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Ações relacionadas a farmacovigilância em municípios do Rio Grande do Sul 

A Assistência Farmacêutica é parte integrante de um conjunto de práticas voltadas 
para a promoção, prevenção e recuperação de saúde. A Política Nacional de 
Medicamentos (PNM) e a de Assistência Farmacêutica (PNAF) trouxeram 
perspectivas relacionadas à eficácia, segurança, qualidade dos medicamentos. 
Dentre suas prioridades, a PNM aponta para a importância do desenvolvimento de 
ações envolvendo a farmacovigilância. Frente a possibilidade de prevenir reações 
adversas e outros problemas relacionados a medicamentos e consequentemente 
seu dano à saúde humana, recomenda-se incluir planos como padronização de 
processos, uso de recursos de tecnologia da informação e acompanhamento das 
práticas profissionais em todas as etapas do processo que envolve o medicamento. 
O objetivo desse trabalho foi descrever ações envolvendo a farmacovigilância em 
municípios do Rio Grande do Sul. Foram incluídos no estudo os 18 municípios sede 
das Coordenadorias Regionais de Saúde da Secretaria de Saúde do Estado do Rio 
Grande do Sul e outros municípios com mais de 100 mil habitantes, resultando em 
um total de 29 municípios (48 farmácias). A coleta de dados deu-se por meio de 
entrevistas in loco com os responsáveis pelas farmácias municipais, sendo o 
instrumento da coleta de dados um questionário com perguntas elaboradas a partir 
de revisão da literatura científica. Os resultados obtidos sinalizam que entre os 29 
municípios analisados, 27% possuem estratégias diferenciadas para dispensação de 
medicamentos potencialmente perigosos, 6% realizam registro de RAM’s, 25% 
registram queixa técnica/desvios de qualidade e 40% registram erros de 
dispensação. A conclusão aponta que as ações de farmacovigilância ainda são 
incipientes nas farmácias dos municípios visitados. Esse estudo faz parte do projeto 
“Avaliação da Organização da Assistência Farmacêutica na Atenção Primária em 
Municípios do Rio Grande do Sul: Estrutura, Processo e Resultados”, financiado com 
recursos do Edital PPSUS 2017.  

 

 


