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RESUMO 

 

PAPEL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SIMÃO 

DIAS-SE NA PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS: 

Diagnóstico e Intervenções  

  

 
Alécio Rabelo Gama, Lagarto, 2018. 

 

Introdução: O Agente Comunitário de Saúde (ACS) peça fundamental no vínculo 
entre o serviço de saúde e a comunidade. Treinados os ACS são capazes de 
esclarecer dúvidas aos usuários sobre o Uso Racional de Medicamentos (URM) e 
auxiliar na adesão ao tratamento. Objetivo: Treinar os ACS do município de Simão 
Dias/SE, para promoção do URM. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, a 
respeito do conhecimento dos ACS, acerca do URM. O estudo foi realizado entre 
novembro de 2017 a fevereiro de 2018. A pesquisa foi realizada em quatro etapas: 1ª 
caracterização dos ACS com a participação de 68 Agentes; 2ª verificação do nível de 
conhecimento dos ACS em relação ao uso de medicamentos, participaram desta 
etapa 31 ACS antes e depois do curso, 3ª realização de Intervenções educativas com 
os ACS e a 4ª avaliar o impacto das intervenções no nível de conhecimento dos ACS. 
A análise dos dados foi realizada através de estatística descritiva, na forma de tabelas 
e números absolutos e percentuais. Resultados: a maioria dos ACS era do sexo 
feminino (81%), idade entre 31-40 anos (49%), Ensino Médio completo (38%) e 
Superior Completo (37%), tinham acima 5 anos de atuação. Tendo em vista que (74%) 
nunca participou de curso sobre medicamentos e (85%) sentem a necessidade de 
fazê-lo. A fonte de informação sobre medicamentos mais citada foi a bula (87%) e os 
enfermeiros são os que costumam sanar dúvidas dos ACS com maior frequência 
(72%). Os usuários com maiores dúvidas são os idosos (88%) e a principal: horário 
de tomar os medicamentos (82%). O principal problema identificado foi: usuário 
utilizando o medicamento em horário errado (81%). Quanto a opinião dos ACS em 
passar orientações sobre o URM na comunidade, (37%) consideram ação importante 
e (54%) concordam importante, mas precisa de capacitação. A maior parte dos ACS, 
antes do curso, apresentavam um bom nível de conhecimento, visto que (48%) 
acertaram entre 11 a 15 questões. Após participação na capacitação quase todas as 
questões tiveram seus índices de assertivas aumentados, a única exceção foi a 
questão sobre armazenamento de medicamentos. Conclusão: Observa-se nesse 
trabalho que os ACS ao passar informações sobre o URM nas visitas domiciliares não 
se sentem seguro por não ter conhecimento suficiente. Precisando incluir em 
processos de educação continuada. Sugere-se que os gestores e profissionais de 
saúde desenvolvam programa de educação permanente junto com as ESF, tendo em 
vista a Promoção do URM na comunidade. 
 
 
Palavras-chave: Agente comunitário de saúde; Uso Racional de Medicamentos; 
Educação continuada 
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ABSTRACT 

 

ROLE OF COMMUNITY HEALTH AGENTS OF THE MUNICIPALITY OF SIMÃO 

DIAS IN THE PROMOTION OF RATIONAL USE OF MEDICINES: Diagnosis and 

Interventions 

 

Alécio Rabelo Gama, Lagarto, 2018. 
 

Introduction: Being the Community Health Agent (ACS) plays a key role in the link 
between the health service and the community. Trained, they are able to clarify doubts 
to users about the Rational Use of Medications (URM) and help in adherence to 
treatment. Objectives: To qualify the ACS of the municipality of Simão Dias / SE, to 
promote the URM. Methodology: This is a descriptive study about the knowledge of 
the ACS about the URM. The study was carried out between November 2017 and 
February 2018. The research was carried out in four stages: 1ª characterization of ACS 
with the participation of 68 Agents; 2ª ACS knowledge check regarding drug use 
participated in this stage 31 ACS before and after the course, 3ª educational 
interventions with ACS and 4ª to assess the impact of interventions on the level of 
knowledge of ACS. Data analysis was performed through descriptive statistics, in the 
form of tables and absolute and percentage numbers. Results: the majority of CHWs 
were female (81%), age between 31-40 years old (49%), High School (38%) and 
Superior High School (37%). Considering that (74%) never attended a course on 
medicines and (85%) felt the need to do so. The most frequently cited source of 
information on medications was the package leaflet (87%) and nurses were the ones 
who frequently answered questions about ACS more frequently (72%). The most 
doubted users are the elderly (88%) and the main one: time to take the medications 
(82%). The main problem identified was: user using medication at wrong time (81%). 
Regarding the ACS's opinion on passing guidelines on the URM in the community, 
(37%) consider important action and (54%) agree important, but needs training. Most 
ACS, before the course, had a good level of knowledge, since (48%) scored between 
11 and 15 questions. After participating in the training, almost all the questions had 
their assertive indexes increased, the only exception being the question of drug 
storage. Conclusion: It is observed in this study that the ACS when passing 
information about the URM in the home visits do not feel safe because they do not 
have sufficient knowledge. Need to include in processes of permanent education. It is 
suggested that managers and health professionals develop a permanent education 
program together with the ESF, in order to promote the URM in the community.  
 
 
Keywords: Community health agente; Rational Use of Medications; Continuing 
Education 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 

Nas últimas décadas, importantes transformações têm ocorrido no campo da 

saúde umas delas foram as discussões acerca da promoção do Uso Racional de 

Medicamentos (URM). No Brasil, essas mudanças surgiram em 1988, com a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) (GUIMARÃES, et. al. 2017). 

Diante desse contexto, no ano de 1994 no Brasil surgiu, O Programa Saúde da 

Família (PSF), sob o respaldo da discussão da reformulação do sistema de saúde, a 

qual ampliou a concepção de atenção, primeiramente definida na Norma Operacional 

Básica do Sistema Único de Saúde (NOB/SUS 1/93) e, posteriormente, reorganizada 

pelas normas da NOB/SUS 1/96 (BRASIL, 2001; ASSIS, et. al. 2002).   

O PSF trata-se de uma política de saúde. Nas últimas décadas, foi 

implementado na maioria dos municípios brasileiros e prioriza, dentre outras ações, a 

promoção, a proteção e a recuperação da saúde dos indivíduos e da família, de forma 

integral e contínua (CARVALHO, 2009). Sendo composta por profissionais de 

diferentes categorias como: um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem 

ou técnico de enfermagem, um Agente Comunitário de Saúde (ACS), entre outros 

(BRASIL, 2009; SILVA et. al., 2012).  

Em 2006, o PSF deixou de ser um programa e passa a ser considerada 

Estratégia Saúde da Família (ESF) a partir da Portaria Nº 648, de 28 de março de 

2006.  A ideia foi transformar o PSF numa estratégia permanente e contínua uma 

vez que programa possui tempo determinado (BRASIL, 2006). 

A figura ACS, inserido na ESF realiza atividades de prevenção e promoção à 

saúde através de ações educativas de acordo as diretrizes do SUS (GARCIA et. al., 

2017), sendo este profissional peça fundamental no vínculo entre o serviço de saúde 

e a comunidade, para transmissão de informações (MARZARI et. al., 2011).  

O trabalho dos ACS incorpora avanços singulares à organização do sistema de 

saúde (COSTA et.al., 2013). São vistos pela população como os profissionais que 

podem sanar dúvidas e orientá-los sobre vários assuntos, inclusive a respeito da 

promoção do URM, por estarem em contato direto com às famílias (GUIMARÃES, 

2014).  
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Para Gomes (2009) e colaboradores, o ACS é visto como um profissional sui 

generis – único e/ou insubstituível - uma vez que suas funções ultrapassam o campo 

da saúde, exigindo-lhe atenção a vários aspectos da qualidade de vida da população. 

Incluem-se como áreas de atuação em educação em saúde do ACS: o 

acompanhamento dos grupos de risco, como crianças, gestantes, hipertensos, diabé-

ticos, pacientes da saúde mental e acamados, orientações sobre os cuidados com a 

higiene e prevenção da dengue, a importância do cumprimento do calendário vacinal 

das crianças e do acompanhamento pré-natal das gestantes, incentivo à 

amamentação e uso correto de medicamentos (KAULING et. al., 2013).  

Capacitados, os ACS são capazes de esclarecer dúvidas aos usuários sobre o 

uso correto de medicamentos e ajudar no processo de adesão ao tratamento, durante 

a visita domiciliar, porque são profissionais que possuem maior contato com a 

comunidade, conhecem suas crenças, linguagens, rotina e nível de entendimento 

(MORODIN et. al. 2013; ARAUJO, 2016). 

Ao considerar que o município de Simão Dias/SE, não possui estudos a 

respeito dos ACS como fomentadores do URM, este trabalho com estes profissionais 

e o Uso Racional de Medicamentos no âmbito da Estratégia Saúde da Família, poderá 

contribuir com a construção de projetos e/ou propostas para a melhoria das práticas 

de saúde voltadas à promoção do URM.   
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2 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

2.1 A ESTRUTURAÇÃO DO SUS NA ATENÇÃO PRIMARIA A SAÚDE 

(APS) 

 

O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal de 1988, 

e se apoia sobre os pilares da universalidade, integralidade, equidade, 

descentralização e participação popular (GUIMARÃES, 2014). 

Um outro ponto a evidenciar, é que o SUS promove a justiça social e supera as 

desigualdades na assistência à saúde da população, sendo uma política de Estado 

que amplia os direitos sociais e busca assegurar a cidadania.  

