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RESUMO 

 

Introdução: O presente estudo foi realizado a partir do relato de experiência e o método 

Planejamento Estratégico Situacional uma prática para o exercício e aprendizado sobre 

gestão, realizado no Município de Parauapebas-PA, onde ocorreu a Construção do Plano 

Operativo. Método: Para a aplicação do método foi realizada uma oficina para identificação, 

seleção e priorização de problemas. Os participantes foram estimulados a participar usando 

como estratégica perguntas. Os problemas descritos, foram elencados de acordo com os 

postos de trabalho, foram dez problemas priorizados, dentre os problemas o primeiro foi a 

grande quantidade de medicamentos próximos ao vencimento e o segundo foi as 

prescrições ilegíveis, no qual se originou meu projeto. Objetivo: Foi relatar experiências 

vivenciada no âmbito da dispensação de medicamentos nas Unidades de Saúde, com o 

intuito de retratar as dificuldades encontradas pelas equipes interdisciplinar e 

multidisciplinar, em relação as prescrições ilegíveis no ato da dispensação. Resultados: 

Os erros de medicação são lamentáveis, e ainda continua sendo uma realidade na maioria 

das instituições de saúde. Considerações finais: A partir deste relato, observou-se que os 

erros de prescrição ocorrem consecutivamente em todas as Unidades de Saúde e todos os 

profissionais de saúde estão envolvidos no processo. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: The present study was carried out from the experience report and the 

Strategic Situational Planning method, a practice for the exercise and learning about 

management, carried out in the Municipality of Parauapebas-PA, where the Construction of 

the Operational Plan took place. Method: For the application of the method a workshop was 

carried out to identify, select and prioritize problems. Participants were encouraged to 
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participate using such strategic questions. The problems described were listed according to 

the jobs, there were ten problems prioritized, among the problems the first was the large 

number of medicines close to maturity and the second was the illegible prescriptions, in 

which my project originated. Objective: It was to describe experiences experienced in the 

dispensing of drugs in the Health Units, with the aim of portraying the difficulties encountered 

by the interdisciplinary and multidisciplinary teams, in relation to the illegible prescriptions at 

the time of the dispensation. Results: Medication errors are regrettable, and still remains a 

reality in most health institutions. Final considerations: From this report, it was observed 

that prescribing errors occur consecutively in all Health Units and all health professionals 

are involved in the process. 

 

Introdução  

Desde o ano de 1985 a OMS (Organização Mundial de Saúde), se preocupava 

quanto ao uso racional de medicamentos, e devido isso, realizou a conferência sobre o 

“Uso Racional de Medicamentos”, onde discutiram os fatores relevantes que interligam o 

mesmo. Alguns fatores foram destaque, entre eles, a prescrição apropriada, a 

disponibilidade adequada, preços acessíveis, dispensação em condições apropriadas, 

consumo em doses e períodos de tempo indicado e em intervalos definidos, eficácia, 

segurança e qualidade dos serviços em saúde.1  

Considerado um dos maiores programas de inclusão social do mundo o “SUS” 

(Sistema Único de Saúde), foi fundado a partir da Constituição Federal de 1988, que 

representou um marco da história das políticas de saúde em nosso país. Seu princípio 

fundamental foi constituída pela a base jurídica da política de saúde e do processo de 

organização de atenção à saúde, passando a ser assegurada legalmente como direito 

fundamental dos cidadãos brasileiros e estrangeiros.2-5  

De acordo com Teixeira (6), define... 

“O SUS é um projeto que assume e consagra os princípios da Universalidade, 

Equidade e Integralidade da atenção à saúde da população Brasileira. O SUS pode 

ser entendido, em primeiro lugar, como uma “Política de Estado”, materialização de 

uma decisão adotada pelo Congresso Nacional, em 1988, na chamada Constituição 

cidadã, de considerar a Saúde como um “Direito de Cidadania e um dever do 

Estado”.  

