benéfico para certas pessoas em 

determinadas circunstâncias, enquanto que, para outras, tem um efeito maléfico nas 

mesmas condições. Portanto, é necessário haver uma atenção profissional 

especializada, no sentido de conscientizar o consumidor sobre os verdadeiros riscos 

da automedicação (PEREIRA; SILVEIRA, 2008). 

De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde (1998), a 

automedicação é mais frequente no grupo das mulheres que dos homens, pois a 

mulher tem vida social fundamental, principalmente na criação dos filhos e 

direcionamento do meio familiar, com propensão a frequentar mais as farmácias que 

os homens e, assim, possui acesso à venda livre de fármacos. 

1.1 AUTOMEDICAÇÃO E CLASSES FARMACOLÓGICAS MAIS ENVOLVIDAS 

O Ministério da Saúde regulamentou os medicamentos que podem ser 

vendidos com isenção de receita médica ou medicamentos isentos de prescrição 

(MIP‟s), que são denominados de medicamentos de venda livre ou OTC, sigla 

inglesa que significa “over the counter” ou de forma literal “sobre o balcão” (COSTA, 

2005). 

Isenção de prescrição não significa que o medicamento pode ser utilizado 

sem orientação apropriada. Todo medicamento precisa seguir o controle de 

armazenamento correto, posologia, e deve certificar se que não terá interação com 

outro medicamento. No Brasil, tem-se uma dificuldade ao acesso a saúde, que vem 

de longos anos, com grandes filas de espera nas unidades de saúde e a maioria da 

população não possui condições financeiras para arcar com plano de saúde da rede 

particular, assim, a automedicação tornou-se uma forma comum e até mesmo 

cultural para a melhora da saúde dos brasileiros (EPHARMA, 2013).  

Fatores econômicos, políticos e culturais têm contribuído para o crescimento 

e a propagação da automedicação no mundo, tornando-a um problema de saúde 

pública. Mais disponibilidade de produtos no mercado gera maior familiaridade do 

usuário que não tem experiência com os medicamentos (OPAS, 2008). 



 

 

 

10 

Em geral, quando o indivíduo apresenta sintomas de patologias de alta 

morbidade e baixa gravidade acontece à indicação de medicamentos de venda livre 

devido a elevada segurança de uso, que não venha complicar a saúde, além de ser 

de fácil utilização e baixo risco de abuso, por exemplo, os antitérmicos e os 

analgésicos. Os medicamentos que não necessitam de prescrição são 

comercializados, ou seja, vendidos, comprados, solicitados, fornecidos, dispensados 

ou doados sem que haja a obrigação de formalidade através de documento emitido 

por profissional legalmente habilitado para prescrevê-lo (OPAS, 2008). 

Em uma pesquisa desenvolvida por Beckhauser et al. (2010), constatou-se 

que na automedicação de crianças, os pais utilizam classe de medicamentos para o 

reforço nutricional e metabolismo; sangue e órgãos de formação; sistema 

geniturinário e hormônios sexuais; sistema hormonal; anti-infecciosos de uso 

sistêmico; sistema musculoesquelético, nervoso e respiratório, entre outros. Entre os 

fármacos mais utilizados em crianças tem-se o paracetamol seguido da dipirona. 

Os adolescentes costumam usar os antihistamínicos e os fármacos de 

tratamento de doenças do aparelho respiratório, conforme pesquisa realizada no 

Município de Guaíba, interior do Estado do Rio Grande do Sul. Em seguida vem o 

uso de antibióticos, antifúngicos e antissépticos. No grupo de pesquisa de 

medicamentos imediatos ou na última semana, relataram os analgésicos, anti-

inflamatórios e antitérmicos como as drogas mais usadas, seguindo-se de anti-

histamínicos e medicações para afecções respiratórias (ABRAHÃO et al., 2013). 

1.2 CONSEQUÊNCIAS DA AUTOMEDICAÇÃO 

De acordo com Vitor et al. (2008), o uso constante de remédios de 

procedência natural, como exemplo, os da homeopatia, e os de venda livre ou 

fármacos sem prescrição médica é um hábito bastante comum, que vem crescendo 

cada vez mais com o decorrer dos anos. O fator econômico é um grande contribuinte 

para tal pratica, pois acaba ficando mais acessível para a população, visto que não 

precisaria pagar uma consulta. 

