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RESUMO
O constante desenvolvimento da farmácia magistral faz com que o farmacêutico assuma um papel fundamental na equipe de
profissionais da saúde, com a prevenção, identificação e resolução de problemas relacionados a medicamentos (PRM) e torna a
farmácia, um estabelecimento que, além de oferecer produtos, presta serviços de saúde à população. Este estudo visou à
necessidade de verificar o uso e aceitação de medicamentos manipulados em pacientes atendidos nas Clínicas Integradas da
UNIRP. Realizou-se uma pesquisa quantitativa-descritiva, por amostragem aleatória simples em 56 (cinquenta e seis) pacientes
atendidos nos diversos setores das Clínicas Integradas da UNIRP, para coleta de dados aplicou-se um questionário com
perguntas socioeconômicas e relacionadas a medicamentos. Dentre esses pacientes 75% relataram fazer uso de algum tipo de
medicamento, sendo que destes 42,86% usam o medicamento ético, 19,05% medicamento manipulado, e 38,09% relataram
utilizar ambos os tipos; e 25% dos pacientes informaram a ausência de medicação. Foi possível observar que dos pacientes que
fazem uso do medicamento manipulado 95,45% utilizam conscientemente sob prescrição médica. Contudo, ainda hoje o
grande desafio das farmácias magistrais é a produção de medicamentos e produtos de qualidade, com garantia de eficácia
terapêutica e segurança do paciente.
Palavras–chave: Farmácia Magistral, Farmacêutico, Medicamento Magistral, Medicamento Ético
ABSTRACT
The constant development of magistral pharmacy enforce the pharmacist to assume the significant function at health
professionals team, with the prevention, identification and related problems resolution to the drugs and the pharmacy become a
establishment that offer products, and health services to the population. This study has taken in account the necessity of
verifying the acceptance of handled drugs in patients treated at UNIRP Integrated Clinics. It has been accomplished a
quantitative-descriptive research, by simple random sampling with 56 (fifty six) patients treated at several areas from the,
UNIRP Integrated Clinics. For a data collect it has been applied a questionnaire with socioeconomic questionnaire with
questions related to medicines. Among these patients 75% reported having used any type of drugs, and 42,86% of these use the
ethical drug, 19,05% used handled drugs and 38,09% reported using both types; and 25% of patients reported the medication
absence. It has been possible to note that among the patients that make use of handled drugs 95,45% make conscient use by
medical prescription. However, the great challenge of magistral pharmacy is the production of drugs and products with,
quality, assurance of therapeutic efficiency and patient’s safety.
Keywords: Magistral Pharmacy, Pharmacist, Magistral Drug, Ethical Drug

INTRODUÇÃO
O cuidado com a saúde não se define apenas com
utilização de medicamentos, mas sim com mudanças no
estilo de vida como hábitos alimentares saudáveis, realiza-

