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RESUMO 

 

REIS, T. M. Desenvolvimento de um curso à distância e análise de sua efetividade na 

capacitação de farmacêuticos para a dispensação de medicamentos (Pharmacists in 

dispensing drugs - PharmDisp). 2016. 109f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

A dispensação é um serviço farmacêutico importante para a promoção do uso correto dos 

medicamentos, prevenção de agravos à saúde e alcance de resultados satisfatórios da 

farmacoterapia. Entretanto, para que essa prática seja realizada adequadamente, é 

necessário que o farmacêutico esteja devidamente capacitado e possua conhecimento 

sobre fisiopatologia, terapêutica e legislação sanitária para subsidiar a relação com o 

paciente e com outros profissionais da saúde. Apesar disso, uma pesquisa revelou que 

78,6% dos farmacêuticos não possuem conhecimento satisfatório para a realização da 

dispensação e mais da metade dos profissionais apontam a falta de tempo e recursos como 

obstáculo para a participação em cursos de capacitação presenciais. Buscando, então, 

intervir sobre os resultados da pesquisa citada, o presente estudo teve como objetivo 

avaliar a efetividade de um curso à distância na capacitação de farmacêuticos para a 

prática da dispensação de medicamentos. O estudo do tipo experimental teve como 

população farmacêuticos comunitários de todo o país. Desenvolveu-se um curso de 

capacitação na plataforma Moodle, no qual foi abordada a dispensação de medicamentos 

no tratamento das doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes no Brasil 

(hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemias e asma). Um questionário 

foi elaborado e validado para mensurar o conhecimento dos participantes em dois 

momentos distintos: antes (baseline) e após (endpoint) o curso. Além disso, foram 

avaliados: i) a satisfação dos participantes em relação ao modelo de capacitação proposto, 

por meio de um questionário específico; ii) a prática da dispensação pelos farmacêuticos 

de Ribeirão Preto – SP selecionados para participar do curso, por meio da técnica do 

paciente simulado. Os resultados indicam que o curso foi efetivo na capacitação dos 

profissionais (p < 0,05), embora não tenha sido percebido no endpoint um melhor 

desempenho em relação à prática da dispensação entre os farmacêuticos que participaram 

da avaliação pelo paciente simulado. Apesar disso, os profissionais se mostraram 

satisfeitos com relação ao curso. Como conclusão, verificou-se que um curso à distância 

é efetivo para capacitar farmacêuticos em relação à dispensação de medicamentos, mas 

também permitiu atestar que essa estratégia não é suficiente para tornar satisfatória a 

realização do serviço. Atividades práticas que desenvolvam a performance e as condutas 

dos profissionais devem ser exploradas ao longo da capacitação. Todavia, o farmacêutico 

precisa também assumir posturas mais adequadas durante a dispensação, não permitindo 

que as pressões de mercado interfiram sobre a qualidade do seu serviço.  

 

Palavras-chave: Farmacêuticos – Educação continuada – Educação à distância. 
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ABSTRACT 
 

REIS, T. M. Development of a distance course and analysis of its effectiveness in the 

training of pharmacists for dispensing drugs (Pharmacists in dispensing drugs - 

Pharm Disp). 2016. 109f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 

Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 

 

The dispensing drugs is an important pharmaceutical service to promote the rational use 

of drugs and so it is possible to prevent health problems and achieve satisfactory results 

of pharmacotherapy. However, for this practice to be properly carried out, it is necessary 

that the pharmacist is properly trained and have knowledge about pathophysiology, 

treatments and health legislation to support the relationship with the patient and other 

health professionals. Nevertheless, a survey revealed that 78.6% of pharmacists do not 

have adequate knowledge to perform the dispensing drugs and more than half of these 

professionals point that the lack of time and resources as a barrier to participation in 

classroom training courses. So we seek to intervene on the results of the cited survey by 

this study that aimed to evaluate the effectiveness of a distance learning course in the 

training of pharmacists to the practice of dispensing drugs. This is a clinical trial and the 

study population wer community pharmacists across the country. A training course was 

developed in Moodle, which was addressed to dispensing drugs in the treatment of the 

most prevalent chronic noncommunicable in Brazil (hypertension, diabetes mellitus, 

dyslipidemia and asthma). A questionnaire was developed and validated to measure the 

knowledge of the participants at two different times: before (baseline) and after (endpoint) 

the course. In addition, we also evaluated: i) the satisfaction of participants in relation to 

the proposed training model through a specific questionnaire; ii) the practice of 

dispensing drugs by pharmacists of Ribeirão Preto - SP selected to attend the course, 

through mistery shopper technique. The results indicate that the course was effective in 

professional training (p <0.05), although it was not realized in endpoint better 

performance in the practice of dispensing pharmacists who participated in the evaluation 

by the mistery shopper. Nevertheless, the professionals were satisfied with the course. In 

conclusion, it was found that a distance course is effective to enable pharmacists in 

relation to the dispensing drugs, but also allowed certify that this strategy is not sufficient 

to render satisfactory service realization. Practical activities to develop the performance 

and behavior of professionals should be explored along the training. However, the 

pharmacist must also take more appropriate positions during the dispensation and not 

allow market pressures to interfere on the quality of their service. 

