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RESUMO 

É sabido que a dispensação de medicamentos se apresenta como um 
importante elo na obtenção de um bom resultado no cuidado ao usuário dos 
serviços de saúde. Isto porque está cadeia não se baseia na mera entrega de 
medicamentos, mas sim, a outro viés, como um conjunto de informações 
iniciado ainda no consultório médico e, posteriormente, assumido pelo 
farmacêutico, até chegar ao paciente, sendo este o destinatário final dos 
cuidados e orientações prestadas. Tais informações devem se mostrar claras e 
objetivas a fim de que haja total compreensão pelo paciente daquilo que lhe 
fora dispensado. Este trabalho trás uma pesquisa qualitativa e quantitativa 
sobre a conduta dos farmacêuticos no processo de dispensação de 
medicamentos em farmácias, a fim de avaliar o conhecimento desses 
profissionais quanto à prática da dispensação de medicamentos. Levando em 
consideração o nível de conhecimento dos profissionais farmacêuticos 
relativamente à legislação aplicada ao serviço, bem como as dificuldades 
encontradas pelo profissional na sua realização. Para tanto, foi feita uma 
pesquisa de campo, objetivando a coleta de dados na cidade de Governador 
Valadares – local de realização do estudo – com aplicação de questionário aos 
entrevistados. O questionário utilizado é de autopreenchimento, contendo 48 
(quarenta e oito) questões, divididas em dados gerais, conhecimentos e 
condutas. A pesquisa foi realizada em 50 (cinquenta) farmácias da cidade de 
Governador Valadares, Minas Gerais, das quais 39% dos farmacêuticos têm 
idades entre 31 e 40 anos, 65% são do sexo feminino, 49% participam de 
eventos de atualização profissional, 84% apresentam formação generalista. No 
ensaio, entre as dificuldades apontadas no serviço de dispensação, destacam-
se os mecanismos de ação da droga, informações sobre eventuais efeitos 
adversos e possíveis interações medicamentosas. Diante dos resultados, o 
presente estudo evidenciou que a assistência farmacêutica, no que tange ao 
conhecimento e as orientações pertinentes ao processo de dispensação de 
medicamentos, apresenta dificuldades em vários quesitos, demonstrando 
fragilidade na qualidade da própria assistência farmacêutica, notadamente 
porque o conhecimento (aspecto qualitativo) na dispensação de fármacos, 
deve ser estruturado com base técnico-científica, cabendo aos profissionais 
envolvidos, contínua atualização e capacitação. 
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ABSTRACT 

It is well known that drug dispensing is an important link in obtaining a good 
result in the care of health service users. This is because this chain is not based 
on the mere delivery of medicines, but rather on another bias, such as a set of 
information started at the doctor's office and later assumed by the pharmacist, 
until reaching the patient, which is the final recipient of care. and guidance 
provided. Such information must be clear and objective so that the patient fully 
understands what has been dispensed to him. This paper brings a qualitative 
and quantitative research on the conduct of pharmacists in the process of 
dispensing drugs in pharmacies, in order to evaluate the knowledge of these 
professionals regarding the practice of dispensing drugs. Taking into account 
the level of knowledge of pharmaceutical professionals regarding the legislation 
applied to the service, as well as the difficulties encountered by the professional 
in its implementation. Therefore, a field research was carried out, aiming at data 
collection in the city of Governador Valadares - place of the study - with 
questionnaire applied to the interviewees. The self-completed questionnaire 
used contained 48 (forty-eight) questions, divided into general data, knowledge 
and conduct. The survey was conducted in 50 (fifty) pharmacies in the city of 
Governador Valadares, Minas Gerais, of which 39% of pharmacists are 
between 31 and 40 years old, 65% are female, 49% participate in professional 
updating events, 84 % have a generalist background. In the essay, among the 
difficulties pointed out in the dispensing service, we highlight the mechanisms of 
action of the drug, information about possible adverse effects and possible drug 
interactions. Given the results, the present study showed that the 
pharmaceutical care, regarding the knowledge and guidelines pertinent to the 
dispensing process, presents difficulties in several aspects, demonstrating 
weakness in the quality of the pharmaceutical care itself, notably because the 
knowledge (aspect qualitative) in the dispensing of drugs, should be structured 
on a technical-scientific basis, with the professionals involved, continuous 
updating and training. 
Keywords: Pharmacist. Assistance. Health. Patient. Dispensation Search. 
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Introdução  

