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RESUMO 

 

 

No Brasil, a Atenção Farmacêutica vem sendo analisada e discutida  junto às 

instituições de saúde e de educação para redefinição da atividade farmacêutica em nosso 

país. O presente estudo trata da elaboração de um projeto para a implantação do serviço 

de Atenção Farmacêutica em policlínicas, onde o farmacêutico está inserido como 

profissional da equipe básica de saúde. Para isto, foi realizado uma revisão integrativa 

da literatura, na qual foi pesquisado trabalhos considerados relevantes pela autora deste 

estudo. Após a leitura criteriosa destes estudos, o conhecimento adquirido foi associado 

ao método PERT (Program Evaluation and Review Technique), para desenvolver um 

projeto para a implantação da Atenção Farmacêutica. Assim, foram listadas as 

atividades necessárias para a implantação deste serviço, descrevendo suas características 

e através do grafico PERT, conseguimos determinar as relações de precedência destas 

atividades. Portanto, através deste modelo, o farmacêutico terá a possibilidade de ter 

uma visão ampla e detalhada do que é necessário para a implantação de um serviço de 

Atenção Farmacêutica, auxiliando assim, a coordenar as atividades,  a reprogramá-las 

quando necessário. 

 

 

 

Palavras-chaves: Atenção Farmacêutica, Assistência Farmacêutica, Gestão de Serviços 

de Saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

In Brazil, Pharmaceutical Care has been analyzed and discussed with the health and 

education institutions giving a new meaning to the pharmaceutical activity in our 

country. The present study deals with the elaboration of a project for the 

implementation of the Pharmaceutical Care Service in polyclinics, where the pharmacist 

is inserted as a professional of the basic health team. For this, a integrative review of the 

literature was carried out, in which it was investigated works considered relevant by the 

author of this study. After a careful reading of the studies, the acquired knowledge was 

associated with the PERT (Program Evaluation and Review Technique), method, to 

develop a project for the implementation of Pharmaceutical Care. Therefore, we listed 

the activities required for the implementation of this service, describing their 

characteristics and through the graph PERT, we determine the relations of precedence 

of these activities. Therefore, through this model, the pharmacist will have the 

possibility to have a broad and detailed vision of what is necessary for the 

implementation of a Pharmaceutical Care Service, thus helping to coordinate the 

activities, to reprogram them when necessary. 

 

 

 

Key-words: Pharmaceutical Care, Pharmaceutical Services, Health Services 

Administation 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Na busca pela Saúde como um direito humano fundamental, a Organização 

Mundial de Saúde, desde sua constituição em 1948, tem considerado os medicamentos 

como insumo essencial para a resolutividade das ações de saúde dos cidadãos do mundo 

(CORDEIRO, 2005). 

 Entretanto, a não adesão ao tratamento, a utilização incorreta e a automedicação, 

além dos prejuízos financeiros, trazem para o paciente inúmeras consequências danosas 

à sua saúde, acarretando custos humanos, econômicos e sociais.  

 No Brasil, as farmácias deixaram de ser um estabelecimento de saúde e, 

passaram a ser consideradas estabelecimentos comerciais ou depósitos de 

medicamentos, afastando o farmacêutico da essência de sua atividade. (PEREIRA & 

FREITAS, 2008) 

Por isso, vem crescendo em nosso país, a prática da Atenção Farmacêutica, onde 

já se observa um compromisso dos farmacêuticos em relação à sua implantação e a 

grande necessidade de inclusão deste profissional na equipe de saúde, com a finalidade 

de agregar conhecimentos sobre medicamentos, promover o seu uso racional e manter 

um contato direto com o paciente.  

  Cada vez mais observa-se que é necessário incentivar a atuação profissional, 

inclusive de acadêmicos, sendo esse o primeiro passo para o sucesso da Atenção 

Farmacêutica, visto que a importância do atendimento realizado pelo farmacêutico 

começa a ser reconhecido pela população (OLIVEIRA et al., 2005), pois, na maioria 

das vezes, este é o último profissional de saúde a ter contato direto com o paciente 

depois da decisão médica pela terapia farmacológica (ZUBIOLI, 1996). Desta forma, o 

farmacêutico é um profissional de grande importância para a adesão dos pacientes aos 

medicamentos.  

 No Brasil, a Atenção Farmacêutica vem sendo analisada e discutida  junto às 

instituições de saúde e de educação para redefinição da atividade farmacêutica em nosso 

país. (PEREIRA & FREITAS, 2008) 

 Desta forma, a introdução de um serviço de Atenção Farmacêutica permite o 

retorno das atividades do farmacêutico como profissional de saúde, responsável pelo 

medicamento e com a finalidade de melhorar a qualidade de vida e o bem estar dos 

pacientes. Este é um compromisso de extrema relevância, visto que os eventos adversos 
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a medicamentos são considerados uma patologia emergente (OTERO & 

DOMINGUEZ-GIL, 2000) e são responsáveis por grandes perdas, sejam estas de ordem 

financeira ou de saúde. 

 O serviço de Atenção Farmacêutica pode ser desenvolvido em diversos locais 

onde atua o farmacêutico, como farmácia ambulatorial, farmácia comunitária, farmácia 

comercial ou de manipulação. Para a implantação deste serviço de forma adequada e 

eficaz, sugere-se a elaboração de um projeto. 

 Um projeto pode ser compreendido como um esforço temporário destinado à 

criação de um produto, serviço ou resultado exclusivo. Um trabalho realizado por 

pessoas, com início, meio e fim definidos, duração e recursos limitados, obedecendo a 

uma sequência de atividades determinadas. (COUTINHO, 2009). A gestão de projetos 

compreende o processo de planejamento, execução e controle de um projeto, desde seu 

início até sua conclusão, com vista à consecução de um objetivo final em certo prazo, 

com certo custo e qualidade, por meio da mobilização de recursos técnicos e humanos. 

(ROLDÃO, 2010) 

 O presente estudo, trata da elaboração de um projeto para a implantação do 

serviço de Atenção Farmacêutica em policlínicas, onde o farmacêutico está inserido 

como profissional da equipe básica de saúde. 
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2. JUSTIFICATIVA 

 

 

 A maioria das falhas da farmacoterapia pode ser atribuída a uma má utilização 

dos medicamentos por parte dos pacientes. A solução para este importante problema é a 

implantação de programas de Atenção Farmacêutica a nível ambulatorial, com o 

objetivo de assegurar uma farmacoterapia apropriada, segura e efetiva para todos os 

pacientes. (FAUS & MARTINEZ, 1999). 

 A Atenção Farmacêutica é uma estratégia que pode ser utilizada pelo governo  

para diminuir os gastos com saúde pública, para desafogar a assistência médica, para 

melhorar a percepção do uso adequado dos medicamentos por parte dos pacientes. E o 

provedor da Atenção Farmacêutica é exclusivamente o farmacêutico (CLAUMANN, 

2003).  

Foi realizado uma busca entre julho e outubro de 2016, nas seguintes bases de 

dados: Medline (Pubmed) e  Scielo. Limites de datas não foram aplicadas na estratégia 

de busca. Sendo incluídos estudos nos idiomas inglês, espanhol e português.  

Ao longo da pesquisa realizada para a elaboração deste trabalho, foi observado 

uma grande quantidade de trabalhos relacionados a estes termos.  

Alguns estudos encontrados apresentam as contribuições da implantação de um 

serviço de Atenção Farmacêutica, os obstáculos e a evolução deste serviço no Brasil ou 

avaliam os pacientes com diversas patologias (hipertensão, diabetes, asma, problemas 

cardiovasculares...), que foram acompanhados por um serviço de Atenção Farmacêutica. 

(ALANO, CORRÊA & GALATO, 2012; CORRER et al, 2009; PLÁCIDO, 

FERNANDES & GUARIDO, 2009; ANDRADE, 2003).  

 Porém, não foi encontrado nenhum trabalho que efetivamente, explique um 

passo a passo de como implantar a Atenção Farmacêutica.   

Os currículos dos cursos de farmácia não priorizam disciplinas na área de 

Gestão, direcionando o aluno para áreas mais técnicas (OSORIO-DE-CASTRO, 2008). 

Portanto, o farmacêutico, por diversas vezes, tem o conhecimento de como 

realizar a Atenção Farmacêutica, mas não como implantar esse serviço. Pois, para o 

desenvolvimento desta atividade em uma unidade de saúde, é necessário um 

planejamento. 
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3. OBJETIVOS  

 

3.1 – Objetivo Geral 

 

Desenvolver um projeto para a implantação do Serviço de Atenção Farmacêutica (AF) 

em policlínicas. 