A ingestão de medicamentos com substâncias indevidas ou mesmo os 

fármacos chamados de “banais” pela população, como os analgésicos, tem a 

possibilidade de apresentar consequências diversas, até mesmo a dependência, 
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sangramento digestivo, retiradas sintomáticas e elevação de risco de certas 

neoplasias (VITOR et al., 2008).   

O uso de medicamentos por conta própria é apenas uma das diferentes 

formas irracionais de interação medicamentosa. Nessa diversidade têm-se as 

seguintes formas (OMS, 1998):  

 Interação medicamentosa pelo excesso de remédios; 

 Abusar do uso de fármacos através de ingestão e posologia inadequada, 

como dosagem a mais ou utilizar pela via oral o que deveria ser injetado; 

 Curar patologia com apenas a utilização medicamentosa, sem orientação 

médica e exames auxiliares; 

 Uso inapropriado de antimicrobianos, tanto em dosagens erradas quanto 

em infecções não bacterianas; 

 Aquisição de medicamentos sem haver receita médica e orientação 

adequada à regulação clínica. 

Para a OMS (1998), os analgésicos, os antitérmicos e os anti-inflamatórios 

são, na maioria das vezes, os agentes que causam a intoxicação pela interação 

medicamentosa. O agravamento de doenças, ou ainda, a dosagem excessiva por 

medicamento, que resulta em quadros de indisposição a certos componentes e 

causa de alergias. Acontece também a gravidade de intoxicações, que pode 

ocasionar a morte do indivíduo.  

Quando à automedicação acontece sem nenhuma orientação profissional 

pode ocorrer intoxicação, mas a maioria das vezes as intoxicações medicamentosas 

acontecem com as crianças. Assim, deve-se ter um cuidado com o armazenamento 

de medicamentos em casa, onde pais e responsáveis devem ficar atentos e guardar 

os remédios em local seguro e fora do alcance de crianças para evitar acidentes de 

ingestão medicamentosa que possam prejudicar a saúde dos mesmos, pois a 

quantidade de substancias que vai acumulando no organismo pode vir a ter um 

comprometimento dos órgãos e apresentar sequelas e patologias mais graves 

(MUSIAL et al., 2007). 

Todo ou qualquer medicamento é considerado inócuo a saúde e a 

automedicação pode acarretar em prejuízo a saúde individual e coletiva. Diversas 

são as reações que podem acontecer com o uso de automedicação, tais como 

hipersensibilidade; resistência bacteriana; anticorpos sendo produzidos pelo corpo 
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sem a devida necessidade; dependência química; hemorragias digestivas; etc. O 

alívio momentâneo que é conquistado com a automedicação pode ser um 

mascaramento de algo muito mais grave ou que possa agravar-se ao longo do 

tempo, por exemplo, uma simples dor de cabeça (MUSIAL et al., 2007). 

Um grave problema relacionado à automedicação é a famosa interação 

medicamentosa que é quando se administra medicamentos concomitantemente, 

e estes podem interagir de três formas básicas: um pode potencializar a ação do 

outro, pode ocorrer também à perda de efeitos por ações opostas, ou ainda a ação 

de um medicamento alterando a absorção, transformação no organismo ou a 

excreção de outro fármaco (MATIAS, 2001). 

Também pode acontecer a hemorragia cerebral como resultado indesejado a 

ingestão de fármacos por conta própria, principalmente quando há combinação de 

um analgésico com um anticoagulante. Além disso, outro fator da automedicação é o 

surgimento de alergias, que a pessoa pode apresentar quanto a algumas fórmulas 

ou manipulações, o que resulta no desenvolvimento de uma intoxicação pelo uso de 

medicamento (LIMA; RODRIGUES, 2008). 

