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INTRODUÇÃO

• A prescrição médica é um documento legal, regido pelo Conselho Federal de 
Medicina e pelo Conselho Federal de Farmácia

• Quais são as características de uma perfeita prescrição médica?
• Informações de identificação do prescritor (nome do estabelecimento e do 

prescritor, endereço)
• Nome da pessoa a que se destina a prescrição
• Data
• Informações pertinentes aos fármacos: via de administração, nome padronizado 

do fármaco, forma farmacêutica, concentração, quantidade total a ser 
disponibilizada, frequencia de administração, duração do tratamento

• Assinatura do médico prescritor e número do Conselho Federal de Medicina



A 
COMUNICAÇÃO 
E AS 
MEDICAÇÕES

• Uma prescrição médica bem feita 
representa segurança para o paciente e 
economia em saúde 

• Quais características da anamnese devemos 
investigar sobre medicações?

• R: Uso de fármacos (prescritos e 
automedicados), finalidade do uso, histórico 
de alergias, aspectos relacionados à crença 
sobre a doença e as medicações

• Quando devemos nos preocupar sobre a 
polifarmácia?

• R: A OMS estabelece que polifarmácia pode 
ocorrer em qualquer idade, sendo 
entendida como uso de >5 medicações



PASSOS 
PARA UMA 
BOA 
PRESCRIÇÃO 
MÉDICA

• O que não pode faltar para uma boa 
comunicação sobre a prescrição médica?

• Informar os objetivos em curto ou longo 
prazo do tratamento; Como, quando e por 
quanto tempo a medicação será usada; 
Benefícios e riscos do uso das medicações 
prescritas; Interações medicamentosas com 
outros fármacos/alimentos/reações 
adversas/intoxicação, etc; Procedimentos a 
serem tomados caso haja efeitos colaterais 
ou reações adversas; Como armazenar a 
medicação; O que fazer com as sobras dos 
medicamentos



PROBLEMA 1
• Dona Marta, 83 anos, mora com seu marido de 89 anos e faz acompanhamento regular com seu Médico de 

Família e Comunidade. Faz uso de medicações para “pressão alta”, diabetes, dores crônicas e problemas para 
dormir (sic). Recentemente apresentou dor no estômago, que melhorava pouco ao tomar bálsamo. As 
medicações em uso são: Clonazepam 2mg (01 cp de noite), Losartana 50mg (01 cp pela manhã), 
Hidroclorotiazida 25mg (01 cp pela manhã), Dipirona 500mg (01 cp se dor), Amitriptilina 25mg (01 cp de 
noite). Essas últimas prescrições vêm sendo renovadas há 4 anos. A médica, diante das queixas, prescreveu 
omeprazol 20 mg antes do café da manhã e após o jantar. Dona Marta refere que não pode ficar sem as 
medicações. Ela conta ainda que sofreu três quedas no ultimo ano e que sua memória tem piorado muito, 
tem se sentido cada vez mais fraca, pouco animada e que a dor no estômago piorou.

• Qual é a lista de problemas de Dona Marta?
• Existem erros na prescrição? Quais?
• É possível atribuir os problemas relacionados às quedas aos medicamentos? Como?
• Você é capaz de identificar problemas relacionados a interações medicamentosas?



POLIFARMÁCIA

• Quais são as consequências da polifarmácia?

• R: Diminui a adesão terapêutica, aumenta a 
incidência de efeitos adversos e a 
possibilidade de interações medicamentosas, 
com repercussão direta sobre o estado de 
saúde das pessoas; por outro, aumenta o risco 
de hospitalização, diminui a qualidade de vida 
e supõe maior morbimortalidade. Além disso, 
tem implicações médico-legais, éticas e 
econômicas que devem ser levadas em conta.



PASSOS PARA A 
DESPRESCRIÇÃO

Adequação 
terapêutica

Revisão de 
medicações Desprescrição



ADEQUAÇÃO 
TERAPÊUTICA

• Parte da terapia do paciente, na qual, 
mediante a indicação, a prescrição, a 
dispensação, a administração e o seguimento, 
o profissional pode obter alguns resultados 
apropriados às condições e circunstâncias do 
próprio paciente e do conjunto da comunidade



REVISÃO DA MEDICAÇÃO

• Avaliação estruturada, com objetivo de 
otimizar o uso de medicamentos e melhorar os 
resultados em saúde, o que implica detectar 
problemas relacionados com os fármacos e 
recomendar intervenções. 



