
 

REVISTA CIENTÍFICA ELETRÔNICA DE CIÊNCIAS APLICADAS DA FAIT. n. 1. Maio, 2015. 
 

AUTOMEDICAÇÃO X PRESCRIÇÃO FARMACÊUTICA 
 
 
 

GASPAR, Renata Camargo Vasconcelos 

 
Acadêmica do Curso de Graduação em Farmácia da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

 
MACHADO, Vivian Ferrari Lima Scaranello 

 
Mestre em Ciências Farmacêuticas e Docente da Faculdade de Ciências Sociais e Agrárias de Itapeva 

 
 
 

RESUMO 

 
O uso de medicamentos sem orientação técnica pode ocasionar danos à saúde. Trabalhos científicos 

caracterizaram a automedicação e discutiram suas repercussões, entretanto, pouco conhecimento 

tem sido produzido para relacionar o impacto da indicação farmacêutica ao consumo de 

medicamentos anódinos e as condições de saúde da população. O objetivo deste trabalho foi 

descrever aspectos relevantes da automedicação e da dispensação de medicamentos isentos de 

prescrição, no contexto da prescrição farmacêutica, frente ao advento da legislação, recentemente 

publicada no Brasil e indicar os possíveis benefícios desta prática, através de pesquisa de artigos na 

Biblioteca Virtual em Saúde, livros de atenção farmacêutica, publicações dos Conselhos de Farmácia 

e do Ministério da Saúde e legislações relacionadas. Estudos demonstraram que a prescrição 

farmacêutica representa uma alternativa para automedicação responsável. Há evidências das 

vantagens desta prática em outros países, com reflexos na morbidade e mortalidade da população. 

Considerando a necessidade de estender o alcance dos serviços de saúde, destaca-se a importância 

da prescrição farmacêutica na tentativa de minimizar os riscos da automedição e modernizar a 

capacidade de resolução desses serviços, uma vez que poderá diminuir os custos com atendimentos 

do sistema público de saúde, principalmente quando associado a transtornos autolimitados. 

Palavras-chave: dispensação, indicação farmacêutica, medicamentos isentos de prescrição, uso 

racional de medicamentos. 

Farmácia. 

 
ABSTRACT 

 
The use of medicines without technical orientation may cause damage to the health. Scientific studies 

have characterized the self-medication and discussed its repercussions, however, little knowledge has 
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been produced to link the impact of pharmaceutical prescription consumption anodyne medications 

and health conditions of the population. The objective of this study was to describe relevant aspects of 

self-medication and dispensing of medications-free prescription in context of prescription 

pharmaceutical, facing advent of legislation recently published in Brazil and indicate the possible 
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benefits of this practice, through research articles in the library virtual health in pharmaceutical care of 

books, publications of Boards of Pharmacy and the Ministry of Health and related legislation. Studies 

have shown that pharmaceutical prescription represents an alternative to self-medication. There is 

evidence of the advantages of this practice in other countries, reflected in morbidity and mortality of 

the population. Considering the need to extend the reach of health services, there is the importance of 

prescription pharmaceuticals in order to minimize the risks of self-medication and modernize the 

resolution capacity of these services, as it may reduce the costs of the public system for health, 

particularly when associated with disorders self-limited. 

Key words: dispensation, pharmaceutical indication, medications-free prescription, rational use of 

medicines. 

 
 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

O uso de medicamentos sem orientação técnica pode ocasionar danos à 

saúde, tais como: efeitos indesejáveis, agravamento e mascaramento de doenças, 

interações, dependência, reações alérgicas, resistência bacteriana e até mesmo 

levar a óbito (URBANO et al., 2010). 

 
No Brasil, o comércio varejista de medicamentos está atingindo US$ 22,1 

bilhões anualmente. Existe mais de 65.000 farmácias e drogarias, proporção de 3,3 

estabelecimentos para cada 10.000 habitantes, número três vezes maior que o 

recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS). Consequentemente, essa 

grande disponibilidade de medicamentos pode contribuir para intensificar a prática 

da automedicação irracional (DOMINGUES et al., 2015). 