Sendo assim, regulamentada pelas Leis N.º 8080/90, também chamada de “Lei 

Orgânica da Saúde”, a qual dispõe a respeito das condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços e a 

Lei Nº 8142/90, esta dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do SUS e 

das transferências intergovernamentais de recursos financeiros (BRASIL, 2011b; 

REIS et. al. 2017). 

De acordo com o artigo 196 da Constituição da República Federativa do Brasil: 
 

“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas 
sociais e econômicas, que visem à redução dos riscos de doença, de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação.” (BRASIL, 1988).  
 

Diante disto, a saúde foi determinada como qualidade de vida dentre os 

importantes fatores para o indivíduo (BRASIL, 1990; CORREA, 2012).  

Segundo Viana e colaboradores (2005), Marques (2008), Guimarães (2014) e 

Araújo (2016), a reforma no modelo de assistência sanitária está baseada em dois 

programas: o Programa de Agentes Comunitários de saúde (PACS) e o Programa 

Saúde da Família (PSF), os quais realizaram alterações nas modalidades de alocação 

de recursos e formas de remuneração das ações em saúde. 

O PACS teve a primeira experiência no Ceará, região Nordeste do país, o 

Ministério da Saúde percebeu a importância dos ACS nos serviços básicos de saúde 

no município e começa a enfocar a família como unidade de ação programática de 
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saúde, não mais enfocando somente o indivíduo, mas introduzindo a noção de 

cobertura por família (ROSA, et. al. 2005; BRITO, et. al. 2014). 

Para Rosa (2005) e Marques (2008) o PACS foi criado para ampliar a atenção 

primária a saúde e a inserir os ACS, como profissionais responsáveis para 

desenvolver ações voltadas a redução da mortalidade infantil e materna, no controle 

do peso, distribuição de medicamentos entre outras. 

Implantado em 1991 em todo o Brasil, o PACS adotou as experiências 

internacionais e nacionais de extensão à saúde por meio da assistência às famílias, a 

domicílio, em conjunto com as unidades de saúde como referência (GUIMARÃES, et. 

al. 2017). Teve suas atribuições determinadas só em 1997, pela Portaria Nº. 1.886 

(BRASIL, 1997), que aprovou as normas e diretrizes do PACS/PSF. 

O PACS apresentava-se como uma estratégia de aprimoramento e 

consolidação do SUS, visando esclarecer a população sobre hábitos saudáveis e 

aproximá-la de maneira direta e efetiva dos serviços de saúde. A partir daí o PACS, 

passou a ser incorporado ao PSF. Esta junção fez com que as atividades dos Agentes 

Comunitários de Saúde (ACS) se tornassem mais abrangentes (TOMAZ, 2002; 

BRITO, et. al. 2014). 

No ano de 1994, o programa cresceu nas regiões Norte e Centro-Oeste e 

contava com 33.488 agentes em 987 municípios (BRASIL, 2007; ARAUJO, 2016). 

Diante do sucesso do PACS culminou na implantação do Programa Saúde da Família 

(PSF) em 1994, formando suas primeiras equipes e estruturado a partir da Unidade 

de Saúde da Família (USF). Outro ponto relevante do programa é a comunidade ser 

participativa nas decisões do planejamento, acompanhamento e avaliação dos 

serviços de saúde oferecidos para ela (GUIMARÃES, 2014).  

Diante desse contexto, o PSF passa a ser considerado um novo modelo 

assistencial podendo ter a família como centro e não a doença (ROSA; LABATE, 2005; 

GUIMARÃES 2014). Em 2006 pela Portaria nº 648, a terminologia de PSF foi 

designada Estratégia de Saúde da Família (ESF) (BRASIL, 2006; GOMES, 2009). 

Gerando uma melhor perceptibilidade política e uma popularidade nos meios de 

comunicação (SOUZA, 2001; GUIMARÃES, 2014). 

A palavra “Estratégia” buscava a quebra da expressão “Programa de Saúde da 

Família”, pelo caráter transversal e focalizado, atribuído aos programas (ARAUJO, 

2016). Com o objetivo de se transformar, nos últimos quinze anos em uma aposta do 
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Brasil para a organização da Atenção Primária a Saúde. Nesse contexto, a ESF 

consolida o fortalecimento do SUS e, entre as ações, está a de acompanhar a 

mudança da estrutura dos serviços de saúde (SANTANA et. al., 2016). 

Vale ressaltar que a Estratégia Saúde da Família (ESF) se estrutura no trabalho 

de equipes multiprofissionais desenvolvendo ações através da realidade local e das 

necessidades da população, compreendendo um modelo de atenção à saúde na 

conjuntura da Atenção Primária a Saúde (BRASIL, 2007; DIAS et. al., 2014).  

No entanto, para Dias (2014) e colaboradores a ESF garante a aproximação 

dos profissionais e das unidades de saúde da família a população, oferecendo o 

acesso aos serviços básicos, viabilizando a continuidade do cuidado, aumentando a 

resolutividade dos problemas mais comuns em saúde, e assim tendo um melhor e 

maior impacto na situação de saúde local. 

É importante ressaltar que, segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2014), em 

2008, foi criado o Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF), para ampliar a 

resolutividade da APS e melhorar a capacidade de resolução dos problemas de saúde 

e apoiar as equipes da ESF. Sendo constituídos por profissionais de diversas áreas 

raramente presentes neste nível de atenção, onde até o início de 2018, já foram 

implantados no Brasil 4.969 NASFs (BRASIL, 2018). 

No entanto, a ESF dentro da integralidade das ações em saúde, deve também 

considerar o medicamento como um agente na produção de cuidado em saúde. 

Apesar do medicamento fazer parte do ESF, o farmacêutico ainda não está 

incorporado na equipe, ficando o acompanhamento da farmacoterapia dos usuários a 

cargo dos médicos, enfermeiros e os próprios ACS (MARQUES, 2008). 

 

 

2.2 O PAPEL DO ACS  

 

Para Laste (2012) o ACS é considerado um profissional de saúde sendo 

responsável pelo desenvolvimento de atividades de prevenção e promoção da saúde 

por meio de ações educativas individuais e coletivas, nos domicílios e na comunidade.  

Em virtude disso, o Ministério da Saúde aprovou a formação de uma equipe 

multiprofissional, onde o ACS se destaca como o profissional facilitador do 

fortalecimento do vínculo com a família e aproximação das ações de saúde ao 
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contexto domiciliar, por meio da Portaria Nº 2.488/2011, estabelecido pela Política 

Nacional de Atenção Básica (BRASIL, 2011a; SANTOS et. al., 2011; SILVA et. al., 

2012). 

Nesse ínterim, foi criada a lei Nº 10.507/2002, que cria a Profissão de Agente 

Comunitário de Saúde, estabelece que para exercer a profissão de ACS deve residir 

na área de atuação e haver concluído o ensino fundamental e o curso de qualificação 

básica para a atividade. Entre as atividades dos ACS, na sua área de atuação 

considera-se: 

 
I - utilizar instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural da 
comunidade de sua atuação; 
II - executar atividades de educação para a saúde individual e coletiva; 
III - registrar, para controle das ações de saúde, nascimentos, óbitos, doenças 
e outros agravos à saúde;  
IV - estimular a participação da comunidade nas políticas públicas como 
estratégia da conquista de qualidade de vida; 
V - realizar visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações 
de risco à família; 
VI - participar ou promover ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde 
e outras políticas públicas que promovam a qualidade de vida; 
VII - desenvolver outras atividades pertinentes à função do Agente 
Comunitário de Saúde. 

  
Ainda, destacam-se o desenvolvimento de ações de integração entre a equipe 

de saúde e a população, atuação junto às famílias cadastradas, a realização de 

atividades educativas e a promoção de ações de saúde, de prevenção de doenças e 

todas essas atribuições ou atividades são coordenadas pelo enfermeiro da equipe de 

saúde (BRASIL, 2002; SILVA et. al., 2000; SILVA et. al., 2012). De acordo com Brito 

(2014) uma equipe da família atende no máximo 4.500 pessoas, já o ACS possui 

responsabilidade de cerca de 400 a 750 pessoas para exercer suas atividades.  

A regulamentação da profissão do ACS foi instituída pela Lei 11.350/ 2006, que 

traz a normatização das atribuições dos ACS e descreve seu ingresso no serviço 

público por meio de seleção pública. (BRASIL, 2006). 

O principal instrumento de trabalho do ACS são as visitas domiciliares, sendo 

possível, por meio destas acompanhar as atividades do dia a dia da comunidade, 

como sua alimentação, hábitos de higiene, as condições de moradia, saneamento e o 

meio ambiente, de modo que seja possível identificar possíveis fatores de risco à 

saúde presentes no local.  Ainda, por meio da visita domiciliar, é possível estabelecer 

um vínculo entre a equipe de saúde e usuários, pois permite a realização de atividades 

de promoção à saúde (COSTA; CARBONE, 2009; ARAUJO, 2016). 
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Pesquisas têm se dedicado a entender o papel do ACS na orientação das 

famílias acerca de questões inerentes a farmacoterapia, tais como atenção aos 

horários, dose e validade, armazenamento adequado dos medicamentos e 

encaminhamento das famílias aos profissionais da equipe de saúde quando 

necessário (MARQUES, 2008; KAULING et al., 2013; GUIMARÃES, 2014; ARAUJO, 

2016). 