 

Através da Portaria n.º 3.916, de 30 de outubro de 1998, prevê em suas atribuições 

a necessidade de criar no setor de saúde uma política devidamente expressa relacionada 

à questão de medicamentos, e no Art. 1.º aprova a PNM (Política Nacional de 
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Medicamentos), que institui informações fundamentais para uma efetiva implementação de 

ações adequadas a promoção da melhoria das condições de proteção à saúde da 

população. A PNM tem como base os princípios e diretrizes do SUS e estabelece, para a 

sua prática, a definição ou redefinição de planos, programas e atividades particulares dentre 

as esferas federal, estadual e municipal.7  

Na Lei Orgânica da Saúde 8.080/90 do SUS, veio exatamente para estabelecer a 

organização básica das ações e serviços de saúde, portanto, no artigo 6º prevê a 

assistência terapêutica integral, que inclui a Assistência Farmacêutica nos serviços de 

saúde. A partir deste momento a Assistência Farmacêutica dentro da organização se tornou 

imprescindível e prioritária, baseada nos princípios e diretrizes do SUS. Deste modo, a 

garantia do acesso aos medicamentos e, ainda, o seu uso racional são algumas atribuições 

que contribuem para a valorização e o aperfeiçoamento dos serviços farmacêuticos dentro 

da atenção básica nas unidades de saúde.8  

A Comissão de Intergestores Tripartite através do Conselho Nacional de Saúde e da 

Política Nacional de Medicamentos aprova em 2001 a Assistência Farmacêutica, com o 

propósito de garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos, promover o uso 

racional e o acesso da população. Conforme a comissão, a Assistência Farmacêutica incide 

em um grupo de atividades voltadas para a “conservação, o controle de qualidade, a 

segurança e a eficácia dos medicamentos”, bem como, o acompanhamento e avaliação de 

sua utilização, aquisição e divulgação de informações, além disso, treinar constantemente 

os profissionais que estão envolvidos no processo, assegurando o uso racional destes.9  

A prescrição medicamentosa faz parte da terapêutica indicativa dos resultados e 

diagnósticos da competência médica, sendo uma relação entre o profissional habilitado e o 

paciente, desta forma são ministradas informações destinadas ao alívio ou cura de uma 

determinada enfermidade. Com isso, torna-se o tratamento e o Uso Racional de 

Medicamentos, ferramentas indispensáveis para uma melhor qualidade de vida do 

paciente. A prescrição médica é um documento escrito que indica o resultado clínico 

formado a partir de informações de exames físicos, e quando necessário de exames 

laboratoriais, originando uma contribuição para a otimização do quadro clínico e dos 

recursos propostos quanto aos cuidados em saúde.10,11  

Os erros de dispensação têm sido reverenciados por vários atores, Frick et al. (12), 

descreve que a maior causa decorrente são as letras ilegíveis nas prescrições médicas, 

que pode levar o farmacêutico e/ou técnico inequivocamente trocar o medicamento 

prescrito pelo médico. O MS (Ministério da Saúde) define que os erros de medicação pode 
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ser qualquer evento evitável, que de fato ou virtualmente, pode induzir o uso inadequado 

do medicamento, instituindo a lesão ou não na vida do paciente. 

Os eventos adversos estão relacionados aos medicamentos e podem incidir em 

qualquer etapa do processo, ou seja, “na prescrição, transcrição, distribuição, 

administração e monitorização das reações adversas”. Desta forma, a prescrição 

medicamentosa tem papel primordial na prevenção destes, recentemente, sabemos que as 

prescrições ambíguas, ilegíveis ou incompletas, bem como a falta de padronização da 

nomenclatura de medicamentos prescritos, incidindo em, nome comercial e/ou genéricos, 

o uso de abreviaturas e a presença de rasuras, podem contribuir significamente para que 

ocorram estes.13,15,11  

De acordo, com o National Coordinating Council for Medication Erros Reporting and 