ção de atividades físicas e orientação por uma equipe
multidisciplinar. A verdade é que o paciente, muitas vezes,
está desprovido de informações que seriam cruciais para
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se chegar ao melhor aproveitamento da terapia (Farias et
al., 2007).
A Farmácia de Manipulação, também conhecida como
Farmácia Magistral teve início no Brasil, com as boticas,
mais precisamente em São Paulo, registros históricos
apontam o padre José de Anchieta como um dos primeiros
boticários. Mais tarde, o termo botica foi substituído por
farmácia e o termo boticário por farmacêutico (Pinheiro,
2008).
Em meados dos anos 60, com a industrialização e o
desenvolvimento tecnológico, a Farmácia desapareceu do
cenário nacional originando dois novos tipos de
estabelecimentos: a drogaria e o laboratório industrial
farmacêutico (Marques & Moreira, 2009) e essa situação
perdurou até o início da década de 80, quando os
profissionais farmacêuticos passaram a ter a preocupação
em resgatar o seu papel na sociedade com relação às
necessidades
terapêuticas
dos
pacientes,
como
conseqüência, ressurge a farmácia, agora chamada
“Farmácia de Manipulação”, (Braga, 2009; Pinheiro,
2008) com atividade restrita do profissional farmacêutico
em criar medicamentos individualizados, na dose certa e
na forma farmacêutica mais apropriada (Braga, 2009;
Marques, 2008), considerando a manipulação de
medicamentos a essência da profissão farmacêutica
(Braga, 2009).
Entretanto, as farmácias de manipulação, no Brasil,
apresentam uma característica diferente das de outros
países, que é a oferta de variados tipos de medicamentos,
mesmo aqueles já disponibilizados pela indústria
farmacêutica, sendo que, a preços mais baixos e, por
conseguinte, as farmácias magistrais se disseminaram por
todas as cidades brasileiras (Pinheiro, 2008). Nas últimas
décadas a atividade da manipulação teve uma retomada
expressiva ocupando atualmente números significativos no
mercado comercial (Alves et al., 2009). Segundo dados da
Anfarmag, entre 1998 e 2002 houve um aumento de 2.100
para 5.200 farmácias com manipulação em funcionamento
no Brasil, com um aumento de 8.710 para 14.560 postos
de trabalho para farmacêuticos especialistas (Alves et al.,
2009; Pinheiro, 2008).
Neste contexto, segundo a Resolução da Diretoria
Colegiada nº 67, de 8 de outubro de 2007 (RDC 67/07), o
profissional farmacêutico busca junto com o paciente o uso
racional de medicamentos, avaliando se a terapia
farmacológica é necessária, efetiva, segura, cômoda (Ansel
et al., 2000; Marques, 2008; Anvisa) e com custo acessível
(Marques, 2008). Sendo assim, a adesão terapêutica é um
dos principais focos de sua ação. Atuando desta forma, o
farmacêutico assume um papel fundamental na equipe de
profissionais da saúde, com a prevenção, identificação e
resolução de problemas relacionados com os
medicamentos (PRM) e torna a farmácia, um
estabelecimento que, além de oferecer produtos, presta
serviços de saúde à população (Alves et al., 2009; Ferreira,
2000; Galato & Angeloni, 2009). Assim os medicamentos
produzidos neste estabelecimento atende as dosagens
específicas, na forma farmacêutica adequada e na
quantidade suficiente para o tempo de tratamento definido
pelo médico, podem ser adequados às necessidades de
cada paciente, proporcionando uma melhor qualidade de

