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RESUMO
Introdução: É de suma importância que os Cirurgiões-Dentistas conheçam os
medicamentos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), visando uma
maior adesão dos pacientes ao tratamento. Objetivo: O presente trabalho visa
identificar a disponibilidade dos medicamentos mais prescritos por CirurgiõesDentistas disponíveis na rede pública de saúde do município de Juiz de Fora, Minas
Gerais, Brasil. Metodologia: A relação dos medicamentos mais prescritos foi
elaborada, a partir de uma busca na literatura, sendo composta por 14
medicamentos pertencentes às diferentes classes farmacológicas: antimicrobianos,
anti-inflamatórios esteroidais e não esteroidais e analgésicos opioides e não
opioides. Compararam-se os princípios ativos, suas concentrações e formas
farmacêuticas aos medicamentos contidos na Lista de Medicamentos Essenciais da
Farmácia Básica de Juiz de Fora, elaborada pelo município, a partir da Relação
Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). Resultados/Discussão: Dentre os
medicamentos elencados, 9 compõem a Relação Municipal de Medicamentos
Essenciais (REMUME), sendo dispensados aos pacientes por meio das Unidades
Básicas de Saúde (UBS): os antimicrobianos amoxicilina (comprimido de 500mg e
solução oral 50mg/ml), amoxicilina + clavulanato de potássio (comprimido
500/125mg e solução oral 50/12,5mg/ml), azitromicina (comprimido 500mg) e
metronidazol (comprimido 250mg); os anti-inflamatórios ibuprofeno (comprimido
600mg e solução oral 20mg/ml), nimesulida (comprimido 100mg) e diclofenaco de
potássio (comprimido 50mg); os analgésicos não opioides paracetamol
(comprimido 500mg) e dipirona (comprimido 500mg e solução oral 500mg/ml). O
analgésico opioide tramadol (comprimido 50mg) é disponibilizado através da
Farmácia Central. A clindamicina (cápsula 300mg), a dexametasona (comprimido
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4mg), o diclofenaco de sódio (comprimido 50mg) e a associação de paracetamol +
codeína (comprimidos 500/7,5mg ou 500/30mg) não estão disponíveis nas UBS e
na Farmácia Central do município. Conclusão: Infere-se que a maioria dos
medicamentos de uso sistêmico mais prescritos pelos Cirurgiões-Dentistas (71,4%)
pode ser adquirida através da rede pública de saúde do município de Juiz de Fora,
favorecendo, portanto, o acesso ao tratamento farmacológico dos pacientes, se
esses forem priorizados na prescrição medicamentosa.
PALAVRAS-CHAVE: Prescrição Medicamentosa. Sistema Único de Saúde. Atenção
Básica à Saúde. Clínica Odontológica.
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