 

 

2.3 O ACS E O SEU PAPEL COMO PROMOTOR DO URM  

 

De acordo com o Ministério da Saúde (BRASIL, 2006) o URM caracteriza o 

medicamento como ferramenta das ações de promoção, proteção e recuperação da 

saúde, desenvolvidas pelos setores público e privado, e em todos os níveis de 

complexidade.  Neste sentido, existe uma preocupação do próprio Ministério da Saúde 

em transformar os ACS em fomentadores do uso racional de medicamentos em suas 

comunidades (BRASIL 2006). 

É interessante observar que a Política Nacional de Medicamentos, a qual 

possui diretrizes e prioridades a promoção do “Uso Racional de Medicamentos” (URM) 

o define como processo que compreende a prescrição adequada, a disponibilidade 

oportuna e a preços acessíveis, a dispensação em condições adequadas, o consumo 

nas doses indicadas, nos intervalos definidos, no período de tempo indicado, de 

medicamentos eficazes, seguros e de qualidade (AQUINO, 2008; ARAÚJO & UCHÔA, 

2011). 

Nessa perspectiva a promoção do URM começa pela qualidade do produto que 

está sendo administrado, está diretamente relacionada à manutenção da estabilidade 

do fármaco em relação às condições de armazenamento e uso dos mesmos. O 

armazenamento apropriado e a preservação dos medicamentos são importantes para 

a sua adequada eficácia (LIMA et. al., 2010; LASTE et. al., 2012). 

Diante desse contexto o ACS tem um papel fundamental nessa temática, por 

estarem próximos das famílias e dando suporte a equipe de saúde na descoberta de 

problemas relacionados a terapia medicamentosa dos usuários, trazendo informações 

relevante no que diz respeito à saúde da comunidade aos profissionais da saúde, para 
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isto acontecer os ACS precisam ser devidamente treinados ou capacitados 

(MARODIN et. al. 2011; GUIMARÃES, 2014). 

Para isso o Ministério da Saúde estruturou um projeto de treinamento para os 

ACS com o seguinte tema: “O trabalho dos ACS na promoção do uso correto de 

medicamentos”. Este projeto buscou desenvolver algumas competências necessárias 

para os ACS atuarem como fomentadores do Uso Racional de Medicamentos 

(BRASIL, 2006), como: 

a - Compreender definições básicas a respeito do medicamento; 

b - Atuar no diagnóstico sobre forma de utilização de medicamentos na área de 

atuação; 

c - Ensinar a população a respeito do uso correto de medicamentos; 

d - Participar de noções básicas sobre a farmacovigilância; 

e - Orientar a comunidade sobre armazenamento de medicamentos nos domicílios; 

f - Prevenir e orientar a comunidade sobre os riscos da automedicação.  

 Portanto, o treinamento dos ACS sobre a promoção do Uso Racional de 

Medicamentos ainda não alcançou todas as equipes de saúde da família até hoje, 

principalmente em Simão Dias/SE. Por esse motivo foi que surgiu o interesse de 

averiguar com os ACS, se eles têm falado sobre medicamentos nas visitas 

domiciliares e analisar se os mesmos possuem conhecimentos necessários para 

orientar a comunidade a respeito do assunto (BRASIL, 2006; MARQUES, 2008). 

Diante do exposto, é preciso formar esses profissionais através de educação 

continuada para que os mesmos possam disponibilizar a comunidade orientação 

sobre medicamentos com mais segurança (GOBBO, 2004; MARQUES, 2008). 
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1 GERAL 

 

Treinar os Agentes Comunitários de Saúde (ACS) das Unidades Básicas de 

Saúde do município de Simão Dias/SE, para a promoção do Uso Racional de 

Medicamentos. 

 

 

3.1 ESPECÍFICOS 

 

● Caracterizar os ACS do município de Simão Dias quanto aos dados sócio 

demográficos, formação e informação a respeito do medicamento; 

 

● Verificar o nível de conhecimento dos ACS a respeito do uso de medicamentos, 

antes e depois da formação; 

 

● Realizar intervenções educativas com os ACS a respeito dos temas relacionados 

ao uso racional de medicamentos; 

 

● Avaliar o impacto das intervenções no nível de conhecimento dos ACS. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 
 

 

4.1 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

Trata-se de um estudo descritivo transversal, a respeito do conhecimento dos 

ACS do município de Simão Dias/SE quanto ao Uso Racional de Medicamentos.  

Atualmente o município dispõe de 16 (dezesseis) Unidades de Saúde da 

Família, 01 (uma) Clínica de Saúde da Família e 12 (doze) Postos de Saúde (CNES, 

2017). Segundo dados e informações da Secretaria Municipal de Saúde de Simão 

Dias/SE, para o suporte das 17 (dezessete) equipes de saúde nestas unidades, o 

município conta com o trabalho de 99 ACS, sendo 42 distribuídos na zona urbana e 

57 na rural. 

Do total dos ACS participaram do trabalho 68 ACS na Etapa 01 – 

Caracterização dos ACS (ANEXO A) e na Etapa 02 – Avaliação dos Conhecimentos 

dos ACS sobre o uso de medicamentos (ANEXO B) antes do treinamento e 31 ACS 

participaram da Etapa 02 depois do treinamento.  

O estudo foi realizado no período de novembro de 2017 a fevereiro de 2018.  

 

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO 

 

Este trabalho foi realizado no munícipio de Simão Dias, localizado no centro-

sul do estado de Sergipe, região nordeste do Brasil. De acordo com o IBGE (2016) o 

município possui 40.684 mil habitantes, com uma estimativa para 2018 de 40.838 mil 

habitantes (IBGE, 2017).  

 

Figura 1 – Localização geográfica do município de Simão Dias no Estado de Sergipe. 

                                               

                                                       Fonte: IBGE 
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4.3 PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

► CRITÉRIOS DE INCLUSÃO: 

 

● Os ACS contratados ou concursados vinculado na Equipe de Saúde da 

Família e inseridos nas Unidade de Saúde da Família do município de Simão Dias/SE; 

 

► CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO: 

 

● Os ACS que estivessem afastados por qualquer motivo da suas atividades 

laboral regular; 

● Os ACS que estariam ocupando o cargo de forma esporádica (cobrindo as 

férias); 

● E aqueles que não consentirem em participar da pesquisa; 

● Não responder aos questionários em sua totalidade. 

 

 

4.4 ETAPAS DO ESTUDO 

 

A pesquisa foi realizada em quatro etapas:  

● Na Primeira etapa foi realizada a aplicação de questionário para 

Caracterização dos Agentes Comunitários de Saúde (ANEXO A) quanto aos aspectos 

sócio demográficos, formação e informação a respeito do medicamento (ARAÚJO, 

2016). Participaram desta etapa 68 ACS. 

          ● A Segunda etapa foi constituída pela aplicação de questionário para 

Verificação do nível de conhecimento dos ACS (ANEXO B) em relação ao uso de 

medicamentos (ARAÚJO, 2016). Os níveis de conhecimento do ACS foram 

classificados de acordo com o número de questões respondidas corretamente:  Sendo 

considerado insuficiente (0 a 5 questões), baixo (6 a 10 questões), bom (11 a 15 

questões) e excelente (16 a 20 questões) (ARAUJO, 2016). Desta etapa participaram 

68 ACS antes e depois do treinamento participaram 31 ACS. 

Os encontros para coleta de dados (Etapas 1 e 2) foram agendados 

previamente com os ACS. A aplicação dos questionários ocorreu em um local 
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reservado na UBS para a garantia da confidencialidade e o sigilo das informações 

fornecidas pelos entrevistados.  

● A terceira etapa foram as Intervenções educativas com os ACS a respeito do 

Uso Racional de Medicamentos com base nas informações foram analisadas e os 

temas mais relevantes foram desenvolvidos nas intervenções para capacitação dos 

profissionais de saúde, neste caso os ACS. Para realização dessa etapa participaram 

31 ACS.  

● A quarta etapa foi o impacto das intervenções no nível de conhecimento dos 

ACS através da aplicação do questionário do (ANEXO B) depois do treinamento. Para 

reaplicação do instrumento de pesquisa depois da formação participaram 31 ACS. 

 

 

4.4.1 ETAPA 1: CARACTERIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

QUANTO AOS ASPECTOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS, FORMAÇÃO E 

INFORMAÇÃO A RESPEITO DO MEDICAMENTO  

  

Para verificar as características sócio demográficas dos ACS, foram coletadas 

as variáveis, sexo (masculino e feminino), idade (anos completos), escolaridade 

(ensino fundamental completo e incompleto; ensino médio completo e incompleto, 

ensino superior completo e incompleto), tempo de trabalho (anos e meses), 

capacitação a respeito do uso de medicamentos (Sim/Não ou Não sei dizer). Para 

categorizar o processo de conhecimento das informações e formação do ACS em 

relação ao uso dos medicamentos foram analisadas as variáveis: horário correto, 

posologia, efeitos colaterais ou reações adversas, indicação, com que tomar o 

medicamento, tipos de pacientes que mais pede informação sobre medicamentos, 

tipos de profissionais de saúde e meios de informações sobre os medicamentos. 

 

 

4.4.2 ETAPA 2: VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS ACS EM 

RELAÇÃO AO USO DE MEDICAMENTOS 

 

Para responder esse objetivo específico foi aplicado o questionário de 

Avaliação dos conhecimentos dos agentes comunitários de saúde a respeito de 
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medicamentos (ARAÚJO, 2016). Na perspectiva de avaliar a compreensão do ACS 

no tocante ao uso correto dos medicamentos foram analisadas as seguintes variáveis: 

indicação dos medicamentos para promoção da saúde, automedicação, uso de 

plantas medicinais, uso de medicamento genérico, administração de medicamentos, 

orientação a respeito da utilização de medicamentos, armazenamento e descarte 

correto de medicamentos, formas farmacêuticas e medicamentos essenciais.  

