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ÁREA TEMÁTICA: (marque uma das opções) 

(    )  COMUNICAÇÃO 

(    )  CULTURA 

(    )  DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA 

(    )  EDUCAÇÃO 

(    )  MEIO AMBIENTE 

( x )  SAÚDE 

(    )  TECNOLOGIA E PRODUÇÃO 

(    )  TRABALHO 

 

CAMPANHA USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: O PAPEL DO 

FARMACÊUTICO EM PROL DA SAÚDE 

 

Mariana Aparecida Pereira de Lara (mari_04tb@hotmail.com)1 

Danieli Gelbcke (danieli.gelbcke@yahoo.com.br)2 

Renata de Lima (renatalima1510@outlook.com)3 

Sinvaldo Baglie - Orientador (sinvaldobaglie@uepg.br)4 

 
Resumo: Segundos dados divulgados pelo SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas), os medicamentos encontram-se entre os principais agentes de intoxicação, representando 

25,18% dos casos de intoxicação no ano de 2017. Nesse sentindo cabe ao farmacêutico a tarefa de orientar os 

pacientes que buscam a automedicação, ou que possuem dúvidas sobre os tratamentos farmacológicos que lhes 

são prescritos, assegurando a eficácia dos tratamentos propostos e evitar possíveis erros ou intoxicações oriundas 

dos medicamentos. Devido a isso, profissionais farmacêuticos e acadêmicos do curso de Farmácia da 

Universidade Estadual de Ponta Grossa, realizam anualmente a campanha sobre uso racional de medicamentos.  

A campanha foi realizada no dia 07 de maio de 2019, no Terminal Central de Transporte Urbano, no município 

de Ponta Grossa. A ação totalizou 1977 atendimentos prestados à população. Verificou-se que 44% das pessoas 

que foram atendidas na verificação da pressão arterial e da glicemia capilar, realizam tratamento crônicos para 

estas comorbidades. 

Palavras-chave: Uso Racional de Medicamentos. Atenção Farmacêutica. Campanha sobre Uso Racional de 

Medicamentos. 

 

NOME DO PROJETO 

Projeto de extensão  Uso Racional de Medicamentos 

 

                                                 
1  Acadêmica extensionista da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Farmácia; 

mari_04tb@hotmail.com. 
2  Acadêmica extensionista da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Farmácia; 

danieli.gelbcke@yahoo.com.br. 
3  Acadêmica extensionista da Universidade Estadual de Ponta Grossa, do curso de Farmácia; 

renatalima1510@outlook.com 
4 Professor orientador; Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Ciências Farmacêuticas, e 

sinvaldobaglie@uepg.br 
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PÚBLICO-ALVO  

A campanha teve como ação extensionista a população usuária do transporte público 

da cidade Ponta Grossa.  

MUNICÍPIOS ATINGIDOS 

A ação da Campanha Uso Racional de Medicamentos ocorreu no município de 

Ponta Grossa. 

LOCAL DE EXECUÇÃO 

A Campanha sobre Uso Racional de Medicamentos, foi executada no Terminal 

Central de Transporte Urbano, no município de Ponta Grossa. 

JUSTIFICATIVA 

Segundo a pesquisa realizada pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), constatou 

que dos brasileiros que fizeram uso de medicamentos nos últimos seis meses, 77% realizaram 

a prática da automedicação. Um fato interessante dessa pesquisa revelou que pacientes que 

possuem medicamentos prescritos por profissionais da saúde, não seguem corretamente as 

orientações prescritas, alterando por si mesmo a posologia dos medicamentos.  

No Brasil, segundo o SINITOX (Sistema Nacional de Informações Tóxico-

Farmacológicas- 2017), os medicamentos estão entre os principais agentes de intoxicação 

humana. Dados apresentados, demonstraram que no ano de 2017, os medicamentos 

representaram 25,18% dos casos de intoxicações. Destes, a faixa etária mais acometida, foram 

as crianças de 1 a 4 anos. 

Os farmacêuticos desempenham papel vital nesse cenário, pois cabe a ele a tarefa de 

orientar os pacientes que buscam a automedicação, ou que possuem dúvidas sobre os 

tratamentos farmacológicos que lhes são prescritos, assegurando a eficácia dos tratamentos 

propostos e evitar possíveis erros ou intoxicações oriundas dos medicamentos. Sendo assim, 

os profissionais farmacêuticos e acadêmicos do curso de Farmácia, realizam anualmente a 

campanha sobre uso racional de medicamentos seguindo a política nacional de uso racional de 

medicamentos (BRASIL, 2019). 
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OBJETIVOS 

Os objetivos da Campanha Sobre Uso Racional de Medicamentos são:  

 Orientar a população dos riscos da automedicação e a importância da atenção 

farmacêutica na promoção do uso racional de medicamentos. 