Prevention (NCCMERP) a ilegibilidade das prescrições de medicamentos pode induzir o 

profissional a interpretar de maneira errônea a terapêutica desejada e ocasionar danos aos 

pacientes. Do mesmo modo, é obrigação ética do profissional de medicina realizar uma 

prescrição completa, com caligrafia legível e informações detalhadas e compreensíveis por 

toda a equipe. Conforme, “o disposto no Capítulo III, artigo 11 do Código de Ética Médica, 

Resolução do Conselho Federal de Medicina (CFM) n.º 1.931/09”, diz que é vedado ao 

médico “receitar, atestar ou emitir laudos de forma secreta ou ilegível”.15 

Este trabalho tem por objetivo relatar experiências vivenciada no âmbito da 

dispensação de medicamentos nas Unidades de Saúde, com o intuito de retratar as 

dificuldades encontradas pelas equipes interdisciplinar e multidisciplinar, em relação as 

prescrições ilegíveis no ato da dispensação. Este estudo descreve a prática das prescrições 

de medicamentos e o alto risco que as mesmas podem ocasionar quando não dispensadas 

corretamente. 

 

Metodologia (relato de experiência) 

 

O presente estudo faz parte de uma abordagem transversal descritiva na modalidade 

de relato de experiência. Conforme descreve Henrique et al. (16), o relato de experiência é 

um instrumento da pesquisa descritiva ou exploratória que exibe uma reflexão sobre a 

atuação ou descreve um conjunto de ações que abordam uma condição vivenciada no 

campo profissional de interesse da sociedade científica. 

A pesquisa pode ser desenvolvida mediante a utilização de métodos e técnicas de 

investigação científica, envolvida por diversas fases, desde que sejam formuladas com as 

devidas adequações do problema até a apresentação dos resultados obtidos. 
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O estudo e o local 

O estudo foi realizado no município de Parauapebas-PA, em outubro de 2014. O 

município está localizado na mesorregião do Sudeste Paraense, e na região de saúde 

Carajás, apresenta uma área territorial equivalente a 6.886,208 Km², e uma população de 

189.921 habitantes (2015) de acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística). O município hoje é constituído por a maior dinamicidade econômica e 

demografia da microrregião do Pará. A densidade demográfica é de 22,35 habitantes por 

km².  

A maioria da população do município não é assistida pela a cobertura de estratégia 

da família, os estabelecimentos de saúde sempre permanecem superlotados, pela 

deficiência do fortalecimento da Atenção Primária. Atualmente a rede de saúde pública 

municipal possui 21 (vinte e uma) unidades de saúde de Atenção Primária, sendo 5 (cinco) 

Unidades Básicas de Saúde, 10 (dez) Estratégias de Saúde da Família, 6 (seis) Postos de 

Saúde localizados na zona rural. Possui ainda 5 (cinco) Unidades de Saúde de Média 

Complexidade que são um Centro de Atenção Psicossocial (CAPSII), um Centro de 

Especialidades Integradas, uma Clínica de Fisioterapia, um Serviço de Atendimento Móvel 

de Urgência (SAMU) e um Hospital Municipal de média complexidade.  

Os serviços farmacêuticos tem passado por muitas dificuldades no município, há um 

número reduzido de profissionais, são apenas seis farmacêuticos em toda a rede municipal 

de saúde. O elenco de medicamentos essenciais possui em média cento e vinte itens. Em 

média são atendidos nas farmácias das Unidades Básicas de Saúde cerca de 400 

pacientes por dia e na maioria das vezes os pacientes não aderem ao tratamento por faltar 

os medicamentos essências para a terapia medicamentosa. 

As farmácias existentes nas Unidades Básicas de Saúde possuem estrutura física 

inadequada, sendo insuficientes para atender todas as demandas. Em algumas, a 

acomodação dos medicamentos são inadequados, pois as prateleiras não são suficientes. 