O questionário está estruturado com 20 questões fechadas, onde os ACS 

responderam as questões assinalando as respostas com as seguintes opções: Letra 

(C) para as respostas da que estiverem corretas, (E) para respostas que considerarem 

erradas e (NS) quando não souber opinar. 

 

 

4.4.3 ETAPA 3: INTERVENÇÕES EDUCATIVAS COM OS ACS A RESPEITO DOS 

TEMAS RELACIONADOS AO USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS 

 

Para capacitação dos ACS como promotores do uso racional de medicamentos 

foram realizadas três etapas:  

● 1ª Etapa: convite aos ACS (ANEXO D) que participaram da pesquisa a fazer 

parte de uma série de discussões a respeito do Uso Racional de Medicamentos, com 

os temas que forem apontados por eles na etapa de coleta de dados.  

● 2ª Etapa: a intervenção foi agendada previamente, no turno da manhã 

totalizando 4 horas de curso e ocorreu em um local privado no Auditório da Casa das 

Freiras na cidade de Simão Dias, no dia 04 de abril de 2018. 

● 3ª Etapa: depois das seleção dos temas, intervenções ocorreram no formato 

de palestras, rodas de conversas e simulações de utilização de medicamentos, ambos 

com duração de aproximadamente uma hora e meia e entrega de material educativo 

sobre o assunto em forma de folhetos (APENDICES III E IV). 
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FIGURA 2: Fotos dos participantes (ACS) da “Capacitação para Promoção do Uso Racional de 
Medicamento”, Simão Dias/SE, 2018 

 

 

Os temas trabalhados nos encontros foram embasados nas principais dúvidas 

dos ACS, as quais foram levantadas no momento da coleta de dados em relação aos 

conhecimentos dos mesmos a respeito dos medicamentos, bem como na cartilha do 

Ministério da Saúde “O trabalho dos agentes comunitários de saúde na promoção do 

uso correto de medicamentos” (BRASIL, 2006). O Quadro 1 apresenta os temas que 

foram trabalhados durante o encontro.  

 

 

Quadro 1: Temas trabalhados para o encontro da capacitação dos ACS. 

MOMENTOS TEMAS 

I. Palestra 

1:30h 

 Diferença entre Remédio e Medicamento 

 

 Automedicação  

II. Roda de 

conversa e 

práticas de 

simulação 

1:30h 

 

 O que são Formas farmacêuticas 

 Como administrar medicamentos  

 Noções de armazenamento 

III. Palestra 

1:00h 

 Medicamentos de referência, genérico e similar suas principais diferenças 

Fonte: Próprio autor. 
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4.4.4 ETAPA 4: IMPACTOS DAS INTERVENÇÕES NO NIVEL DE CONHECIMENTO 

DOS ACS 

 

Após a realização da capacitação realizada na etapa anterior, os ACS foram 

apoiados pelo pesquisador para aplicação dos conhecimentos adquiridos. Para tanto, 

31 ACS presentes no curso foram submetidos a reaplicação do questionário do 

(ANEXO B) para comparar o nível de conhecimento a respeito do Uso Racional de 

Medicamentos antes e depois a capacitação. 

A reaplicação do questionário do (ANEXO B) foi aplicado ao ACS, logo após a 

capacitação.  

 

 

4.5 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise dos dados foi realizada através de Estatística descritiva e os 

resultados foram apresentados na forma de tabelas com números absolutos e 

percentuais. Foram listadas a frequência das variáveis coletadas e as medidas de 

tendência central sendo representadas por meio de gráficos e tabelas. 

 

 

4.6 ASPECTOS ÉTICOS 

 

O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Sergipe, através da Plataforma BRASIL de acordo com a 

Resolução CNS nº 466/2012. Antes do início do estudo, os participantes foram 

comunicados sobre as metas e a natureza voluntária do mesmo, seus aspectos 

principais e assinaram um termo de Consentimento Livre e Esclarecido (APÊNDICE 

I), de acordo com resolução supracitada. 

Para a concessão da realização do estudo e liberação ao acesso as Unidades 

Básicas de Saúde do município de Simão Dias/SE, foi solicitada a anuência à 

Secretaria Municipal de Saúde do município de Simão Dias/SE (APÊNDICE II). Dessa 

forma, os dados coletados são de uso exclusivo dos pesquisadores, sendo garantido 

o sigilo das informações obtidas. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Do total de 99 ACS no município de Simão Dias/SE, só estiveram presentes 

antes do treinamento na etapa 1 e 2, 83 ACS e destes 68 responderam os 

instrumentos de coleta de dados (ANEXO A e B), como mostra o Quadro 2 

correspondendo a 69% da população total na investigação. 

Portanto, do total, 31 ACS não aceitaram participar da pesquisa. 

 

 

Quadro 2: Distribuição percentual de ACS* entrevistados de acordo com a Unidade Básica de Saúde 
do Município de Simão Dias, Sergipe, 2018. 

Fonte: Próprio autor 

*ACS: Agente Comunitário de Saúde 

 

 

5.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE 

SAÚDE QUANTO AOS ASPECTOS SÓCIO DEMOGRÁFICOS, 

FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO A RESPEITO DO MEDICAMENTO 

 

A Tabela 1 apresenta a caracterização sociodemográficas (sexo, idade, 

escolaridade e tempo de exercício da função) dos Agentes Comunitários de Saúde no 

município de Simão Dias - SE, através de frequências absolutas (N) e percentuais 

(%).  

 

Unidade Básica de saúde 
Nº de ACS em 

atividades 
Nº de ACS 

entrevistados 

Percentual 
dos 

entrevistados 
(%) 

Clínica de Saúde da Família Eunice Barbosa de 
Oliveira 

17 11 16,2 

UBS da Família Maria Eunice Fraga Silva 25 22 32,4 

UBS da Família do Povoado Curral dos Bois 6 4 5,9 

UBS da Família do Povoado Saloubra 7 7 10,3 

UBS da Família do Povoado Caraíbas de Baixo 5 5 7,4 

UBS da Família do Povoado Pastinho 4 4 5,9 

UBS da Família do Povoado Pau de Leite 7 5 7,4 

UBS da Família do Povoado Cumbe 7 5 7,4 

UBS da Família do Povoado Brinquinho 5 5 7,4 

Total 83 68 100 
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Tabela 1: Distribuição percentual dos ACS* entrevistados segundo o sexo, faixa etária, grau de 
escolaridade e tempo de atuação. Simão Dias - SE, 2018.   

Características sociodemográficas N % 

   
Sexo   
Masculino 13 19 
Feminino 55 81 
   
Faixa etária   
19-30 anos 7 10 
31-40 anos 33 49 
41-50 anos 20 29 
51-60 anos 7 10 
NÃO INFORMOU 1 1 
 
Escolaridade  

  

Fundamental completo 2 03 
Médio incompleto 2 03 
Médio completo 26 38 
Curso técnico 6 09 
Superior incompleto 7 10 
Superior completo 25 37 
   
Tempo de atuação   
Até 5 anos 13 19 
6 a 10 anos 16 24 
11 a 15 anos 15 22 
16 a 20 anos 18 26 
21 a 25 anos 6 9 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
*ACS: Agente Comunitário de Saúde 

 

 

Observa-se que dentre os ACS entrevistados apresenta uma maior dominância 

o sexo feminino (81%). Esse predomínio de ACS mulheres foram encontrados em 

outros estudos realizados em diferentes municípios brasileiros (MARQUES, 2008; 

MASCARENHAS, et. al. 2013; CAZOLA, et al. 2014; GUIMARÃES, 2014; ARAUJO, 

2016). Devendo-se ao fato que o ACS do sexo masculino encontra resistência por 

parte da comunidade, impedindo em alguns momentos a entrada nos domicílios e 

ainda terem que revelar a ele particularidades femininas (BEZERRA, et. al. 2005). 

 Em relação a faixa etária, o percentual com maior destaque foi entre 31 e 40 

anos (49%), representando uma população economicamente ativa de adultos jovens 

e confirma idades encontradas em outras pesquisas (MARQUES, 2008; ARAUJO, 

2016; GUIMARÃES, et. al. 2017).  

 No tocante a escolaridade, a maioria dos entrevistados (94%) apresentaram 

escolaridade superior a solicitada pela Lei 10.507/2002 que cria a profissão de Agente 

Comunitário de Saúde, a qual exige apenas o ensino fundamental completo como 
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requisito (BRASIL, 2002). Segundo dados da pesquisa o Ensino Médio completo 

obteve (38%), curso técnico (9%), superior incompleto (10%) e superior completo 

(37%). Pode-se evidenciar que os ACS entrevistados tinham maior grau de 

escolaridade (ensino médio ou superior), e o que define essa situação é a baixa oferta 

de empregos mais especializados, a falta de opção e os salários razoáveis pagos nos 

municípios (SANTOS, et. al. 2011; GALOTE et. al. 2011; CAZOLA, et. al. 2014). Sendo 

assim, a alta escolaridade dos ACS pode auxiliar na melhoria do entendimento do 

processo saúde-doença, facilitando a realização das ações junto à comunidade 

(CAZOLA, et. al. 2014; ARAUJO, 2016). 