 

Em meados do ano 1240 farmácia passa a ser uma profissão 

independente da medicina, isso após Frederico II escrever a Carta Magna da 

profissão farmacêutica, descrevendo as habilidades e conhecimentos 

necessários para a realização da prática farmacêutica. Inicialmente, os 



profissionais farmacêuticos eram conhecidos como boticários. (Nascimento, 

2011). 

Conforme estudos de Reis (2013), até o século XIX, os farmacêuticos 

eram responsáveis por todas as etapas relacionadas ao medicamento, 

mantendo, inclusive, um contato muito próximo com os pacientes, a fim de 

acompanhar o uso dos medicamentos. 

Após a segunda Guerra mundial e com o avanço da industrialização, o 

papel do profissional farmacêutico se reduz gradativamente. Os medicamentos, 

que antes eram produzidos manualmente, passam a ser produzidos em larga 

escala e o contato que o farmacêutico mantinha com seus pacientes, diminui 

consideravelmente e o farmacêutico foi perdendo seu lugar para a indústria 

(VIEIRA, 2005). 

Segundo Vieira (2005), nesse período, o paciente fica em segundo 

plano, o objetivo principal, indústria farmacêutica, é a lucratividade. As 

farmácias são transformadas em comércio, sendo um estabelecimento apenas 

para a venda de medicamentos e outros produtos. 

Na busca por resgatar o papel social da farmácia, farmacêuticos norte-

americanos, no ano de 1960, reúnem-se e formam o movimento chamado 

Farmácia Clínica. Essa atividade tinha por escopo inserir o profissional 

farmacêutico nas equipes de saúde, aproximando-os novamente do paciente. 

(Menezez, 2000). 

 A farmácia clínica é hoje uma especialidade da área da saúde que 

descreve as atividades e os serviços dos farmacêuticos clínicos para promover 

o uso racional de medicamentos e derivados. (Baptista, 2008). 

A prática da farmácia clínica chega ao Brasil por volta do ano de 1979, 

como uma tentativa de restabelecer o contato do paciente com o profissional 

farmacêutico. Esse processo é encampado a partir de uma formação de 

farmacêuticos críticos, competentes e capazes de interagir com os demais 

profissionais da saúde e com seus pacientes. Para que isso fosse possível, 

foram propostas mudanças nas instituições de ensino superior, alterando a 



formação de farmacêutico Industrial e Bioquímico para Generalista. (Souza 

&Barros, 2003). 

Nesse contexto, a dispensação afigura-se como o ato do profissional 

farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um pacientes, 

geralmente, como resposta à apresentação de uma prescrição elaborada por 

um profissional autorizado.  

Neste ato, o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso 

adequado do medicamento (ANGONESI, 2008). A dispensação coloca o 

farmacêutico no membro integrante da farmacoterapia por atuar exatamente 

entre a prescrição e a oferta do fármaco ao usuário. 

No plano profissional, o farmacêutico deve transmitir credibilidade e 

confiança ao paciente, sendo fonte de informações seguras e precisas, 

atendendo as necessidades dos usuários.  

Assim, caso o farmacêutico receba uma prescrição que não se mostre 

ilegível, ou que possa causar dúvidas sobre o medicamento que fora prescrito, 

ou ainda, dúvida razoável quanto a sua posologia, o profissional deve contatar 

o prescritor, por quaisquer que sejam os meios de comunicação disponíveis, a 

fim de aclarar a dúvida erigida.  