vida (Braga, 2009; Ferreira, 2000; Marques, 2008;
Pinheiro, 2008; Prista et al., 2008).
A história da farmácia brasileira coloca, atualmente, a
manipulação de medicamentos em situação de destaque,
pois, além de oferecer à população uma alternativa segura
para
obtenção
de
formulações
farmacêuticas
personalizadas e de custo acessível, resgata a importância
da presença do profissional (Braga, 2009; Ferreira, 2000)
nos estabelecimentos farmacêuticos, praticando, a tão
importante, atenção farmacêutica (Ferreira, 2000). E
desde então, o mercado nacional adequou-se às novas
regras, de forma a garantir a qualidade, eficácia e
segurança destes medicamentos (Braga, 2009; Carvalho et
al., 2008; Nogueira et al., 2011; Pereira et al., 2004;
Ribeiro et al., 2005; Silva et al., 2006).
Assim, o objetivo do trabalho é verificar o uso e
aceitação de medicamentos magistrais por pacientes das
Clínicas Integradas da UNIRP, podendo, desta forma,
verificar a popularidade e conhecimento desse tipo
produção medicamentosa.
METODOLOGIA
Para a concretização deste estudo realizou uma pesquisa
quantitativa-descritiva através de entrevistas, questionando
os pacientes das Clínicas Integradas do Centro
Universitário de Rio Preto (UNIRP), em São José do Rio
Preto/SP, sobre assuntos relevantes a aceitação e uso de
medicamentos manipulados.
O projeto foi encaminhado para apreciação ao Comitê de
Ética em Pesquisa do Instituto de Moléstias
Cardiovasculares (IMC) tendo sido aprovado (02/2011)
pelo nº 022.04.011. Os nomes das pessoas envolvidas na
pesquisa são conhecidos apenas pelos pesquisadores e não
serão divulgados; os usuários não foram submetidos a
qualquer tipo de experimentação. Durante a execução
deste projeto foram atribuídos códigos a cada um dos
participantes no intuito de garantir o sigilo e a
confidencialidade, de acordo com as determinações feitas
pela Resolução nº 196/96.
No período em que se realizou o estudo, o número total
de pacientes atendidos pelos diversos setores das Clínicas
Intergradas da UNIRP era cerca de 150 (cento e cinquenta)
pacientes. Este número oscila, devido os tratamentos nas
áreas de fisioterapia, nutrição, enfermagem e assistência
farmacêutica, apresentarem, na sua grande maioria, tempo
variado, dessa forma, foram selecionados apenas os
pacientes atendidos durante o mês de Março de 2011,
totalizando uma amostra de 56 (cinquenta e seis)
pacientes.
O instrumento para a coleta de dados utilizado nesta
pesquisa constitui-se de um questionário (anexo I),
composto por 14 perguntas, baseadas em características
socioeconômicas e relacionadas a medicamentos, entre
eles, os manipulados. Este questionário foi submetido aos
pacientes das Clínicas Integradas da UNIRP da cidade de
São José do Rio Preto, que aceitaram espontaneamente
participar do estudo. Antes de receberem o formulário os
voluntários assinaram o Termo de Consentimento Livre e
Esclarecido (anexo II).
As entrevistas foram realizadas no período de março de
2011, preferencialmente, com os indivíduos pré-seleciona-
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dos. Em situações de impedimento por motivos de saúde,
tais como dificuldades na fala ou déficit cognitivo, as
entrevistas foram feitas com parentes ou acompanhantes.
Após as entrevistas os dados foram tabulados e analisados
em comparação com o prontuário, de cada paciente,
fornecido pelas Clínicas, para a averiguação da aceitação e
administração de medicamentos manipulados utilizados
pelos pacientes.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Dentre os 56 pacientes que participaram da pesquisa,
quanto ao gênero, 55,36% (n=31) eram do sexo feminino e
44,64% (n=25) do sexo masculino. Em relação aos
pacientes, quanto à faixa etária analisada, a idade entre 46
e 70 anos prevaleceu, representa assim 57,14% (n=32),
seguida de 25% (n=14) com idade entre 18 e 45 anos e
17,86% (n=10) de 71 a 84 anos, conforme descrito na
Tabela 1. Dentre esses pacientes 75% (n=42) relataram
fazer uso de algum tipo de medicamento, sendo que destes
42,86% (n=18) usam o medicamento ético, 19,05% (n=8)
o medicamento manipulado, e 38,09% (n=16) relataram
utilizar ambos os tipos; e 25% (n=14) dos pacientes
informaram a ausência de medicação (Tabela 2). A taxa
encontrada no estudo em questão de 75% (n=42) de
pacientes que fazem uso de algum tipo de medicamento é
superior a apresentada por Simões e Filho (1988) em um
estudo realizado em residentes da zona urbana (n=853) do
Município de Araraquara/SP, que obteve como resultado
39,5% de pacientes medicados. Enquanto que no estudo
(n=258) de Flores e Mengue (2005), em Porto Alegre/RS,
a prevalência de pessoas que utilizavam medicamento foi
de 39% (n=85).
Tabela 1. Gênero e faixa etária dos 56 pacientes atendidos
nas Clínicas Integradas da UNIRP
Sexo
Masculino
Feminino

25
31

Faixa etária
18 a 45 anos
46 a 70 anos
Acima de 71 anos

14
32
10

Quanto ao uso de medicamentos distribuído segundo o
sexo, obteve que 59,52%, (n=25) eram do sexo feminino,
considerando-se maior porcentagem em relação ao sexo
masculino que apresenta 40,48% (n=17), igualmente
resultados encontrados por Simões e Filho (1988) em um
estudo realizado em residentes da zona urbana (n=853) do
Município de Araraquara/SP, que detectou 23,5% para o
sexo feminino e apenas 16,5% para o sexo masculino que
fazem uso de algum tipo de medicamento.
Tabela 2. Perfil do uso e tipos de medicamentos utilizados
pelos 56 pacientes nas Clínicas Integradas da UNIRP de
acordo com o sexo