 Quanto ao tempo de trabalho, a maioria dos participantes da pesquisa (81%) 

apresenta tempo de atuação como ACS acima dos cinco anos, evidenciando uma 

baixa rotatividade desses profissionais, sendo esse tempo um importante elemento 

para o agente aumentar o vínculo com a comunidade, passando a conhecer as 

necessidades da população assistida e ainda obter um entendimento seguro das suas 

funções (MARQUES, 2008; GALAVOTE et. al. 2011; ARAUJO, 2016).  

No tocante ao acesso a informação a respeito  do uso de medicamentos pelos 

Agentes Comunitários de Saúde no município de Simão Dias - SE, quando 

questionados sobre o assunto, (74%) responderam que nunca participaram de curso 

de capacitação sobre medicamentos, (85%) sentem a necessidade dessa formação e 

(69%) admitem não possuir conhecimento suficiente para passar informações as 

famílias sobre o uso de medicamentos como demonstrado na Tabela 2.  

Pode-se observar resultados análogos a essa pesquisa nos estudos de 

Marques (2008), Araújo (2016) e Guimarães et. al. (2017). Desta forma, estes mesmos 

autores afirmam a necessidade dos ACS em adquirir conhecimentos a respeito do uso 

de medicamentos e assim, orientar a população com maior segurança. E ainda, 

segundo estes autores afirmam que a execução de funções sem treinamento gera 

insatisfação nos profissionais, pois os impossibilitam de desenvolver seu trabalho com 

eficácia. 
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Tabela 2 – Distribuição percentual das informações prestadas pelos ACS* quanto à participação ou 
necessidades de cursos sobre o uso de medicamentos, e possuir conhecimentos para dar informações 
sobre medicamentos e discussão sobre temas relacionados a medicamentos com a equipe de saúde, 
Simão Dias, Sergipe, 2018.  

Variável N % 

   
Já fez curso de treinamento sobre o uso de medicamentos?   
Sim 15 22 
Não 
Não sei dizer 

50 
3 

74 
04 

   
Sente necessidade de fazer um curso de treinamento sobre 
medicamentos 

  

Sim 58 85 
Não 9 13 
Não sei dizer 1 01 
   
Considera ter conhecimento suficiente para dar informações sobre 
medicamentos 

  

Sim 11 16 
Não 47 69 
Não sei dizer 10 15 
   
Quantas vezes foram discutidas pela equipe temas relacionados ao 
uso de medicamentos na última mês? 

  

Nenhuma 38 56 
Uma vez 7 10 
Duas vezes 10 15 
Três vezes 4 6 
Quatro ou mais vezes 9 13 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
*ACS: Agente Comunitário de Saúde 

 

 

A falta de discussões pelas Equipes de Saúde da Família a respeito do uso 

de medicamentos foi mencionada por (56%) dos entrevistados (Tabela 2). Para 

Mendonça (2007), a falta de espaço para discussão da terapia medicamentosa nas 

reuniões de equipe gera frustração nos ACS, fazendo com que eles se sintam 

desestimulados e deixem de atuar nessas questões. E para administrar e impulsionar 

essas discussões sobre a temática a presença de um profissional farmacêutico na 

equipe seria importante, mas ainda não é realidade na atenção básica, passando a 

desenvolver os serviços clínicos farmacêuticos e assim treinando os ACS para melhor 

identificação dos problemas relacionados a farmacoterapia dos pacientes (BRASIL, 

2014; ARAUJO, 2016). 

A metade dos ACS entrevistados confirmaram que as vezes (50%) sabem 

responder questões a respeito do uso de medicamentos (Tabela 3). Pode estar 

relacionada pela ausência de treinamento sobre a farmacoterapia, gerando no 

profissional um desconforto e angustia por não saber, e assim, prejudicando o seu 
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acompanhamento e orientação nas visitas realizadas na comunidade, sendo o 

conhecimento popular e o senso comum aplicado nesse caso (MENDONÇA, 2007; 

MARQUES, 2008; ARAUJO, 2016). 

Ante o exposto verifica-se a necessidade da inclusão do ACS em processos de 

educação permanente para desenvolverem suas capacidades, adquirindo 

conhecimento científico e não se limitando a busca do conhecimento no senso comum 

(ARAUJO, 2016; GUIMARÃES, et. al. 2017). 

Segundo informações levantadas na pesquisa sobre o profissional que sana as 

dúvidas do ACS em relação aos medicamentos, observa-se com (72%) o enfermeiro 

da equipe de saúde, sendo o mais procurando pelos Agentes (Tabela 3). Este 

profissional tornou-se o responsável pelo planejamento e gerenciamentos das 

atribuições dos ACS desde a implantação do PACS até a ESF (ARAUJO, 2016; 

GUIMARÃES, et. al. 2017). E além disso, é o profissional que possui maior 

proximidade e confiança do ACS, confirmando os dados apresentados no estudo 

(GUIMARÃES, 2014). 

Ainda nessa perspectiva, Guimarães e colaboradores (2017) trazem que o 

enfermeiro exerce um papel característico nas ações em saúde, principalmente no 

tocante a orientação do uso de medicamentos na sua Equipe. 

 

 

Tabela 3 – Distribuição de informações de ACS* quanto a frequência com que sabem responder 
perguntas sobre medicamentos, profissional com que costuma tirar suas dúvidas e local para obtenção 
de informações sobre medicamentos. Simão Dias, Sergipe, 2018.  

Variável N % 

   
Frequência com que o ACS sabe responder perguntas sobre 
medicamento  

  

Sempre 4 6 
Quase sempre 24 35 
Às vezes 34 50 
Raramente 5 7 
Nunca 1 1 
   
Profissional que costuma tirar dúvidas do ACS sobre 
medicamentos 

  

Enfermeiro (a) 49 72 
Médico (a) 19 28 
Dentista 0 0 
Farmacêutico (a) 0 0 
   
Local para obtenção de informações sobre medicamentos para o 
ACS 

  

Bulas de Medicamentos 59 87 



 
  

35 
 

Internet 34 50 
Televisão 6 9 
Livros 4 6 
Lista de Medicamentos do Município 4 6 
Outro 2 3 
Jornais e revistas 1 1 
Dicionário de Especialidades Farmacêuticas  1 1 
Nenhum 1 1 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
*ACS: Agente Comunitário de Saúde 

 

 

Os meios de informação a respeito do medicamento representam ao ACS uma 

estratégia para adquirir conhecimento científico e a partir daí não estarão baseados 

no senso comum (MARQUES, 2008; GUIMARÃES et. al. 2017). Segundo Araújo 

(2016) o ACS bem preparado terá maior segurança ao transmitir para sua comunidade 

o conhecimento adquirido sobre o uso do medicamento através das fontes de busca 

de informação. Diante de tais aspectos, na Tabela 3 estão registrados os principais 

meios de informação sobre medicamentos relatados pelos ACS de Simão Dias – SE. 

Observa-se nos dados citados que as bulas de medicamentos foram o principal 

meio de pesquisa para obtenção de informação sobre os medicamentos, apontados 

por (87%) dos ACS. Resultado semelhantes também encontrado por Marques (2008); 

Araújo (2006) e Guimarães et. al. (2017), respectivamente 83,2%, 86% e 71,14%. Em 

seguida foram citados, com menor frequência, a internet com (50%). 

Segundo a Resolução RDC 47/09 as bulas devem ser claras e objetivas, sem 

repetição de informações, garantindo acesso à informação segura e adequada em 

prol do uso racional de medicamentos, prevenindo sobre o risco da automedicação e 

a importância da ininterrupção do tratamento (VALPATO, et. al. 2009; GUIMARÃES, 

et. al. 2017). Por definição a bula é documento legal sanitário que contém informações 

técnico-científicas e orientadoras sobre os medicamentos para o seu uso racional 

(BRASIL, 2009; ARAUJO, 2016). 

No Brasil, a bula é o principal material informativo fornecido aos usuários de 

medicamentos, sendo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) órgão 

responsável pela atribuição de avaliar e aprovar o material confeccionado pela 

indústria farmacêutica antes de sua comercialização (CALDEIRA; NEVES; PERINI, 

2008; MARQUES, 2008). Todavia, várias pesquisas têm demostrados que os 

conteúdos presentes nas bulas eram insatisfatórios, com linguagem bastante técnica, 
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e assim dificultando o entendimento do público leigo, além de informações 

incompletas (CALDEIRA; NEVES; PERINI, 2008; MARQUES, 2008; ARAUJO, 2016).  

A segunda fonte de informação mais citado pelos ACS na pesquisa foi a internet 

(50%). Apesar de ser uma ferramenta importante na área da saúde, existem vários 

“sites” que não divulgam informações com qualidade e credibilidade trazendo 

informações errôneas e/ou até mesmo prejudiciais a população (OLIVEIRA; GOLONI-

BERTOLLO; PAVARINO, 2013; ARAUJO, 2016). O Brasil é considerado o quinto país 

a utilizar a internet como busca de orientações sobre automedicação e diagnóstico, 

por isso se destaca a necessidade dos governantes brasileiros regulamentarem a 

qualidade da informação em saúde (OLIVEIRA, et. al. 2013). Para Guimarães et. al. 

(2017) diante dessa fragilidade da internet é fundamental que o ACS aprenda como 

obter acesso a informação de qualidade e possuir melhor embasamento científico com 

o objetivo de promover o Uso Racional de Medicamentos na sua comunidade.  