Segundo Lima e Rodrigues (2008), as pessoas necessitam de maiores 

informações quanto aos riscos e perigos da automedicação, principalmente ter 

entendimento dos problemas que a ação de medicar-se por conta própria causa a 

saúde.  Como por exemplo: gestantes, idosos e crianças que precisam de 

acompanhamento e cuidados essenciais na hora de tomar alguma medicação.  

A gestante também precisa de cuidados, pois está gerando um novo ser e a 

automedicação sem orientação no pré-natal pode prejudicar a gravidez ou o feto. A 

terceira idade devido à condição física, muitas vezes comprometida, torna-se 

vulnerável e precisa de cuidados especiais até na hora da medicação; e as crianças 

devido à imaturidade e desconhecimento sobre os remédios, pois ainda se 

encontram em desenvolvimento (MORAES, 2004). 

1.3 AUTOMEDICAÇÃO RESPONSÁVEL  

O farmacêutico por sua qualificação profissional possui reconhecimento para 

orientar a automedicação, tanto que já está integrado nos sistemas de saúde. A 

orientação desse profissional promove autonomia para que a população tome 
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cuidados para melhoria da saúde, quando são casos simples de queixas e há uma 

colaboração por tal procedimento para com os governos, pois se retiram inúmeras 

consultas médicas da fila de atendimento nas unidades de saúde, onde o mesmo 

somente encaminha aqueles casos em que os sintomas necessitam de 

acompanhamento especializado e consulta (CIM, 2007). 

De acordo com Zubioli (2000) quando uma pessoa utiliza um fármaco 

incorretamente pode ocasionar o agravo de uma patologia, pois a ingestão 

inapropriada de medicamentos pode esconder determinados sintomas. Se o 

medicamento for antibiótico devem-se redobrar os cuidados quanto aos efeitos 

advindos com o uso sem prescrição médica. O uso excessivo desta classe 

farmacológica vai desenvolvendo no organismo certa resistência de 

microorganismos, sendo um fator primordial para o comprometimento da eficácia 

medicamentosa. 

O usuário ao invés de procurar a indicação com o vizinho ou amigo, procura o 

estabelecimento que é de responsabilidade do farmacêutico, para uma opinião mais 

segura. O farmacêutico também possui em sua qualificação os conhecimentos e 

habilidades necessários, com entendimento do detalhamento de fármacos e as 

possíveis reações ao organismo, com informações únicas quanto à ação do 

medicamento. Os sintomas apresentados pelo paciente, através de um breve 

questionamento e dentro da sintomatologia do mesmo consegue instruir 

corretamente quanto à medicação necessária ou encaminhamento para atendimento 

com médico especialista nos casos em que a automedicação não pode ser aplicada 

(ZUBIOLI, 2000). 
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2 ATRIBUIÇÕES DO FARMACÊUTICO 

 

Na estratégia do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica destaca a 

importância dos serviços do farmacêutico na dispensação de medicamentos, bem 

como na promoção da educação em saúde, que são ações direcionadas pelas 

políticas públicas de saúde e especificadas como macro-componentes da atenção 

farmacêutica. Nota-se que no Brasil e a nível mundial a falta de tempo é considerada 

uma problemática ou mesmo a atenção de um profissional direcionada a uma 

parcela elevada da população, em que a capacitação e a formação de grupos de 

técnicos com atenção básica farmacêutica se faz necessário devido a essa mudança 

no foco da prática farmacêutica (MELO et al., 2017). 

Conforme a Resolução no 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) 

tem de saber diferenciar o que são atribuições, de atividades e também o que se 

refere aos serviços do farmacêutico. Toda atividade se relaciona ao trabalho em si e 

serviços designam-se a um conjunto de atividades. Cita-se como exemplo de 

serviços a revisão da farmacopeia, que insere uma gama de atividades para esse 

fim. Já a regulamentação legal refere-se às atribuições clínicas e educacionais do 

farmacêutico, ou seja, a lista de atribuições não se refere à lista de serviços do 

profissional (CFF, 2013). 

