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RESUMO
Estudo transversal de caráter exploratório, desenvolvido junto a usuários do sistema publico de saúde atendidos em
farmácia especializada para entrega de medicamentos controlados pela Portaria 344/98 da região Noroeste do Paraná.
Os usuários foram entrevistados com instrumento de pesquisa auto aplicado contendo questões fechadas contendo
dados  da  população  (idade,  sexo,  tempo  de  estudo)  e  uso  de  medicamentos  (medico  prescritor,  numero  de
comprimidos/dia,  tempo  de  uso,  influencia  do  uso  na  rotina  pessoal,  se  precisa  de  um  cuidador  para  o  uso  de
medicamentos). Entrevistou-se 31 usuários, maioria feminina (67,7%), idade de 30 a 50 anos (70,9%), são atendidos por
médico psiquiatra (64,5%) ou clinico geral (35,5%). O numero de comprimidos usado por dia prevalece para dois a cinco
por dia (51,6%); 25,8% afirmou que o uso continuo de medicamentos afetou o trabalho (22,6%) e a alimentação (3,2%);
83,9% controlam o uso dos medicamentos indicados.  

PALAVRAS-CHAVE: Uso de medicamentos, psicotrópicos, sistema público de saúde. 

1 INTRODUÇÃO

Com a industrialização dos medicamentos, o individual foi rompido em direção ao coletivo,
levando  os  efeitos  dos  medicamentos  a  suplantarem  a  totalidade  da  pessoa  (MENDONÇA,
ADORNO, 2011).

O consumo de medicamentos aumentou significativamente a partir de meados do século XX
devido  ao  crescimento  da  indústria  farmacêutica,  ao  desenvolvimento  de  novos  fármacos,  à
ampliação do acesso, à modificação de hábitos culturais e clínico terapêuticos, além do acelerado
processo de mercantilização da saúde e medicalização da sociedade (COELHO, BRAGA, 2011).

O  medicamento  é  visto  como  objeto  não  só  relacionado  ao  processo  saúde-doença,  é
também visto pela “organização” do corpo de seus consumidores através de concepções sobre os
mesmos,  passando  a  manipular  a  vida  cotidiana,  a  subjetividade  humana,  questões  estas
geralmente poucas presentes nos serviços de saúde. O consumo de medicamentos se relaciona
tanto  ao  corpo  saudável  como ao  corpo  doente,  sendo  particularizado  e  se  transformou numa
prioridade na vida cotidiana, porém os estudos ou pesquisas envolvendo o medicamento geralmente
são restritos, sobrepondo o objeto medicamento ao ser humano (MENDONÇA; ADORNO, 2011).

O consumo indevido de medicamentos em geral, e de psicotrópicos em particular, representa
um grande problema de saúde pública. As chamadas substâncias controladas ou sujeitas a controle
especial são substâncias com ação no sistema nervoso central e capazes de causar dependência
física  ou  psíquica,  motivo  pelo  qual  necessitam de  um controle  mais  rígido  do  que  o  controle
existente para as substâncias comuns (BRASIL, 2016).

O Boletim de Farmacoepidemiologia do Sistema Nacional  de Gerenciamento de Produtos
Controlados  (SNGPC),  divulgado  pela  Agencia  Nacional  de  Vigilância  Sanitária  (ANVISA),
caracteriza o consumo de 143 medicamentos de venda controlada, no período de março de 2007 a
março  de  2010.   Entre  os  dados  apresentados,  informa  que  44%  dos  remédios  controlados
comercializados no Brasil são para o tratamento de transtornos mentais e de comportamento. Dentro
do  grupo  de  doenças  do  sistema  nervoso  central,  os  transtornos  mentais  e  comportamentais
respondem por 74,8% dos remédios controlados consumidos no País (BRASIL, 2011).
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Aprofundar questões sociais sobre o consumo de medicamentos em grupos populares poderá
evitar seu uso abusivo com a função de produzir um corpo explorado quimicamente por se estender
seus  limites  de  produção  num  aprofundamento  e  silenciamento  de  desigualdades  sociais
(MENDONÇA; ADORNO, 2011).