 
Cerca de um terço das internações hospitalares são decorrentes do uso 

inadequado de medicamentos. Em 2012, de todos os casos de intoxicações 

registradas no Brasil, 27,26% dos casos foram por medicamentos e 21,43% dos 

casos de morte por intoxicações foram relacionados com medicamentos (BRASIL, 

2012a; BRASIL,2012b). 
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Os medicamentos isentos de prescrição (MIP) são aqueles cuja dispensação 

não requer a apresentação de um receituário médico, são também conhecidos como 

anódinos, medicamentos de venda livre ou OTC, do inglês “over the conter”, que a 
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tradução literal é sobre o balcão. São medicamentos mais utilizados na prática da 

automedicação, a fim de amenizar transtornos autolimitados, tais como, analgésicos, 

anti-inflamatórios, antitérmicos, antigripais e antiácidos (GARCEZ et al., 2012). 

 
Neste contexto, os transtornos autolimitados caracterizam-se por problemas 

de saúde de menor grau de complexidade que não exigem um diagnóstico prévio e 

respondem ao tratamento sintomático com MIP, como por exemplo, convém 

mencionar as dores de cabeça, azia, febre, tosse, dores de garganta, congestão 

nasal, entre outros (YAZBEK, 2012). 

 
A indicação farmacêutica, também chamada de consulta farmacêutica, 

consiste no ato pelo qual o farmacêutico se responsabiliza pela seleção de um MIP, 

com o objetivo de aliviar ou resolver um problema de saúde a pedido do paciente, ou 

sua derivação ao médico, quando necessário (CORRER et.al, 2013). 

 
Este procedimento envolve a entrevista com o paciente, para obtenção de 

informações de identificação; sinais e sintomas; medicamentos em uso; problemas 

de saúde e condições especiais, para a análise da situação. Após anamnese, o 

farmacêutico realiza a tomada de decisão para iniciar um tratamento farmacológico 

de forma segura, ou encaminhamento ao médico, de maneira orientada, se 

necessário (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 

2012). 

 
Em outros países, a prescrição farmacêutica ocorre de maneira documentada 

e pode desenvolver-se de forma independente, na qual o farmacêutico atua como 

único responsável pelo desfecho do tratamento proposto, e até mesmo de forma 

dependente, como por exemplo, em hospitais e lares de longa permanência, 

atuando na equipe multiprofissional, na qual o prescritor faz o primeiro diagnóstico e 

o farmacêutico pode modificar ou interromper o tratamento, se julgar necessário 

(EMMERTON et al., 2005). 
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Considerando a importância do registro das informações relacionadas a 

assistência farmacêutica no Brasil e o exercício clínico do profissional neste 

contexto, recentemente foram publicadas algumas legislações que representam um 
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marco para a profissão na conquista de maior espaço nos cuidados a saúde e 

prestação de serviços clínicos a população, dentre as quais cabe destacar a 

Resolução RDC n° 44/09; a Resolução CFF n°585/13 e a Resolução CFF n° 586/13 

(BRASIL, 2009; BRASIL, 2013a; BRASIL, 2013b). 

 
Neste sentido, as legislações vigentes no Brasil e a experiência da prescrição 

farmacêutica em outros países podem contribuir para este cenário, prevendo 

possíveis benefícios para o sistema público de saúde, tais como auxilio nos 

atendimentos, diminuição da automedicação e melhor conscientização da população 

com relação a medicamentos, tratamento de transtornos autolimitados com MIP e 

diminuição de gastos com medicamentos (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013). 

 
Desta forma, o objetivo do trabalho foi descrever aspectos relevantes da 

automedicação e da dispensação de MIP, no contexto da prescrição farmacêutica, 

frente ao advento da legislação no Brasil e indicar os possíveis benefícios dessa 

prática. 

 
 

 
2. MATERIAIS E METODOS 

 

Foi realizada pesquisa de artigos na Biblioteca Virtual em Saúde, livros de 

atenção farmacêutica, publicações dos Conselhos de Farmácia, documentos do 

Ministério da Saúde, Sistema Nacional de Informações Toxico Farmacológicas, 

legislações vigentes e notícias relacionadas para subsidiar a seleção de informações 

relevantes sobre automedicação, dispensação de MIP e prescrição farmacêutica. 

 
 
 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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Desde a proposição do conceito de atenção farmacêutica por Hepler e Strand 

(1990), inúmeros estudos destacaram a necessidade de mudança de paradigmas no 

papel e funções do farmacêutico nas atividades profissionais e estabeleceram a 
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prática, que após propagação por todo o mundo, criou modelos assistenciais, com o 

objetivo de minimizar os problemas de saúde relacionados aos medicamentos e 

obter o máximo de benefício para os pacientes (ANGONESI; RENNÓ, 2011; 

ANDRADE et al., 2013; FUNCHAL et al., 2011). 

