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Resumo: A presente pesquisa consistiu em um estudo epidemiológico descritivo e 

retrospectivo que buscou avaliar o perfil das prescrições de medicamentos para pacientes 

pediátricos, na atenção primária em Feira de Santana, Bahia, no período de agosto de 2012 a 

julho de 2013, utilizando os indicadores do uso de medicamentos recomendados pela 

Organização Mundial da Saúde. A fonte de dados desse estudo foi a segunda via de todas as 

prescrições elaboradas por médicos em atendimentos pediátricos e retidas nas Unidades 

Básicas de Saúde. Em paralelo foi realizada uma revisão sistemática da literatura, que consistiu 

em busca nas bases de dados MEDLINE, LILACS e SciELO, em janeiro de 2014, por trabalhos 

originais que utilizaram como metodologia os indicadores do uso de medicamentos em 

pacientes pediátricos, amostrais ou populacionais, publicados nos idiomas inglês, português ou 

espanhol, em serviços de atenção primária e sem restrição de tempo. Essa revisão sistemática 

permitiu obter trabalhos a serem comparados com os resultados obtidos. Foram incluídos 

quatro estudos, em nenhum destes foi obtido os doze indicadores básicos. Os indicadores 

sobre o serviço não puderam ser comparados pois apenas um dos quatro estudos os avaliou. 

Com relação ao perfil das prescrições encontrou-se que a média de medicamentos foi de 1,9, 

sendo que 71,4% foram prescritos pelo nome genérico, 81,6% estavam presentes na Relação 

Nacional de Medicamentos Essenciais de 2012 e 76,4% foram dispensados. Em 32,7% das 

prescrições havia pelo menos um antibiótico, e em 0,2% ao menos um medicamento injetável. 

Confirmou-se a escassez de estudos de utilização de medicamentos em pediatria com a 

metodologia utilizada e avaliou-se positivamente os valores encontrados para os indicadores 

de uso dos medicamentos em Feira de Santana, porém considerando-se a importância em se 

aperfeiçoar o serviço oferecido, espera-se que a prescrição pelo nome genérico, de 

medicamentos essenciais e a dispensação dos medicamentos prescritos seja ainda mais 

próxima de 100%; e que os antibióticos sejam prescritos de maneira racional. 
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