Quanto aos dados socioeconômicos analisados, a renda
familiar de 0-2 salários mínimos, representou 53,57%
(n=30), seguida da renda entre 3-5 salários com 33,93%
(n=19) e para a renda familiar de 6-8 ou acima de 9
salários mínimos com 5,36% (n= 3), sendo que apenas um
indivíduo (1,78%) não declarou.
O paciente quando questionado se alguma vez havia
utilizado medicamento manipulado 78,57% (n=44)
relataram já terem feito uso, sendo que destes 84,09%
(n=37) utilizam o medicamento todos os dias, 9,09%
(n=04) usam às vezes e 6,82% (n=03) raramente, quando
sentiam algum tipo de dor ou necessidade da medicação.
Uma hipótese para tal resultado deve-se a facilidade da
preparação
dos
produtos
farmacêuticos
com
individualidade, priorizando que tenham uma qualidade
total e segurança, deixando a escolha do médico a melhor
forma farmacêutica à um determinado paciente
considerando critérios que aumentem a adesão ao
tratamento, tais como conveniência na administração e
aromas da preferência, adaptados às necessidades
específicas de cada doente (Pinto & Barbosa, 2008;
Scheeren, 2009), além do custo-benefício (Scheeren,
2009).
Em relação ao efeito desejado para esses pacientes,
79,55% (n=35) informaram que obtiveram o efeito
esperado do medicamento, sendo que 20,45% (n=09) não
notaram diferença alguma, desta forma, o grau de
satisfação de 15,91% (n=07) dos indivíduos relataram estar
totalmente satisfeito, pois o medicamento atendeu todas as
suas necessidades, 54,55% (n=24) encontram-se satisfeito,
por ter solucionado o problema, 11,36% (n=05) considerase parcialmente satisfeito, enquanto que 18,18% (n=08)
depara-se totalmente insatisfeito, já que o medicamento
não surtiu efeito algum. A maioria dos pacientes que
administrou o medicamento manipulado informou que foi
sob orientação médica, representados por 95,45% (n=42) e
apenas 4,55% (n=02) utilizaram por conta própria,
demonstrando, assim, que as pessoas estão mais
conscientes da importância da prescrição médica, pois não
há mais aquele uso exagerado de automedicação,
igualmente resultado encontrado em um estudo realizado
por Simões e Filho (1988) em moradores da zona urbana
(n=853) de Araraquara/SP obteve que 58,0% dos
medicamentos administrados pelos pacientes são prescritos
por médico. Em um estudo mais recente realizado por
Marques (2008) foi possível constatar que 40% dos
médicos por ele entrevistados, afirmaram sempre
prescreverem produtos manipulados comprovando um
crescimento do segmento da manipulação por várias
vantagens para o cliente, como barateamento, tratamento
personalizado e outros fatores. Além disso, um dos fatos
que esclarece o uso racional sob prescrição médica dos
medicamentos manipulados é os pacientes estarem mais
conscientes dos riscos a saúde que a automedicação
acarreta e também os aspectos essenciais como a
segurança do próprio paciente, a eficácia e eficiência do
medicamento administrado (Matos, 2005; Naves et al.,
2010).
Supôs que o paciente ao passar por uma consulta médica
e o mesmo lhe prescreve um medicamento que exista tanto
na forma do manipulado, quanto do ético; o médico deixa
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a escolha em aberta, por qual medicação o indivíduo
optaria, 62,5% (n=35) optou pelo medicamento
manipulado, conforme detalhado na Figura 1, sendo que,
71,42% (n=25) desses pacientes relataram essa preferência
pela diferença de valor, em o manipulado ter um menor
custo, quando 14,29% (n=05) acreditam o medicamento
manipulado ser mais natural, 8,57% (n=03) preferem este
tipo de medicação por acreditar ser melhor em comparação
ao ético, havendo ainda, um indivíduo (2,86%) relatado
facilidade em determinar forma farmacêutica e um
paciente (2,86%) informou facilidade em conhecer a
composição química, demonstrado no Figura 2. Enquanto
que 30,36% (n=17) dos pacientes informaram preferência
pelo medicamento industrializado, pois 64,71% (n=11)
acreditam ter uma maior segurança quando comparado ao
manipulado, 29,41% (n=05) optaram pelo ético pelo hábito
da administração, e um paciente 5,88% informou a
preferência pelo ético, pois o médico sempre indica este
por não se adequar ao manipulado, conforme visualizado
no Gráfico 3. Ainda houve 04 pacientes (7,14%) que
ficaram na dúvida de qual medicamento optar e
complementaram que insistiriam ao médico a indicação.
Como relata Rumel et al. (2006) em seu estudo, a
vantagem de manipular medicamentos é a possibilidade de
adequar concentrações ou formas farmacêuticas que atenda
as necessidades do paciente, cujo estado clínico exige
medicação que foge à padronização e assim não há
formulações industrializadas que atenda as necessidades. E
atualmente há milhares de substâncias ativas e associações
no mercado de medicamentos e novas opções são
oferecidas aos profissionais prescritores diariamente,
dificultando a escolha do medicamento mais adequado
para o paciente (Rumel et al., 2006).

