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Introdução: A asma é uma doença crônica de alta prevalência mundial sendo uma das patologias mais comuns da 

infância e umas das principais causas de internação hospitalar do SUS no Brasil. A retirada irregular dos 
medicamentos para o tratamento pode refletir no aumento às idas a emergências ou internações. O objetivo desse 

trabalho foi  verificar se  a regularidade  da  retirada de medicamentos aerossóis para asma em uma farmácia básica  
pelos pacientes cadastrados no Programa de Asma de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Porto Alegre  esteve 
associada com internações hospitalares ou idas à emergência do hospital de referência dessa unidade.. Métodos: 
Estudo de coorte retrospectivo descritivo que avaliou o cadastro de pacientes entre 0 e 18 anos. O desfecho do 

estudo foi a ocorrência de internação ou ida à emergência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. As seguintes 
variáveis foram analisadas: sexo, idade, motivo e data da internação, medicamentos utilizados e retirada regular dos 
medicamentos entre Abril de 2012 e Abril de 2013. Resultados: Dos 98 pacientes analisados, 30 estiveram em 
emergências ou internaram, sendo 19 destes por problemas respiratórios. Do total da amostra, 26 pacientes 

retiraram regularmente seus medicamentos para asma e dentre estes, somente 3 representam os que internaram ou 
foram a emergências. O percentual de internação/visita a emergência em pacientes com retirada regular no período 

observado foi 23,3% e nos pacientes sem retirada regular foi 76,7%. Conclusão: O índice de retirada de 

medicamentos entre os pacientes asmáticos foi baixo, sendo menor ainda entre aqueles que internaram ou visitaram 
a emergência em relação aos que não precisaram ir a um serviço de urgência. Palavra-chave: Asma; assistência 
farmacêutica; Atenção Primária à Saúde. Projeto 13-0431 