 

 

3.2 – Objetivos Específicos 

 

 - Listar as atividades necessárias para a implantação. 

 

- Descrever as características de cada atividade a ser implantada 

 

- Elaborar o gráfico PERT para o desenvolvimento destas atividades 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1. A Atenção Farmacêutica 

 

4.1.1. CONCEITOS E EVOLUÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

 

 O termo Atenção Farmacêutica foi citado pela primeira vez por Mikeal em 1975, 

definindo-o como a “atenção que dado paciente requer e recebe com garantias de um 

uso seguro e racional dos medicamentos” (MIKEAL, 1975). 

 Brodie, Parish & Poston (1980), propõem que “o farmacêutico deve ser 

responsável pelo resultado da terapia com medicamentos”. Introduzindo assim, o termo 

Pharmaceutical Care, no qual se inclui “a valorização das necessidades relacionadas 

com os medicamentos de um indivíduo concreto e a provisão, não só dos medicamentos 

solicitados, mas também dos serviços necessários para garantir uma terapia o mais 

segura e efetiva possível”. (FAUS DADER, MUÑOZ & MARTINEZ-MARTINEZ, 

2008) 

 Segundo Storpirtis et al (2008), nos Estados Unidos, em 1990, Hepler e Strand 

elaboraram um conceito de prática profissional em que o paciente é o principal 

favorecido das ações do farmacêutico, chamada de Atenção Farmacêutica 

(Pharmaceutical Care), que é o processo pelo qual o farmacêutico colabora com o 

paciente e outros profissionais mediante elaboração, execução e acompanhamento de 

um plano terapêutico com o objetivo de alcançar resultados concretos que melhorem a 

qualidade de vida do paciente, justamente para atuar nas ocasiões em que o 

medicamento esteja falhando, não conseguindo atingir seus objetivos ou produzindo 

efeitos indesejáveis. 

 Em 1993, o conceito de Pharmaceutical Care, traduzido para o espanhol 

Aténcion Farmacéutica, recebeu um importante aval da OMS no Informe de Tokio, 

reiterando que o futuro profissional farmacêutico deveria realizar Atenção 

Farmacêutica, sinalizando que esta não deve centrar-se somente na farmacoterapia do 

paciente, propondo que o farmacêutico deve envolver-se também com atividades de 

prevenção e promoção da saúde, junto aos demais membros da equipe de saúde. (FAUS 

DADER, MUÑOZ & MARTINEZ-MARTINEZ, 2008) 

 De acordo com Maia Neto (2005) em diversos países houve uma tradução 
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inadequada da expressão Pharmaceutical Care originando diferentes interpretações. Os 

diferentes entendimentos do conceito Pharmaceutical Care e a necessidade de 

uniformização da terminologia utilizada nas diferentes atividades desempenhadas pelo 

farmacêutico tornaram-se grandes desafios para a consolidação desta prática (IVAMA 

et al, 2002). 

 Faus & Martinez (1999) definiram Atenção Farmacêutica como o seguimento do 

tratamento farmacológico com dois objetivos: 

 1- Responsabilizar-se com o paciente de que o medicamento vai trazer o efeito 

desejado pelo médico que o prescreveu. 

 2- Estar atento para que durante o tratamento não ocorram problemas 

indesejados, e se aparecerem resolvê-los entre os dois ou com a ajuda do médico. 

Segundo Maia Neto (2005), como resposta às dificuldades conceituais, na 

Espanha foram realizados consensos com o objetivo de debater as diferentes 

interpretações do termo, definindo assim, conceitos, modelos de acompanhamento e 

classificando os Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM)  

No Brasil, como afirmam Pereira & Freitas (2008), a expressão Atenção 

Farmacêutica foi oficializada, a partir de discussões conduzidas pela Organização Pan-

Americana de Saúde (OPAS), OMS, Ministério da Saúde (MS), entre outros. Nesse 

encontro, o conceito de Atenção Farmacêutica foi definido como: “um modelo de 

prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. 

Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e co-

responsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de 

forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o 

usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e 

mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também 

deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-

psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde” (Consenso Brasileiro de 

Atenção Farmacêutica, in IVAMA et al., 2002 p.16). 

  

4.1.2. A NECESSIDADE DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

 

 Numerosos estudos têm sido realizados com fim de descrever os problemas 

relacionados com o mau uso dos medicamentos. Alguns desses estudos sugerem que 

grande parte da população que toma medicamentos o faz de maneira incorreta e muitas 



15 

 

das internações hospitalares são devidas ao não cumprimento das terapias 

farmacológicas. (ROZENFELD, 2003; PAREJO, 2003; FERNÁNDEZ-LLIMÓS & 

FAUS, 2003) 

 Segundo Bisson (2003), além do não cumprimento, existem outros problemas 

relacionados com os medicamentos: indicações não tratadas, seleção inadequada do 

medicamento, doses sub-terapêuticas, superdosagem, reações adversas, interações 

farmacológicas e automedicação irresponsável. 

 Os tratamentos com medicamentos podem acarretar efeitos indesejados; por esta 

razão, a segurança dos medicamentos é um tema bastante estudado. Além disso, há 

problemas relacionados ao uso dos medicamentos associados à efetividade dos 

tratamentos, pois, em diversos casos, não se consegue alcançar o objetivo terapêutico 

para os quais foram prescritos, seja por causas relacionadas ao paciente, aos 

profissionais de saúde ou ao próprio medicamento. (BAENA et al. 2002) 

 Segundo Piá (2002), a participação do farmacêutico na atenção individualizada 

dos pacientes tem aumentado em diversos ambientes assistenciais (comunitário e 

hospitalar) e tem apresentado um impacto positivo na melhora da saúde dos pacientes.

 Baena et al (2002), afirmam que cada vez mais se faz necessária a implantação 

do acompanhamento farmacoterapêutico na atenção primária, com o objetivo de obter o 

máximo benefício das medicações e incentivar o desenvolvimento de políticas de saúde 

de caráter integral. 

 Esta ação individualizada do farmacêutico junto ao paciente é denominada 

Atenção Farmacêutica que, no Brasil, começou a ser implementada desde 2000 e passou 

a ser divulgada, principalmente, a partir das oficinas desenvolvidas pela Organização 

Pan-Americana de Saúde junto de outras entidades Nacionais. (IVAMA et al. 2002) 

 Em um estudo realizado por Lee et al (2016), onde foram entrevistados 

profissionais de saúde que já tiveram experiência com o Serviço de Atenção 

Farmacêutica, foi observado que para estes profissionais, o farmacêutico representa uma 

ponte entre os médicos e os pacientes. Inclusive, auxiliando a equipe de saúde em 

relação aos medicamentos, interações e reações adversas. 

 Para isto, a criação de equipes de saúde multidisciplinares e a necessidade de 

colaboração entre profissionais de saúde parecem ser primordiais para que as ações de 

saúde tenham a maior possibilidade de êxito, facilitando a atuação de um farmacêutico 

que trabalhe conjuntamente para a melhor qualidade da assistência. (BAENA et al. 

2002)  
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4.1.3. A PRÁTICA DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

 

 O conceito de Atenção Farmacêutica mais aceito e citado atualmente por 

pesquisadores ainda continua sendo o elaborado por Hepler e Strand (1990), que 

apresenta a Atenção Farmacêutica como sendo a parte da prática farmacêutica que 

envolve a interação do farmacêutico com o paciente, tendo como objetivo atender as 

suas necessidades com relação aos medicamentos. Na Atenção Farmacêutica a 

avaliação dos medicamentos é realizada através do princípio básico que qualquer 

medicamento deve ser necessário, efetivo e seguro. 

 O processo envolve basicamente três funções principais: 

1- Identificar problemas, reais e potenciais, relacionados com os medicamentos. 

2- Resolver problemas reais relacionados com os medicamentos 

3- Prevenir problemas potenciais relacionados com os medicamentos. 

 

 Um Problema Relacionado com os Medicamentos (PRM) pode ser definido 

como “Problemas de saúde, entendidos como resultados clínicos negativos, derivados 

do tratamento farmacológico que, produzidos por diversas causas tem como 

conseqüência, o não alcance do objetivo terapêutico desejado ou o aparecimento de 

efeitos indesejáveis” (Segundo Consenso de Granada - 2002)  

   

De acordo com o Terceiro Consenso de Granada (2007), os problemas 

relacionados com medicamentos (PRM) são situações em que o processo de uso de 

medicamentos causa, ou pode causar, o aparecimento de um resultado negativo 

associado ao uso de medicamento (RNM), classificados da seguinte forma (tabela 1):  
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Classificação dos Resultados Negativos Associados a Medicamentos 

 

 

A 

Necessidade 

-  Problema de saúde não tratado: O paciente sofre de um problema de 

saúde associado a não receber um medicamento que necessita. 

