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1. RESUMO 

Os antimicrobianos são uns dos medicamentos mais prescritos em todo o 

mundo. Entretanto, exigem protocolos e cuidados especiais para a sua eficácia. A 

utilização inadequada destes fármacos podem gerar consequências como efeito 

terapêutico insuficiente, reações adversas, efeitos colaterais, interações 

medicamentosas e aumento da resistência bacteriana aos antimicrobiano  . Já a 

Anvisa (Agência de Vigilância Sanitária) define antibióticos como sendo 

medicamentos que possuem substâncias específicas capazes de eliminar ou impedir 

a multiplicação de bactérias causadoras de doenças ou danosas ao organismo. E 

ainda completa dizendo que o uso incorreto de antibióticos pode causar a resistência 

bacteriana, que é o fenômeno ocorrido quando as bactérias desenvolvem a 

capacidade de se defender do efeito do medicamento, causando graves 

complicações à saúde do usuário. (BRASIL, 2010). 

É importante ressaltar que o problema da resistência bacteriana e o 

incremento de sua prevalência a nível mundial têm sido discutidos constantemente e 

é nesse sentido que o estudo desse tema foi relevante e não obstante reunido aqui 

em uma análise técnico cientifica sobre a disposição de antibióticos em uma 

drogaria de Itapira avaliando assim seu perfil de dispensação quantitativamente no 

período de 2011 a 2016. 

2. INTRODUÇÃO 

Os antimicrobianos são produzidos, na sua grande maioria, por 

microrganismos que fazem as sínteses totais ou parciais da molécula de atividade 

reconhecida, que neste caso, são concluídos em laboratórios. Os antimicrobianos 

interferem com diferentes atividades bacteriana, causando  a sua morte ou somente 

inibindo o seu crescimento. Há dois tipos básicos, os bactericidas e os 

bacteriostáticos. (SHINOHARA, NOBRE, 201?). 

Os agentes antibacterianos situam-se entre as mais importantes descobertas 

terapêuticas do século XX, tendo modificado os efeitos de muitas doenças, com 

redução da mortalidade (por exemplo, meningite e endocardite bacteriana) e da 

morbidade. Por outro lado, os antibióticos estão entre os mais prescritos de modo 

indiscriminado, em parte por possuírem excelente perfil de segurança. Como 

resultado, o uso indiscriminado dos antibióticos é um fator relevante para o 

crescente problema global do avanço da resistência bacteriana aos antibióticos. 

(SHINOHARA, NOBRE, 200?). 

Antes do século XXI a resistência bacteriana ocorria predominantemente em 

ambientes hospitalares. Atualmente, estudos comprovam que a resistência 

bacteriana está associada a diversos ambientes e pode até atingir indivíduos 

saudáveis (GUIMARÃES; MOMESSO; PUPO, 2010). 

O uso incorreto de antimicrobianos pode causar a resistência bacteriana, que 

é o fenômeno ocorrido quando as bactérias desenvolvem a capacidade de se 



defender do efeito do medicamento, causando graves complicações à saúde do 

usuário. (BRASIL, 2010). Estes fármacos, e em particular os adquiridos nas 

farmácias comerciais no Brasil, onde, até há pouco tempo, a exigência legal de 

receita médica para a dispensação destes medicamentos não era cumprida, foi 

identificado como um problema grave de saúde pública. (BRASIL, 2011). 

Um levantamento realizado por fiscais do CRF-SP, de junho a setembro de 

2008, constatou que 68% dos estabelecimentos farmacêuticos que participaram da 

pesquisa dispensam antibióticos e anti-inflamatórios sem receita médica. Foram 

consultados 2.769 estabelecimentos. (PHARMACIA BRASILEIRA, 2009). 

Dados da Anvisa sobre o uso incorreto dos antibióticos, apontam que em 

muitas vezes, esses medicamentos são utilizados para tratar para infecções virais, 

há uma falha em indicar, na prescrição, o tempo adequado de tratamento, há uma 

falha na aderência dos pacientes ao tratamento, a administração com líquido ou 

alimento são não adequados, e há uma utilização de antibiótico de amplo espectro 

quando um de espectro estreito é suficiente. (BRASIL, 2010). 

Os medicamentos mais indicados pelos próprios balconistas de farmácias 

foram anti-inflamatórios (95,0%), seguidos de analgésicos (89,0%), antibióticos 

(53,0%), “antigripais” (26,0%), contraceptivos (11,0%) e antialérgicos (5,0%). 

(SABINO, CARDOSO, 201-?). 

O próprio paciente favorece essa situação, devido à busca de soluções 

rápidas para seus problemas e por pensar que os medicamentos são a cura de 

todos seus males, sem levar em consideração que esta atitude pode trazer prejuízos 

para sua saúde. (SABINO, CARDOSO, 201-?). 

Contudo, com o propósito de restringir o acesso indevido a medicamentos, 

com o advento da RDC 20/11, que substitui a RDC 44/10. “A Anvisa, no novo texto, 

reconhece o papel relevante do farmacêutico na promoção do uso racional de 

antimicrobianos” (PHARMACIA BRASILEIRA, 2011). 

 

3. OBJETIVOS 

Verificar quanticamente o índice de dispensação de antimicrobianos durante o 

período de 2011 a 2016.  

 

4. METODOLOGIA 

Foi feita a coleta de dados do programa interno de vendas analisadas 

mensalmente, durante o período da pesquisa (2011á 2016), na drogaria situada no 

município de Itapira. 



 Informações foram tabuladas em planilha do Microsoft Excel® 2010. As 

quantidades de medicamentos foram representadas como valores brutos e relativos 

por meio de gráficos e tabelas para melhor visualização do regresso da 

dispensação. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 O presente estudo foi uma pesquisa descritiva, quantitativo e transversal. Os 

dados foram coletados do sistema interno de vendas da drogaria por meio de um 

acompanhamento do farmacêutico no período da coleta de dados.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

De 2011 á 2013 a presente pesquisa de dados de vendas constatou-se que 

foi dispensado 21.801 antimicrobianos, sendo que a média de vendas de 2011 foi de 

6,62; 2012 5,40 e 2013 5,13 , havendo assim um regresso de 1,49% antibióticos 

dispensados. 
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