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RESUMO 

Introdução: Os medicamentos são responsáveis por parte significativa da 
melhoria da qualidade e da expectativa de vida, todavia seu uso indiscriminado 
pode expor o indivíduo a riscos de reações adversas e intoxicações. Objetivo: 
Investigar o perfil de utilização de medicamentos numa unidade hospitalar 
pública de pequeno porte. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, 
exploratório, realizado num hospital municipal de Teresina-PI. Os dados sobre 
os medicamentos foram coletados no Sistema Informatizado de Dispensação e 
no Controle de Estoque de Medicamentos e classificados de acordo com a 
classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), além da forma 
farmacêutica e frequência absoluta e relativa nas prescrição. A coleta de dados 
foi realizada nos meses de janeiro a maio de 2019. Resultado e discussão: 
Os fármacos mais prescritos durante o período do estudo foram: Amoxicilina 
500mg (12,49%), Cefalexina 500mg(9,82%), Dexametasona 4mg/mL(9,75%), 
Bromoprida 10mg(9,35%) Furosemida 10mg/mL(7,5%) e Oxacilina 500mg 
(13,03%). O nível da classificação ATC mais dispensado foi J01 (43,95%), 
seguido dos H02 (13%), N02 (7,0%) e A04 (7,91%). O alto número da classe 
J01 se deve a prevalência de atendimento emergencial além da ausência de 
uma política de controle dos medicamentos prescritos no hospital e da falta de 
protocolos de uso de antimicrobianos. Conclusão: Considerando que os 
antimicrobianos são medicamentos de elevada utilização, é preciso 
desenvolver políticas de saúde que priorizem o seu uso de forma racional.  
 
Palavras-chaves: Antibacterianos; Uso de medicamentos; Prescrições de 
medicamentos.   
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ABSTRACT 

Introduction: Drugs are responsible for a significant part of the improvement of 
quality and life expectancy, however their indiscriminate use can expose the 
individual to risks of adverse reactions and intoxications. Objective: To 
investigate the profile of medication use in a small public hospital unit. 
Methodology: This is a descriptive, exploratory study conducted in a municipal 
hospital in Teresina-PI. Drug data were collected from the Computerized 
Dispensing System and Drug Stock Control and classified according to the 
Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) classification, as well as the 
pharmaceutical form and absolute and relative frequency in prescriptions. Data 
collection was performed from January to May 2019. Result and discussion: 
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The most prescribed drugs during the study period were: Amoxicillin 500mg 
(12.49%), Cephalexin 500mg (9.82%), Dexamethasone 4mg / mL (9.75%), 
Bromopride 10mg (9.35%) Furosemide 10mg / mL (7.5%) and Oxacillin 500mg 
(13.03%). The most waived ATC classification level was J01 (43.95%), followed 
by H02 (13%), NO2 (7.0%) and A04 (7.91%). The high number of class J01 is 
due to the prevalence of emergency care in addition to the absence of a policy 
to control prescription drugs in the hospital and the lack of antimicrobial 
protocols. . Conclusion: Considering that antimicrobials are highly used drugs, 
it is necessary to develop health policies that prioritize their use rationally. 
 
Keywords: Antibacterials; Use of medicines; Prescriptions of medications. 
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INTRODUÇÃO 

         Os medicamentos são importantes ferramentas terapêuticas para os 
profissionais da saúde, sendo responsáveis por parte significativa da melhoria 
da qualidade e da expectativa de vida das populações (DRESCH, 2006). O 
estudo de utilização de medicamentos se destina ao acompanhamento de sua 
distribuição e promoção quanto à sua utilização de forma adequada,  
privilegiando a melhor opção quanto à segurança e ao custo para o sistema de 
saúde (BITTENCOURT et al., 2004). 
        Todavia, seu uso indiscriminado, bem como sua utilização em condições 
contra-indicadas pode expor os indivíduos ao riscos de reações adversas a 
medicamentos e intoxicações, constituindo-se, portanto, em causa de 
morbidade e de mortalidade significativa emergente (PAVOAS et al., 2013). 
Desse modo, o objetivo deste estudo foi investigar o perfil de utilização de 
medicamentos numa unidade hospitalar pública de pequeno público. 
 
METODOLOGIA 

       Trata-se de um estudo descritivo realizado num hospital municipal de 
Teresina-PI. Para a coleta de dados foram revisados os prontuários médicos 
hospitalares dos internos com o intuito de investigar o perfil de utilização de 
medicamentos nessa unidade hospitalar. A coleta de dados foi realizada nos 
meses de janeiro a maio de 2019. 

       Os dados foram coletados no Sistema Informatizado de Dispensação e no 
Controle de Estoque de Medicamentos do Serviço de Farmácia, considerando-
se os medicamentos padronizados e dispensados. O instrumento para a coleta 
de dados foi uma planilha computadorizada composta por uma parte específica 
sobre as dispensações dos medicamentos na unidade hospitalar. As variáveis 
investigadas foram: forma farmacêutica e frequência absoluta e relativa nas 
prescrições. Os medicamentos foram classificados de acordo com a 
classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) propostos pela OMS 
(2008). 
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RESULTADO E DISCUSSÃO 

         A avaliação da racionalidade da prescrição médica através dos estudos 
de utilização de medicamentos é uma prática utilizada em hospitais, sendo 
recomendada como ferramenta para redução do custo de hospitalização (REIS 
et al., 2013). 