De acordo com Telesi Júnior (2016), o avanço das práticas clínicas do 

farmacêutico teve um crescimento constante nos últimos anos devido à criação da 

regulamentação da Farmácia Clínica no Brasil e de ações dos mais diversos grupos 

inseridos na área da saúde, tais como entidades profissionais e da categoria, 

instituições acadêmicas, organismos internacionais ligados à saúde e as políticas 

públicas na área da saúde, que são iniciativas governamentais e que contemplam o 

apoio da iniciativa privada. 

O Art. 7º da Resolução no 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) 

estabelece as atribuições clínicas direcionadas ao cuidado a saúde das pessoas, de 

forma individual e coletiva, em que o farmacêutico deve ter como prioridade na sua 

profissão, que são as seguintes (CFF, 2013): 

 O cuidado dispensado ao paciente, em que este é o foco da relação de 

atendimento; 
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 Colaborar com a equipe de saúde no desenvolvimento de estratégias para 

promover, proteger, recuperar a saúde e também atuar para prevenir 

patologias e demais problemas relacionados à saúde das pessoas; 

 Envolver-se no planejamento e na avaliação dos fármacos presentes nos 

tratamentos clínicos, para que haja segurança no uso de medicamentos 

pelo paciente, programando dosagens, frequência de uso, horários, 

duração e vias de administração, de forma adequada e que venha de 

encontro com o tratamento prescrito e o alcance da saúde; 

 Ofertar medicamentos em acordo com prescrições e que estas estejam de 

acordo com a regulamentação e a técnica necessária; 

 Desenvolver meios intervencionais com pareceres precisos a outros 

membros da equipe de saúde, no auxílio a selecionar, adicionar, substituir, 

ajustar ou mesmo interromper o tratamento farmacológico do paciente; 

 Interagir com a equipe de saúde através de debates clínicos e integrados 

para a solução dos problemas de saúde; 

 Dar consulta farmacêutica de forma apropriada, em consultório 

farmacêutico ou local que venha garantir o atendimento privado ao 

paciente; 

 Promoção da anamnese farmacêutica, aplicar a aferição dos sinais vitais 

quando necessário, ouvir os relatos dos sintomas com o intuito de cuidar 

da saúde do paciente; 

 Ter acesso e conhecimento das informações que constam no prontuário 

do paciente;  

 Para proceder à avaliação farmacêutica do paciente, o farmacêutico deve 

fazer um resumo organizado, interpretando causas e sintomas quando 

necessário; 

 Para melhor resultado na farmacoterapia, sempre que necessário, solicitar 

exames laboratoriais no que concerne a sua competência; 

 Fazer a analise de exames clínico-laboratoriais do paciente, como meio 

instrumental na individualização da farmacoterapia;  

 Através de informações de a farmacocinética clínica fazer o 

monitoramento dos níveis terapêuticos de fármacos;  
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 Estabelecer parâmetros de ordem bioquímica e fisiológica do paciente, 

com o intuito de acompanhar a farmacoterapia e rastrear a saúde da 

pessoa;  

 Desenvolver a prevenção, identificação, avaliação e intervenção nas 

incidências relativas aos fármacos e aos problemas que surgem quanto à 

farmacoterapia;  

 Prover a identificação, avaliação e intervenção nas interações 

medicamentosas indesejadas e que possuam significância clínica; 

 Criar o planejamento de cuidado farmacêutico do paciente e interagir com 

o mesmo ou profissionais da equipe de saúde para que as ações de 

cuidado se concretizem;  

 As intervenções farmacêuticas devem ser prestadas e registradas, bem 

como interagir com o paciente, a família, cuidadores e sociedade; 

 Devem-se fazer avaliações constantes das intervenções farmacêuticas 

prestadas a fim de levantar indicadores para a qualidade dos serviços 

clínicos prestados;  

 Administrar a indicação de fármacos ao paciente, respeitando-se o limite 

de sua atuação prescritiva; 

 Atuar junto aos pacientes, orientando-os, bem como os cuidadores e 

integrantes da equipe de saúde quanto à forma de administrar os fármacos 

prescritos, registrando sempre essas ações quando necessário; 

 Desenvolver o quadro evolutivo farmacêutico e o registro no prontuário do 

paciente; 