-  Uso de medicamento desnecessário: O paciente sofre por um problema 

de saúde associado ao uso de um medicamento que não necessita.  

 

B 

Efetividade 

-  Inefetividade não quantitativa: O paciente sofre por um problema de 

saúde associado a uma inefetividade não quantitativa do medicamento 

-  Inefetividade quantitativa: O paciente sofre por um problema de saúde 

associado a uma inefetividade quantitativa do medicamento 

 

 

 

C 

Segurança 

- Insegurança não quantitativa: O paciente sofre por um problema de 

saúde associado a uma insegurança não quantitativa do medicamento 

-  Insegurança quantitativa: O paciente sofre por um problema de saúde 

associado a uma insegurança quantitativa do medicamento  

 

Tabela 1 – Classificação dos RNM  

 

Após a identificação dos PRMs, é realizada a Intervenção Farmacêutica, que 

Castro, Chemello & Pilger (2006) definem como sendo um ato planejado, documentado 

e realizado junto ao usuário e aos profissionais de saúde, objetivando a resolução e 

prevenção de  problemas que podem interferir na farmacoterapia, sendo parte integrante 

do processo de seguimento farmacoterapêutico.  

 Esta Intervenção deverá acontecer por meio de um plano de atuação previamente 

acordado com o paciente. Para isso, o diálogo é essencial para incentivar o cumprimento 

do tratamento, a orientação é um processo primordial quando se visa a adesão do 

paciente ao tratamento. (FERRAES & CORDONI JR, 2002). O aconselhamento ao 

paciente é fundamental para a realização da Atenção Farmacêutica, sendo 

imprescindível o desenvolvimento das habilidades de comunicação, para assegurar a 

boa relação farmacêutico – usuário (LYRA JUNIOR et al., 2000). 

 Após esta Intervenção, é necessário o acompanhamento do paciente para a 

avaliação dos resultados terapêuticos. 
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  O seguimento do paciente e avaliação dos resultados  é uma das etapas mais 

importantes durante a Atenção Farmacêutica, tornando esta, uma prática orientada ao 

paciente e aos resultados da farmacoterapia. A ausência deste seguimento representa 

uma lacuna do sistema de saúde atual, tornando este um dos motivos relacionados ao 

surgimento de eventos adversos ligados aos medicamentos. (CORRER & OTUKI, 

2011) 

 Mendes (2002) destaca que no Brasil uma das dificuldades encontradas  no 

sistema de saúde é a orientação do modelo de atenção voltado às doenças agudas do 

pacientes, e não às condições crônicas, que deve se basear na continuidade, no 

seguimento e no suporte ao autocuidado.  

Três atividades essenciais constituem o seguimento do paciente: avaliação dos 

resultados terapêuticos e evolução clínica do paciente, avaliação do alcance das metas 

terapêuticas e identificação de novos problemas. Nas consultas de retorno, o 

farmacêutico terá a oportunidade de analisar as mudanças de comportamento do 

paciente em relação a seu plano de cuidado, avaliar novas prescrições, resultados de 

exames laboratoriais,  relatos do paciente sobre seus sintomas e percepção do mesmo 

sobre sua saúde.  (CORRER & OTUKI, 2011) 

A Atenção Farmacêutica consiste na atribuição ao farmacêutico de novas 

responsabilidades relacionadas aos medicamentos e aos pacientes, mediante a realização 

de um acompanhamento sistemático e documentado com o consentimento dos mesmos. 

(ALBERTON, 2001).  

 

4.1.4. A DISPENSAÇÃO 

  

 A dispensação pode ser definida como ato profissional pelo qual o farmacêutico, 

ante a solicitação de um medicamento, e depois de verificar que o paciente ou cuidador 

tem informação suficiente sobre o objetivo do tratamento e da forma adequada de 

utilização, procede a entrega do mesmo. (FAUS DADER MUÑOZ & MARTINEZ-

MARTINEZ, 2008). Trata-se de uma oportunidade para o farmacêutico contribuir para 

o uso racional de medicamentos. (MARIN et al., 2003) 

 O documento de Consenso sobre Atenção Farmacêutica, afirma que a inclusão 

da dispensação se justifica se este processo serve de suporte para realizar Atenção 

Farmacêutica clínica e colabora para garantir os objetivos terapêuticos planejados com o 

uso de medicamentos. (FAUS DADER, MUÑOZ & MARTINEZ-MARTINEZ, 2008) 
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 Como afirma Galato et al (2008), a dispensação deve fazer parte do processo de 

atenção ao paciente, portanto deve ser uma atividade realizada por um profissional de 

saúde focada na prevenção e promoção da saúde, utilizando o medicamento como 

instrumento de ação. 

 Segundo Alano (2005), os pacientes obtêm uma relação de confiança com o 

farmacêutico, quando são recepcionados e abordados por um profissional com 

conhecimentos técnicos e com atitudes de cuidado. 

 Na dispensação, o farmacêutico deve ter uma postura ativa, não apenas 

entregando o medicamento, mas também garantindo o uso correto do mesmo. Durante o 

processo de dispensação, é possível, que o farmacêutico consiga detectar quais 

pacientes necessitam do Serviço de Atenção Farmacêutica. 

 

4.1.5. A ADESÃO A FARMACOTERAPIA 

 

Adesão pode ser definida como a extensão na qual o comportamento de uma 

pessoa – usar medicamentos, seguir uma dieta e/ou executar mudanças de estilo de vida 

corresponde com as informações acordadas com o profissional de saúde. (WHO, 2003). 

 Segundo Leite e Vasconcelos (2003), para entender a não adesão é importante 

identificar o papel central do paciente nesse contexto, sem deixar de lado os 

determinantes relacionados ao tratamento e aos serviços de saúde. 

A adesão à farmacoterapia é um aspecto complexo e primordial para o alcance 

dos resultados clínicos desejados (OBRELI-NETO et al., 2011). Pacientes que não-

aderem ao seu plano de tratamento podem desenvolver complicações ou agravamentos 

das enfermidades pelas falhas no uso de medicamentos, ocasionando muitas vezes 

hospitalizações e procedimentos onerosos ao sistema de saúde (DIMATTEO, 2004). 

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) as razões para a não 

adesão ao tratamento medicamentoso são multifatoriais (WHO, 2003), envolvendo 

planos terapêuticos complexos, dificuldade em entender as prescrições médicas, 

insatisfação dos pacientes com os serviços de saúde, tratamento de doenças 

assintomáticas, aspectos socioeconômicos e crenças dos pacientes 

            Sendo assim, com o intuito de garantir uma ferramenta que possibilite a 

avaliação da adesão à farmacoterapia, vários métodos foram elaborados nas últimas 

décadas. 

            Os métodos utilizados para avaliar a adesão subdividem-se em diretos e 
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indiretos. Os métodos diretos são técnicas analíticas laboratoriais que estimam se o 

medicamento foi utilizado na dose e frequência necessárias. Como por exemplo, a 

análise biológica no sangue ou na urina ou a adição de um marcador. (BRAWLEY & 

CULOS-REED, 2000) 

            Os métodos indiretos relacionam o comportamento de adesão do paciente com 

informações fornecidas pelo próprio paciente e/ou outras estimativas indiretas, como 

por exemplo, o relato do paciente, a resposta clinica, contagem de comprimidos, 

monitorização do número de tomadas ou questionários específicos.  (MILSTEIN-

MOSCATI, PERSANO & CASTRO, 2000) 

           Osterberg e Blaschke (2005) apontam que na prática os métodos indiretos são 

mais baratos e acessíveis, no entanto, apresentam limitações e confiabilidade inferior 

aos métodos diretos. 

           Apesar da baixa sensibilidade e acurácia, os questionários são os mais utilizados 

por apresentarem custo relativamente baixo e aplicação factível em grandes populações. 

Esses instrumentos podem ser úteis na diferenciação entre baixa adesão e não resposta 

ao tratamento. 

           Inúmeros instrumentos podem ser encontrados na literatura para uso em grupos 

distintos. Um dos mais utilizados é a escala de Morisky, Green & Levine (1986) que 

quantifica a adesão ao tratamento por meio de quatro (04) questões autorreferidas. 