O farmacêutico não deve realizar a dispensação do medicamento até 

que os problemas evidenciados sejam resolvidos, visando sempre o bem estar 

do paciente e a excelência na atenção farmacêutica prestada. 

A dispensação não deve, sob qualquer hipótese, ser vista apenas uma 

entrega de medicamentos, mas sim um conjunto de informações iniciado com o 

médico, com prosseguimento pelo farmacêutico, a fim de ofertar ao paciente, 

de forma objetiva e clara, as orientações necessárias quanto à correta 

administração do medicamento, o que, por outro lado, torna a compreensão 

das orientações prestadas, uma peça fundamental para assistência em saúde. 

(Pepe & Castro, 2012). 

Com a realização da dispensação de forma correta, contando com 

auxílio do médico e a participação do paciente, é possível conscientizar a 



população e assim promover o uso racional de medicamentos, que é, 

exatamente, um dos objetivos da dispensação(OPAS,2002). 

Atualmente, não raras vezes, as farmácias são vistas simplesmente 

como pontos de comércio de medicamentos. A assistência farmacêutica é 

deixada de lado, levando risco para a saúde dos pacientes. E, a seu turno, ao 

não prestar uma atenção farmacêutica satisfatória, o farmacêutico não contribui 

para uma ressignificação da farmácia, contribuindo para o demérito deste 

importante braço de assistência em saúde. (Ministério da Saúde, 2002). 

No Brasil há aproximadamente 108.243 estabelecimentos 

farmacêuticos que dispensam medicamentos, dos quais, 82.617 são farmácias 

privadas, locais que recebem, diariamente, um número expressivo de pessoas 

que buscam por informações relacionadas a medicamentos. Na hipótese de 

não serem devidamente assistidos, estas informações podem ser propagadas 

de forma incorreta, notadamente devido ao método comercial comumente 

empregado, que visa somente à venda de medicamentos. (Ministério da 

Saúde, 2002). 

Por todo exposto, este estudo propõe uma avaliação do nível de 

conhecimento e das condutas dos farmacêuticos que atuam nas farmácias de 

Governador Valadares/MG, a fim de verificar se estes profissionais estão 

preparados para a realização da dispensação de forma correta, garantindo o 

bem estar da população e promovendo o uso racional de medicamentos.  

 

Casuística e Métodos 

 

No ensaio, foi realizado um estudo do tipo descritivo com farmacêuticos 

atuantes em farmácias na cidade de Governador Valadares/MG.  

Para a coleta de dados, foi utilizado um questionário para avaliar o 

conhecimento do profissional farmacêutico na dispensação em farmácias. O 

questionário estruturado foi de autopreenchimento, contendo 48 questões 

abordando os seguintes tópicos: dados gerais, conhecimentos específicos e 

condutas. Com este propósito, fez-se o questionário como instrumento de 

coleta cedido pelo professor Doutor Tiago Marques dos Reis. 



Estima-se que em Governador Valadares tenha aproximadamente 120 

farmácias das quais 86 foram visitadas. A coleta foi realizada pelos próprios 

pesquisadores. 

Para que a farmácia participasse do estudo, foram seguidos alguns 

critérios, como o consentimento do proprietário para a realização da entrevista, 

presença do farmacêutico no momento em que a farmácia foi visitada, e, 

aceitação do profissional em participar do estudo. Foram adotados, também, 

critérios de exclusão, as farmácias que fossem visitadas por mais de uma vez, 

seja por motivo de estarem fechadas, ou pela ausência do proprietário para 

autorizar a coleta de dados, e ainda, as situações em que o farmacêutico 

estava ausente ou, mesmo presente, não aceitava participar do ensaio, mesmo 

após uma segunda visita, foram excluídas. 

Os dados foram tabulados usando a Microsoft Office Excel 2010, 

versão 14.0.4760.1000 (32 bits), realizou-se a inserção das informações 

obtidas por duplicata. Os dados foram analisados com estatística descritiva, e, 

apresentados na forma de gráficos e tabelas por meio de medias e frequências 

relativas e absolutas. 

