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1 INTRODUÇÃO 

 

Há uma necessidade econômica e de sustentabilidade pela sociedade para implementar 

o uso racional de medicamentos (URM), envolve tanto a sociedade, governos, “marketing” 

propagandista farmacêutico e a assistência farmacêutica com a apropriação de conhecimentos 

e mudanças de comportamento de múltiplos agentes (MOTA et al., 2008). 

A população possui uma cultura do uso irracional de medicamentos, tendo uma 

dificuldade da prática do URM, estando relacionada desproporção de informações, 

precariedades nas decisões clínicas, preço – tempo, incentivos para prescritores e 

dispensadores (atendentes de farmácia), preferências dos prescritores e uso marginal. Deste 

modo, compete às autoridades sanitárias e a assistência farmacêutica, entre outras entidades, 

regular, reduzir e controlar essas falhas que poderão introduzir ineficiências na assistência 

farmacêutica, bem como produzir riscos à vida humana (MOTA et al., 2008). 

Nas ultimas décadas, o “marketing” farmacêutico vem tornando-se uma ameaça à 

sustentabilidade dos sistemas públicos de saúde, levando ao uso desordenado dos 

medicamentos sem um acompanhamento correto dos profissionais de saúde, e assim a maior 

probabilidade de intoxicações medicamentosas nos pacientes, independente da classe social, 

étnica e poder econômico. (LIMA et al., 2008).  
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A população ter acesso a assistência médica e a medicamentos não significa 

obrigatoriamente melhores condições de saúde ou qualidade de vida. Deste acesso podem 

resultar maus hábitos prescritivos, falhas na dispensação de medicamentos e automedicação, 

todos inadequados e que podem levar a tratamentos ineficazes e pouco seguros, deste modo a 

importância do profissional farmacêutico frente aos órgãos de saúde para realizar a assistência 

farmacêutica de forma a alicerçar com informações no ato da dispensação dos medicamentos 

é cada vez mais evidente (LIMA et al., 2008; RIBEIRO et al., 2013).  

O consumo excessivo de medicamentos, para aliviar os sintomas ou curar algum tipo 

de patologia, pode ocasionar efeitos adversos, como reações alérgicas, dependência, 

resistência, envenenamento, complicações hepáticas e hematológicas, além de também 

mascarar uma determinada doença já existente, causar interações medicamentosas, minimizar 

temporariamente os sintomas e, até mesmo, agravar a doença, tornando-a crônica. A 

utilização não racional de medicamentos é prática comum na sociedade brasileira e tem 

acarretado preocupações relacionadas a sérios problemas de saúde pública. Isso fica evidente 

pela divulgação de altos índices de intoxicação fornecidos pelo Sistema Nacional de 

Informações Tóxico – Farmacológicas – SINITOX, que registrou mais de 29.181 casos de 

intoxicação humana por medicamentos no ano de 2011 no Brasil, representando quase 30% 

dos casos registrados (Camargo et al., 2014). 

Tendo como objetivo fazer uma analise da sociedade frente à sustentabilidade com o 

uso racional de medicamentos alicerçado na assistência farmacêutica para uma melhor 

qualidade da vida da população brasileira. 

 

2 METODOLOGIA  

Esse trabalho surgiu como obra da inquietação com o alto grau de medicalização da 

sociedade brasileira, embasada com dados disponibilizados na literatura, artigos de uso 

racional de medicamentos, sustentabilidade e assistência farmacêutica. Deste modo, como 

alvo a apresentar concepções e discussões sobre a temática medicação e sobre alguns aspectos 

relacionados à utilização não racional de medicamentos, esta prática é uma temática que deve 

ser discutida tendo como apoio conhecimentos e referenciais bibliográficos, numa perspectiva 

de promover Educação para a saúde. 

 

 

 

 



 

3 DISCUSSÕES 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (1985) pode ser considerado uso racional 

de medicamentos quando “os pacientes recebem medicamentos apropriados para sua 

situação clínica, nas doses que satisfaçam as necessidades individuais, por um período 

adequado e ao menor custo possível para eles e sua comunidade”, com toda anamnese correta 

do paciente, desde o risco e beneficio deste tratamento. Com esta definição, há necessidade de 

um maior aprimoramento do profissional farmacêutico para atuar frente ao uso não racional 

de medicamentos pela população.  