7,14%

Medicamento manipulado

30,36%
Medicamento ético
62,50%
Indicação médica

Figura 1. Preferência dos indivíduos pelos diferentes tipos
de medicamentos
Para o consumidor, preço ainda é a principal razão para a
opção
ao
medicamento
manipulado,
resultado
demonstrado por 71,42% (n=25) dos pacientes que
relataram optar por este produto pelo menor custo, assim
concorda Andrade et al. (2010) que afirma as farmácias
magistrais apresentam uma maior viabilidade financeira
para os compradores quando comparados com
medicamentos de referência e genéricos. A diferença de
preço entre medicamentos industrializados e manipulados
pode ser explicada: pelas matérias-primas utilizadas; pelo

custo do controle de qualidade exigido às indústrias; pelas
diferenças no recolhimento de impostos, de controle mais
difícil no varejo; e diferenças nos gastos com publicidade.
Em qualquer segmento da economia, não é esperado que o
produto individualizado tenha preços superiores aos
produzidos em grande quantidade, pois a economia de
escala inclui desde a negociação de preço com
fornecedores até a confecção de embalagens e testes de
qualidade (Rumel et al., 2006; Simões & Filho, 1988).

71,42%

Menor custo

Mais natural

Melhor

Facilidade em visualizar composição
química

14,29%
8,57%
2,86% 2,86%

Facilidade em determinar forma
farmacêutica

Figura 2. Perfil dos motivos de escolha pelos
medicamentos manipulados citados por 62,5% dos
pacientes entrevistados
CONCLUSÃO
O aumento no número de estabelecimentos, de
profissionais empregados e de fórmulas dispensadas
demonstra o crescimento do setor magistral. Contudo,
apesar das vantagens apresentadas pelo medicamento
manipulado e da crescente expansão do setor, ainda é
comum à falta de credibilidade dos produtos manipulados,
em função da suposta ausência de um controle de
qualidade rigoroso de matérias-primas, no processo de
produção e dos produtos acabados. Hoje, o grande desafio
das farmácias magistrais é a produção de medicamentos e
produtos de qualidade, com garantia de eficácia terapêutica
e segurança do paciente (Brandão et al., 2008).
Esse estudo colabora, portanto, para o conhecimento da
preferência dos medicamentos pela população, na qual,
estão dando a devida credibilidade ao medicamento
manipulado, pelo fato das farmácias de manipulação
produzirem medicamentos e produtos de qualidade,
eficazes, assegurando assim, a estabilidade dos
medicamentos e a segurança do próprio paciente durante
sua administração (Brandão et al., 2008; Marques &
Moreira, 2009). Contudo, o estudo demonstra em nossa
região um mercado crescente de produtos magistrais
levado pela aceitação da grande maioria da população,
favorecendo o farmacêutico atuante nesta área, que
ressalva, o medicamento manipulado ser aceito pelas
diversas áreas da saúde, como na fisioterapia, nutrição e
enfermagem.
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64,71%

Maior segurança

29,41%

Hábito

5,88%

Preferência médica
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