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RESUMO. A prescrição médica é o principal veículo de comunicação entre prescritores e dispensadores,
sendo que avaliar o perfil dessas e sua completude em uma farmácia comunitária pode ser útil na melho-
ria do processo de dispensação de medicamentos. O objetivo deste estudo foi avaliar a completude de pres-
crições médicas em uma farmácia comunitária, com a finalidade de conhecer seu perfil e as falhas fre-
qüentemente encontradas. Realizou-se um estudo transversal descritivo, em uma farmácia da cidade de
Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba (Brasil). Todos os pacientes apresentando uma
prescrição médica no período de outubro a dezembro de 2004 foram convidados a participar do estudo. A
análise da completude do receituário baseou-se em critérios pré-estabelecidos pela legislação do Brasil e
OMS. Foi também analisada a complexidade da farmacoterapia por meio do Índice de Complexidade da
Farmacoterapia (ICFT). Na população estudada, os analgésicos, AINES e antibióticos aparecem entre os
mais prescritos, seguidos por fármacos para o trato gastrintestinal e respiratório. Quando analisado a
completude das receitas, destaca-se a ausência do endereço do paciente (98%), da duração do tratamento
(55,5%), das instruções complementares (97%) e da concentração do medicamento (20%). A média do
Índice de Complexidade da Farmacoterapia por prescrição foi de 7,4 (DP=4,4). Este estudo demonstrou
que orientações referentes à duração do tratamento e informações complementares sobre o uso são espe-
cialmente importantes para a dispensação, considerando o perfil das prescrições médicas.
SUMMARY. “Analysis of Filling Out of Prescriptions Dispensing in a Community Pharmacy of Fazenda Rio
Grande - Paraná (Brazil)”. The medical prescription is the main vehicle of communication between physicians
and pharmacists, being that to evaluate the profile of prescriptions and its filling out in a community pharmacy it
can be useful in the improvement of medication dispensing process. The objective of this study was to evaluate
the filling out of medical prescriptions in a community pharmacy, with the purpose to know its profile and the
frequently imperfections found. It was developed a transversal study in a pharmacy in Fazenda Rio Grande city,
in metropolitan region of Curitiba (Brazil). All patients with a medical prescription in the period of October to
December, 2004, had been enclosed in the study. The analysis of the prescriptions was based on criteria previ-
ous-established by legislation of Brazil and OMS. It was the pharmacotherapy complexity also analyzed through
the Medication Regimen Complexity Index (MRCI). In the studied population, the analgesics, NSAI and antibi-
otics were the most prescribed, followed the drugs of digestive and respiratory systems. When analyzed the fill-
ing out of prescriptions, the most common mistake were the absence of address of the patient (98%), duration of
the treatment (55.5%), complementary instructions (97%) and concentration of the drugs (20%). The average of
the MRCI was of 7.4 (DP = 4.4) per prescription. This study demonstrated that referring information about the
duration of the treatment and complementary information about the use were especially important in dispensing
process, considering the profile of medical prescriptions.