 Divulgar a importância do profissional farmacêutico nas diversas áreas como atenção 

farmacêutica, uso correto de plantas medicinais e farmácia magistral.  

METODOLOGIA 

A Campanha Sobre Uso Racional de Medicamentos, foi realizada no dia 7 de maio 

de 2019, no Terminal Central de Transporte Urbano, no município de Ponta Grossa. 

Para que a ação fosse realizada houve a necessidade de uma equipe de coordenação 

da ação, composta por 10 acadêmicos do curso de Farmácia, e 8 professores do departamento 

de ciências Farmacêuticas. Durante os meses de março, abril e maio, a equipe de coordenação 

estruturou as ações da campanha sobre o Uso Racional de medicamentos. 

As ações propostas para a realização da campanha foram: orientação do Uso 

Racional de medicamentos via distribuição e informe por panfletagem; verificação da pressão 

arterial; determinação da glicemia capilar; orientações sobre os medicamentos de referência, 

genéricos e similares, atenção farmacêutica; distribuição e orientação do uso correto de 

plantas medicinais e distribuição de cremes manipulados para mãos juntamente com 

informações da farmácia magistral.  

Antes de ser realizado o dia da campanha, foram ofertados treinamentos para os 

acadêmicos, como quesito obrigatório para a participação a fim de capacitar para as ações a 

serem realizadas. Mudas de 300 plantas medicinais foram plantadas e 100 cremes para as 

mãos foram manipulados pelos acadêmicos, para serem distribuídos na campanha.   

RESULTADOS 

A campanha foi realizada das 09 às 15 horas, no Terminal Central de Ônibus, na 

cidade de Ponta Grossa, contando com a presença de 111 acadêmicos da primeira a quinta 

série do curso de Farmácia, além da participação de professores do Departamento de Ciências 

Farmacêuticas.  
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A ação totalizou 1977 atendimentos prestados à população. Todas as 300 plantas 

medicinais, 100 cremes manipulados para as mãos e 500 panfletos com orientações como uso 

racional de medicamento foram distribuídos durante os atendimentos.   

Os atendimentos da atenção farmacêutica, foram realizados para os usuários que 

necessitavam melhores esclarecimentos sobre sua doença e medicamentos a partir das ações 

de determinação de glicemia capilar e determinação da pressão arterial. Os indivíduos que 

apresentaram valores de pressão arterial e de glicemia capilar acima dos valores de referência, 

também foram atendidos da atenção farmacêutica, a fim de avaliarem sua farmacoterapia.  

Houve ampla divulgação da ação realizada nos meios sociais de comunicação, em 

redes de televisão, rádios, jornais e site da UEPG, o que amplia a abrangência das 

informações sobre medicamentos. 

O intuito geral da campanha é orientar a população sobre a importância de realizar 

os tratamentos farmacoterapêuticos de forma adequada, além de instrui-los sobre os riscos da 

automedicação.  

A análise dos dados mostrou que 44% das pessoas que foram atendidas na 

verificação da pressão arterial e da glicemia capilar, realizam tratamento crônicos para estas 

doenças, incluindo muitos indivíduos com comorbidades. Sendo assim, objetivo geral da 

campanha pode ser alcançado, pois além de orientar a população de forma geral sobre riscos 

da automedicação, pode-se conversar e orientar a população em tratamento crônico, 

verificando se as utilizações dos medicamentos estavam sendo realizados de forma adequada.  

FOTOS 

Figura 1 – Campanha Uso Racional de Medicamentos 
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Legenda: Visão geral das atividades desenvolvidas durante a realização da campanha no terminal 

central. Fonte: os autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O farmacêutico possui papel fundamental na educação em saúde da população, 

principalmente se tratando de uso racional de medicamentos. As atividades educativas atam 

um elo importante entre a comunidade e o farmacêutico. Sendo assim, a campanha sobre uso 

racional de medicamentos é tradicional no curso de Farmácia da Universidade Estadual de 

Ponta Grossa.  

Ao avaliar a campanha, constatou-se que o número de atendimentos à população 

superou as expectativas, devido as altas taxas de atendimento realizada em cada atividade da 

ação. Com a realização da campanha, muitas dúvidas sobre os medicamentos foram 

esclarecidas, permitindo que os acadêmicos e profissionais farmacêuticos pudessem 

desenvolver suas habilidades em prol da saúde. 

Ações como essa, possibilitam que os acadêmicos interajam com a população, saindo 

de dentro da sala de aula, levando a comunidade o seu conhecimento teórico, e com ela, 

aprendendo sobre as variadas realidades encontradas na prática profissional, assim podendo 

conhecer um pouco mais da atuação farmacêutica na qualidade de vida de seus pacientes. 

APOIO 

UEPG e Fundação Araucária pelo fomento em bolsas de extensão.   
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