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RESUMO

A prescrição de medicamentos é um documento legal para recebimento de medicamentos e ao prescrever antibacterianos paras combate a 
infecções, é de extrema importância que seja de forma racional. Isso pode se dar por avaliação do perfil de prescrição atendida em uma Unidade, 
para que esforços sejam feitos para direcionamento do uso correto e racional. Diariamente, são recebidas muitas prescrições de medicamentos 
padronizados e não padronizados. Para conhecimento da população atendida na Farmácia da Unidade, faz-se necessário um estudo do perfil das 
prescrições de medicamentos atendidas nesse local, perfil de consumo, perfil de prescrição dos prescritores, bem como evitar erros de 
dispensação de medicamentos, justificando o presente estudo. A padronização de medicamentos visa selecionar os medicamentos mais utilizados 
em combate às doenças mais comuns na população, servindo de instrumento básico para orientação à prescrição médica, assim também como 
racionalizador das ações no âmbito da assistência farmacêutica e medidas indispensáveis para o uso racional de medicamentos, assegurando a 
eficácia terapêutica comprovada, na qualidade e na disponibilidade dos produtos.  Este trabalho visou avaliar o perfil das prescrições de 
antibacterianos atendidas em uma Unidade de Saúde de Manaus-AM, e assim verificando a frequência de classes farmacológicas dos 
antibacterianos, sua origem e a especialidade do prescritor. Através de coleta de dados em prescrições que foram avidas na unidade de saúde, 
onde foram coletados dados de 421 prescrições e tabulados através de planilhas de Excel. Desta forma, verificou-se que em relação ao 
prescritores de medicamentos 97% foram de médicos, 2% de enfermeiros e apenas 1% de cirurgiões-dentistas, isso se deve não só à prática 
comum de prescrição de medicamentos pelo profissional médico, mas pela quantidade de especialidades médicas nesta Unidade em comparação 
a cirurgiões-dentistas. A grande maioria dessas prescrições vieram de hospitais públicos (61%) e o restante de hospitais e clinicas privadas (6%), 
outras unidades básicas de saúde (UBSs) (16%) e da policlínica que foi realizada a pesquisa (17%). Salienta-se que a maioria das prescrições são 
originárias do sistema Estadual de saúde, provavelmente pela ausência de medicamentos da atenção primária nesses locais ou até mesmo pelo 
desconhecimento do usuário acerca das Unidades de Saúde, preferindo utilizar a porta de entrada no sistema na unidade hospitalar (pronto-
socorro) ao invés da UBS. Nessas prescrições, a maioria (36%) continha três medicamentos prescritos, 25% continha apenas um 30% tinham dois 
medicamentos prescritos e quatro ou mais em 9% das prescrições. Pode-se atribuir, entretanto, ao intuito de se ter uma ação sinérgica entre os 
fármacos, ampliando o espectro de ação, além da alta incidência de doenças crônicas na população adulta e idosa, o que geralmente acarreta a 
polifarmácia.  Entre os medicamentos associados prescritos, observou-se uma grande quantidade de analgésicos antipiréticos e anti-inflamatórios 
(23%) e antibacterianos (27%), que pode ser reflexo da ação das bactérias, que geralmente causam inflamação e febre, que podem ser tratados 
com esses medicamentos. Dos antibacterianos prescritos, houve a predominância de penicilinas e cefalosporinas, responsáveis por 45% das 
prescrições cada classe, o que é uma porcentagem elevada, porém esperada, por serem de primeira escolha a diversas infecções. Os outros 10% 
foram de nitroimidazólicos, visto que se trata de uma classe de antibacterianos bactericida potente, com ótima atividade contra bactérias 
anaeróbicas estritas. Ficou, assim, evidente no presente estudo a necessidade de implantação de formulários terapêuticos, para que o uso 
racional de antibacterianos seja eficiente e a resistência bacteriana a esses medicamentos seja evitada e/ou reduzida.
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