Existem relatos de pacientes sobre troca de medicamentos durante a dispensação devido 

a prescrições ilegíveis e a alta rotatividade dos auxiliares administrativos.  

A construção do PO (Plano Operativo) foi realizado a partir da prática do exercício 

para expressar a aprendizagem sobre a gestão, baseado no PES (Planejamento 

Estratégico Situacional). O Plano Operativo foi construído por etapas, que envolveram a 

identificação dos problemas, a priorização entre eles para nomear um a ser elucidado, a 

explicação do problema escolhido, a elaboração de operações e ações para resolução, a 
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análise da viabilidade dessas operações e ações, e a construção dos indicadores para a 

avaliação da implantação do plano no local de atuação. 

O Plano Operativo teve início com a primeira reunião que ocorreu no dia 15 de 

outubro de 2014, realizada na Sala de Reunião do Centro de Saúde Cidade Nova. Foram 

nove atores convidados através de convite por escrito, reforçado por via telefônica e por e-

mail, no entanto compareceram apenas cinco e os demais faltaram e justificaram por 

telefone que não compareceria à reunião. A gerente do Centro de Saúde Cidade Nova não 

compareceu, porém, estabeleceu a farmacêutica da Unidade para substitui-lá.  

 

Os participantes 

Comparecera na oficina a Farmacêutica e a técnica da farmácia do Centro de Saúde 

Cidade Nova, o coordenador do almoxarifado central, coordenador da Comissão de 

Padronização de Medicamentos, Insumos, Materiais Hospitalares e Odontológicos e a 

coordenadora do Programa HIPERDIA. A oficina teve início com a apresentação resumida 

do curso e a importância dos serviços de assistência farmacêutica na atenção básica, 

visando a dispensação de medicamentos desde ao almoxarifado central até as unidades 

básicas de saúde.  

A escolha dos atores foi pensado de forma estratégica para tentar fortalecer as ações 

necessárias para melhor elucidar a realidade atual de cada um em seus locais de atuação. 

Eles realizam ações que auxiliam na dispensação de medicamentos e estão ligados ao 

almoxarifado e as UBS. 

Neste primeiro momento foi possível correlacionar os problemas emergentes do 

cotidiano da prática profissional a partir das experiências vivenciadas, facilitando a 

percepção das situações que envolvem os problemas relacionados com a saúde do 

paciente.  

Os problemas elencados foram a partir da discussão dentre os atores que vivenciam 

cotidianamente dificuldades enfrentadas em seus postos de trabalho, foram 10 (DEZ) 

problemas priorizados, estes votados e nomeados pelos atores de acordo com a pontuação 

realizadas por eles, dentre os problemas o primeiro é a grande quantidade de 

medicamentos próximos ao vencimento e o segundo às prescrições ilegíveis, no qual 

se originou meu projeto. 
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Resultados e Discussão 

 

Estudos realizados em Harvard Medical Practice Study I e II, representantes e 

pioneiros na área de segurança ao paciente, demostraram que os eventos adversos 

relacionados à assistência são comuns e inesperadamente altos, acarretando danos 

irreversíveis. Através destes dois estudos, foi constatado que cerca de 98.000 norte-

americanos morrem por ano devido a erros associados à assistência à saúde, sendo que, 

estes são considerados uma das principais causas de mortes nos Estados Unidos.17 Vários 

estudos apontaram que é possível reduzir as doenças da população por meio de 

estratégicas preventivas.18 

Os PRMs (Problemas Relacionados a Medicamentos) elevam um aumento 

substancial na morbidade e mortalidade, assim como aumentam os custos nos cuidados 

da saúde, prejudicando tanto o indivíduo como a sociedade. A prevenção dos PRMs seriam 

a condição ideal, para que não fosse necessária sua intervenção. Os erro de medicação 

também faz parte dos PRMs e é definido como qualquer evento que ocorra durante o 

processo de prescrição e utilização do medicamento.19  

Durante a oficina realizada no Centro de Saúde, os problemas priorizados e que 

foram discutidos pelos os participantes que teve maior relevância, ou seja, colocados em 

votação, a falta de medicamentos, a estrutura física inadequada nas farmácias das 