DESPRESCRIÇÃO
• Processo singular e contínuo 

(prescrição-desprescrição) que 
necessariamente deve ser adaptado a 
cada pessoa e circunstância. 

• O resultado final do processo será uma 
intervenção fundamentada que, 
levando em conta a situação vital e 
clínica do paciente, considere a 
indicação, a seleção, a dose, a 
substituição ou a eliminação de alguns 
fármacos, a adição de outros ou a 
seleção de medidas não farmacológicas.



PROBLEMA 2
• João, 47 anos, hipertenso, diabético e obeso, vem para consulta queixando-se por não 

conseguir dormir. Trabalha como guarda na unidade prisional da cidade onde mora, no 
turno da noite. Relata que desde que começou a trabalhar neste horário não tem 
conseguido manter o controle do diabetes e da hipertensão, além de ter aumentado o 
peso. Mas o que realmente vem incomodando é que não consegue dormir quando chega 
pela manhã em casa, pois precisa levantar muitas vezes para urinar, além de apresentar 
tremores e mal-estar na metade da manhã. Relata que precisa ficar trabalhando nesse 
turno, pois é mais calmo e lhe garante um melhor salário no final do mês. As medicações 
que usa são: maleato de enalapril, 20 mg, 12/12 h, hidroclorotiazida, 25 mg, pela manhã, 
cloridrato de metformina 850 mg, no café da manhã, almoço e janta, insulina NPH, 44 UI, 
pela manhã, e 22 UI à noite, sinvastatina, 20 mg, à noite, e ácido acetilsalicílico, 100 mg, 
após o almoço.

• Qual é a lista de problemas?
• Como você julga as medicações em uso? O que pode melhorar?



QUESTÕES CONCEITUAIS 
ASSOCIADAS À DESPRESCRIÇÃO

• O paciente sabe usar seus 
medicamentos corretamente?

• O paciente está passando alguma 
situação que o impeça de parar de 
usar o medicamento?

• Qual é o significado social atribuído 
ao uso do medicamento?

• Existe algum impedimento ao uso 
do medicamento, por questões 
culturais ou religiosas?

• O acesso à unidade de saúde é 
fácil? Existe possibilidade de visitas 
domiciliares se necessárias?



QUESTÕES CONCEITUAIS 
ASSOCIADAS À DESPRESCRIÇÃO

• O paciente está frágil socialmente? 
Quem auxilia no cuidado?

• Os cuidadores compram a 
medicação? A administração ocorre 
no horário certo?

• Se a pessoa resiste em usar a 
medicação adequadamente, por 
que?

• O paciente confia suficientemente 
no médico e no serviço de saúde?

• O paciente tem condições 
financeiras de arcar com os custos 
dos medicamentos?



FERRAMENTAS PARA IDENTIFICAÇÃO DE FÁRMACOS 
POTENCIALMENTE INADEQUADOS

• Algoritmo de Potter e colaboradores



POSSÍVEIS COMPLICAÇÕES 
DA RETIRADA DE 
MEDICAMENTOS

Síndrome de 
retirada

Efeito rebote

Desmascaramento 
de interações

Reaparição de 
interações



BARREIRAS E 
FACILITADORES 
PARA A 
DESPRESCRIÇÃO



PROBLEMA 3
• Sra. Adela, 85 anos, é hipertensa, tem diabetes melito tipo 2 (DM2), hiperlipemia e doença 

diverticular de cólon. Não apresenta cardiopatia isquêmica nem doença cerebrovascular. 
Apresenta demência degenerativa primária tipo Alzheimer em fase muito avançada (GDS 
7), com problemas de deglutição e incontinência fecourinária. Ela pesa 40 kg. Vive com sua 
filha, que mensura a sua pressão arterial (PA) (registros médios de 100/60 mmHg) e a 
glicemia capilar (com médias que não superam os 80 mg/dL) todos os dias. A última 
hemoglobina (Hb) glicada é de 6,2%. Seu tratamento farmacológico atual inclui sinvastatina, 
10 mg, Plantago ovata, insulina glargina, trazodona, 100 mg 12/12h, mirtazapina, 15 mg, 
vidagliptina, 50 mg12/12h, furosemida 40 mg pela manhã, e diazepam, 5 mg à noite. A filha 
da Sra. Adela vem à consulta junto para nos pedir que seja solicitada uma análise da 
hipercolesterolemia, para controle.

