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ANÁLISES DAS PRESCRIÇÕES DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS 

DISPENSADOS EM UMA DROGARIA DO MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU 

 

1 RESUMO 

Os medicamentos controlados são substâncias que agem no Sistema Nervoso 

Central podendo causar dependência física ou psíquica. De acordo com a legislação 

as prescrições de medicamentos devem ser realizadas por um profissional 

habilitado, preocupado em cumprir a legislação vigente, para evitar sérios problemas 

relacionados à saúde do paciente, para reduzir os erros de medicação e ter uma 

assistência a saúde melhor e mais segura. Os erros de prescrições causam uma 

inefetividade e uma demora para o inicio do tratamento do paciente, podem ocorrer 

erros de medicação no momento da dispensação e da administração do 

medicamento afetando à saúde dos pacientes. Os erros podem ser múltiplos, como 

exemplo, ilegibilidade, ausência de dados na prescrição e dosagem incorreta. A 

presença do profissional farmacêutico, no âmbito da saúde para fazer a análise dos 

receituários e uma dispensação correta se faz essencial, o que também reduz a 

automedicação. O estudo descreve e analisa os erros de prescrições de 

medicamentos controlados.  O objetivo do presente trabalho é analisar os possíveis 

erros de prescrições. Para essa pesquisa realizou levantamento de receituários que 

serão dispensados em uma drogaria e análise dos mesmos. 

2 INTRODUÇÃO 

Após o ano de 1940, alguns fármacos trouxeram à sociedade novas 

possibilidades de cura para algumas doenças infecciosas e outras até fatais, 

reduzindo a morbidade e a mortalidade ao longo do século XIX. Com inovações nas 

pesquisas, juntamente com sua promoção comercial, a sociedade passou a 

acreditar no poder dos medicamentos (MELO; RIBEIRO; STORPIRTS, 2006). 

O medicamento tem se convertido em um importante elemento na 

recuperação e garantia da qualidade de vida, no entanto, há riscos evitáveis 

associados a seu uso (LEITE; VIEIRA; VEBER, 2008). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), no ano de 1985, convocou uma 

importante conferência sobre o Uso Racional de Medicamentos, os fatores 

apontados compreendem a prescrição apropriada, a disponibilidade e preços 

acessíveis dos medicamentos, dispensação de forma adequada, consumo de doses, 



período e intervalos dos medicamentos de forma correta e eficaz (VALADÃO et al., 

2009). 

A prescrição de medicamentos é um documento com valor legal, os 

profissionais que prescrevem devem seguir os conceitos gerais e obrigatórios de 

legislação e ética, têm responsabilidade com o paciente e toda a sociedade, sua 

atuação deve ser de forma clara, de fácil linguagem para não deixar dúvidas e nem 

tampouco dificuldades de interpretação (DAMMENHAIN, 2010). 

A dispensação de medicamentos é ato privativo do farmacêutico, não deve 

ocorrer na sua ausência. De acordo com o artigo 42 da RDC n° 44 de 2009, 

somente o farmacêutico deve dar ao usuário toda informação e orientação 

necessária sobre o uso dos medicamentos. O farmacêutico deve avaliar a prescrição 

quanto a: legibilidade e ausência de rasuras, identificação do usuário, identificação 

do medicamento, concentração, dosagem, forma farmacêutica e quantidade, 

posologia e tempo de tratamento, local e data de emissão, assinatura e identificação 

do prescritor com o número de registro no respectivo Conselho Regional, com isso 

prevenindo possíveis erros. O farmacêutico deve realizar as intervenções caso 

encontre irregularidades, isso deve ocorrer por meios de contato com o prescritor 

e/ou equipe de profissionais de saúde, visando sempre a melhoria de qualidade de 

vida do paciente (ANVISA, 2012). 

As prescrições emitidas de formas corretas diminuem a porcentagem de 

erros e inefetividade da farmacoterapia, diante do apresentado o trabalho se justifica 

pela necessidade de apontar os principais erros encontrados nas prescrições e 

assim propor medidas educativas visando à diminuição das irregularidades. 

3 OBJETIVOS 

Avaliar os descumprimentos legais presentes nas prescrições e os erros que 

podem acometer a farmacoterapia efetiva do paciente 

4 METODOLOGIA 

O presente estudo refere-se a uma pesquisa descritiva, quantitativo e 

transversal. Os dados serão colocados por meio de um levantamento de prescrições 

sujeitas a controle especial dispensadas em uma drogaria do município de Mogi 

Guaçu, visando uma diminuição de erros e uma efetividade no tratamento da  

terapêutica dos pacientes. 

5 DESENVOLVIMENTO 



O trabalho foi realizado em uma drogaria, do tipo sem manipulação ou 

comercial, classificada pela Lei 13.021 de 2014. O estabelecimento está localizado 

no bairro Martinho Prado, da cidade de Mogi Guaçu – SP. De acordo com dados do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), cuja informação do dia 1° de 

Julho de 2014 a cidade possui 146.114 habitantes. 

O presente trabalho analisa todas as prescrições sujeitas a controle especial 

que foram dispensadas na farmácia em estudo, no período de abril a junho de 2015. 

As prescrições de difícil o entendimento foram fotocopiadas, preservando os dados 

do pacientes, e analisadas quanto às diferentes interpretações. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Foram avaliadas 100 prescrições, quanto à ilegibilidade 44% estavam legíveis 

e 56% ilegíveis. A dosagem dos medicamentos 22% não constava nas prescrições e 

78% sim. A posologia dos medicamentos 3% não estava prescrita e 97% sim. A 

duração do tratamento em 18% não tem especificado e 82% sim. A identificação do 

prescritor 21% não tinha e 79% estava em forma de carimbo ou timbrada no 

receituário de forma legal. A data da prescrição 34% não tinha e 66% estava de 

forma correta. O endereço do prescritor ou da instituição 12% não tinha e 88% sim e 

de forma correta. Em 27 prescrições analisadas não constava nenhum erro e estava 

de forma correta e legal, em 26 prescrições constava 1 erro em cada, em 20 

prescrições contavam 2 erros em cada, em 18 prescrições 3 erros, em 6 prescrições 

4 erros, em 3 prescrições 5 erros.  
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