 

Key words: Pharmaceuticals - Continuing Education - Distance Education. 
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As origens da profissão farmacêutica não são bem conhecidas, mas se sabe que ao 

longo da história esse ofício passou por fases distintas. Os antigos farmacêuticos, 

popularmente conhecidos como boticários, produziam o medicamento e acompanhavam 

o tratamento até que fosse restabelecida a saúde do paciente, tendo por isso um papel 

social bem definido (GOUVEIA, 1999; HOLLAND; NIMMO, 1999; STORPIRTIS ET 

AL., 2008).  

Entretanto, em meio ao advento industrial verificado em meados do século XX, a 

indústria farmacêutica passou a atrair os profissionais que assim, distanciaram-se do 

contato com o usuário do medicamento. Além disso, as mudanças sociais instituídas pelo 

ideal capitalista que se consolidava nessa época contribuíram para que o medicamento 

deixasse de ser visto apenas como uma estratégia terapêutica e se tornasse um bem de 

consumo (PEREIRA; NASCIMENTO, 2011; STORPIRTIS et al., 2008). 

Consequentemente, a migração do profissional para a indústria foi intensificada e as 

práticas varejistas no âmbito das farmácias foram favorecidas (PEREIRA; FREITAS, 

2008). 

Contudo, o Código de Ética Farmacêutica estabelece que esse profissional é 

responsável por promover ações em educação dirigidas à comunidade e contribuir para a 

salvaguarda da saúde pública (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2014). Vale 

destacar que o uso inadequado dos medicamentos é considerado problema de saúde 

pública mundial e nesse contexto o farmacêutico emerge como um agente capaz de 

racionalizar a farmacoterapia, contribuindo para o alcance de resultados satisfatórios do 

tratamento medicamentoso a partir da dispensação (HEPLER, 2004; PEREIRA; 

FREITAS, 2008). 

Em adição, as Resoluções n.º 585/2013 e 586/2013 do Conselho Federal de 

Farmácia, por meio das quais são estabelecidas as atribuições clínicas dos farmacêuticos 

e a prescrição farmacêutica, reforçam a inserção desse profissional na equipe de cuidados 

à saúde (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2013b; c). Outro marco importante 

nessa reorientação da atuação farmacêutica é a publicação da Lei n.º 13.021/2014, que 

reconheceu as farmácias como estabelecimentos de saúde (BRASIL, 2014a). Todas essas 

iniciativas configuram um novo foco para o farmacêutico, conferindo-lhe a 

responsabilidade pela promoção do uso racional de medicamentos, do manejo 

farmacoterapêutico, do aconselhamento e do fornecimento de informações em saúde aos 

pacientes nas farmácias (BRASIL, 2009b; CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2010; PETTY, 2003).  
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Entende-se por farmácia a 

unidade de prestação de serviços destinada a prestar assistência farmacêutica, 

assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva, na qual se 

processe a manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, 

oficinais, farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos 

farmacêuticos, produtos farmacêuticos e correlatos (BRASIL, 2014a). 

 

Podem ser classificadas em farmácias com manipulação e farmácias sem 

manipulação (ou drogarias). Enquanto nas primeiras há a produção (manipulação) de 

fórmulas magistrais e oficinais, as últimas se destinam à dispensação e comercialização 

de medicamentos, insumos farmacêuticos e correlatos, desde que industrializados e em 

suas embalagens originais (BRASIL, 2014a). Ambos os tipos, entretanto, se enquadram 

como farmácias comunitárias, ou seja, estabelecimentos farmacêuticos não hospitalares e 

não ambulatoriais nos quais se realiza o atendimento à comunidade (CORRER; OTUKI, 

2013).  

A dispensação é um dos principais serviços farmacêuticos realizado nesses 

atendimentos. Definida como o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais 

medicamentos ao paciente, geralmente como resposta à apresentação de uma receita 

elaborada por um profissional autorizado, a dispensação coloca o farmacêutico no centro 

da farmacoterapia por se situar entre a prescrição e o uso do fármaco pelo usuário 

(BRASIL, 2001). O farmacêutico, assim, encontra-se numa posição privilegiada para 

identificar indicadores do uso inadequado dos medicamentos e dessa forma prevenir 

problemas à saúde (CORRER et al., 2011; IGLÉSIAS-FERREIRA; SANTOS, 2009). 

De acordo com França Filho et al. (2008), a dispensação deveria representar em 

torno de 98,0% dos processos desenvolvidos por farmacêuticos na rotina das farmácias. 