• Qual é a lista de problemas?
• Como você julga a situação de medicações da Sra Adela?
• Quais mudanças cabem nesse caso clínico com relação às medicações?
• Como você mudaria o regime medicamentoso?



ERROS MAIS 
FREQUENTEMENTE 
COMETIDOS

• Uso de medicamentos que trazem mais riscos 
do que benefícios, ou de custo elevado, 
quando existem alternativas mais seguras e 
acessíveis.

• Prescrição de medicamentos com interações 
clinicamente significativas medicamento-
medicamento e medicamento-doença.

• Prescrições inapropriadas (subprescrição –
não prescrever medicamentos que são 
necessários, principalmente no caso de 
pessoas idosas, ou prescrever por tempo 
insuficiente; superprescrição – prescrever um 
ou mais medicamentos do que é clinicamente 
necessário, ou por tempo prolongado; 
sobreprescrição – prescrever dois ou mais 
medicamentos para a mesma finalidade).



ERROS MAIS 
FREQUENTEMENTE 
COMETIDOS

• Impor horários rígidos de tomada da medicação 
sem levar em conta, por exemplo, o estilo de vida e 
o horário de trabalho do paciente.

• Não levar em consideração possíveis limitações do 
paciente à adesão ao tratamento, como déficit 
visual ou dificuldade para deglutir.

• Prescrições incorretas: ambíguas (medicamentos 
antagônicos), ilegíveis, incompletas (ausência de via 
de administração, forma farmacêutica, 
concentração, duração do tratamento, posologia, 
necessidade de jejum, horário de uso), com uso de 
abreviações ou, ainda, rasuradas, com falta de 
assinatura, ou CRM, e data.



ERROS MAIS 
FREQUENTEMENTE 
COMETIDOS

• Prescrições que não levam em consideração as 
características individuais das pessoas 
(redução da função renal ou hepática, história 
de alergia, uso de outros fármacos, gestação, 
amamentação, etc.).

• Uso de terapias não baseadas em evidências.

• Ausência de informações verbais (o porquê do 
medicamento; a forma adequada de fazer uso 
de cada substância; a existência de interação 
ou não com a alimentação; a importância do 
cumprimento dos horários estabelecidos; 
formas de armazenamento, etc.) e não 
elucidação das dúvidas da pessoa.

• Não monitorar a ação do medicamento 
prescrito.



ERROS MAIS 
FREQUENTEMENTE 
COMETIDOS

• Não considerar o contexto biopsicossocial nem 
a perspectiva do paciente, nem envolvê-lo nas 
decisões sobre desprescrição.

• Entender a desprescrição como um mero 
processo de retirada de fármacos.

• Focalizar os esforços exclusivamente nos 
medicamentos potencialmente inadequados 
sem levar em conta outros fatores 
(medicamentos que provocam problemas 
práticos ou efeitos adversos, sobrecarga pelo 
uso de fármacos, uso de fármacos não 
prioritários, etc.).

• Realizar várias mudanças (retirada, ajuste de 
dose) ao mesmo tempo.



ERROS MAIS 
FREQUENTEMENTE 
COMETIDOS

• Não considerar os efeitos adversos da 
retirada do medicamento (síndrome de 
retirada e recorrência de sintomas).

• Não oferecer alternativas não 
farmacológicas seguras, válidas e aceitáveis 
depois de retirar os fármacos.

• Não documentar nos registros clínicos os 
motivos que levaram à desprescrição e seus 
efeitos, positivos ou negativos.

• Não levar em conta as possíveis barreiras 
nem os potenciais facilitadores da 
desprescrição, seja do paciente, do 
relacionamento clínico, do próprio 
profissional ou do sistema sanitário.



OBRIGADO PELA 
ATENÇÃO!
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