A teoria essencial dessa medida está baseada no hábito do paciente em relação 

ao uso diário da medicação. Considera-se que o uso inadequado do medicamento ocorre 

em uma ou em todas as seguintes formas: esquecimento de tomada do medicamento; 

parar de tomar o medicamento por conta própria, quando sentir-se melhor; interromper 

o medicamento quando sentir-se pior; problemas com a complexidade do regime 

terapêutico (MORISKY et al., 2008). 

O grau de adesão terapêutica será determinado de acordo com a pontuação 

resultante da soma de todas as respostas corretas. (MORISKY et al., 2008). 

Outro questionário utilizado é o Brief Medication Questionaire (BMQ), um 

instrumento dividido em três domínios que identificam barreiras à adesão quanto ao 

regime, às crenças e à recordação em relação ao tratamento medicamentoso na 

perspectiva do paciente (SVARSTAD et al., 1999). 

   Cabe destacar que estas estratégias podem ser utilizadas de maneira conjunta, a 

fim de melhor investigar uma possível não adesão à terapia, para que, assim, com mais 

subsídios, possa-se identificar quais fatores estão dificultando a adesão do paciente. 
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4.1.6.  AS PERSPECTIVAS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO BRASIL E DESAFIOS NA 

IMPLANTAÇÃO 

 

             É necessário dar continuidade ao trabalho iniciado na elaboração do Consenso 

Brasileiro de Atenção Farmacêutica (2002) para divulgar e promover esse novo 

conceito de prática, fazendo com que os farmacêuticos brasileiros compreendam e 

apliquem na sua atividade diária, contribuindo, assim para a melhoria das condições de 

saúde e de utilização dos medicamentos pela população. (ANGONESI & SEVALHO, 

2010) 

            Segundo Pereira & Freitas (2008), no Brasil, há farmacêuticos, que tentam  

desenvolver a Atenção Farmacêutica de forma isolada, porém a maioria está associado 

às Universidades e seus docentes. Destacando que para a implementação efetiva da 

Atenção Farmacêutica no Brasil, deve existir a conscientização dos gestores no setor 

público, que esta atividade reduz custos para o sistema de saúde e melhora a qualidade 

de vida do paciente e no setor privado, pode representar o diferencial de atendimento, 

colaborando para a fidelidade do cliente. 

            A filosofia da Atenção Farmacêutica, dará suporte para o restabelecimento da 

função do farmacêutico nas farmácias e unidades de saúde, reestruturando a relação 

farmacêutico-paciente, reafirmando o seu papel na equipe de saúde e revelando o seu 

valor social. (ANGONESI & SEVALHO, 2010) 

            A implantação da Atenção Farmacêutica como parte dos serviços farmacêuticos 

prestados nas unidades de saúde, exige ampla mobilização dos profissionais, 

demandando do farmacêutico a busca por um nível de aperfeiçoamento interdisciplinar 

condizente com as novas responsabilidades. (OLIVEIRA et al, 2005) 

           No Brasil, já existem algumas experiências da implantação do serviço de 

Atenção Farmacêutica, com ótimos resultados. Entretanto, a maioria desses serviços não 

possui uma continuidade, por razões como a baixa qualificação do farmacêutico, a falta 

de planejamento a longo prazo e a desarticulação do serviço farmacêutico com os 

serviços de saúde locais. Estes aspectos pressionam o farmacêutico a desistir do 

seguimento farmacoterapêutico e retornar exclusivamente à dispensação de 

medicamentos. (CORRER & OTUKI, 2011) 

            A necessidade da estruturação de um projeto e do planejamento das ações para a 

implantação de um serviço de Atenção Farmacêutica, requer do farmacêutico, 

conhecimentos e habilidades que não estão presentes no currículo do curso de farmácia.  
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Os farmacêuticos, de modo geral, não estão capacitados para o planejamento e para a 

gestão, pois os currículos de Farmácia não valorizam a disciplina, e o estudante não tem 

a possibilidade de  exercer esse tipo de função na maior parte dos estágios. (OSORIO-

DE-CASTRO, 2008) Dificultando assim, o desenvolvimento desta atividade e a 

continuidade por outros farmacêuticos deste serviço. 

 

 

4.2.  Gestão de Projetos 

 

As organizações, comunidade e pessoas vêm reconhecendo a relevância de 

gerenciamento de projetos tanto no setor público, quanto no setor privado. A crescente 

aceitação do gerenciamento de projetos demonstra que a aplicação dos conhecimentos, 

processos, habilidades, ferramentas e técnicas utilizados adequadamente podem 

impactar, de forma significativa, o sucesso de um projeto. Ao longo do tempo, a gestão 

de projetos vem se tornando uma atividade cada vez mais presente em organizações que 

desejam criar um produto, um serviço ou qualquer resultado exclusivo (PMI, 2008). 

 A complexidade dos projetos demanda novas estruturas organizacionais. A 

efetiva utilização das técnicas e dos métodos para o gerenciamento de projetos através 

de Complexos Diagramas de Rede oferecem aos gerentes maior controle sobre os 

mesmos. A metodologia PERT (Program Evaluation and Review Technique) e CPM 

(Critical Path Method) empregam principalmente os conceitos de Redes para planejar e 

visualizar a coordenação das atividades necessárias para a implantação de um Serviço. 

 Segundo Roldão (2010), a gestão de projeto forma um ciclo dinâmico, que 

começa no Planejamento, com a fixação de objetivos, estabelecimento de recursos, 

gestão de estratégias, passando pela Execução, com alocação de recursos, gestão da 

execução e coordenação de esforços, e, finalmente ao Controle, com avaliação de 

resultados, elaboração de relatórios e resolução de problemas com eventual tomada de 

medidas corretivas. 

 Vargas (2005) afirma que, para que sejam atendidas as demandas de uma forma 

eficaz e efetiva, torna-se primordial um modelo de gestão que tenha como foco os 

objetivos e as prioridades, por esta razão, o gerenciamento de projetos tem crescido, 

mundialmente nos últimos anos.  

 Para o PMI (2013), gerenciamento de projetos tem como objetivo a  “aplicação 

do conhecimento, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto a fim de 
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atender ou superar as necessidads e expectativas dos interessados”. 

  

4.2.1. METODOLOGIA PERT (PROGRAM EVALUATION AND REVIEW TECHNIQUE) E 

CPM (CRITICAL PATH METHOD) 

 

 O processo de gerenciamento de grandes projetos é uma tarefa complicada, pois 

há um grande número de atividades, pessoas e materiais envolvidos, que devem ser 

coordenados para viabilizar a realização do projeto. Além disso, também existem 

incertezas inerentes à execução do trabalho. Esse processo pode ser auxiliado pelas 

técnicas de planejamento e controle de projetos PERT/CPM (PADILHA et al., 2004). 

 A Implantação de um novo serviço requer inúmeras atividades a serem 

desenvolvidas. Portanto, o gerenciamento destas tarefas através da metodologia 

PERT/CPM mostra-se adequada para guiar a execução deste projeto. Com isso, 

buscamos otimizar o tempo de execução das operações e acompanhar o 

desenvolvimento das tarefas. 

 Para Moreira (2004), o planejamento através das técnicas Program Evalution 

and Review Technique (PERT) e Critical Path Metod (CPM) consiste em configurar o 

projeto através de um Diagrama de Rede onde se representam as atividades e a ordem 

em que são efetuadas, tendo como objetivo definir o melhor programa possível de 

concepção/fabricação de tal forma que os recursos sejam utilizados da melhor forma, 

evitando assim custos, desperdícios e atrasos de produção.  

 Da mesma forma, Hirschfeld (1978) considera os métodos PERT/CPM como 

sendo o planejamento realizado através de uma rede, apresentando uma sequência 

lógica com as interdependências entre as operações, a fim de alcançar um determinado 

objetivo. 

 Para se fazer um planejamento utilizando os métodos PERT/CPM, as etapas 

principais a serem percorridas podem ser enumeradas pela seguinte ordem: 

1- Listagem de atividades 

2- Construção da rede 

3- Determinação do(s) caminho(s) crítico(s) 

4- Otimização utilizando a disponibilidade de recursos 

5- Otimização utilizando a análise de custos 

 O simples estabelecimento da rede exige um estudo cuidadoso da melhor 

sequência das atividades, determinando seus tempos de execução, a definição dos meios 
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necessários, constituindo sua elaboração um precioso instrumento de clarificação. 