Unidades de Saúde, a falta de farmacêutico nas farmácias das UBS, a inexistência de 

Software nas Unidades de Saúde para identificar a demanda real, as prescrições não 

adotadas de acordo com a denominação comum brasileira, a politerapia, a grande 

quantidade de medicamentos próximos ao vencimento, a falta de medicamentos que 

precisariam ser padronizados e não estão,  as prescrições ilegíveis, e as prescrições 

incompletas (ex.: sem a dosagem e duração do tratamento). 

Neste momento cada participante recebeu uma tabela para descrever os pontos de 

acordo com a magnitude, transcendência, vulnerabilidade, urgência e factibilidade. Depois 

de ocorrido a pontuação houve algumas divergências em relação aos problemas 

priorizados, um dos participantes não concordará com a priorização destes. Diante do fato 

ocorrido, explicamos que não poderia ser mudado, porque teríamos que respeitar todas as 

opiniões expressadas na oficina. Um ator quisera substituir o problema 9 pelo o problema 

3, porém, conforme a votação não poderia ser mudado. Após a somatória, o Coordenador 

do Almoxarifado Central questionou o problema 3 (Falta de farmacêutico nas farmácias das 

UBS), “ele achou que este seria o que mais prejudicaria a dispensação de medicamentos”. 

No item de transcendência houve uma menor pontuação e com isso fez com que não fosse 



8 
 

possível priorizá-lo. Apesar das divergências ocorridas, houve interação entre os 

participantes e foi de grande conhecimento e aprendizagem para todos nós.     

Estudos realizados pelo o Instituto Americano de Medicina, retratam que os 

pacientes morrem devido a lesão iatrogênica, sendo a principal delas o “erro na prescrição”. 

Este número tende a aumentar quando os profissionais responsáveis pela dispensação não 

conseguem ler e interpretar a letra dos médicos, e ainda, falta informações básicas para 

uma correta dispensação dos medicamentos.1 Os estudos apontam que a profissão 

farmacêutica está mudando, e passa de uma simples oferta de medicamentos para o 

desempenho clínico fornecido de informações. E o profissional farmacêutico, tem a 

capacidade de interagir com os prescritores e os pacientes.20 Diante destes estudos só 

confirma o que os atores propuseram como problemas enfrentados em seu cotidiano.  

Os erros de medicação são lamentáveis, e ainda continua sendo uma realidade na 

maioria das instituições de saúde. Cerca de 30% dos agravos que ocorrem durante o 

período de hospitalização estão correlacionados a erros de medicação, resultando em um 

enorme impacto econômico e em graves níveis de morbidade e mortalidade do paciente.21  

Algumas técnicas podem ser empregadas no sentido de melhorar o processo de 

prescrição. O uso de tecnologias no gerenciamento dos medicamentos podem estar 

associados a reduções de possíveis erros. A prescrição informatizada atribui uma melhora 

significativa na legibilidade, aumentando assim a segurança dos itens prescritos. Porém, 

nas Unidades de Saúde do Município de Parauapebas-PA, ainda não possuem estruturas 

físicas que possam ser exigidas das equipes prescritoras as prescrições digitalizadas. 

Para que o paciente obtenha uma melhor adesão ao tratamento, um dos fatores 

relevantes relatados pelos os atores seriam compreender de forma clara qual a finalidade 

do medicamento prescrito, e obter a verdadeira compreensão sobre qual medicação foi 

prescrito. De acordo com Lopes et al. (16), as prescrições médicas devem conter certos 

pré-requisitos básicos para uma elaboração correta, tais como: nome do paciente, data, 

nome do medicamento e assinatura do médico. A legibilidade das prescrições e sua 

importância no ato da dispensação requer observações inerentes ao tratamento do 

paciente, e, as prescrições ilegíveis representam cerca de 41,66% como problema 

enfrentados no ato da dispensação. 