 No que se refere à identificação de problemas relacionados ao uso de 

medicamentos pelos ACS na comunidade, têm-se analisado que o grupo de usuários 

com maior dúvida sobre a temática foram os idosos (88%), seguidos os usuários em 

tratamento para diabetes (DIA) e hipertensão (HAS) (69%) e gestantes (47%) Tabela 

4. 

Segundo Muniz (2017), o surgimento de certas patologias, está associada ao 

processo de envelhecimento, sendo assim, faz com que pessoas idosas utilizem 

vários medicamentos para o controle das doenças e a manutenção da longevidade.  

De acordo com Guimarães (2014), o qual relata que alguns desses tipos de 

pacientes não conseguem aderir ao tratamento como foi prescrito pelo médico e 

acabam mudando todo ou parcialmente o processo terapêutico e ou posológico. Estas 

mudanças, na maioria das vezes, são pela dificuldade de entender as informações, 

devido a fragilidade da própria idade, menor grau de escolaridade e os que vivem 

sozinhos também estão propensos aos problemas relacionados ao uso de 

medicamentos (DUARTE et. al. 2012; ARAUJO, 2016; GUIMARÃES, et. al. 2017). 
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Tabela 4: Distribuição percentual dos usuários que, segundo os ACS*, mais apresentam dúvidas sobre 
o uso de medicamentos durante as visitas domiciliares. Simão Dias, Sergipe, 2018.  

Usuários que mais apresentam dúvidas sobre o uso de medicamentos N % 

Idosos 60 88 
Usuários em tratamento para DIA e HAS 47 69 
Gestantes 32 47 
Usuárias de anticoncepcionais  25 37 
Cuidadores de usuários acamados 19 28 
Cuidadores de usuários de saúde mental 18 26 
Cuidadores de crianças 14 21 
Usuários em tratamento de tuberculose e hanseníase  5 7 
Usuários em tratamento para AIDS 0 0 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
*ACS: Agente Comunitário de Saúde 

 

 

Entretanto, devido os idosos utilizarem um número elevado de medicamentos 

e possuir fragilidade, por ter a idade avançada foi que levou ao ACS ter apontado 

como os usuários que apresentaram mais dúvidas sobre a farmacoterapia. Esses 

dados também podem ser observados nos estudos de Marques (2008) e Guimarães 

(2014) afirmam, que a população idosa apresenta dificuldade de entendimento no uso 

de medicamento diante do exposto. 

Em relação às dúvidas apresentadas pelos usuários sobre medicamentos 

utilizados, verificadas pelos ACS, observa-se que as mais citadas foram: (82%) sobre 

o horário de tomar os medicamentos, (49%) uso com bebidas alcoólicas, (43%) sobre 

indicação terapêutica. Ainda, são comuns questões a respeito do período do 

tratamento (38%) e dos efeitos colaterais e adversos (29%), conforme demonstrado 

na (Tabela 5). 

 

 

Tabela 5: Distribuição percentual das principais dúvidas dos usuários sobre o uso de medicamentos 
durante as visitas domiciliares segundo os ACS*. Simão Dias, Sergipe, 2018.  

Principais dúvidas dos usuários sobre o uso de medicamentos N % 

Horário de tomar os medicamentos 56 82 
Uso junto com bebidas alcoólicas 33 49 
Para que o medicamento é indicado 29 43 
Até quando tomar os medicamentos (período de tratamento) 26 38 
Os efeitos colaterais ou reações adversas dos medicamentos 20 29 
Porque ele precisa tomar aquele medicamento 19 28 
Se pode quebrar o comprimido ou abrir a cápsula 19 28 
Com o que tomar o medicamento (água, leite, suco, etc) 17 25 
Medida de medicamentos líquidos 9 13 
Via de administração do medicamento 4 6 
Outro 2 3 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
*ACS: Agente Comunitário de Saúde 
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 Estudos realizados por Marques (2008) e Guimarães (2014) constataram que 

as principais dúvidas apontadas pelo ACS referem-se sobre indicação terapêutica e 

uso de bebidas alcoólicas junto com medicamentos. Confirmando assim, a 

necessidade de informação e orientação sobre o uso correto do medicamento na 

comunidade. A ausência de informação sobre a terapia medicamentosa pelos 

usuários leva a vários fatores: a não adesão ao tratamento, aumento dos efeitos 

adversos e falta de efetividade do medicamento (GUIMARÃES, et. al. 2017). 

 Outros estudos realizados por vários autores citaram que os médicos do PFS 

(53%) não verificam o entendimento dos usuários a respeito da prescrição 

(CAPRARA, et. al. 2001; MARQUES, 2008; ARAUJO, 2016). Além disso, outros 

problemas também estão relacionados com a deficiência do entendimento acerca do 

uso de medicamento por parte do usuário como uso de linguagem técnica, a 

prescrição incompreensível, falta de profissional farmacêutico na atenção básica e 

timidez dos usuários em expor suas incertezas por achar inoportuno ou ignorante 

(ARAUJO, 2016). 

 Diante dessa perspectiva, é de suma importância realizar por partes dos ACS 

ações de educação em saúde voltada ao uso racional de medicamentos junto com 

comunidade. 

 

 

Tabela 6 – Distribuição da frequência com que os ACS* encontram pessoas fazendo uso de 
medicamentos de forma errada, dos problemas identificados nas visitas domiciliares e dos profissionais 
para quem os problemas são encaminhados. Simão Dias, Sergipe, 2018.  

Variáveis N % 

Frequência com que encontra pessoas fazendo uso de medicamentos 
de forma errada 

  

Sempre 10 15 
Quase sempre 22 32 
Às vezes 25 37 
Raramente 9 13 
Nunca 2 3 

   
Problemas identificados durante as visitas domiciliares   
Usuário tomando medicamento em horário errado 55 81 
Usuário usando medicamento por conta própria ou por indicação de 
vizinhos e amigos 

54 79 

Usuário se recusa em tomar o medicamento 27 40 
Usuário tomando medicamento em dose diferente da prescrita 26 38 
Usuário tomando ou guardando medicamento vencido 25 37 
Usuário tomando medicamento diferente do prescrito 20 29 
Usuário guardando medicamento em local inadequado 17 25 
Usuário apresentou reação ao medicamento 10 15 
Usuário recebeu medicamento trocado na Unidade de Saúde 6 9 
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Usuário tomando medicamento por via errada 1 1 
   
Profissional para quem os problemas são encaminhados   
Médico 17 25 
Enfermeiro 51 75 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
*ACS: Agente Comunitário de Saúde  

 

 

Diante dos dados apresentados, foi possível observar, na (Tabela 6), que os 

principais problemas relacionados ao uso de medicamentos identificados pelos ACS 

durante as visitas domiciliares, foram o uso do medicamento em horário errado (81%), 

uso de medicamento por conta própria ou por indicação de vizinhos e amigos (79%). 

Também pode verificar que os ACS identificaram usuário que se recusa a tomar o 

medicamento (40%) e usuário tomando medicamento em dose diferente da prescrita 

(38%). 

Segundo, Aquino (2008) e Guimarães et. al. (2017) quando empregado o 

medicamento de forma errônea, este pode gerar vários agravas à saúde. E as causas 

ocasionadas pela forma inadequada desse produto estão: na tomada do produto por 

conta própria, os prescritores não orientam os pacientes sobre segurança dos 

fármacos, o poder da mídia farmacêutica e ainda o marketing na internet para 

convencer os consumidores.  

 De acordo com Telles e colaboradores (2013) a automedicação é a aquisição 

de medicamentos sem prescrição, a troca dos fármacos com pessoas da família ou 

no meio social, a sobra dos medicamentos de tratamento anteriores, a reutilização e 

a inobservância da prescrição aumentando ou interrompendo o tratamento indicado. 

 Nessa perspectiva, faz necessário o ACS orientar e esclarecer aos usuários a 

importância de administrar o medicamento de forma racional para evitar danos à 

saúde. Para isto acontecer esses profissionais precisam estar treinados. E o 

profissional capacitado para realizar esse tipo de atividade é o farmacêutico por 

conhecer o uso correto do medicamento, reforçando assim, a importância deste 

profissional junto a Atenção Básica. 

 Pode-se analisar ainda que os problemas são encaminhados para os 

enfermeiros da equipe (75%) como demonstra a Tabela 6. Segundo Machado e 

colaboradores (2015), o enfermeiro é profissional da saúde responsável pelo 

andamento da unidade de saúde por auxiliar no trabalho em equipe promovendo a 
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organização nas ações em saúde, e possuindo uma relação de aproximação com os 

ACS.    

Encontra-se na Tabela 7 a opinião dos ACS de passar as orientações a 

comunidade que está inserido sobre o uso racional de medicamentos, 37% 

concordam que é uma ação muito importante para evitar problemas com o 

medicamento e 54% responderam que é uma ação importante, mas precisam de 

treinamento e/ou capacitação continua para aplicar de forma correta. 

 

 

Tabela 7: Distribuição percentual da opinião dos ACS* a respeito de orientar as família para o uso 
correto de medicamentos. Simão Dias, Sergipe, 2018.  

Opinião do ACS a respeito de dar orientação sobre o medicamento N % 

Ação muito importante para evitar problemas com o medicamento 25 37 
Ação importante, mas precisa de treinamento continuo 37 54 
Ação pouco importante pois outros profissionais orientam 2 3 
Não é função do ACS 4 6 
Não sei 0 0 

Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 
*ACS: Agente Comunitário de Saúde  

 

 

Observa-se que os dados apontados na pesquisa confirmam que os ACS 

reconhecem a importância de orientar corretamente a população sobre a 

farmacoterapia, mas ao mesmo tempo comprovam limitações para realizar essa ação, 

reconhecendo a necessidade de capacitações e/ou treinamentos específicos 

qualificando o seu trabalho. 