 
Resultados e Discussão  

 
Das 86 farmácias visitadas, 36 foram eliminadas pelos motivos 

apresentados na figura 1. Das que participaram do estudo, a tabela 1 

apresenta dados sobre o perfil dos farmacêuticos. 

 

Figura 1: Estabelecimentos Farmacêuticos. 

De acordo com o que é estabelecido pelo Conselho Federal de 

Farmácia, o farmacêutico só pode se ausentar de seu ambiente de trabalho 

por, no máximo, 2 horas, a não ser que ele tenha comunicado ao conselho o 

motivo de sua ausência. 

Durante a coleta de dados, percebeu-se que essa não é a realidade em 

algumas farmácias de Governador Valadares, visto que, durante a realização 

da pesquisa, 36 farmácias foram eliminadas e, dentre estas, 16 o foram pela 



ausência do farmacêutico. Fato relevante, notadamente em razão de, 

atualmente, ter aumentado a incidência de fiscalização, demonstrando que 

ainda há muito que ser melhorado neste quesito. 

Várias foram as justificativas para não participar da pesquisa, as mais 

citadas foram de que o farmacêutico estava muito ocupado com atividades 

burocráticas, ainda que estivesse sozinho no balcão, reforçando assim a 

realidade enfrentada pelo farmacêutico em seu dia a dia, onde acaba por ficar 

sobrecarregado de atividades de ordem administrativa, não tendo tempo de 

atender as necessidades de seus clientes. 

 

Tabela 1: Perfil dos Farmacêuticos  

Características      Farmacêuticos  Nº N(%) 

Faixa etária     

 Até 30 anos  15 30% 

 31-40 anos  20 40% 

 Acima de 40anos  06 12% 

 NR 09 18% 

    

Atividades realizadas após 

Graduação  
   

 Congressos e cursos de curta 

duração 
26 52% 

 Aprimoramento 09 18% 

 Especialização 19 36% 

 Mestrado/Doutorado 00 00 

 Outro  06 12% 

 Nenhum 10 20% 

Tempo em que trabalha na 

empresa como 

Farmacêutico 

   

 Menos de 02 anos 03 06% 

 02- 03 anos  05 10% 

 03- 04 anos  04 08% 

 Mais de 05 anos  38 76% 

 

 

Observou-se que 40% dos farmacêuticos entrevistados têm idades 

entre 31 e 40 anos, e mais da metade (52%), realizaram algum tipo de 

atividade de atualização profissional, um dado expressivo e relevante nas 

condutas e na assistência farmacêutica. 



Tabela 2.instituição de ensino e comissionamento 

Instituição em que conclui a Graduação Publica  Privada  NR 

 12% 84% 4% 

Comissionamento de vendas  Recebem  Não recebem NR 

 18% 74% 8% 

NR(não responderam) 

Dentre os entrevistados, 84% se graduaram em Instituição particulares, 

12% em instituição pública, e 4 % não responderam onde se graduaram. Sobre 

a existência de comissão nas vendas, 74% dos entrevistados relataram não 

receber comissão sobre as vendas, enquanto 18% afirmam receber, e 8% não 

responderam. 

Outra situação abordada foi sobre o recebimento de algum benefício 

profissional, onde 62% afirmaram não receber, enquanto 18% receberam 

benefícios, e 20% não responderam. 

 

Figura 2: Formação Curricular  
  
_____________________________________________________________________
_ 
 
Generalista 82%       Industrial 2%            Bioquímica 8%                 sem habilitação 4% 
 

Nesta perspectiva, vale ressaltar que 82% são farmacêuticos 

generalistas, com foco na promoção e prevenção da saúde dos usuários, com 

visões humanistas, intensificando desta forma, estratégias eficazes na 

dispensação consciente de medicamentos e na adesão ao tratamento 

prescrito, gerando desta forma, qualidade na assistência farmacêutica. 