Por sua vez, Johnson e Bootman (1997) afirmam que, se os farmacêuticos estivessem 

disponíveis apenas para a função de dispensação, quase 60,0% dos pacientes que 

procuram por estabelecimentos farmacêuticos não apresentariam problemas relacionados 

aos medicamentos. Os mesmos autores também ressaltam que, se todas as farmácias 

comunitárias proporcionassem o cuidado farmacêutico, 84,0% dos usuários atendidos 

conseguiriam alcançar ótimos resultados terapêuticos com o tratamento farmacológico. 

As informações apresentadas não isentam o farmacêutico de atuar ativamente nas 

atividades relacionadas à garantia do abastecimento (programação, seleção, aquisição, 

armazenamento e distribuição), as quais também estão inseridas no contexto das 

farmácias comunitárias e contribuem para que os produtos comercializados tenham 

qualidade, favorecendo o sucesso do tratamento prescrito (ANGONESI, 2008; BRASIL, 
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2014b). Porém, a dispensação possui uma interconexão com os demais serviços que 

integram a assistência farmacêutica e deve representar parcela significativa da carga 

horária diária de trabalho do profissional para que o serviço seja realizado 

satisfatoriamente e as necessidades farmacoterapêuticas dos usuários da farmácia sejam 

atendidas (UETA et al., 2011). 

Diante desse cenário, Luchetta e Mastroianni (2010) afirmam que o farmacêutico 

deve estar atualizado e qualificado para suas competências e responsabilidades. Para 

atender a essa demanda, o Conselho Nacional de Educação e a Câmara de Educação 

Superior instituíram no ano de 2002 as diretrizes curriculares nacionais do curso de 

graduação em Farmácia, por meio das quais foi estabelecida a formação generalista, 

voltada às necessidades sociais e à atenção integral à saúde (BRASIL, 2002).  

Além disso, órgãos governamentais como o Ministério da Saúde e o Conselho 

Federal de Farmácia têm incentivado a participação dos farmacêuticos em atividades de 

educação permanente, como cursos de especialização e aprofundamento, para atualização 

do conhecimento e qualificação profissional. Na viabilização do acesso à informação, 

muitos desses cursos têm sido oferecidos na modalidade à distância, seja como 

aprofundamento ou especialização (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2016; 

BRASIL, 2016a; b; UNIVERSIDADE ABERTA DO SUS, 2016) 

Nesse sentido, destaca-se que o uso dos sistemas virtuais de educação tem crescido 

exponencialmente nos últimos anos e se tornado frequente nas universidades e 

instituições que buscam extrapolar o tradicional contato entre professores e alunos 

(BRUSILOVSKY; PEYLO, 2003; RICE, 2008; ROMERO et al., 2013). Essa estratégia 

permite alcançar um número expressivo de participantes em curto espaço de tempo e de 

origens geográficas diferentes, com culturas e realidades também distintas, fatores 

favoráveis à disseminação do conhecimento e à troca de experiências (OLIVEIRA, 2007). 
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Diante dos resultados verificados, conclui-se que: 

 o presente estudo definiu modelos para a elaboração de um curso à distância 

destinado à capacitação de farmacêuticos para a dispensação de 

medicamentos. A definição desse modelo estabeleceu critérios que poderão 

ser úteis na estruturação de futuras propostas de qualificação profissional no 

contexto da dispensação e de outras atividades clínicas realizadas por 

farmacêuticos; 

 o instrumento de coleta de dados construído e validado permitiu mensurar 

o conhecimento dos farmacêuticos antes e após a capacitação, fornecendo 

indicadores para a avaliação da efetividade do curso; 

 houve um aumento do conhecimento dos farmacêuticos em relação à prática 

da dispensação de medicamentos após a realização do curso. Além disso, 

observou-se que os profissionais se mostraram satisfeitos com o modelo de 

capacitação proposto, comprovando a aceitação que possuem os cursos na 

modalidade à distância; 

 embora o conhecimento dos farmacêuticos tenha sido mais satisfatório após 

a realização do curso, verificou-se que a estratégia de capacitação utilizada 

(o curso à distância) não foi capaz de tornar mais adequada a prática da 

dispensação realizada pelos participantes do curso nas farmácias do 

município de Ribeirão Preto –SP.  

Diante disso, os resultados deste estudo permitem afirmar que um curso à distância 

é efetivo para capacitar farmacêuticos em relação à dispensação, mas também fornece 

evidências de que essa estratégia não é suficiente para tornar mais satisfatória a realização 

do serviço quando utilizada exclusivamente na modalidade à distância. Atividades 

práticas que desenvolvam a performance e as condutas dos profissionais devem ser 

exploradas ao longo da capacitação. Além disso, os farmacêuticos precisam assumir 

condutas mais adequadas durante a dispensação, não permitindo a interferência negativa 

das pressões de mercado sobre a qualidade do seu serviço. 
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