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1 RESUMO 

Os antimicrobianos constituem uma das mais receitadas classes de medicamentos, 

porem estão entre os que mais são incorretamente usados. Seu uso indiscriminado 

provocou o desenvolvimento de microrganismos resistentes, capazes de sobreviver 

na presença de um antimicrobiano, sendo assim, o uso desses medicamentos deve 

ser de maneira racional. Os problemas decorrentes dessa pratica motivaram a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária a publicar a Resolução n° 20 de 2011, que 

restringe a utilização de antimicrobianos, as receitas passaram a ter validade de dez 

dias, a dispensação ficou sujeita a retenção da receita e escrituração no Sistema 

Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados. O objetivo desse presente 

trabalho avaliar as implicações na aquisição dos antimicrobianos por parte da 

sociedade após a publicação da resolução da ANVISA, por meio da elaboração da 

pesquisa em formato de questionário com questões abertas e fechadas. Os 

resultados mostraram que a população em sua maioria adquire antimicrobianos com 

prescrição, mas ainda são leigas diante das exigências estabelecidas e da 

importância do uso correto desses medicamentos. 

2 INTRODUÇÃO 

          Segundo Korolkovas (2002) os antimicrobianos são substancias químicas 

especificas produzidas por organismos vivos, bem como seus análogos estruturais 

obtidos por síntese ou semi - síntese, capazes de inibir, em concentrações baixas, 

processos virais de uma ou mais espécies de microrganismos. São utilizadas para 

vários fins, principalmente para combater infecções. 

Considerando que os fármacos antimicrobianos interferem na flora do 

indivíduo e também no ambiente, e que o uso inadequado exerce uma pressão 

relativa sobre o aparecimento de cepas altamente resistentes, é de grande 

importância conhecer para qual microrganismo são indicados (BISSON, 2007). 

Segundo Silva (2006) para a escolha apropriada do fármaco, é importante 

obter informações sobre a sensibilidade antimicrobiana do microrganismo infectante, 

por meio de vários testes laboratoriais como o antibiograma que determina a 

sensibilidade bacteriana a agentes antimicrobianos. 

A ampla utilização inadequada de antibióticos no ambiente hospitalar, e na 

população extra-hospitalar e um fator marcante na proliferação destas bactérias 

(FERREIRA et al., 2011). 



A Resolução da Diretoria do Colegiado da ANVISA, número 20 de 5 de maio 

de 2011 orienta o profissional farmacêutico à adotar nova postura quanto a 

dispensação de antibióticos, obrigando ao controle deste medicamentos e a 

dispensação somente pode ser realizada mediante apresentação de receituário que 

fica retido no ato da compra (BRASIL, 2011). 

3 OBJETIVOS 

 Diante da importância da dispensação dos antimicrobianos de forma correta e 

o impacto da nova legislação no cenário saúde-doença, se fez necessário avaliar o 

impacto das normas legais sobre a aquisição de antimicrobianos por parte da 

sociedade.  

4 METODOLOGIA 

O estudo desenvolveu-se por meio de uma pesquisa descritiva e transversal 

entre moradores na Zona Urbana de Itapira, foram escolhidos dois bairros de cada 

zona urbana. Foram excluídos do estudo menores de 18 anos e pessoas que não 

residente em Itapira, a pesquisa foi realizada batendo de porta em porta e a escolha 

da casa feita pela numeração (casas com número par) por rua do bairro, visando 

verificar o conhecimento da população. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Plataforma Brasil sob CAAE 

n°55192816.2.0000.5679. O trabalho foi realizado em bairros do município de 

Itapira, o instrumento utilizado para a coleta de dados foi um questionário com 

questões abertas e fechadas, divididos em 3 etapas: a primeira composta por oito 

questões que se referiu aos dados pessoais das pessoas a serem entrevistadas: 

idade, sexo, grau de escolaridade, renda familiar, estado civil e características dos 

serviços de saúde que utilizava. 

A segunda etapa era composta por onze questões objetivas, sobre o uso de 

antimicrobianos, indicação, local de aquisição do antimicrobiano, para qual 

patologia, a frequência que utiliza antimicrobiano no ano, a continuidade do 

tratamento e o destino das sobras dos medicamentos; e a terceira etapa composta 

por cinco questões também objetivas que  avaliava  o conhecimento que a 

população tem sobre as novas regras para aquisição dos antimicrobianos, a opinião 

sobre os benefícios e malefícios no controle da dispensação e o impacto  na vida 

dos participantes. 



O questionário foi aplicado nas residências, utilizando um período máximo de 

10 minutos para a coleta de dados. Sendo realizado no mês de maio a julho de 

2016. 

5 RESULTADOS PRELIMINARES 

Os entrevistados foram caracterizados sendo 51% do sexo masculino e 49% 

do feminino. Destes 37% possuem entre 20-30 anos, 26% 31-40 anos, 11% 41-50 

anos e 26% 51-60 anos. Dos entrevistados 71% não possuem plano de saúde e 

apenas 29% possuem; dentre os entrevistados a maioria 97% já utilizou algum 

antimicrobiano e 3% não fez uso de nenhum destes medicamentos.  

Os antimicrobianos mais utilizados pelos entrevistados foram 51% 

amoxicilina, 37% cefalexina, 29% azitromicina, 9% norfloxacino e 6% gentamicina e 

neomicina. Os medicamentos citados a maioria, 69%, foi adquirida com a 

apresentação da prescrição e 37% sem nenhuma, entre os prescritores a maioria 

são médicos 69% e dentistas 9%. Já os adquiridos sem receita 23% foram indicados 

pelo balconista, 14% familiar/amigo e 3% mãe/responsável. A aquisição desses 

antimicrobianos mostrou que 37% foi em farmácia comercial, 11% posto de saúde e 

3% amostra grátis. A utilização desses antimicrobianos são 48% dor de garganta, 

37% infecção de urina/rim, 23% dor de ouvido, 16% 

pneumonia/pontada/ferimento/lesão, 14% diarreia/gastroenterite/infecção de 

pele/conjuntivite, 11% sinusite/infecção ginecológica/bronquite. 

6 FONTES CONSULTADAS 

BISSON, M. P. Farmácia clínica e atenção farmacêutica. 2. ed. São Paulo : 

Manole, 2007. 

BRASIL. Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo. Antibióticos. 

Projeto Farmácia Estabelecimento de Saúde: Fascículo VI. Brasília, 2011. 

FERREIRA, F.A. et. al. Superbactérias o problema de resistência bacteriana. 

Ciência Hoje. Rio de Janeiro, v.48, n.287, p.23-27,2011.  

KOROKOVAS, A. Fármacos antiinfecciosos. Dicionário Terapêutico Guanabara. 

Rio de Janeiro: Guanabara Koogan,2002/2003.  

SILVA, P. Farmacologia. 7. Ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 110, 2006. 

  