Na área do conhecimento, o estudo demonstrou que 26% dos 

entrevistados participaram de congressos e cursos, e que 19% dos 

entrevistados apresentam especialização lato sensu. Tais atributos são 

relevantes para a categoria profissional, uma vez que a aquisição de 



conhecimentos aprimora as competências e habilidades humanas conforme a 

tabela 1. 

Tabela 3 

Orientações fornecidas durante a Dispensação 

Interação medicamentosa  35% 

Posologia 48% 

Reações adversas  36% 

 

Durante a dispensação de medicamentos, é fundamental a prestação 

de informações acerca dos efeitos farmacológicos e interações com outros 

fármacos. Considerando as orientações inerentes a interação medicamentosa, 

35% dos participantes revelaram que têm o cuidado de orientar, uma vez que 

muitos pacientes possuem outras patologias de base.  

Quanto à posologia e reações adversas, 48% e 36%, respectivamente, 

disseram que informam ao paciente, sendo certo que tais orientações são vitais 

para a eficácia do medicamento e a sua adesão ao tratamento. 

Tabela 4 

Dificuldades enfrentadas durante o tratamento 

Interação Medicamentosa  10% 

Reações adversas  12% 

 

O conhecimento sobre os mecanismo de ação dos fármacos é um 

instrumento fundamental no processo de dispensação, o estudo demonstrou 

que 12% dos profissionais têm dificuldades em orientar os pacientes sobre o 

respectivo assunto. Contudo, essa dificuldade está atribuída à falta de 

atividades de aperfeiçoamento e reciclagem após a graduação, foi o que 

revelou 15% dos entrevistados como mostra a tabela 3. 



No que se refere às condutas farmacêuticas, 50% disseram que 

recebem o paciente, analisam a prescrição, perguntam sobre os medicamentos 

que o indivíduo utiliza, e sobre a existência de eventuais alergias.  

Estudos apontam que tal conduta é a mais adequada e pertinente, 

saber quais os outros fármacos que o indivíduo faz uso, é extremamente 

importante, pois a interação medicamentosa influencia na ação de outros 

fármacos, podendo produzir efeitos adversos importantes no indivíduo, 

diminuindo a sua ação farmacológica. 

A atualização profissional é de suma importância, o profissional que 

atualiza seus conhecimentos, aprimora suas habilidades e competências, 

prestando uma assistência farmacêutica resolutiva e eficaz. Neste sentido, o 

estudo pode ser promissor para os futuros profissionais, compreendendo que o 

conhecimento científico é o alicerce para condutas eficazes e resolutivas na 

prática cotidiana. 

No que concerne à interação medicamentosa, o percentual observado 

no estudo, demonstra uma orientação deficiente, pois a interação 

medicamentosa é uma orientação extremamente relevante, que deve ser 

destacada e efetivada na clínica farmacêutica conforme tabela 4. 

Segundo menciona Hartshorn (2006), Interação medicamentosa pode 

ser considerada como um fenômeno que ocorre quando os efeitos de um 

fármaco são modificados devido ao uso concomitante de outro fármaco ou 

alimento. 

Essa interação medicamentosa ocasiona diminuição, anulação ou 

mesmo ampliação dos efeitos dos medicamentos em virtude de seu uso 

simultâneo, podendo acarretar prejuízos na ação farmacológica, diminuindo 

significativamente os efeitos farmacológicos desejados.  

Orientações sobre posologia são essenciais para o uso racional da 

medicação, que se prestada de maneira correta e em tempo hábil, é fator 

decisivo no tratamento das diversas patologias. Nessa levada, nas palavras de 

Paracelsus “todas as substâncias são venenos, não há uma que não seja 



veneno. A posologia correta diferencia o veneno do remédio" 

(KLAASSEN,1985).  