Este  estudo  teve  como  objetivo  identificar  o  perfil  de  pessoas  que  usam medicamentos
controlados pela Portaria 344/98 entre usuários do sistema público de saúde da região Noroeste do
Paraná, Brasil. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Estudo transversal de caráter exploratório e desenvolvido junto a usuários do sistema publico
de saúde atendidos em farmácia especializada para entrega de medicamentos controlados pela
Portaria 344/98 da região Noroeste do Paraná. Adotou-se como critério de inclusão pessoas ambos
os  sexos,  maiores  de  18  anos,  atendidas  no  local  da  pesquisa,  ser  usuário  do  medicamento
controlado pela Portaria 344/98. Serão excluídas as pessoas com incapacidade de compreensão
mínima  das  questões  propostas  ou  se  recusar  a  assinar  o  Termo  de  Consentimento  Livre  e
Esclarecido (TCLE). 

Os  usuários  foram  entrevistados  com  instrumento  de  pesquisa  auto  aplicado  contendo
questões  fechadas  contendo  dados  da  população  (idade,  sexo,  tempo  de  estudo)  e  uso  de
medicamentos (medico prescritor, numero de comprimidos/dia, tempo de uso, influencia do uso na
rotina pessoal, se precisa de um cuidador para o uso de medicamentos). 

Os dados discutidos no presente trabalho fazem parte do projeto de pesquisa denominado
“Crenças relacionadas ao uso de medicamentos de controle  especial  entre usuários do sistema
publico de saúde” cujo projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Superior de
Ensino (CEP CESUMAR) conforme certificado nº 2.097.239.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

A análise foi procedida em 31 (trinta e um) questionários válidos. 
A população caracterizou-se por maioria feminina (67,7%), idade de 30 a 50 anos (70,9%)

seguido de 60 anos ou mais (19,4%).  A minoria está na faixa de 18 a 29 anos (9,7%). 
Rodrigues Filho (2017) referem que mulheres utilizam mais medicamentos controlados do que

homens. Reforçam que, segundo dados do Ministério da Saúde, as mulheres são responsáveis pelo
consumo de 70% dos antidepressivos.

Os participantes são atendidos por médico psiquiatra (64,5%) ou clinico geral (35,5%). 
No uso de medicamento,  questionou-se o numero de comprimidos que o usuário precisa

tomar  por  dia.  Prevaleceu o  uso de dois  a  cinco comprimidos por  dia  (51,6%) seguido de um
comprimido (35,5%) e a minoria usa mais de cinco comprimidos por dia (12,9%). 
Estudo realizado por Arrais et al. (2016) sobre automedicação e fatores associados caracterizou que
os medicamentos mais consumidos foram os utilizados para sistema nervoso central (34,3%). 

Devido ao uso continuo de medicamentos, questionou-se se este suporte à saúde afetou a
rotina diária do usuário. Dentre os entrevistados, 74,2% identificou resposta negativa mas 25,8%
afirmou que afetou o trabalho (22,6%) e a alimentação (3,2%). 

Sobre  o  cuidado  com  o  uso  correto  do  medicamento,  observou-se  uma  autonomia  dos
usuários se considerarmos que 83,9% dos mesmos responderam que eles próprios mantinham esse
cuidado. Entre os que relataram depender de outras pessoas (16,1%). 9,7% referiram pai e mãe,
3,2% a esposa e 3,2% a cunhada. 
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Magarinos-Torres, Luiza e Osorio-de-Castro (2003) referem que a preocupação com o Uso
Racional  de  Psicofármacos  fez  com  que  o  Ministério  da  Saúde  do  Brasil  juntamente  com  a
OPAS/OMS  realizasse,  em  1995,  um  simpósio  sobre  o  Uso  Racional  de  Medicamentos
Psicofármacos  no  Brasil,  com  as  seguintes  recomendações  finais:  recuperação  do  papel  do
farmacêutico como agente de saúde e amparo às pesquisas que promovam metodologias para
estudos em farmacoepidemiologia, farmacovigilância e farmacoeconomia. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os usuários de medicamentos controlados pela Portaria 344/98, apesar de
serem caracterizados como dependentes pela patologia que apresentam, possuem autonomia no
uso de medicamentos e tem percepção da importância do uso correto dos mesmos. 

E que a presença do profissional farmacêutico é de grande valia na adesão, uso correto dos
medicamentos e nos estudos de uso desta classe de medicamentos visando o uso racional  de
medicamentos. 
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