(ROLDÃO, 2010) 

 Em uma rede (projeto), há sempre pelo menos um caminho crítico, que se 

caracteriza por ser um conjunto de atividades em que deve ser especialmente dirigida a 

atenção, pois um atraso nestas atividades implica no atraso de todo projeto. (ROLDÃO, 

2010) 

 

4.2.2. O CAMINHO CRÍTICO 

 

Entende-se por caminho a sequência de atividades que ligam o início ao fim do 

projeto. Caso ocorra algum atraso na duração de qualquer uma das atividades, haverá 

um aumento na duração do projeto. Para calcular o caminho crítico, deve ser somado as 

durações de todas as atividades em todos os caminhos possíveis, o que tiver a maior 

duração é o Caminho Crítico. (ROLDÃO, 2010) 

O Método do caminho crítico identifica a sequência de atividades na qual, caso 

uma delas atrase, todo o projeto estará atrasado, em outras palavras, a sequência das 

atividades que não tem folga. (PADILHA et al., 2004). 

Desta forma, o caminho crítico aponta quais atividades devem ter atenção 

redobrada. Podendo um projeto, ter mais de um caminho crítico. (VARGAS, 2005) 

Um diagrama de rede mostra uma visão gráfica das atividades, seu caminho 

crítico e como elas se relacionam umas com as outras. (VARGAS, 2005) 
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5.  MÉTODOS 

 

5.1. Tipo de Estudo 

 

 O presente trabalho apresenta um método de implantação de um Serviço de 

Atenção Farmacêutica em policlínicas. Para isto, foi realizado uma revisão integrativa 

da literatura, onde foram pesquisado trabalhos considerados relevantes pela autora deste 

estudo.  

 A revisão integrativa inclui a análise de pesquisas relevantes que dão suporte 

para a tomada de decisão e a melhoria da prática clínica, possibilitando a síntese do 

estado do conhecimento de um determinado assunto, além de apontar lacunas do 

conhecimento que precisam ser preenchidas com a realização de novos estudos. 

(MENDES, SILVEIRA & GALVÃO 2008) 

A pesquisa realizada nas bases de dados Pubmed e Scielo, utilizou os seguintes 

unitermos: 

- Pharmaceutical Care AND Implantation 

- Pharmaceutical Care AND Guide 

- Pharmaceutical Services AND Implantation 

- Pharmaceutical Services AND Guide  

A busca foi efetuada entre julho e outubro de 2016, não aplicando limites de 

datas e/ou idiomas.  

  O resultado desta busca encontra-se nas tabelas 2 e 3 

PUBMED 

Termos Artigos encontrados Artigos excluídos pelo 

Titulo e Resumo 

Pharmaceutical Care AND 

Implantation 

9 9 

Pharmaceutical Care AND 

Guide 

27 27 

Pharmaceutical Services 

AND Implantation 

2 2 

Pharmaceutical Services 

AND Guide 

18 18 

 

Tabela 2 – Busca de artigos PUBMED 
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SCIELO 

Termos Artigos encontrados Artigos excluídos pelo 

Titulo e Resumo 

Pharmaceutical Care AND 

Implantation 

5 5 

Pharmaceutical Care AND 

Guide 

13 13 

Pharmaceutical Services 

AND Implantation 

1 1 

Pharmaceutical Services 

AND Guide 

2 2 

 

Tabela 3 – Busca de artigos Scielo 

 

Após esta busca, não foram encontrados nenhum trabalho que efetivamente, 

explicasse um passo a passo de como implantar a Atenção Farmacêutica.   

No entanto, a leitura destes trabalhos resultou no desenvolvimento de um projeto 

téorico, para a implantação do Serviço de Atenção Farmacêutica em policlínicas. 

 

5.2. Adequação do método PERT 

 

Este projeto utilizará as três primeiras etapas do método PERT (Listagem de 

atividades, Construção da rede, Determinação dos caminhos críticos), visto que as duas 

outras etapas (disponibilidade de recursos e análise de custos) são muito especificas de 

cada policlínica. 

Portanto, será realizada em três fases: 

 Na primeira será elaborada uma lista das atividades essenciais para o 

estabelecimento do serviço de Atenção Farmacêutica. 

A segunda fase consiste em descrever as características de cada atividade.  

Estas atividades são então analisadas, os resultados desta análise consiste na 

terceira fase, onde são determinadas as relações de precedência, ou seja, quais 

atividades devem preceder outras e quais podem ser realizadas independentemente, 

além da construção da rede. Para isso, utilizaremos os símbolos de uma rede PERT, 

onde os círculos são usados para representar eventos, ou seja, o início ou o fim de uma 

atividade. E as setas representam as atividades que ligam o círculo, criando caminhos ou 

sequências de eventos e atividades dentro da rede, como mostra a figura 1 abaixo: 
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Figura 1- Projeto representado sob a forma de rede. 

 

  

 Ainda nesta fase, será discutido quais os possíveis caminhos críticos, ou seja, as 

atividades que podem demandar um tempo maior para sua execução. 

A metodologia PERT, em geral, preconiza que se calcule o tempo através da 

determinação da probabilidade dos tempos de duração de cada atividade (duração mais 

provável, duração otimista e duração pessimista). Porém, esta estimativa de tempos 

deve ser realizada com muito cuidado, pois podem alterar completamente o caminho 

critico. Portanto, optou-se neste trabalho, por não fazer este cálculo, devido a diferente 

quantidade de recursos humanos e farmacêuticos lotados nas policlínicas.  

 

 

5.3. Considerações éticas 

  

 Este trabalho, por não se tratar de um estudo com seres humanos, não passou 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP). 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A Atenção Farmacêutica pode ser vista como uma especialidade da tecnologia 

do uso do medicamento, exclusiva do Farmacêutico, porém ainda incipiente no Sistema 

de Saúde, decorrente das dificuldades desse profissional em transformar o 

conhecimento formal em ações junto ao público e, consequentemente, estabelecer os 

parâmetros de avaliação do seu impacto na melhoria da saúde da população. (ARAUJO 

et al, 2008) 

 Segundo Bisson (2003), na maioria das vezes, o farmacêutico tem inúmeras 

tarefas burocráticas que o distancia do paciente, porém, como ocorreu em outros países, 

o farmacêutico brasileiro precisa organizar o seu tempo e suas atividades profissionais, 

diminuindo as tarefas administrativas e aumentando as atividades clínicas.  

 Baena et al (2002) afirmam que cada vez mais se faz necessário a implantação 

do acompanhamento farmacoterapêutico na atenção primária, a fim de obter o máximo 

benefício das medicações e estimular o desenvolvimento de politicas de saúde de caráter 

integral. 

 Os relatos encontrados na literatura sobre a implantação do serviço de Atenção 

Farmacêutica, não possuem uma explicação ou os passos a serem seguidos para o 

desenvolvimento deste serviço, apenas demonstram a prática da Atenção Farmacêutica 

e seus benefícios. (ALANO, CORRÊA & GALATO, 2012; CORRER et al, 2009; 

PLÁCIDO, FERNANDES & GUARIDO, 2009; ANDRADE, 2003) 

 De acordo com Alano, Corrêa & Galato (2012), que realizaram um estudo sobre 

os indicadores do serviço de Atenção Farmacêutica em Santa Catarina, durante o 

período de análise dos dados, foi observado um elevado uso de medicamentos por parte 

dos pacientes, gerando assim, inúmeros Problemas Relacionados a Medicamentos 

(PRM). Porém, muitos destes foram evitados pela intervenção durante a Atenção 

Farmacêutica, ficando evidente a necessidade da inserção do serviço de Atenção 

Farmacêutica na equipe multiprofissional de saúde.  

A efetividade do seguimento farmacoterapêutico em pacientes portadores de  

Diabetes foi analisada por Correr et al (2009) com um estudo prospectivo durante 12 

meses e Plácido, Fernandes & Guarido (2009) com um estudo de acompanhamento do 

paciente durante 9 meses. Nesses estudos, os autores demonstram como um programa 

de Atenção Farmacêutica e Seguimento Farmacoterapêutico podem produzir reduções 

benéficas no controle glicêmico do paciente. Portanto, sugere a necessidade de um 
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envolvimento maior entre o profissional farmacêutico e o paciente, otimizando os 

resultados terapêuticos. 

 A relação entre os idosos e os portadores de doenção crônicas, como 

hipertensão, diabetes, dislipidemias, epilepsias, distúrbios mentais e a eficácia do 

tratamento ambulatorial  foi abordada por Andrade (2003). Nesse estudo, o autor 

conclui que a melhora do doença depende da adesão do usuário e que este objetivo pode 

ser alcançado aumentando o conhecimento do usuário a respeito da doença e do 

medicamentos utilizados para o seu tratamento. Com isso, enfatiza o posicionamento 

mais ativo do farmacêutico perante o cuidado com o paciente.  