 Fazer um rol atualizado e conciliando os medicamentos em uso pelo 

paciente nos processos de admissão, transferência e alta entre os serviços 

e quanto à atenção direcionada a saúde;  

 Apoiar o paciente, aos cuidadores, à família e à comunidade com relação 

a informações necessárias ao autocuidado, bem como o manejo adequado 

nos problemas de saúde que apresentem limitações;  

 Estar sempre acompanhando e avaliando o quadro clínico do paciente, 

quanto à correta adesão ao tratamento e na realização de ações para que 

o mesmo aconteça; 
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 Fazer rastreamento em saúde, baseando-se nas evidências técnico-

científicas e que estejam de acordo com as políticas ou programas de 

saúde vigentes. 

Além das atribuições descritas, o farmacêutico deve estar preparado para 

atuar na atenção farmacêutica que se relaciona a educação em saúde, de forma a 

orientar, dispensar, atender e acompanhar, por meio de registros sistemáticos 

quanto às atividades desenvolvidas, bem como com constante mensuração e 

avaliação dos procedimentos farmacêuticos e resultados. Quando o profissional atua 

de forma educativa, propõe ao paciente a condição de estar informado 

principalmente quanto à automedicação e os possíveis problemas relacionados a 

ela, com o propósito de prevenção, promoção da saúde e redução da 

morbimortalidade relacionada aos fármacos (VIEIRA, 2007). 

O Art. 8º da Resolução no 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF) 

regulamenta as atribuições do farmacêutico no que se refere à comunicação e 

educação em saúde, com a seguinte pauta: desenvolver procedimento de forma 

adequada quanto à comunicação aos pacientes, cuidadores, família, equipe de 

saúde e sociedade, onde pode utilizar-se dos meios de comunicação de massa; dar 

informações precisas quanto aos fármacos para a equipe de saúde; proceder a 

informações educativas aos pacientes, a família, os cuidadores e a sociedade sobre 

temas direcionados a saúde, ao uso racional de fármacos e a outras tecnologias em 

saúde (CFF, 2013).  

É fundamental que o farmacêutico atue na prevenção de automedicações e 

dos efeitos que tais ações podem causar ao organismo dos pacientes dependendo 

do medicamento utilizado; fazer e atuar em programas educativos para grupos de 

pacientes; criar meios e materiais educativos relacionados à promoção, proteção e 

recuperação da saúde, como forma de prevenir as patologias e outros problemas 

relacionados; promover o processo de formação e desenvolvimento profissional de 

farmacêuticos; e estar integrado na participação e desenvolvimento de programas de 

treinamento e educação continuada dos recursos humanos na área da saúde (CFF, 

2013). 

Segundo Vieira (2007), pode-se afirmar que a melhoria da saúde do paciente 

integra quatro categorias de ação do farmacêutico, dentro do disposto pela 

Organização Mundial da Saúde, sendo: tem que acompanhar o paciente e promover 
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a educação com informações precisas e a importância para que utilize fármacos 

prescritos, tomando o devido cuidado com a automedicação; avaliar os fatores de 

risco na automedicação e na interação medicamentosa; promover ações de saúde e 

bem-estar do paciente; e fazer controle preventivo das patologias.  

Ainda dentro dos parâmetros da Organização Mundial da Saúde, na 

promoção da saúde têm-se ações de suporte aos serviços de saúde, tais como a 

prevenção clínica; o acompanhamento e publicação de informes em saúde pública; 

e dar suporte para que as pessoas utilizem medicamentos racionalmente, com a 

devida orientação de um profissional, médico ou farmacêutico (VIEIRA, 2007). 
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3 ESTRATÉGIAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NA 

AUTOMEDICAÇÃO 

 

Segundo Castro (2000), a responsabilidade e iniciativa de esclarecimento 

quanto ao uso de medicamentos, bem como a tendência de uso racional pelos 

pacientes é uma função do Serviço de Farmácia e das equipes que o integram, 

conforme as atribuições intrínsecas regulamentadas em lei e que foram 

apresentadas neste estudo. 