A incidência maior de receitas ilegíveis, tal fato representam potenciais erros, e assim 

provocam o que chamamos de iatrogeniacaligráfica. Além disso, as prescrições que são 

feitas em papel carbono, ou seja, a segunda via pode não apresentar boa resolução 

provocando dificuldade no entendimento. “O Código de Ética Médica, de acordo com o 

artigo 39 do capítulo 3, diz que é vedado ao médico receitar ou atestar de forma secreta ou 
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ilegível”, mesmo assim, o ato de descrever manualmente uma receita de modo inexplicável 

é um dos erros mais comuns, induzindo a falhas na comunicação entre o prescritor e aos 

que precisam ler e/ou decifrar as receitas.16 

Em relato os atores disseram que as prescrições ilegíveis e demais problemas 

ressaltados durante nosso trabalho, faz com que a população não tenha uma adesão ao 

tratamento e consequentemente não obtém a cura da patologia, ocasionando gastos 

exacerbados com saúde. 

A prescrição medicamentosa é uma atividade relevante no processo dos cuidados 

assistenciais aos pacientes e representa a intervenção médica no tratamento. Porém, a 

amplitude da grande quantidade de fármacos e produtos comerciais disponíveis no 

mercado, os lançamentos constantes e as inúmeras interações medicamentosas e os 

efeitos adversos faz com que, a etapa do processo de dispensação se torna susceptíveis a 

erros.1 

Das etapas realizadas durante a oficina foram discutidos que a qualidade da 

prescrição médica é de fundamental importância para o tratamento farmacológico, ou seja, 

o medicamento prescrito seja eficaz para tratar do quadro clínico do paciente. O paciente 

deve ser orientado a tomar o medicamento em doses e período apropriados e de maneira 

mais segura, com isso, diminuir os custos com tratamento. 

Os atores expuseram que as prescrições têm papel ímpar na prevenção de erros de 

medicação e, compreendem que tais erros podem transcorrer em prescrições ambíguas, 

ilegíveis e/ou incompletas, originando sérios prejuízos aos pacientes. Confirmaram, que o 

risco de erros de medicação aumenta na medida em que os farmacêuticos e técnicos não 

conseguem ler corretamente as prescrições. 

É de fundamental relevância que o prescritor tenha a responsabilidade de elaborar 

uma prescrição medicamentosa que transmita de forma completa todas as informações 

pertinentes a todos os profissionais que se utilizam deste documento. Contudo, o 

medicamentos prescrito não sendo identificado torna-se o caminho terapêutico a ser 

adotado pelo o profissional, sujeito a diversas modificações no processo saúde/doença. 

Podendo acarretar o agravamento do doença e levando até a morte deste paciente. 

No entanto, estudos apontam que minimizar os erros mais frequentes durante as 

prescrições, podem nortear ações que visem diminuí-los, e ao mesmo tempo facilitar o 

trabalho dos profissionais que dispensam o medicamento.1 Farmacêuticos e técnicos 

referiram, durante algumas visitas realizadas nas Unidades de Saúde, que devido as 

prescrições com falta de alguns itens e letras ilegíveis dos médicos levaram a erros como 

a troca de medicamentos e dosagem errada.  
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Cerca de 30% dos recursos destinados a saúde no Brasil é para à aquisição de 

medicamentos. Esta real situação sofre impacto relevante sobre o sistema público, com 

isso, rever a necessidade de se investir em programas que possa reduzir os desperdícios 

e o uso irracional de medicamentos. De acordo com a OMS 50% de todos os medicamentos 

que são utilizados no mundo são “prescritos, dispensados, vendidos ou usados de maneira 

incorreta”.22  

De acordo com estes dados descritos pelo o autor e levando em consideração nosso 

cotidiano, o município de Parauapebas, atualmente precisaria incorporar mais 

farmacêuticos na equipe de saúde, pois entende-se que este profissional possuem o melhor 

perfil para a condução de ações destinadas à melhoria do acesso e promoção e ao uso 

racional de medicamentos. O PO propõe a elaboração de métodos que possam auxiliar os 

profissionais de saúde a prescrever adequadamente, tais como; a capacitação dos 

profissionais envolvidos na prescrição e dispensação, a realização de cursos de 

capacitação e a parceria dos órgãos envolvidos na dispensação.  