Segundo Barros et al. (1995), pelo menos 35 % dos medicamentos adquiridos no 

Brasil, são feitos através de automedicação. O baixo poder aquisitivo da população e a 

precariedade dos serviços de saúde contrastam com a facilidade de se obter medicamentos, 

sem pagamento de consulta e sem receita médica em qualquer farmácia, onde, não raro, se 

encontra o estímulo do balconista interessado em ganhar uma comissão pela venda. Porém 

esta prática também é comum entre as camadas mais privilegiadas da sociedade, uma vez que 

se dá pela herança cultural, de forma instintiva sem qualquer base racional, pela facilidade de 

acesso, dentre outros (AQUINO, 2008). 

A definição de Assistência Farmacêutica, proposta pela Organização Mundial da 

Saúde apresenta a "assistência farmacêutica como um grupo de serviços e atividades 

relacionados com o medicamento, destinados a apoiar as ações da saúde que demanda a 

comunidade, os quais devem ser efetivados através da entrega expedita e oportuna dos 

medicamentos a pacientes hospitalizados e ambulatoriais, garantindo os critérios de 

qualidade na farmacoterapia" (Brum 2008). Deste modo, o profissional farmacêutico, deverá 

ajudar o paciente, esclarecendo todas as duvidas, possíveis efeitos colaterais e adversos neste 

individuo durante a dispensação do medicamento.  

A Promoção da Saúde, segundo a Carta de Ottawa, contempla 5 amplos campos de 

ação: implementação de políticas públicas saudáveis, criação de ambientes saudáveis, 

capacitação da comunidade, desenvolvimento de habilidades individuais e coletivas e 

reorientação de serviços de saúde. Assim a sociedade, sendo mais sustentável no modo de 

utilização dos medicamentos, consequentemente, terá um uso racional de medicamentos, com 

mais acesso a informação através da assistência farmacêutica. 

A necessidade pela indústria farmacêutica de aumentar seu mercado consumidor faz 

com que a inquietação comum das crianças se torne hiperatividade, com que para os 

adolescentes conseguirem de horas de estudo eles sempre devem tomar anfetaminas, que um 

adulto jovem não precisa enfrentar seus problemas, existem antidepressivos e que os homens 



 

com mais idade ainda podem ser extremamente sexualmente ativos com os estimulantes. As 

propagandas indicam que bem-estar e felicidade são oferecidos por meio de produtos 

sintéticos ou naturais, através de cápsulas e comprimidos. 

O uso não racional de medicamentos é um problema de saúde pública, com grandes 

consequências econômicas. Os problemas com as prescrições vão desde a sobreprescrição, de 

dose, tratamento e quantidade dispensada, a prescrição incorreta, a prescrição múltipla, mais 

de um medicamento onde somente um já bastaria, entre outros tantos fatores. Para o 

Ministério da Saúde, a escolha racional proporciona mais garantia de benefício terapêutico 

(eficácia e segurança) a menor custo. Em plano nacional, condutas racionais acarretam 

consequências positivas sobre mortalidade, morbidade e qualidade de vida da população, 

aumentando a confiança do usuário na atenção pública à saúde 

No que se refere à qualificação dos serviços farmacêuticos, o Ministério da Saúde 

disponibiliza aos gestores do sistema único de saúde um Sistema Nacional de Gestão da 

Assistência Farmacêutica, que objetiva aperfeiçoar o gerenciamento da Assistência 

Farmacêutica, permitindo melhorar as ações de planejamento, monitoramento e avaliação, 

contribuindo de maneira efetiva na promoção do uso racional de medicamentos.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho, buscou despertar o interesse pela temática associada a sustentabilidade e 

a melhor atuação da assistência farmacêutica frente a sociedade, pelo aumento da expectativa 

de vida o uso de medicamentos está cada vez mais inserido na vida de todos. A respeito das 

concepções saúde/doença, percebemos que há uma falta de informações dos indivíduos, visto 

que está correlacionada a fatores psicológico, econômico, ambiental e político.  

Ao investigarmos a problemática acerca do processo do uso não racional de 

medicamentos, podemos compreender os problemas desencadeadores do processo de 

automedicação. Desse modo, podemos concluir que as atividades propostas, sobre a trilogia 

do uso racional de medicamento, sustentabilidade e a assistência farmacêutica, numa melhor 

promoção da saúde com a intenção de auxiliar, abordando estratégias ao modo de vida mais 

saudável, e assim, propiciando a promoção da saúde da população. 
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