A terapêutica eficaz e segura quanto à automedicação tem como primeiro 

passo o conhecimento integral do processo produtivo do medicamento, onde o 

farmacêutico tem condições de orientar de forma adequada quanto aos perfis 

quantitativos e qualitativos, detalhamento, fornecimento e consumo, prescrevendo 

dentro de padrões implementados com as normas para a adequação de uso de 

fármacos e de avaliação da qualidade da assistência farmacêutica prestada. Sem 

tais informações, impossibilita-se a intervenção farmacêutica ou mesmo o uso de 

medicamentos por conta e risco do paciente, que pode vir a agravar mais ainda o 

seu estado de saúde (CASTRO, 2000). 

3.1 FARMÁCIA CLÍNICA 

A partir da década de 60, nos Estados Unidos surgiu a Farmácia Clinica, de 

início no meio hospitalar e atualmente se refere ao farmacêutico que atua no uso 

racional de farmacológicos, atuando na promoção do cuidado a saúde do paciente, 

no planejamento da farmacopeia e na prevenção de patologias para que haja a 

saúde, o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas (CRF-SP, 2015).  

Houve necessidade de expansão da função do farmacêutico com a inclusão 

de atividades clínicas devido ao aumento da população, bem como das 

epidemiologias que foram surgindo no meio social, elevando-se assim, a 

morbimortalidade relativa às patologias e o agravamento da atenção à saúde, em 

que o perfil do profissional farmacêutico passou para um ser atuante nas unidades 

de saúde, principalmente com a origem de políticas como o Programa Saúde da 

Família (PSF), que necessita deste na equipe de atuação junto à comunidade (CFF, 

2013). 
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Estudos recentes comprovam que as intervenções farmacêuticas nas 

unidades de saúde ou mesmo nas farmácias têm reduzido os custos, além de haver 

aumento da qualidade no cuidado dispensado ao paciente e como forma de prover 

segurança quanto à terapia medicamentosa, prevenindo-se o uso indiscriminado de 

medicamentos por conta do usuário. A identificação e prevenção de erros no uso 

descontrolado de medicamentos podem ser controladas por meio do farmacêutico 

clínico, quando este revisa, prescreve e acompanha a farmacoterapia do paciente 

(ANGONESI; SEVALHO, 2010). 

A principal atividade do farmacêutico clínico é a prescrição médica devido ao 

conhecimento clínico do paciente, pois se consegue fazer uma análise de seu 

quadro de saúde e com a prescrição médica atuar nos seguintes casos, nas 

unidades de saúde: 

 Sugerir ao profissional médico a utilização de medicamento similar quando 

não há o medicamento constante da relação padronizada na unidade de 

saúde e caso não haja possibilidade, orientar a compra do fármaco para a 

farmacoterapia necessária; 

 Intervir quando não há farmacêutica na unidade ou a mesma esteja sendo 

feita de forma inadequada a administração;  

 Encontrar administração inadequada àquela prescrita pelo profissional 

médico;  

 A administração de dosagem inexistente, acima ou abaixo do que foi 

prescrito para o medicamento;  

 A frequência errada na administração do fármaco; 

 A administração não esteja de acordo com o que está descrito em 

literatura;  

 Analisar diluentes e embalagens, quando estejam inadequados ao uso ou 

incompatíveis com o fármaco prescrito; 

 Haver incompatibilidade entre fármacos;  

 Quando acontecer de dois ou mais medicamentos serem prescritos e 

tenham a mesma ação farmacológica, ou mesmo a medicação ilegível ou 

descrita de forma incompleta;  
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 Atentar a outras inconformidades que haja necessidade de esclarecimento 

junto à equipe de saúde ou mesmo ao paciente, acompanhantes e 

familiares (ANGONESI; SEVALHO, 2010).  