 

 

5.2 – VERIFICAÇÃO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE O USO RACIONAL DE 

MEDICAMENTOS 

 

 Para verificar o nível de conhecimento dos ACS a respeito do Uso Racional de 

Medicamentos foi respondido pelos ACS o questionário de pesquisa (ANEXO B) antes 

e após a realização da formação.  Analisado o pré-teste, antes do curso com 31 ACS, 

observa-se que os ACS apresentavam um bom nível de conhecimento sobre o 

assunto, visto que (48%) acertaram entre 11 a 15 questões, sendo que (38%) 
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atingiram o nível excelente no entorno de 16 a 20 questões e (14%) alcançaram o 

nível baixo, o qual represente acerto entre 6 a 10 questões Gráfico 1.  

 

 

Gráfico 1 – Percentual de acertos de questões sobre uso racional de medicamentos antes e após a 

Capacitação dos ACS. Simão Dias, Sergipe, 2018. 

 
Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa 

 

Em relação a aplicação do questionário de Instrumento de Pesquisa (ANEXO 

B) depois da capacitação, pode observar que 90% dos ACS atingiram o nível 

excelente corresponde a faixa de 16 a 20 questões. Participaram 31 ACS nesta etapa. 

 Os percentuais de assertivas do antes e após a participação na capacitação 

estão demonstrados no Gráfico 1.  

No tocante ao Gráfico 2 pode analisar que quase todas as questões obtiveram 

seus índices de assertivas aumentado depois do treinamento com os ACS, foram 

analisados os dados de 31 ACS. A única exceção foi a questão 12, a qual se referia 

sobre o correto armazenamento de medicamentos. Mostrando-se que os ACS não 

fixaram o assunto, mesmo tendo sido debatido nas rodas de conversas e trabalhado 

ainda nas simulações durante o curso 
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Gráfico 2 – Índice de assertos por questão antes e após realização da Capacitação sobre o Uso 

Racional de Medicamento para ACS. Simão Dias, Sergipe, 2018. 

 
Fonte: elaborado a partir dos dados da pesquisa. 

 

 

Segundo Tourinho et. al. (2008) e Laste et. al. (2012) o armazenamento de 

medicamentos, principalmente nos domicílios, é uma atividade bastante comum, 

tendo em vista que pode representar grande risco para o aparecimento de agravos à 

saúde. Portanto, o armazenamento correto e a conservação dos medicamentos são 

de suma importância para a adequada eficácia do mesmo (LASTE, 2012). 

Logo, na verificação do nível de conhecimento dos ACS sobre do Uso Racional 

de Medicamentos, diante da análise dos resultados, ressalta a importância de adquirir 

conhecimento para identificar situações de risco envolvendo o uso de medicamento 

principalmente nas visitas domiciliares. 

Para Guimarães (2014), o processo ensino-aprendizagem dos ACS deve ser 

extenso, visando a importância de ensinar, aprender, a fazer e a conhecer, adquirir 

assim: competências, habilidades e conteúdos contemporâneos, que contribuirão na 

capacidade dos ACS atuarem com qualidade e resolutividade no Sistema Único de 

Saúde (SUS).  
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6 CONCLUSÃO 

 

 

 Observa-se nesse trabalho que a presença feminina ainda é grande entre os 

ACS. O alto de nível de escolaridade entre os ACS ajuda no entendimento do 

processo saúde-doença, facilitando a realização das ações junto à comunidade. A 

baixa rotatividade desses profissionais é importante elemento para aumentar o vínculo 

com a comunidade passando a conhecer as suas necessidades. 

 No entanto, os ACS ao passarem informações sobre o Uso Racional de 

Medicamentos nas visitas domiciliares alegaram não se sentiam seguro por não ter 

conhecimento suficiente. Essa insegurança pode estar associada a falta de 

treinamento sobre a farmacoterapia e assim, precisa-se incluir esses profissionais no 

processos de educação continuada para construir conhecimento científico e não 

empregar o senso comum.  

 No tocante, a Capacitação de modo geral, o curso obteve uma aceitação por 

parte do ACS, os quais sugeriram que esse tipo de evento ocorresse com maior 

frequência. Os resultados foram positivos no nível de conhecimento dos ACS, 

podendo evidenciar também que a presença de um profissional farmacêutico na 

Atenção Básica traria impactos positivos não só para a categoria como para a 

comunidade.  

Por conseguinte, o trabalho do ACS e a busca constante pela sua promoção e 

prevenção de agravos têm-se ampliado muito, o que pode contribuir para a difusão e 

para a consolidação do Uso Racional de Medicamentos. Por fim, sugere-se que os 

gestores e profissionais de saúde desenvolvam um programa de educação continuada 

junto com as equipes de saúde da família, tendo em vista a Promoção do Uso Racional 

de Medicamentos na comunidade. 
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APÊNDICES 
 

APÊNDICE I: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

DEPARTAMENTO DE FARMÁCIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende as exigências legais, Eu, Sr (a) ________________________________, portador (a) de 

documento de identidade Nº______________________, após apresentação verbal sobre o projeto Papel dos Agentes 

Comunitários de Saúde do município de Simão Dias/SE na Promoção do Uso Racional de Medicamentos: Diagnóstico 

e Intervenções, pelo acadêmico de farmácia Alécio Rabelo Gama, sob o número de matricula 201310044395, atualmente 

matriculado na Universidade Federal de Sergipe, declaro que estou ciente dos procedimentos aos quais serei submetido, não 

restando quaisquer dúvidas a respeito do que foi explicado. Assim, firmo este Consentimento Livre e Esclarecido, concordando 

em participar do projeto Papel dos Agentes Comunitários de Saúde do município de Simão Dias/SE na Promoção do Uso 

Racional de Medicamentos: Diagnóstico e Intervenções. Estou ciente de que determinadas perguntas feitas durante a 

participação no referido projeto podem me constranger ou incomodar, assim posso escolher não responder quaisquer perguntas 

que me façam sentir desconfortável, que as informações por mim prestadas são confidenciais e serão guardadas por força de 

sigilo profissional. Também estou ciente de que minha participação é voluntária, não havendo qualquer tipo de compensação 

financeira ou funcional por minha participação.  

Fica claro que poderei a qualquer momento deixar de participar desse projeto retirando este Consentimento Livre e Esclarecido 

sem sofrer nenhuma penalização, e ao me retirar do programa será fornecido uma cópia dos registros, sendo os originais 

propriedade do profissional.  

Autorizo a utilização destes dados como fonte para elaboração de tese, artigo científico e sua posterior publicação. Ressalto 

que não deverá haver identificação dos meus dados pessoais, pois todas essas informações são confidenciais e serão unicamente 

de uso dos farmacêuticos pesquisadores, para os fins supracitados. E, por estarmos de acordo, firmamos o presente termo. 

 

Simão Dias, ___ de_____________ de 20___. 

 

                                                                                             

 _________________________________                             ___________________________________ 

           Assinatura do estudante                                                              Assinatura do profissional 

Nome da Pesquisadora: Elisdete S de Jesus 

Endereço: Cidade Universitária Prof. José Aloisio 

Campos, Laboratório de Ensino e Pesquisa em 

Farmácia Social.  

Telefone: (79)988197073 

Nome do Pesquisador: Alécio Rabelo Gama  

Endereço: Campus Universitário Prof. Antônio 

Garcia Filho – Campus de Ciências da 

Saúde/Lagarto. 

Telefone: (79) 99941-0121 
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APÊNDICE II: CARTA DE SOLICITAÇÃO DE ANUÊNCIA 
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APÊNDICE III: FOLHETO SOBRE O URM 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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APÊNDICE IV: FOLHETO SOBRE MEDICAMENTO REFERÊNCIA, 

GENÉRICO E SIMILAR 
 

 

 
Fonte: Próprio autor. 
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ANEXOS 

 

ANEXO A: QUESTIONÁRIO PARA CARACTERIZAÇÃO DOS 

AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 

 

INSTRUMENTO DE PESQUISA 

 
 
1. Gênero: (   ) Masculino  (   ) Feminino  

  
2. Idade: _________ anos 

 
3. Qual seu grau de escolaridade? 

(    ) Fundamental Incompleto  

(    ) Fundamental Completo   

(    ) Médio Incompleto 

(    ) Médio Completo    

(    ) Técnico. Qual curso? ________________________________ 

(    ) Superior Incompleto. Qual curso? _______________________   

(    ) Superior Completo. Qual?______________________________ 

 

4. Há quanto tempo que você trabalha como Agente Comunitário de Saúde?   

____ anos e _____ meses 

 

5. Quantas famílias você visita em média por semana? _______ famílias por 

semana 

6. Você já fez algum curso de capacitação sobre medicamentos? 
(    ) Sim  
(    ) Não   
(    ) Não sei dizer 
 

7. Você sente necessidade de fazer algum curso de capacitação para dar 

informações e orientar corretamente as famílias sobre medicamentos?  