 

 

6.1- Atividades necessárias para a implantação: 

 

De  acordo com Thiry-Cherques e Pimenta (2013), o passo mais importante para 

o detalhamento do projeto é a definição das atividades. O objetivo é chegar a uma 

listagem de todas as ações a serem realizadas. O processo usual nessa etapa é de listar 

livremente as atividades que pareçam necessárias ao projeto. 

 

 Portanto, podemos listar as seguintes atividades necessárias para a implantação 

de um Serviço de Atenção Farmacêutica: 

 

a) Elaborar e apresentar um projeto básico para gestores 

 

b) Mensurar o nível de conhecimento que os outros membros da equipe de saúde 

possuem a respeito do conceito de Atenção Farmacêutica.  

 

c) Sensibilizar o corpo técnico da importância da AF 

 

d) Definir o método clínico para a prática da Atenção Farmacêutica a ser utilizado 

 

e) Elaborar os protocolos 

 

f) Treinar a equipe para a oferta de serviço  
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g) Definir uma forma de mensuração da melhora dos pacientes 

 

h) Definir os elementos a serem verificados nas consultas de retorno 

 

i) Padronizar a Dispensação e Busca ativa de pacientes 

 

j) Iniciar as atividades 

 

k) Criar um grupo de estudo caso haja mais de um farmacêutico realizando a Atenção 

Farmacêutica 

 

l) Reavaliar o serviço 

 

 

6.2. Características de cada atividade a ser implantada 

 

a) Elaborar e apresentar um projeto básico para gestores 

 

 O primeiro passo para estabelecer um serviço de Atenção Farmacêutica em uma 

policlinica é a elaboração de um projeto para ser encaminhado aos gestores da unidade. 

 Segundo Thiry-Cherques e Pimenta (2013), um projeto está bem configurado, se 

e quando a descrição das atividades a serem desenvolvidas, dos objetivos a serem 

alcançados, do tempo e dos recursos requeridos, bem como as condições de gestão 

puderem ser monitoradas, analisadas e julgadas positiva ou negativamente. Para isso, ao 

iniciar um projeto, deve-se aplicar uma série de convenções e de técnicas no sentido de: 

esclarecer sobre a sua inserção no contexto da organização e da sociedade; definir as 

finalidades, objetivo e serviço a ser gerado; estabelecer a sequência das atividades a 

serem desenvolvidas; estimar custos e recursos; cuidar da apresentação para que possa 

ser compreendido e aceito.  

 Portanto, este projeto deve conter alguns itens para a implantação do serviço, 

tais com: 

 os recursos necessários: neste item deve estar contemplado todos os recursos que 

serão utilizados para a implantação e ao longo do desenvolvimento do Serviço 

de Atenção Farmacêutica. Incluindo um local reservado para a prática (de 
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preferência uma sala), mesa, cadeiras, computador com acesso a internet, 

material de escritório, folders explicativos, material de divulgação, entre outros. 

 os profissionais envolvidos: neste projeto deve conter também a quantidade de 

horas que o profissional farmacêutico irá se dedicar ao atendimento de pacientes. 

Isto se torna necessário, para que seja avaliada a necessidade de contratação de 

novos profissionais, ou adequação dos horários dos farmacêuticos existentes. Os 

farmacêuticos devem ser capacitados para a realização das consultas e 

acompanhamento dos pacientes. Vale lembrar que não apenas o farmacêutico 

estará envolvido neste serviço. Para atingir o objetivo esperado, será necessária a 

colaboração  da equipe multiprofissional de saúde do ambulatório. Esta 

participação será de grande importância para a captação dos pacientes. 

 o publico-alvo: os farmacêuticos deverão definir quem serão os pacientes que 

exigem mais atenção quanto ao uso de medicamentos e portanto, um 

acompanhamento da farmacoterapia, definindo assim, quem será o publico-alvo 

do serviço.  

 a divulgação deste serviço: deve ser apresentado propostas para divulgação do 

serviço, como palestras, informativo no site da unidade de saúde, distribuição de 

panfletos informativos, banners com informações sobre o serviço. 

 o treinamento da equipe: além dos profissionais de saúde, a equipe da farmácia 

deverá receber treinamento adequado, pelo farmacêutico, de como identificar e 

abordar os pacientes  oferecendo o serviço de Atenção Farmacêutica, realizando 

assim, uma busca ativa dos pacientes. Este projeto deve contemplar como será 

realizada este treinamento. 

 como serão realizados os atendimentos: deverá ser apresentado uma proposta 

para o desenvolvimento da atividade. Local, dias na semana, tempo médio de 

consulta e um breve resumo de como serão realizados os acompanhamentos pelo 

farmacêutico. 

 os resultados esperados: é importante para o gestor ficar claro quais são os 

resultados esperados com a implantação de um novo serviço em sua unidade de 

saúde. Portanto, neste item deve ser descrito o que pretende-se melhorar na 

saúde do paciente. Como por exemplo: maior adesão dos pacientes as terapias 

medicamentosas, identificação, prevenção e resolução dos problemas 

relacionados a medicamentos, promoção do uso racional dos medicamentos, 
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inserção do farmacêutico na equipe de saúde, entre outros. 

 avaliação destes resultados: é necessário deixar registrado como será realizada a 

avaliação dos resultados do serviço. Existem alguns métodos para esta 

avaliação, por exemplo, questionários que avaliam o nível de adesão do 

paciente, assim que ele é inscrito no serviço, e depois de algum tempo sendo 

acompanhado pelo farmacêutico.  

 

As atividades seguintes só poderão ser realizadas após a aprovação deste projeto 

pelos Gestores da policlínica. 

 

b) Mensurar o nível de conhecimento que os outros membros da equipe de saúde 

possuem a respeito do conceito de Atenção Farmacêutica.  

 

 No Brasil, os modelos de saúde que precederam o SUS, colaboraram para 

distanciar a relação entre o farmacêutico e os pacientes, pois não era prevista a sua 

participação na equipe de saúde, e o medicamento não era considerado um insumo 

estratégico. (PEREIRA & FREITAS, 2008) 

 Com a implantação e consolidação do SUS, por meio da construção da 

integralidade das ações de atenção à Saúde, configurou-se uma atuação formada pelo 

conjunto de profissionais de uma equipe de saúde, atendendo as necessidades bio-

psicossociais dos indivíduos e dos coletivos. (MAIA NETO, 2005) 

 O processo de Atenção Farmacêutica implementado em países desenvolvidos, 

através da atuação do profissional farmacêutico, complementa definitivamente o ato da 

prescrição médica, para o sucesso da terapia medicamentosa ao paciente. A realidade 

brasileira demostra um desconhecimento do processo de atenção farmacêutica ao 

paciente, seja pela sociedade ou pela equipe de saúde, alertando o profissional da saúde, 

para o uso seguro e racional do medicamento, como veículo fundamental no ato de 

saúde pública. (SCHOSTACK, 2003) 

 Segundo Lee et al (2016), profissionais de saúde que nunca tiveram contato com 

o Serviço de Atenção Farmacêutica, demostram desconfiança nesta prática. 

 Portanto, é de suma importância a percepção por parte de toda equipe de saúde, 

das atividades realizadas pelo Serviço de Atenção Farmacêutica. Uma forma de se obter 

informações sobre o grau de conhecimento dessas atividades é através de um 

questionário. O farmacêutico pode elaborar algumas perguntas e aplicar aos 



33 

 

profissionais que possuem contato direto com o paciente, como por exemplo, 

enfermeiras dos programas de saúde (Programa de Hipertensão, Diabetes, Idoso, entre 

outros), médicos que atendem nos ambulatórios, nutricionista e psicólogos. Estes 

profissionais são grandes aliados, pois muitas vezes, ao longo das consultas, conseguem 

identificar possíveis pacientes em potencial para encaminhamento para o Programa de 

Atenção Farmacêutica. 

 Este questionário, elaborado pelo próprio farmacêutico, deverá conter perguntas 

relacionadas ao Serviço de Atenção Farmacêutica, como por exemplo: 

 - Você sabe o que é Atenção Farmacêutica? 

-  Já trabalhou em algum lugar onde possuía um Serviço de Atenção Farmacêutica? 

- Você acredita, que os pacientes necessitam de orientação quanto ao uso dos 

medicamentos? 

- Você acredita, que os pacientes aumentariam a adesão aos medicamentos se 

soubessem para que serve cada medicamento que ele está usando? 

