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RESUMO
Este trabalho objetivou traçar o perfil dos pacientes e dos medicamentos pleiteados
junto à Gerência de Assistência Farmacêutica no ano de 2014, a amostra constituiu de
180 processos escolhidos ao acaso nos arquivos da Gerência de Assistência
Farmacêutica do Estado de Goiás. Foram estabelecidas as seguintes variáveis para
serem estudadas: perfil dos pacientes (sexo, idade, local de residência, serviço onde
recebeu o primeiro atendimento), perfil da patologia (Classificação Internacional de
Doenças – CID10) perfil dos medicamentos (medicamentos mais pleiteados,
classificação no nível 3 da Classificação Anatômica terapêutico Química – ATC,
disponibilidade no setor público, registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária –
Anvisa e uso com ou sem indicação de bula. Inicialmente foi solicitado ao Comitê de
Ética em Pesquisa a autorização para a realização da pesquisa nas dependências da
Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, a qual foi autorizada de acordo com o despacho
nº 5.637/2014-GAB/SES, processo nº 201400010023770. Após autorização, foi
elaborado uma ficha de coleta dados contendo todos os dados a serem usados na
pesquisa, os quais foram coletados de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2015. De posse
dos dados, os mesmos foram analisados utilizando o estudo descritivo qualitativo e
quantitativo para variáveis contínuas e discretas. Pelos resultados pôde –se observar
com relação aos pacientes que houve predominância discreta do sexo feminino em
relação ao sexo masculino, que predominou a faixa etária de 30 a 40 anos sobre as
demais, que a maioria dos pacientes residem na capital quando comparada com as
cidades do interior de forma individual e que a maioria são originários dos serviços
privados de saúde. Com relação ás patologias, observou-se predominância das alergias
não especificadas, seguida da osteoporose. Com relação ao perfil dos medicamentos,

constatamos que as solicitações de bevacizumabe lideraram o grupo, seguidas da
teriparatida e da enoxaparina. Evidenciou-se que vários dos medicamentos pleiteados já
são ou deveriam ser disponibilizados aos pacientes pelo poder público por constar em
relações oficiais. A Classificação no nível 3 da ATC demonstrou predominância, em
primeiro momento dos medicamentos antiepilépticos sobre os demais, porém uma
análise mais aprofundada mostrou redominância dos antineoplásicos, que, devido a suas
características farmacológicas, se dividem em outros grupos que quando somados é
maioria. Com relação ao registro na Anvisa, demonstrou-se que 96,7% dos
medicamentos eram registrados na Agência. Também evidenciamos que somente 2,8%
das prescrições não tinham indicação de bula, ou seja, configuravam indicação off label
do medicamento. Embora não fosse objetivo do presente trabalho, também traçamos o
perfil das fórmulas nutricionais pleiteadas, que mostrou predominância do Pregomin
Pepti® e Neocate® sobre as demais fórmulas.
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