(    ) Sim  
(    ) Não   
(    ) Não sei dizer 
 
8. No último mês, quantas vezes foram discutidos pela sua equipe temas 
relacionados aos medicamentos que as famílias usam? 
(    ) Nenhuma   
(     ) 1 vez          
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(    ) 2 vezes  
(    ) 3 vezes  
(    ) 4 ou mais vezes 
 
9. Na última semana de trabalho, durante as visitas domiciliares, quantas vezes 
te perguntaram sobre o uso de medicamentos? 
(    ) Nenhuma   
(     ) 1 vez          
(    ) 2 ou 3 vezes  
(    ) 4 ou 5 vezes  
(    ) 6 ou mais vezes 
 
10. Marque um X nas principais dúvidas sobre os medicamentos que as pessoas 
apresentam durante as visitas domiciliares. (pode marcar mais de uma alternativa) 
(    ) horário de tomar os medicamentos 
(    ) até quando tomar os medicamentos (período de tratamento) 
(    ) os efeitos colaterais ou reações adversas dos medicamentos 
(    ) para que o medicamento é indicado 
(    ) porque ele precisa tomar aquele medicamento 
(    ) com o que tomar o medicamento (água, leite, suco, etc) 
(    ) se pode quebrar o comprimido ou abrir a cápsula 
(    ) medida de medicamentos líquidos  
(    ) via de administração do medicamento 
(    ) uso junto com bebidas alcoólicas  
(    )  Outro. Qual? ____________________________________________________  
 
11. Marque um X nos usuários que mais pedem informações a você sobre 
medicamentos. (pode marcar mais de uma alternativa) 
(    ) idosos 
(    ) usuários em tratamento de tuberculose e hanseníase  
(    ) usuários em tratamento para AIDS 
(    ) usuários em tratamento para Diabetes e Hipertensão 
(    ) usuárias de anticoncepcionais  
(    ) cuidadores de usuários de saúde mental 
(    ) cuidadores de crianças 
(    ) cuidadores de usuários acamados 
(    ) gestantes 
(    ) Outro. Qual? ______________________________________________ 
 
12.  Você considera ter conhecimentos suficientes para dar informações sobre 
medicamentos? 
(    ) Sim  
(    ) Não   
(    ) Não sei dizer 
 
13.  Com que frequência você sabe responder a perguntas sobre 
medicamentos?  
(    ) sempre  
(    ) quase sempre  
(    ) às vezes   
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(    ) raramente  
(    ) nunca 
 

14. O que você costuma fazer quando durante a visita te fazem alguma pergunta 
sobre medicamento e você não sabe responder?   
(    ) digo para o usuário procurar o médico(a) na próxima consulta 
(    ) digo para procurar um(a) farmacêutico(a)  
(    ) procuro o(a) médico(a) para tirar a dúvida e volto ao domicílio com a resposta 
(    ) procuro o(a) enfermeiro(a) para tirar a dúvida e volto ao domicílio com a resposta 
(    ) procuro o(a) farmacêutico(a) para tirar a dúvida e volto ao domicílio com a resposta 
(  ) procuro outro profissional de saúde da unidade para tirar a dúvida e volto ao 
domicílio com a resposta.  Qual esse profissional? ___________________________ 
(    ) procuro primeiro em livros, revistas, bulas de medicamento, etc  
(    ) Outro. Qual? ________________________________________________ 
 
15. Qual o profissional da Unidade que costuma tirar suas dúvidas sobre o 
medicamento? 
(    ) médico  
(    ) enfermeiro  
(    ) dentista  
(    ) farmacêutico  
(    ) Outro. Qual? ____________ 
 
16.  Onde você costuma obter informações sobre medicamentos? (pode marcar 
mais de uma alternativa) 
(    ) Televisão   

(    ) Jornais e revistas   

(    ) Livros    

(    ) Internet 

(    ) Bulas de medicamentos    

(    ) Dicionário de Especialidades Farmacêuticas  

(    ) Lista de medicamentos do município   

(    ) Nenhum   

(    ) Outro. Qual? ____________________ 

 
17. Com que frequência você identifica durante as visitas domiciliares pessoas 
utilizando medicamentos de forma errada? 
(    ) sempre  
(    ) quase sempre  
(    ) às vezes   
(    ) raramente  
(    ) nunca 
 
18. Marque um X nos problemas que você já identificou durante as visitas. (pode 
marcar mais de uma alternativa) 
(    ) usuário tomando medicamento em horário errado 
(    ) usuário tomando medicamento diferente do prescrito 
(    ) usuário tomando medicamento em dose diferente da prescrita 
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(    ) usuário tomando medicamento por via errada 
(    ) usuário tomando ou guardando medicamento vencido 
(    ) usuário guardando medicamento em local inadequado 
(    ) usuário recebeu medicamento trocado na Unidade de Saúde 
(    ) usuário apresentou reação ao medicamento 
(    ) usuário se recusa em tomar o medicamento 
(    ) usuário usando medicamento por conta própria ou por indicação de vizinhos e 
amigos 
 
19.  Para quem você costuma encaminhar o problema depois de identificá-lo no 
domicílio durante a visita?  
(    ) médico(a) da equipe  

(    ) enfermeiro(a) da equipe   

(    ) farmacêutico(a)     

(    ) Apoiador da unidade  

(    ) Outro. Qual? ____________________________ 

 

20.  O que você acha do agente comunitário de saúde orientar as famílias sobre 
os medicamentos durante as visitas domiciliares? 
(    ) acho uma ação muito importante para evitar problemas com o medicamento 
(    ) acho uma ação importante, mas preciso de treinamento contínuo para realizá-la 
corretamente 
(    ) acho pouco importante pois outros profissionais já fazem essa orientação 
(    ) acho que não seja uma função do agente comunitário de saúde 
(    ) não sei dizer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ARAUJO, 2016) 
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ANEXO B: INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS 

DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE O USO DE 

MEDICAMENTOS 

 

INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DOS CONHECIMENTOS DOS AGENTES 

COMUNITÁRIOS DE SAÚDE SOBRE MEDICAMENTOS 

 

Caro Agente de Saúde, você está sendo convidado a responder estas questões sobre 

o uso correto de medicamentos. Não é necessário se identificar, mas responder as 

questões com bastante atenção. Desde já, muito obrigado.  

 

Assinale com ( C ) para as afirmações que julgar corretas,  ( E ) para erradas e ( 

NS ) quando não souber a resposta.   

 

1. (       ) Os medicamentos são os únicos meios de promover a saúde na comunidade.  

 

2. (    ) Medicamentos indicados por amigos e familiares podem ser utilizados sem 

problemas, pois diminuem as chances de eventos adversos. 

 

3. (    ) Os chás medicinais podem ser utilizados sem restrições, pois são trazem 

problemas por serem naturais. 

 

4. (      ) O medicamento genérico é mais barato e tem a mesma qualidade e eficácia 

que um medicamento de referência. Por isso, o ACS deve orientar o usuário que 

solicite uma prescrição que contenha o nome genérico do medicamento, pois, além 

de ser obrigatória no SUS, facilita a dispensação.   

 

5. (     ) Quando um usuário tem dificuldades em engolir uma cápsula, ele pode ser 

orientado a abri-la e colocar seu conteúdo em um suco, por exemplo.    

 

6. (    ) Uma suspensão deverá ser agitada apenas na primeira administração, não 

sendo necessário repetir o processo nas doses posteriores. 

 

7. (     ) Na dúvida se um medicamento pode ser ingerido com leite, o ideal é orientar 

para que seja utilizado com água. 

 

8. (    ) O Agente Comunitário de Saúde deve identificar os problemas de saúde na 

comunidade e propor quais medicamentos devem ser utilizados para resolvê-los.  

 

9. (    ) Caso o usuário/paciente esteja com uma infecção e tenha sido prescrito um 

antibiótico, o tratamento deverá ser interrompido imediatamente após a melhora para 

evitar a resistência bacteriana ao antibiótico. 
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10. (    ) Quando o usuário/paciente é orientado a ingerir um medicamento em jejum, 

significa que deverá ingeri-lo logo após o café da manhã. 

 

11. (   ) Quando são prescritos medicamentos como xaropes, deve-se utilizar as 

medidas que acompanham os medicamentos, evitando o uso de medidas domésticas. 

 

12. (     ) Para armazenamento do medicamento deve-se evitar lugares quentes e com 

muita luminosidade. Dessa forma, um armário no banheiro é o local ideal, 

principalmente por ser um ambiente frio e úmido.  

 

13. (   ) Os medicamentos são totalmente livre de riscos para quem os consome 

quando devidamente prescritos por um profissional. 

 

14. (    ) O medicamento que é bom para uma pessoa, certamente também será para 

outra pessoa que apresente sintomas semelhantes. 

 

15. (   ) Para facilitar a ingestão de medicamentos, o usuário pode ser orientado a 

mastigar os comprimidos, o que torna mais fácil sua utilização e não atrapalha o 

tratamento. 

 

16. (   ) O ACS deve orientar os usuários a solicitar ao médico uma prescrição que 

contenha o nome de marca do medicamento, pois isso assegura que irá consumir um 

produto de qualidade.  

 

17. (   ) Medicamentos que têm tarja vermelha podem ser comprados sem prescrição 

médica.  

 

18. (   ) Quando o usuário se sente mal ao utilizar um medicamente, cabe ao ACS 

orientar para que interrompa o tratamento e leve o problema para a próxima reunião 

de equipe. 

 

19. (  ) Medicamentos essenciais são aqueles que toda família deve ter armazenado 

em casa.  

 

20. (   ) Os medicamentos devem ser descartados em pias ou vasos sanitários para 

evitar contaminações ao meio ambiente. 

 

 

 

 

(ARAUJO, 2016) 
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ANEXO C: AUTORIZAÇÃO 
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ANEXO D: CONVITE PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS ACS 

  

 

Fonte: Próprio autor com adaptações (MARODIN, et. al. 2011). 