Além das orientações acima, as intervenções farmacêuticas trazem inúmeros 

benefícios na farmácia clínica junto às unidades de saúde, principalmente na 

atuação junto à equipe interdisciplinar, a integração com o paciente e o histórico de 

uso habitual de medicamentos prescritos ou por conta própria na automedicação, 

promovendo a informação sobre medicamentos, com informações específicas de 

dosagens tais como na insuficiência renal, idade ou peso, informações de toxicologia 

e farmacologia, meios de administração e substituição, ou ainda, qualquer outra 

dúvida sobre uso de fármacos. A prioridade nas Intervenções farmacêuticas é a 

obtenção do uso correto e seguro dos fármacos (ANGONESI; SEVALHO, 2010). 

3.2 FARMACOVIGILÂNCIA 

De acordo com Castro (2000), a definição de farmacovigilância tem 

abrangência na forma de identificar e avaliar os efeitos de uso, agudo e crônico, das 

farmacoterapia em um grupo ou mesmo subgrupo da população de pacientes que se 

expõem a tratamentos específicos ou mesmo a certas patologias. A 

farmacovigilância tem como principal preocupação o estudo das reações adversas 

aos medicamentos (RAM).  

As RAM podem ser monitoradas de duas formas: através de pesquisas 

epidemiológicas clássicas, descritivas ou analíticas, que apresentem essencialmente 

estudos de coorte e caso-controle; e através de método de notificação espontânea, 

sendo este o formato mais utilizado no sistema de saúde brasileiro. A notificação 

espontânea é necessária na identificação das RAM, nos casos novos ou mesmo 

inusitados, pois os conjuntos de dados populacionais possuem condições de 

fornecimento de tendências seculares (CASTRO, 2000). 

Para Modesto et al. (2015), as RAM são objeto de pesquisa da 

farmacovigilância, que é uma ciência originada devido a necessidade de 

monitoramento intensivo dos fármacos, com a inserção destes no mercado, entre 

outras atividades relacionadas a promoção da saúde e segurança do paciente. A 

notificação espontânea feita pelos profissionais de saúde, que interagem 
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diretamente no dia a dia de prescrição, dispensação e administração de fármacos, 

que é um recurso efetivo para identificar precocemente as RAM raras e inesperadas, 

que vem gerar sinais de alerta para os órgãos regulatórios. Porém, entre os desafios 

tem-se a dificuldade dos profissionais no reconhecimento das RAM e a necessidade 

de fazer a notificação espontânea na rotina de trabalho. Uma média de 6% de todas 

as RAM é realmente notificada aos órgãos públicos, em que a falta de conhecimento 

sobre do que se trata uma RAM e o impacto decorrente, bem como a importância da 

notificação de como proceder, a falta de tempo no preenchimento de documentos 

necessários, falta de percepção e compreensão dos incidentes e insegurança de 

receber punições, estão entre as causas encontradas de não notificações.  

Atualmente, com a regulamentação da Portaria no 529/2013 do Ministério da 

Saúde, que instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o 

objetivo de fortalecer e implementar o cuidado com os paciente nas unidades de 

saúde, também é um meio de favorecimento do uso da farmacovigilância em saúde, 

da constante observação e prática de notificação espontânea (BRASIL, 2013).  

Desta forma, ter o hábito de fazer a notificação espontânea quando 

necessária, que é uma ferramenta contemplada nas competências do farmacêutico 

voltado à segurança do paciente, deve ser encorajada na análise, sistematização e 

aprendizado por meio da cultura de segurança nas instituições de saúde, bem como 

daqueles profissionais que atuam na educação e formação de novos profissionais 

dessa área (MODESTO et al., 2015). 

3.3 EDUCAÇÃO EM SAÚDE 

A atribuição determinada ao farmacêutico para integrar a educação em saúde 

é prevista nos comunicados da Organização Mundial da saúde e também no Art. 8º 

da Resolução no 585/2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF), que estabelece 

as atribuições do farmacêutico no que se refere à comunicação e educação em 

saúde, conforme foi apresentado no capítulo anterior deste estudo (CFF, 2013). 

De acordo com Lorandi (2003), o farmacêutico tem de envolver-se em 

campanhas pelo uso racional de fármacos para que a população deixe de visualizá-

los como bens de consumo e no cuidado com a automedicação sem orientação de 

profissional competente. Visão esta motivada pela própria cultura brasileira e as 
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diferenças nos graus de desenvolvimento, quando se compara com países 

desenvolvidos. 

