




Determinantes: 

• econômicos 

• sociais 

• políticos 

Produção de fármacos 

 

Práticas dos 
profissionais de saúde 
(médicos, odontólogos, 
farmacêuticos) 

Bem social X 
mercadoria 

Distorção no acesso 

Distorção na utilização 



 15.402 apresentações farmacêuticas 
    fonte: ABCFarma julho 2017  
 
 

 “me too” 

Mercado farmacêutico brasileiro 



Conferência Mundial sobre Uso 
Racional de Medicamentos – Nairobi 

(1985) 

“Existe uso racional quando os pacientes 
recebem medicamentos apropriados às 
suas necessidades clínicas, em doses 
adequadas e individualizadas, pelo  período 
de tempo requerido e a um custo razoável 
para eles e sua  comunidade”. 



INTERVENÇÕES PRINCIPAIS PARA PROMOVER  
O USO RACIONAL DE FÁRMACOS 

(OMS – Tradução de José Ruben A. Bonfim) 

1. Um órgão nacional multidisciplinar, 
com mandato, para coordenar 
políticas de uso de produtos 
farmacêuticos  
 
2. Diretrizes clínicas com base em 
provas para prescritores  sobre como 
tratar pacientes 



INTERVENÇÕES PRINCIPAIS PARA PROMOVER O  
USO RACIONAL DE FÁRMACOS 

3.  Listas de fármacos indispensáveis 
sobre tratamentos de escolha a ser 
seguidas na aquisição e distribuição 
de produtos farmacêuticos 

  
4.  Comitês de farmacoterapêutica para 

acompanhar a qualidade do cuidado 
nos distritos  saúde e hospitais sob 
sua jurisdição  



 INTERVENÇÕES PRINCIPAIS PARA PROMOVER  
O USO RACIONAL DE FÁRMACOS 

5.  Instituição quanto a 
farmacoterapia com base em 
problemas nos currículos de 
graduação para prover melhor 
os futuros médicos sobre 
como prescrever 

 
6.  Educação médica continuada 

nos serviços como exigência 
de exercício profissional para 
garantir que prescritores 
permaneçam atualizados 
quanto aos novos tratamentos  



INTERVENÇÕES PRINCIPAIS PARA PROMOVER  
O USO RACIONAL DE FÁRMACOS 

7.  Supervisão de trabalhadores na assistência à saúde, 
auditoria de prescrição, e retorno de informação aos 
prescritores a fim de ajudá-los no uso mais apropriado 
de fármacos 

 

8.  Provisão de informação      
 independentemente sobre 
 produtos farmacêuticos (tal 
 como diretrizes clínicas e 
 boletins de informação 
 farmacológica) 

 



INTERVENÇÕES PRINCIPAIS PARA PROMOVER  
O USO RACIONAL DE FÁRMACOS 

9.   Educação ao público sobre produtos 
farmacêuticos para tentar reduzir o 
autotratamento inadequado e a procura 
de remédios, e aumentar a consciência 
acerca da importância da adesão 

 
10.   Evitar incentivos financeiros perversos 

– como o de prescritores ganharem 
dinheiro com a venda de produtos 
farmacêuticos – que encorajam a 
prescrição excessiva de fármacos 



INTERVENÇÕES PRINCIPAIS PARA PROMOVER  
O USO RACIONAL DE FÁRMACOS 

11. Regulação apropriada e posta em prática, 
particularmente a respeito de atividades de 
propaganda de produtos farmacêuticos pela indústria  
farmacêutica, sobre a autorização de funcionamento 
de pontos de distribuição de fármacos (farmácias, 
hospitais) e de exercício quanto aos trabalhadores  
da assistência à saúde, e sobre a disponibilidade de 
fármacos de prescrição obtidos sem receita. 

12. Orçamento suficiente de governo 
para   assegurar a disponibilidade  de 
produtos farmacêuticos e de equipes 
de saúde 

 



Intervenções em URM na SMS/SP 
ATAF 

Seleção de fármacos 



Instituída em 2002 
•  equipe multiprofissional 
• subordinada diretamente ao secretário de saúde 
• Remume 3º edição 2016 
• formulário para inclusão, exclusão e substituição de 
medicamentos 
• integrada ao Centro de Informações sobre 
Medicamentos – CIM 
• saúde baseada em evidências 

A CF da SMS – SP 



Revisões sistemáticas 

ECR 

Coorte 

Caso-controle 

Estudo de casos 

Opinião de especialista  

Pesquisa animal 

Pesquisa invitro 

    validade confianç
a  

A hierarquia da Evidência 





 
- Diretrizes clínicas 

 

Intervenções em URM na SMS/SP 
ATAF 



- Melhores resultados terapêuticos (relação 
benefício/risco favorável) 

- Utilização adequada de recursos 
 - Difusão de literatura científica de qualidade 
 - Educação continuada  

Diretrizes clínicas 



- finasterida 
- enoxaparina 
- carbonato de cálcio 
- metilfenidato 
- omeprazol (ainda não divulgado)  

Diretrizes clínicas - Exemplos 



 
- Cuidados farmacêuticos 

 

Intervenções em URM na SMS/SP 
ATAF 



 
- atuação clínica do farmacêutico integrada 

à equipe multiprofissional 
 
- Portaria SMS.G 1918/2016 
“ação integrada do farmacêutico com a equipe de saúde, centrada no 
usuário, para promoção, proteção, e recuperação da saúde e 
prevenção de agravos. Visa à educação em saúde e à promoção do 
uso racional de medicamentos prescritos e não prescritos, de terapias 
alternativas e complementares, por meio dos serviços da clínica 
farmacêutica e das atividades técnico-pedagógicas voltadas ao 
indivíduo, à família, à comunidade e à equipe de saúde” (BRASIL, 2014). 
 

Cuidados Farmacêuticos 



 

dircem@prefeitura.sp.gov.br 

 

farmaceutica@prefeitura.sp.gov.br 

 

mailto:dircem@prefeitura.sp.gov.br
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