Em estudos, o autor prevê o comprometimento cada vez mais efetivo e verifica-se a 

necessidade de consolidar a Assistência Farmacêutica como ferramenta essencial das 

ações de saúde na Atenção Básica, na busca constante pelo uso racional de medicamentos 

e pela melhoria do acesso aos medicamentos essenciais para a população do município.23 

A saúde é um direito essencial na vida do ser humano, sendo dever do Estado 

assegurar estas condições no seu exercício, dentre eles, o fornecimento de medicamentos. 

Assim sendo, a “Portaria 3.9162 e a Política Nacional de Medicamentos preconizam o 

acesso da população a medicamentos seguros, eficazes e de qualidade”, através da 

prescrição medicamentosa e dispensação adequada. No SUS (Sistema Único de Saúde) o 

acesso da população aos medicamentos se dá por meio da prescrição feita pelo o 

profissional habilitado definida como uma ordem médica para promover um tratamento 

específico para determinado usuário do sistema, estabelecendo o documento legal, pelo 

qual são responsáveis os profissionais que prescrevem e dispensam a medicação.24  

A utilização de medicamentos de forma irracional proporcionam em perdas de ordem 

econômica e, também pode produzir malefícios no âmbito sanitário, através do aumento 

das reações adversas e muitas vezes em situações graves. A prescrição médica é de suma 

importância para a busca incessante do uso racional de medicamentos. Uma prescrição 

adequada e/ou tratamento bem escolhido deve conter o mínimo de medicamentos possível 

e estes devem ter o mínimo potencial para provocar reações adversas, inexistência de 

contraindicações, ação rápida, forma farmacêutica apropriada, posologia simples e por um 

curto espaço de tempo.8 Para que fosse elencados os problemas, os atores discutiram a 
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relevância da melhoria da qualidade dos atendimentos de forma contínua em todos os 

aspectos e referiram que a partir de resolução destes melhorariam significamente a saúde 

da população.  

A prescrição é a ordem médica dirigida ao farmacêutico para o cumprimento da 

terapia medicamentosa do paciente. A falta de informação na prescrição pode interferir com 

a comunicação entre os profissionais, prejudicando-a e levando a erros de medicação ao 

paciente. Prescrições incompletas impedem a eficiência do trabalho de dispensação dos 

medicamentos, colocando em risco a qualidade da assistência farmacêutica ao paciente.25 

Quanto a ilegibilidade das prescrições, tornam-se o trabalho dos farmacêuticos e 

técnicos onerosos. Com isso, dificulta a administração dos medicamentos, o mesmo pode 

não ter sido identificado corretamente, uma dispensação incorreta poderá acarretar um 

retorno precoce do paciente ao consultório médico. Estas diversidades foram relatadas 

pelos os atores nas oficinas realizadas durante a construção do Plano Operativo. 

Todavia, os medicamentos devem ser acompanhados de serviços farmacêuticos de 

qualidade, pois, a partir destas dificuldades de entendimento terapêutico, os serviços de 

saúde passam a conviver com desperdícios e gastos com saúde. Neste contexto a 

legibilidade das prescrições é peça chave para o bom entendimento e cumprimento das 

terapias. 