A educação em saúde farmacêutica é bastante ampla, que contempla as 

informações de cunho científico reconhecidos na comunidade, a discussão e 

isenção de preconceitos dos procedimentos de assistência farmacêutica, como um 

direito de todo cidadão e que não pode haver alienação. Assim, o homem que passa 

por um processo educativo tem condições de mudar a sua forma de agir, 

principalmente quanto à racionalização de medicamentos e o apoio profissional na 

instrução e prescrição correta que deve ser administrada (LORANDI, 2003). 

Para Vinholes et al. (2009), a educação em saúde tem a intenção de provocar 

a modificação no comportamento do indivíduo, enquanto que a promoção em saúde 

gera modificação no comportamento organizacional de forma suficiente para o 

benefício e abrangência a saúde de classes inferiores da  população brasileira. 

Assim, a educação em saúde é um componente da promoção de saúde, contudo, 

sendo mais específica e tem por finalidade formar indivíduos conscientes dos fatores 

que o ajudarão a manutenção e prevenção da boa saúde.  

A informação quanto ao uso correto de medicamentos é um fator necessário 

da educação em saúde, além de outros apontamentos que podem ser desenvolvidos 

pela assistência farmacêutica, pois educar consiste em procedimentos que venham 

contribuir com a mudança de atitude e de conduta dos indivíduos. Através do 

processo educativo consegue-se prover as pessoas de pressupostos e concepções 

corretas quanto ao uso de medicamentos (VINHOLES et al., 2009). 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A automedicação foi apresentada neste estudo, alcançando-se assim, os 

objetivos traçados, percebendo-se a importância do farmacêutico na orientação da 

população quanto aos riscos dessa prática de medicar-se por conta própria que 

pode vir a causar agravamento de doenças ou mesmo a morte. 

A assistência farmacêutica é fundamental na intervenção de uso inadequado 

de fármacos, onde o farmacêutico além de atuar na prescrição e dispensação, tem 

que utilizar-se da farmácia clínica, farmacovigilância e a educação em saúde, 

contribuindo para a melhoria da saúde dos pacientes. 

O farmacêutico clínico possui como principal atividade a prescrição médica 

devido ao conhecimento clínico do paciente, tendo-se condições de fazer uma 

análise de seu quadro de saúde. Além disso, a farmácia clínica nas unidades de 

saúde ou mesmo nas farmácias reduzem consideravelmente os custos com 

consultas médicas de problemas simples ou leves, onde há aumento da qualidade 

no cuidado dispensado ao paciente e como forma de prover segurança quanto à 

terapia medicamentosa, acontecendo à prevenção do uso irracional de 

medicamentos por conta do usuário.  

Outra ferramenta importante na atuação farmacêutica é a farmacovigilância 

na identificação e avaliação dos efeitos de uso, agudo e crônico, das farmacoterapia 

em um grupo ou mesmo subgrupo da população de pacientes que se expõem a 

tratamentos específicos ou mesmo a certas patologias, tendo-se como fator principal 

de estudo as reações adversas aos medicamentos.  Estas podem ser monitoradas 

com pesquisas epidemiológicas clássicas, descritivas ou analíticas, que apresentem 

essencialmente estudos de coorte e caso-controle; ou com a notificação espontânea 

nos casos novos ou mesmo de forma inusitada. 

O uso irracional de fármacos indicados por pessoas leigas ou mesmo por 

conta própria é uma prática comum e está inserida na cultura brasileira, onde o 

farmacêutico precisa atuar nas equipes de saúde, utilizando-se da educação em 

saúde para orientar e auxiliar os profissionais da saúde, bem como na qualificação 

de outros profissionais farmacêuticos para atuarem de forma correta quanto ao uso 

racional de medicamentos. 
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Conclui-se que o farmacêutico precisa intervir com ações concretas para que 

o uso racional dos medicamentos aconteça e a sociedade consiga mudar seus 

hábitos de automedicação sem a orientação de profissional, que assim, haverá 

melhoria na saúde dos brasileiros e qualidade de vida. 
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