 Com os resultados deste questionário, podemos avaliar o nível de conhecimento 

que os profissionais da equipe de saúde possuem a respeito do tema.  

 Cabe ressaltar que, como ainda existe um número reduzido de serviços de 

Atenção Farmacêutica implantados em policlínicas, poucos são os profissionais que 

conhecem o conceito de Atenção Farmacêutica, e que sabem de fato os benefícios deste 

serviço.  

  

            c) Sensibilizar o corpo técnico da importância da AF 

 

 O sistema em que se desenvolve a medicação é complexo, no qual atuam 

médicos, equipes da farmácia e de enfermagem, que executam funções 

interdependentes. Desta forma, uma falha em um dos processos, inclusive no de 

comunicação, poderá interferir no conjunto das atividades desenvolvidas, trazendo 

transtornos, tanto à equipe quanto ao paciente e configurar-se em uma das causas de 

erros de medicação. (SILVA et al, 2007) 

 Uma pesquisa realizada por Schostack (2003), onde foram entrevistados 

profissionais da área médica, constatou que a maioria desconhece a contribuição do 

profissional farmacêutico na orientação do uso seguro e racional de medicamentos, e 

que, fundamentalmente, este processo é de responsabilidade única do profissional 

médico. 
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Ou seja, o corpo técnico da unidade de saúde, precisa ter a real noção da 

contribuição do farmacêutico, junto à equipe multidisciplinar. Para isso, o questionário 

citado no ítem anterior, poderá, por exemplo, servir como base para elaboração de 

palestras, ou simplesmente, pequenas reuniões com a equipe de saúde, com o objetivo 

de esclarecer os conceitos da Atenção Farmacêutica e ilustrar como a qualidade de vida 

do paciente pode melhorar, aumentando a adesão a terapia medicamentosa. 

 Essa sensibilização se torna fundamental para a captação de pacientes que 

realmente necessitem do acompanhamento do farmacêutico através do seguimento 

farmacoterapêutico. 

 

      d) Definir o método clínico para a prática da Atenção Farmacêutica a ser utilizado 

 

  Nos últimos anos, têm sido propostos alguns métodos para a pratica da Atenção 

Farmacêutica. Entre eles, o Pharmacotherapy Workup, também conhecido por Modelo 

Minnesota, desenvolvido por Cipolle, Strand e Morley e o Método Dáder, do Grupo de 

Pesquisa em Atenção Farmacêutica da Universidade de Granada. Entretanto, existem 

diferenças entre eles, principalmente na classificação dos problemas 

farmacoterapêuticos. 

De acordo com Pereira e Freitas (2008), a diferença básica na classificação dos 

problemas farmacoterapêuticos baseia-se na adesão ao tratamento, pois para o Método 

Dáder a não adesão ao tratamento é um PRM, enquanto para o modelo de Minnesota, a 

não aderência torna-se um problema farmacoterapêutico. 

   Desta forma, os farmacêuticos envolvidos no processo de implantação do 

serviço, deverão avaliar qual o método considerado mais adequado a ser adotado. Pois, 

esta ação será determinante para a criação dos protocolos a serem seguidos durante o 

atendimento aos pacientes.  

 

e) Elaborar os protocolos 

 

Protocolos de organização são instrumentos a serviço da gestão dos serviços, 

abrangendo a organização do trabalho em uma unidade e no território, os fluxos 

administrativos contidos na proposta dos serviços em rede, os processos de avaliação e 

a constituição do sistema de informação, estabelecendo as interfaces entre as diversas 

unidades, entre os níveis de atenção e com outras instituições sociais. (WERNECK, 
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FARIA & CAMPOS, 2009) 

Abordando o emprego dos protocolos em ambiente hospitalar, Jacques e 

Gonçalo (2007) afirmam que a gestão do conhecimento tem possibilitado o uso eficaz 

do conhecimento em benefício dos serviços, por meio da construção de protocolos 

médico-assistenciais. 

De acordo com os autores, os protocolos propiciam “processos ricos em 

aprendizagem organizacional e, como prescrevem racionalmente os melhores recursos a 

serem utilizados, são a garantia da maior probabilidade de resultados assistenciais 

almejados” (JACQUES & GONÇALO, 2007). 

Assim os protocolos podem ser instrumentos muito úteis na organização do 

processo de trabalho e na resolubilidade das ações de saúde no âmbito das unidades de 

saúde. 

Assim sendo, após a definição do método clínico a ser utilizado, os 

farmacêuticos deverão se reunir para a elaboração dos protocolos. Tais protocolos 

deverão abranger as diretrizes a serem seguidas durante o atendimento ao paciente.  

 Estes protocolos deverão conter a documentação a ser utilizada ao longo do 

processo de acompanhamento do paciente. Para isso, deverão ser adaptadas à realidade 

do local, as fichas para avaliação inicial do paciente, registro de dados, 

acompanhamento, intervenções realizadas e resultados clínicos. 

 Durante esse processo também deverá ser padronizado como serão realizado as 

intervenções, principalmente quando outros profissionais estiverem envolvidos. Por 

exemplo, a criação de carta padrão para o médico, quando identificado algum problema 

relacionado ao medicamento, onde haja a necessidade de substituição ou suspensão do 

mesmo. 

 Os principais protocolos a serem criados nesta fase são: 

-  Oferta do serviço- Como será abordado o paciente e como será oferecido o serviço. 

- Ficha de avaliação inicial do paciente- onde são colhidos dados como: nome 

completo, idade, endereço, telefone, hábitos diários (horário das principais refeições, 

dietas, realização de exercícios fisicos), problemas de saúde, alergias, reações adversas 

a medicamentos e doenças existentes. 

- História farmacoterapêutica- onde são anotados todos os medicamentos que o 

paciente está em uso, sua finalidade, forma de administração e prescritor.  

- Plano de atuação- para ser preenchido se houve algum PRM detectado, qual a 

intervenção farmacêutica que será realizada e qual objetivo esperado. 
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- Plano de tratamento- tabela com espaço para ser preenchido com horários e os 

nomes dos medicamentos em uso, além de orientações importantes sobre o uso dos 

mesmos, para ser entregue ao paciente, evitando assim, possíveis PRMs. 

- Carta padrão para o médico- forma de contato com o médico para a sugestão de 

uma possível mudança nos medicamentos do paciente. 

 

Estes protocolos não só padronizam, como também reforçam a importância de 

outras atividades citadas mais adiante. 

 

f) Treinar a equipe para a oferta de serviço  

 

De acordo com Marras (2007), o treinamento é um processo de assimilação 

cultural em curto prazo, que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, habilidades ou 

atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou à sua otimização no trabalho. 

O treinamento, de acordo com Lacerda e Abbad (2003), é uma das intervenções 

que garantem a aquisição de novos conhecimentos, habilidades e maior compreensão da 

tarefa. 

A Educação Permanente em Saúde pode corresponder à Educação em Serviço, 

quando esta coloca a adequação dos conteúdos, instrumentos e recursos para a formação 

técnica, submetidos a um projeto de mudança institucional. (CECCIM, 2005) A 

implementação desta Educação Permanente é de grande importância para a qualificação 

dos profissionais da farmácia. 

Segundo Ceccim (2005), a Educação Permanente em Saúde pode ser 

compreendida como uma “Prática de ensino-aprendizagem”, onde a produção de  

conhecimento é adquirida através da realidade vivida dentro das instituições de saúde, 

pelos atores envolvidos. Tornando-se assim, um intercâmbio de informações entre os 

profissionais. Não existindo a superioridade do educador em relação ao educando.  

Para que a introdução do serviço de Atenção Farmacêutica ao paciente tenha 

resultados efetivos, é necessário que a equipe de trabalho aprenda novas habilidades e 

técnicas, adotando novas perspectivas e atitudes. A equipe deve estar envolvida, tanto 

quanto lhe seja possível, no processo de implementação do Serviço. A apresentação e 

descrição das novas funções auxiliará na concentração de cada um nos seus novos 

papéis e responsabilidades. (PERETTA & CICCIA, 2000) 

 O treinamento da equipe de atendentes da farmácia ambulatorial é de grande 
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importância para a identificação de pacientes em potencial, abordagem e oferta do 

serviço de Atenção Farmacêutica e captação de novos pacientes. 

 Esta equipe deve estar treinada para observar se o paciente está com algum 

problema relacionado ao medicamento, dúvidas sobre o uso dos mesmos, queixas ou 

preocupação relacionada a sua farmacoterapia,  não efetividade no tratamento, reações 

adversas a algum medicamento, não adesão a terapia (como por exemplo pacientes que 

possuem medicações de uso contínuo, porém ficam meses sem adquiri-las) 

 É importante, conscientizar a equipe da farmácia dos benefícios do serviço de 

Atenção Farmacêutica, para que haja um trabalho em conjunto com os farmacêuticos na 

busca ativa de pacientes. 