 
Trabalhos científicos enfatizaram que a prática comum da automedicação, a 

dificuldade de atendimento médico associada a demora no agendamento das 

consultas e ao atendimento precário, bem como a facilidade no acesso de MIP para 

abrandar transtornos autolimitados contribuem para a utilização irracional de 

medicamentos (CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2009; CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2012). 

 
Oliveira e colaboradores (2015) ressaltaram que os problemas mais 

frequentes da atenção primária no Sistema Único de Saúde são decorrentes dos 

erros de prescrição, problemas com interação medicamentosa, medicamentos em 

doses e horários incorretos e automedicação. Estes fatores estão relacionados a 

carência da assistência farmacêutica, por este motivo, destacam a relevância da 

presença do farmacêutico na participação da equipe de Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) na tentativa de reverter este cenário. 

 
De acordo com Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo 

(2012) a orientação técnica constitui uma importante ferramenta que poderá 

contribuir para a diminuir a automedicação e minimizar suas consequências, com 

reflexos no custo efetividade dos medicamentos e na garantia do acesso de mais um 

serviço para os pacientes. 

 
Desta forma, a viabilização desta atividade constitui a incorporação de uma 

concepção clínica do âmbito farmacêutico, integrada à equipe de saúde e pode 

contribuir para satisfazer a necessidade de um tratamento farmacológico adequado, 

efetivo e seguro através do desenvolvimento de ações centradas no paciente 
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(BISSON, 2007). 
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No que se refere a prática da prescrição farmacêutica, Correr e colaboradores 

(2013) demonstram que em países como Inglaterra, Grã-Bretanha, Estados Unidos, 

Austrália e Reino Unido os farmacêuticos vem atuando de forma efetiva e 

contribuindo para melhoria nos sistemas de saúde. 

 
A partir da experiência em outros países e da necessidade de expandir os 

cuidados a saúde no Brasil, a Resolução CFF n° 586/13 proporcionou a 

regularização da prescrição farmacêutica, que se caracteriza pelo ato de  

documentar o procedimento de indicação nos estabelecimentos farmacêuticos, que 

consiste em identificar o problema de saúde, definir o objetivo terapêutico, selecionar 

a terapia ideal ou outras intervenções, orientar o paciente, avaliar os resultados e 

documentar todo o processo, inclusive com a possibilidade da implantação desta 

prática em consultórios e outros serviços de atenção à saúde. 

 
Neste contexto, a prescrição farmacêutica possibilita maior aproximação do 

farmacêutico com o paciente e permite evidenciar o papel do profissional habilitado 

tecnicamente neste processo, pois a prescrição farmacêutica é realizada no 

momento da consulta farmacêutica. Assim, o paciente pode receber a 

recomendação por escrito, com segurança e qualidade para utilização de MIP. Por 

outro lado, os medicamentos cuja dispensação exigem prescrição médica também 

podem ser prescritos, desde que, condicionado à existência de diagnóstico prévio e 

apenas quando previsto em programas, protocolos, diretrizes ou normas técnicas 

(BRASIL, 2013b). 

 
Diante do exposto, a prescrição farmacêutica tem como expectativa promover 

o uso racional de medicamentos, sendo utilizada como uma ferramenta para diminuir 

a automedicação e proporcionar melhores resultados terapêuticos no tratamento 

com MIP. Além disso pretende contribuir para melhoria do sistema público de saúde, 

a partir da diminuição dos gastos com medicamentos, da sobrecarga médica, dos 

custos com atendimento médico para resolução de transtornos autolimitados e 

acompanhamento clínico dos pacientes crônicos como ação suplementar 
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(CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2013; 

COMUNICAÇÃO, 2013). 
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4. CONCLUSÃO 
 
 

A população de um modo geral é afetada pela prática da automedicação, 

vivenciada por uma série de fatores discutidos. Portanto, ficou evidente a 

importância do papel do farmacêutico com o advento da prescrição farmacêutica, na 

educação, comunicação, conscientização sobre os riscos e no controle da 

comercialização de medicamentos sem receituário médico, na tentativa de reverter 

ou minimizar as consequências da automedicação, contribuindo assim para alcançar 

o uso racional de medicamentos e melhorar as condições de saúde da população. 
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