 

Tabela 5 Atenção Farmacêutica  

Conceito de Atenção Farmacêutica  62% acertaram 

Sobre a realização da Atenção 

Farmacêutica  

64% afirmam realizar 

 

Apesar de 64% dos farmacêuticos afirmarem que realizam atenção 

farmacêutica, observamos que isso não acontece visto que somente 62% dos 

farmacêuticos entrevistados acertaram o conceito de atenção farmacêutica. 

Segundo 72% dos entrevistados, essa pratica atrai clientes.50% afirma não 

realizar esse pratica devido a falta de infraestrutura .Tabela 5. 

Tabela 6 Legislação e conduta  

Sobre conduta para aplicações de injetáveis em 

farmácias  

Erros   

62% 

Sobre a Legislação de dispensação de antimicrobianos  24% 

Sobre a legislação de dispensação de medicamentos 

contralados  

24% 

 

Sobre a aplicação de injetáveis em farmácias, constatou-se que 62% 

dos entrevistados não possuem uma conduta correta em relação à aplicação 

de injetáveis. A questão que versava sobre a dispensação de medicamentos 

controlados, 24% dos participantes errou. 24% dos participantes, não possuem 

conhecimento sobre o que determina a legislação acerca da dispensação de 

antimicrobianos. 



No que concerne as orientações que devem ser fornecidas aos 

pacientes no ato da dispensação, 36 % dos participantes fornecem orientações 

inadequadas ao seu paciente, o que pode interferir no tratamento e cuidado à 

saúde prestado. Ainda sobre a conduta farmacêutica, obtiveram-se os 

seguintes dados sobre a frequência em que alguns medicamentos são 

indicados: 

Tabela-7frequência em que os medicamentos são indicados no dia a dia  
Medicamentos Nunca Às 

vezes 
Sempre NR 

Analgésicos e antitérmicos 00 12 38 01 

 Antiácidos, eupépticos e 

enzimas digestivas 
00 23 26 02 

Antibióticos 47 02 01 01 
Antidiabéticos 45 03 00 03 
Antieméticos 12 34 05 00 
Antihelmínticos 16 23 12 00 

Antihipertensivos 45 01 03 02 
Antihistamínicos 

(antagonistas de H1) 
04 22 24 01 

Antiinflamatórios 05 21 23 02 

Antilipêmicos 36 11 03 01 

Laxantes e purgativos 06 33 12 00 

Polivitamínicos 00 18 33 00 

Antigripais 00 12 39 00 

Antitussígenos 02 15 34 00 

Outros:_________________ 02 01 00 00 

 
 

Dentre os medicamentos que são frequentemente indicados pelo 

farmacêutico, destacam-se os antigripais com 78%, os analgésicos e 

antitérmicos, com 76%, antitussígenos, com 68% e polivitamínicos, com 33 % 

de indicação. Houve relato de farmacêuticos que indicam antibióticos. 

Considerações Finais 

Diante dos resultados, o presente estudo evidenciou que o profissional 

farmacêutico, no que tange ao conhecimento e as orientações pertinentes a 



dispensação dos medicamentos, apresenta falhas, tornando a própria 

assistência farmacêutica insuficiente em vários quesitos.  

O estudo demonstra fragilidade na qualidade da assistência 

farmacêutica, uma vez que o processo de dispensação dos fármacos deveria 

ser realizado com conhecimento técnico e cientifico, cabendo aos profissionais 

envolvidos, atualizar seus conhecimentos no respectivo assunto. 

Observou-se que a conduta dos farmacêuticos durante a dispensação 

de medicamentos, não tem se dado da forma correta, visto que muitos indicam 

diversos tipos de medicamento, até mesmo antibióticos, o que não favorece o 

uso racional de medicamentos. 

Na atenção farmacêutica, os participantes da pesquisa demonstraram 

conhecimento teórico adequado para sua realização, mas essa prática não 

acontece de forma adequada, mormente pelo acúmulo de atividades 

burocráticas e falta de infraestrutura em algumas farmácias. 
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