A prescrição médica é uma ferramenta primordial para a indicação terapêutica, 

devendo conter subsídios de identificação do paciente e do tratamento a ser utilizado, 

informando a dose, a frequência e a duração do tratamento apropriado ao perfil e a condição 

de saúde do paciente. A falta de compreensão da prescrição é considerada uma relevante 

razão para a não adesão ao tratamento medicamentoso. Dificuldades de compreensão das 

informações da prescrição são comuns nos serviços de saúde e suas causas podem ser 

atribuídas a uma linguagem complexa, informações desorganizadas ou implícitas e uma 

caligrafia inadequada, as quais tornam ilegível a informação escrita.26 Diante disso, os 

principais desafios relatados pelas as equipes da dispensação, seriam conscientizar os 

prescritores a necessidade de prescrever de forma legível, visto que, eles não acham que 

estão prescrevendo do forma ilegível.    

Embora, os danos causados por erros de medicação e/ou receitas ilegíveis sejam 

muito frequentes o assunto não tem atenção, um dos principais desafios encontrados para 

a realização deste projeto foi envolver toda a equipe nos problemas priorizados, pois tudo 

isso poderia repercutir tamanha proporção na sociedade ou até mesmo na mídia, dando a 

impressão de que erros causados por medicamentos são um problema. Diante desse 

cenário, demonstra a urgência de se estudar maneiras de reduzir os erros de medicação.  
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Comparando a pesquisas da literatura sobre os problemas nas prescrições médicas, 

o foco geralmente se dirige principalmente para a legibilidade da letra dos médicos e o 

conteúdo prescritivo, além das consequências nos pacientes.27 A terapia medicamentosa 

não pode ser bem-sucedida se o processo de prescrição, preparação e administração não 

são realizados corretamente.22 

 

 

Considerações finais 

 

Considerando as prescrições médicas, a falta de definição torna-se inútil a legislação 

que obriga todos os prescritores a prescreverem de forma legível e clara, já que, do ponto 

de vista dos médicos, legível é toda letra que pode ser lida. No entanto, sempre conseguem 

ler a própria letra, no entanto, sua caligrafia se encaixa na exigência da legislação médica. 

Sendo assim, quando a legislação diz que o texto da receita médica deve ser legível, 

ela ignora o fato de que a concepção é dependente de uma série de fatores relevantes 

como a experiência de quem lê, a qualidade linguística, o processo de confecção da receita, 

o contexto de leitura, a estética, a credibilidade do médico, o valor de leitura e a leitura-

bilidade. 

O Planejamento Estratégico Situacional é um instrumento primordial para o gestor e 

até mesmo ao profissional farmacêutico. A partir dele, originou-se a construção do PO e 

tornou-se um meio de orientação para a assistência farmacêutica no Município. Através PO 

e a identificação de alguns problemas podemos encontrar meios estratégicos para o seu 

enfrentamento, podemos evidenciarmos que muitas ações podem ser realizadas pelos os 

profissionais que dispensam os medicamentos e estas mudanças são necessárias e 

urgentes. Pois, as consequências são diversas, dentre elas, a perda de credibilidade dos 

atendimentos, desperdício de medicamentos, aumento das internações e até a morte do 

paciente.  

Durante a construção do PO, procurou-se despertar em todos os participantes, uma 

reflexão da importância que o medicamento (dispensação) deve ser considerado um 

produto essencial e necessário a promoção, proteção e recuperação da saúde, que precisa 

ter um tratamento distinto e não ser tratado apenas como um produto qualquer, e 

evidenciou a promover e divulgar programas de incentivos a melhoria de toda a rede de 

saúde do Município de Parauapebas-PA. 
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A partir deste relato, observou-se que os erros de prescrição ocorrem 

consecutivamente em todas as Unidades de Saúde e todos os profissionais de saúde estão 

envolvidos no processo, pois atuam na atenção ao paciente. Em sua maioria os erros 

podem ocasionar danos irreversíveis ao paciente, evidenciando assim a necessidade de 

avaliação constante dessas ocorrências para sua prevenção, garantindo maior segurança 

e sucesso na terapêutica do paciente. 
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