TABELA 1: Medicamentos utilizados de acordo com a forma farmacêutica e a 
frequência de prescrição.  

 
Medicamentos 
 

 
Formas farmacêuticas 

 

Frequência de 
Prescrição 

      N                                       % 

ASS 100mg Comprimido simples 585,4                                  3,50 

Amoxicilina 500mg Cápsulas 2.088,2                               12,49 
Losartana potássica 50mg Comprimido revestido 624,4                                  3,73 

Ceftriaxona 1g Solução injetável 831,8                                   4,97 

Oxacilina 500mg Solução injetável 2.178,8                               13,03 

Bromoprida 10mg Comprimido simples 1563,6                                9,35 

Diclofenaco 75mg/3ml Solução injetável 1218                                     7,28 

Dexametasona 4mg/Ml Solução injetável 1630                                     9,75 

Furosemida 10mg/mL Solução injetável 1256,2                                  7,5 

Heparina 0,25mL Solução injetável 1508,2                                 9,02 

Hidrocortisona 100mg Solução injetável 847,2                                   5,06 

Cefalexina 500mg Cápsula 1641,6                                 9,82 

Tramadol 50mg/ml Solução injetável 738,8                                    4,42 

Total 13 16712,2                             100,00 

Fonte: Autoria própria. 
 

        O alto número de antibacterianos de uso sistêmico no estudo pode ser 
explicado pelas características da unidade hospitalar, visto que é voltada para 
atendimento emergencial, além da ausência de uma política de controle dos 
medicamentos prescritos no hospital e a falta de protocolos de uso de 
antimicrobianos, gerando excesso de 
prescrições(FERNANDA&ANDREA,2010). A especialidade de internação que 
atua na unidade hospitalar corresponde a outro fator, já que a prescrição de 
antibióticos na clinica geral é uma das principais indicações (PAVOAS et al 
.,2013). 

GRÁFICO 1: Consumo médio mensal dos medicamentos, segundo a 
classificação Anatomical Therapeutic Chemical (ATC). 
 

 
 



 

_____________________________________________________________ 
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  
CNPJ:14.378.615/0001-60  
Registro: ISSN 2594-522X 
 

 

 
Legenda: A02: Medicamentos para distúrbios relacionados a acidez; A04: Antieméticos e antinauseantes;  
B02: Antihemorrágicos; C01: Terapia cardíaca; C02: Antihipertensivos; C03: Diuréticos; C04: 
Vasodilatadores periféricos;  C08: Bloqueadores de canais de cálcio; H02: Corticosteróides de uso 
sistêmico; J01: Antibacterianos de uso sistêmico; M01: Produtos antiinflamatórios e antireumáticos; N02: 
Analgésicos. 
 

Fonte: Autoria própria. 
 

         Nos achados revelaram alta utilização de corticosteróides de uso 
sistêmico (14,8%), representado pela dexametasona (9,75%) e hidrocortisona 
(5,06%).Isso se deve ao destino para  terapia de  doenças inflamatórias e 
autoimunes, câncer e transplantes de tecidos. Dentre as doenças inflamatórias, 
as aplicações mais típicas incluem asma, rinite alérgica, dermatite atópica, 
artrite reumatóide e doença inflamatória intestinal no hospital (TORRES et al ;. 
2012).Observou-se também maior prevalência  da classe dos analgésicos 
(N02) ,o que pode ser atribuído ao tratamento de dor moderada a intensa, bem 
como de dor aguda e crônica(ASHMAWI&SOUS, 2015).  

 

CONCLUSÃO 

        Foi realizado um Estudo de Utilização de Medicamentos em busca da 
identificação do perfil de consumo de medicamentos  registradas  num hospital 
municipal de Teresina-PI . O objetivo do presente estudo foi alcançado, já que 
os medicamentos presentes foram analisados. Considerando que os 
antimicrobianos são medicamentos de grande importância e que têm uma 
frequência elevada de utilização, é preciso desenvolver políticas de saúde que 
priorizem o seu uso de forma racional.  
         O hospital deve ter um controle das prescrições através de uma comissão 
de controle de infecção hospitalar, proporcionando uma educação continuada 
aos profissionais da saúde. Além disso, percebe-se a necessidade de mais 
estudos de utilização de antimicrobianos que avaliem doses prescritas, 
interações envolvendo esses medicamentos e identificação de reações 
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adversas, através da análise de prescrições, adequação de tratamentos e 
profilaxia. Também são fundamentais estudos de farmacovigilância, uma vez 
que esses medicamentos são essenciais para o tratamento das doenças 
infecciosas e têm uma influência incontestável na ecologia microbiana. 
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