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INTRODUÇÃO

METODOLOGIA

A farmácia da unidade UBS Antônio Pires Ferreira
Villalobo possuía apenas o serviço de dispensação e
gestão de estoque de medicamentos. A partir da
introdução de um profissional farmacêutico, este
enfrentou o desafio de apresentar a toda a equipe
os conceitos da Atenção Farmacêutica e sua
integralidade ao cuidado do paciente e da
comunidade. Em meados de 2016, os serviços de
Atenção Farmacêutica e Cuidados Farmacêuticos
foram introduzidos através da reorganização das
atribuições do farmacêutico, conciliando atividades
administrativas e clínicas e o monitoramento e
avaliação dos resultados destas ações (SMS, 2016).

Análise SWOT para planejamento da implantação
dos serviços assistenciais farmacêuticos.
Foi desenvolvida uma capacitação sobre o uso de
medicamentos,
fluxograma
da
Assistência
Farmacêutica no Município de São Paulo, uso
racional de medicamentos, Atenção Farmacêutica,
critérios de encaminhamentos para consulta e
visitas domiciliares (VD) e critérios de priorização
das VD para as equipes ESF e técnicos de farmácia
com a entrega de informes aos médicos clínicos,
generalistas e enfermeiras.

A prática da Atenção Farmacêutica consiste na
participação do farmacêutico em conjunto com a
equipe multidisciplinar, o paciente e seus
cuidadores no planejamento, na orientação e
acompanhamento da farmacoterapia (CORRER;
OTUKI, 2011). Já o Cuidado Farmacêutico tem uma
visão ampla da assistência farmacêutica, que pode
ser definida como a ação integrada do farmacêutico
com a equipe de saúde, centrada no usuário, para
promoção, proteção, e recuperação da saúde e
prevenção de agravos.

RESULTADOS

OBJETIVO

CONCLUSÃO

O objetivo desse trabalho é relatar a experiência de
implantação do serviço de Atenção Farmacêutica e
Cuidado Farmacêutico na UBS/ESF Antônio Pires
Ferreira Villalobo.

Por meio de análise prévia e continuada das
dificuldades e oportunidades dentro da UBS Antônio
Pires F. Villalobo é possível realizar constantes
aprimoramentos dos fluxos de atendimentos com o
objetivo de atender a maior demanda no serviço.
Através dessa experiência, foi possível implantar o
serviço de Atenção Farmacêutica e Cuidado
Farmacêutico com o entendimento e apoio da
equipe multidisciplinar resultando em grande ganho
na qualidade da assistência a saúde dos pacientes.

•

Presença do farmacêutico nas reuniões de
equipes, discussões de caso e na elaboração de
planos terapêuticos.

•

Implementação de atendimentos farmacêuticos
e evolução em prontuário clínico.

•

Encaminhamentos de pacientes para a Atenção
Farmacêutica para participação em grupos
educativos e terapêuticos no território da
unidade.

