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Introdução: Em função da capilaridade das drogarias existentes, o farmacêutico tem se 

apresentado como um profissional da saúde acessível à população, capaz de promover 

rapidamente uma fonte de assistência e cuidados gerais a saúde dos pacientes. Na sua atuação 

profissional, o farmacêutico realiza a Assistência Farmacêutica, entendida como um conjunto 

de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto individual como 

coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando o acesso e ao seu uso 

racional (1). Nesse contexto, dentre as suas atribuições, o farmacêutico visa assegurar ao 

paciente uma terapia medicamentosa segura, eficaz e custo-efetiva. Para alcançar a custo-

efetividade do tratamento é permitido ao farmacêutico no ato da dispensação, associado a 

orientação quanto ao uso racional dos medicamentos, realizar a intercambialidade 

farmacêutica. Esta prática propõe a substituição entre medicamentos de referência, genéricos 

ou equivalentes, desde que cumpridos os requisitos legais previstos pela Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária. Logo, é possível sugerir alternativas bioequivalentes e custo-efetivas ao 

paciente sobre o seu tratamento (2). Entretanto, durante a vivencia em serviço, percebeu-se a 

necessidade de esclarecimento à população sobre esta prática, assim como, sobre a qualidade 

e efeito dos medicamentos sugeridos. Logo, estratégias educacionais que promovam educação 

em saúde, são importantes para o alcance dos objetivos profissionais do farmacêutico. Este 

relato, portanto, visa apresentar o uso da cartilha “Intercambialidade de medicamentos: vamos 

conversar?”, como uma estratégia utilizada na prática de educação em saúde, visando o 

esclarecimento da intercambialidade farmacêutica e, destacando o papel do farmacêutico 

como mediador do conhecimento, que permite a autonomia do paciente na escolha de uma 

terapia custo-efetiva. Objetivos: Prover informação em saúde através de cartilha educativa e 

fortalecer relação entre o farmacêutico e o paciente, em uma drogaria de Belém-PA. 

Descrição da Experiência: A experiência foi vivenciada por discentes do curso de farmácia 

da UFPA durante o período de estágio curricular, compreendido entre os meses de março a 

maio de 2019, em duas filiais da rede de drogarias. Os participantes foram selecionados a 

partir dos frequentadores do local, incluindo clientes e alguns balconistas. As etapas iniciais 

consistiram na construção do plano de trabalho a ser executado, definição dos objetivos e 

métodos para atingir a finalidade desejada, decidindo pela construção de uma cartilha 

educativa para ser distribuída aos participantes. O material educativo conteve informações 

sobre as diferenças entre os medicamentos de referência, equivalentes e genéricos, com 

imagens que auxiliaram compreensão do texto pelo leitor. Também foi abordado o conceito 

da prática de intercambialidade farmacêutica, as possibilidades de substituição entre os 

medicamentos, assim como, sobre a segurança desta ação para o paciente . Para isso, 

explicou-se que são realizados testes para garantir a eficácia de medicamentos 

intercambiáveis, comprovando sua bioequivalência aos medicamentos de referência. Para 

completar o conteúdo da cartilha foi adicionado um lembrete que nem todos os medicamentos 

são intercambiáveis, e nos casos de dúvidas, sempre deve ser consultado o farmacêutico no 
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momento da aquisição. Após a preparação do material, foram confeccionadas 97 cartilhas 

para serem distribuídas. A partir disso, os participantes foram convidados a receber o 

material, sem restrição de sexo ou idade. Foi explicado do que se tratava a ação e questionado 

se os mesmos conheciam a prática intercambialidade farmacêutica, ou se já haviam realizado 

alguma vez, buscando entender a compreensão e aceitação sobre o assunto tratado. Logo, a 

atividade não consistiu somente em entregar a cartilha, mas de explicar seu conteúdo e 

esclarecer as dúvidas dos participantes, sob supervisão do farmacêutico responsável. 

Resultados: Ao final da experiência obteve-se a participação de 97 pessoas, entre as quais foi 

possível obter uma avaliação positiva em relação a cartilha. As ilustrações mostraram-se 

positivas como forma complementar aos textos, estimulando e motivando para leitura e 

clareza da escrita do material educativo. Ressaltou-se a importância da transmissão de 

informações aos pacientes da rede de farmácia, proporcionando um maior conhecimento 

sobre a intercambialidade farmacêutica. Percebeu-se que a formação de conceitos construídas 

pelos pacientes, foi significativa para estabelecer um diálogo que permitisse a troca de 

conhecimentos. Foi observado, a partir das falas, que ocorreu uma melhor compreensão a 

respeito do tema exposto aos participantes, tendo em vista que os mesmos declararam que a 

partir de então, se consideravam mais aptos a aceitar a prática. Durante o período de 

realização da experiência, foi possível perceber a importância do farmacêutico em assumir a 

responsabilidade de transmitir conhecimento e promover educação em saúde, através do 

retorno dos participantes ao afirmarem que a iniciativa foi significante e, que demonstrava 

“respeito e interesse no cliente\”. Além disso, ocorreu que durante o período alguns 

participantes que retornavam à drogaria, em outro momento para adquirir algum 

medicamento, solicitaram orientação sobre compra de um genérico, não somente em virtude 

do menor custo que estes medicamentos representam em sua maioria, mas afirmavam agora 

confiar no aconselhamento farmacêutico. Conclusão: Compreende-se a partir da análise dos 

resultados, que a cartilha é um material educativo efetivo que reúne um conjunto de 

informações voltado a construção de novos conhecimentos. Ademais, destaca-se a 

importância dos materiais educativos como dispositivos que auxiliam a tomada de decisão. 

Acredita-se que os objetivos propostos foram alcançados, promovendo aos usuários uma fonte 

de informação por meio de um material de fácil acesso, e que aborda o tema de modo claro, 

objetivo e efetivo. Assim, foi possível promover a informação em saúde, reduzir a 

desinformação e as crenças populares equivocadas acerca da eficácia de medicamentos 

genéricos, equivalentes e de referência e, fortalecer relação entre o farmacêutico e o paciente 

em uma drogaria de Belém-PA. Por fim, registra-se também que a atividade vivenciada 

durante o estágio curricular, foi positiva para a formação das discentes. 

 

Descritores: Assistência farmacêutica, Intercambialidade farmacêutica, Medicamento 

genérico. 
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