CONTEÚDO EXTRA

REVISTA ANFARMAG Nº114

DICAS FARMACOTÉCNICAS
ATENDIMENTO FARMACÊUTICO

A farmácia é um estabelecimento de saúde, uma vez que presta assistência farmacêutica,
assistência à saúde e orientação sanitária individual e coletiva. Nesse âmbito, o farmacêutico
desempenha e emprega seu conhecimento e experiência para identificar, prevenir e resolver
problemas relacionados à farmacoterapia dos pacientes, através do seu atendimento,
revisando a farmacoterapia, realizando o rastreamento em saúde, a revisão e conciliação de
medicamentos, a educação em saúde, o manejo de problemas de saúde autolimitada, o
acompanhamento farmacoterapêutico em serviços de saúde, entre outros.
A prescrição farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias
farmacológicas, não farmacológicas e outras intervenções relativas ao cuidado a saúde do
paciente, visando à promoção, proteção e recuperação da saúde e a prevenção de doenças
e de outros problemas de saúde. A responsabilidade é do farmacêutico responsável e
capacitado, sendo o exercício de tal ato fundamentado em conhecimentos e habilidade
clínicas que abranjam boas práticas de prescrição, fisiopatologia, semiologia, comunicação
interpessoal, farmacologia clínica e terapêutica.
O objetivo é a prescrição de medicamentos e outros produtos com finalidade terapêutica,
cuja dispensação não exija prescrição médica, incluindo medicamentos industrializados e
preparações magistrais alopáticos ou dinamizados, plantas medicinais, drogas vegetais e
outras categorias ou relações de medicamentos que venham a ser aprovadas pelo órgão
sanitário federal para prescrição do farmacêutico.
Em 2013, o Conselho Federal de Farmácia publicou duas resoluções a respeito do assunto,
sendo a Resolução CFF nº 585 que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e a
Resolução CFF nº 586 que regulamenta a prescrição farmacêutica.
Durante o atendimento farmacêutica, temos uma série de etapas a serem cumpridas:
1. Acolhimento do paciente. Neste momento o farmacêutico inicia a construção de um
relacionamento terapêutico com o paciente, apresentando-se e acolhendo-o.
2. Coleta de dados. Coleta de informações sobre a história clínica e de medicação e do
perfil do paciente.
• Caracterização do paciente (identificação do paciente);
• Outras informações referentes ao paciente (história familiar e social);
• Naturezas e descrição dos problemas de saúde;
• Situações médicas relevantes (história médica pregressa);
• Uso de medicamentos (farmacoterapia atual);
• Lembranças sobre o uso de medicamentos (medicação pregressa);
• Tratamento com práticas integrativas e complementares (PIC).
• Alergias e reações adversas a medicamentos (RAM).
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1. Análise situacional. O farmacêutico analisa os problemas de saúde do paciente e os
medicamentos utilizados, procurando identificar os resultados negativos manifestados
ou suspeitos associados à medicação.
2. Elaboração do plano de cuidado. Após avaliar, coletar as informações relevantes,
estudar o caso e identificar problemas relacionados à farmacoterapia (presentes e
potenciais), o farmacêutico deve elaborar, em conjunto com o paciente, um plano de
cuidado. Deve incluir:
• Definição das metas terapêuticas;
• Intervenções farmacêuticas;
• Ações a serem realizadas pelo paciente;
• Responsabilidades e atividades pactuadas entre o paciente e o farmacêutico;
• Agendamento para retorno e acompanhamento.
Dentre as intervenções farmacêuticas, temos:
• Alteração de dose, horários do uso, frequência e o tempo de tratamento (contato com
o prescritor);
• Suspensão de medicamento (contato com o prescritor);
• Substituição de medicamentos por outras composições, formas farmacêuticas ou via
de administração diferente (contato com o prescritor);
• Educação sobre o uso de medicamentos por meio de instruções e precauções para
a correta utilização e administração;
• Reforço sobre a importância da adesão ao tratamento;
• Educação em medidas não farmacológicas (medidas higiênico-dietéticas que favoreçam
o cumprimento dos objetivos terapêuticos);
• Aconselhamento do auto monitoramento da doença;
• Realização de notificação;
• Solicitação e exames laboratoriais, no âmbito de sua competência profissional, com
a finalidade de monitorar os resultados da farmacoterapia.
• Realização de conciliação de medicamentos;
• Prescrição de terapias farmacológicas e/ou não farmacológicas e/ou outras intervenções
relativas ao cuidado do paciente.
3. Acompanhamento do paciente. As consultas de retorno servem para o acompanhamento
individual do paciente. Os pacientes com tratamentos mais complexos ou dificuldade em
utilizar os medicamentos requerem um acompanhamento mais longo e retorno mais
frequentes, de forma a alcançar os resultados propostos pelas metas terapêuticas.
O processo de prescrição farmacêutica (intervenção farmacêutica), dentro do âmbito de
atendimento farmacêutico, compreende as seguintes etapas:
• identificação das necessidades do paciente relacionadas à saúde;
• definição do objetivo terapêutico;
• seleção da terapia ou intervenções relativas ao cuidado à saúde, com base em sua
segurança, eficácia, custo e conveniência, dentro do plano de cuidado;
• redação da prescrição;
• orientação ao paciente;
• avaliação dos resultados;
• documentação do processo de prescrição.
• no ato da prescrição, o farmacêutico deve adotar medidas que contribuam para a
promoção da segurança do paciente, entre as quais se destacam:
• basear suas ações nas melhores evidências científicas;
• tomar decisões de forma compartilhada e centrada no paciente;
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• considerar a existência de outras condições clínicas, o uso de outros
medicamentos, os hábitos de vida e o contexto de cuidado no entorno do
paciente;
• estar atento aos aspectos legais e éticos relativos aos documentos que
serão entregues ao paciente;
• comunicar adequadamente ao paciente, seu responsável ou cuidador, as
suas decisões e recomendações, de modo que estes as compreendam de
forma completa;
• adotar medidas para que os resultados em saúde do paciente, decorrentes
da prescrição farmacêutica, sejam acompanhados e avaliados.
A prescrição farmacêutica deve ser redigida em vernáculo, por extenso, de modo legível,
observados a nomenclatura e o sistema de pesos e medidas oficiais, sem emendas ou
rasuras, devendo conter os seguintes componentes mínimos:
• identificação do estabelecimento farmacêutico, consultório ou do serviço de saúde ao
qual o farmacêutico está vinculado;
• nome completo e contato do paciente;
• descrição da terapia farmacológica, quando houver, incluindo as seguintes informações:
• nome do medicamento ou formulação, concentração/dinamização, forma
farmacêutica e via de administração;
• dose, frequência de administração do medicamento e duração do tratamento;
• instruções adicionais, quando necessário.
• descrição da terapia não farmacológica ou de outra intervenção relativa ao cuidado
do paciente, quando houver;
• nome completo do farmacêutico, assinatura e número de registro no Conselho Regional
de Farmácia;
• local e data da prescrição.
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