 Durante este treinamento é importante abordar os seguintes temas: 

- O que é Atenção Farmacêutica, sua necessidade e seus beneficios 

- Quem são os pacientes que mais necessitam e como identificá-los 

- Como abordar estes pacientes 

- Como oferecer o serviço 

- Como agendar as consultas 

 

g) Definir uma forma de mensuração da melhora dos pacientes 

 

A Atenção Farmacêutica é um modelo de prática que tem como objetivo o 

alcance de resultados terapêuticos voltados para a melhoria da qualidade de vida do 

paciente. Para avaliar a progresso do usuário, do ponto de vista dos efeitos da 

farmacoterapia, utiliza-se indicadores de resultados terapêuticos. (CORRER et al, 2011) 

Esses indicadores, assim como as metas terapêuticas, devem ser determinadas e 

descritas na elaboração do plano de cuidado, e monitorados durante as consultas de 

retorno do usuário. Para cada indicação tratada do usuário, deverão ser eleitos 

indicadores adequados para avaliação dos desfechos da farmacoterapia. 

(HERNÁNDEZ, CASTRO & DÁDER, 2007) 

A verificação de resultados das ações de Atenção Farmacêutica é realizada 

principalmente por meio de critérios clínicos. As investigações que se propõem a avaliar 

aspectos subjetivos, como a Qualidade de Vida, são pouco utilizadas. Porém, a 

finalidade da Atenção Farmacêutica, entre outros objetivos, é obter a evolução também  

nesse parâmetro (LYRA-JÚNIOR, 2005; MACEDO et al, 2005). 

Como afirmam Correr & Otuki (2011), uma forma simplificada de mensurar a 
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qualidade de vida é perguntando diretamente ao usuário, numa escala de zero a dez, 

como este a classificaria. Isso dá a possibilidade ao usuário de falar a respeito de sua 

visão da vida e proporciona ao profissional novas perspectivas de cuidados. 

A avaliação da Qualidade de Vida permite a expressão do ponto de vista do 

próprio indivíduo sobre sua saúde e bem estar e não apenas dos profissionais de saúde 

(SCHWARTZMANN, 2003). 

Em vista disso, o acompanhamento farmacoterapêutico é uma das fases mais 

importantes do Serviço de Atenção Farmacêutica. O seguimento do resultado obtido 

após a entrevista inicial com o paciente, a análise das informações colhidas e a 

estruturação e entrega do plano de tratamento para o mesmo, é essencial para o bom 

andamento e a continuidade do Serviço implantado. Este seguimento que faz com que a 

Atenção Farmacêutica seja uma prática orientada ao paciente e aos resultados da 

farmacoterapia. 

 É necessário definir como será realizado esta mensuração de resultados positivos 

para o paciente. Seja ela realizada através de métodos utilizados para avaliar a adesão a 

terapia, como os questionários de Morisky-Green e questionário BMQ, onde são 

realizadas perguntas que avaliam o nível de adesão do paciente à terapia 

medicamentosa, antes e depois da intervenção farmacêutica, ou ainda através de 

protocolos criados pelos próprios farmacêuticos do Serviço. Nestes, podem ser 

estabelecidos critérios para avaliar os resultados terapêuticos, a evolução clinica do 

paciente, o alcance das metas terapêuticas, a melhora na qualidade de vida e a satisfação 

do paciente em relação ao seu tratamento. 

Roter et al (1998) acrescentam que a combinação entre componentes afetivos, 

comportamentais e cognitivos com intervenções compreensivas são mais efetivas do 

que intervenções de foco único. 

 

h) Definir os elementos a serem verificados nas consultas de retorno 

 

 As consultas de retorno, podem não ser realizadas pelo mesmo farmacêutico da 

consulta inicial do paciente. Portanto, é necessário criar critérios para padronizar a 

avaliação do paciente nestes próximos encontros. 

 Alguns itens são essenciais para serem avaliados, por exemplo, como o paciente 

se sente com o novo plano de tratamento, se houve alguma evolução de sinais e 

sintomas do paciente referentes à efetividade e segurança da farmacoterapia, como estão 
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os últimos resultados dos exames e se é necessário alguma alteração no plano de 

tratamento. 

 Todas estas ações deverão estar documentadas na ficha de avaliação inicial do 

paciente, citado no ítem e (elaboração de protocolos). 

 

 

i) Padronizar a Dispensação e Busca ativa de pacientes 

 

 De acordo com Angonesi (2008), existe a preocupação de que a dispensação não 

seja apenas um ato de entrega de um produto, mas que esta atividade esteja inserida no 

contexto da assistência farmacêutica, que inclui outras atividades relacionadas ao 

medicamento. Seguindo um modelo de dispensação voltado para o paciente, fazendo 

com que o  farmacêutico reconquiste o seu papel assistencial. 

 No seu aspecto prático, Dupim (1999) divide a dispensação em quatro etapas: 

abordagem ao paciente, análise da prescrição, exame físico dos medicamentos e 

orientação ao paciente.  

 Segundo Marin et al (2003), é importante o treinamento de toda a equipe 

visando uma boa comunicação com o paciente, minimizando os riscos e otimizando os 

benefícios no atendimento, pois o farmacêutico não tem condições de atender todos os 

pacientes. Contudo, o procedimento completo, que inclui a avaliação dos pacientes, 

deverá ser realizado somente pelo farmacêutico, utilizando técnicas de entrevista, que 

exigem treinamento e habilidade possibilitando assim, que o farmacêutico avalie o 

conhecimento e qual o possível grau de compreensão do paciente sobre um determinado 

assunto. 

 Para que seja realizada uma busca ativa, a equipe de farmacêuticos deve 

padronizar as ações de dispensação dos medicamentos. Atividade essa que subsidiará 

uma triagem para a inclusão dos pacientes no serviço de Atenção Farmacêutica.  

 Esta padronização facilitará a captação de novos pacientes. Portanto, ao longo do 

processo de dispensação, o farmacêutico deverá não só entregar o medicamento, mas 

também garantir que o paciente possua informações para o seu uso. Protegendo assim, o 

paciente de possíveis resultados  negativos relacionados aos medicamentos. 

 Para isso, o farmacêutico deve abordar o paciente, questionando-o sobre o 

motivo da utilização do medicamento, a forma de utilização do mesmo, a duração do 

tratamento e com isso ,  verificar o grau de entendimento do paciente em relação ao seu 
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tratamento. 

 Esta dispensação irá facilitar a captação de novos pacientes para o Serviço de 

Atenção Farmacêutica. 

 

j) Iniciar as atividades 

 

 Com a definição do método a ser utilizado, protocolos elaborados e equipe 

treinada, pode ser dado inicio às consultas de Atenção Farmacêutica. Lembrando que, 

durante as consultas, tudo deve ser documentado. Nesta etapa, é importante que seja 

divulgado o inicio das atividades, para os membros da equipe de saúde e também para 

os pacientes. 

 

k) Criar um grupo de estudo caso haja mais de um farmacêutico realizando a Atenção 

Farmacêutica 

 

É importante lembrar que, embora útil e necessário, o emprego de protocolos 

apresenta limites, pois pode restringir-se a atos e procedimentos preestabelecidos e não 

responder as reais demandas clínicas em diferentes situações. (WERNECK, FARIA & 

CAMPOS 2009) 

Para Campos & Amaral (2007), “o trabalho clínico apresenta regularidades 

possíveis de serem identificadas e descritas em manuais, cadeias de cuidado ou 

protocolos”. No entanto, a clínica apresenta significativa variedade de demandas por 

atenção e esse fato traz a necessidade de que se combine a padronização de 

procedimentos diagnósticos e terapêuticos com as variações presentes em cada caso. 

 A elaboração deste grupo torna-se útil, quando existe mais de um farmacêutico 

no Serviço de Atenção Farmacêutica. Através destes encontros, é possível padronizar o 

atendimento prestado pelos diferentes farmacêuticos aos pacientes. Desde a forma de se 

comunicar com estes, a aplicação de questionários ou avaliações, as intervenções 

realizadas e  principalmente a troca de experiências dos profissionais envolvidos na 

prestação do serviço 

 

l) Reavaliar o serviço 

 

Os protocolos devem acompanhar a evolução do conhecimento técnico e 
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científico e ser continuamente atualizados. (WERNECK, FARIA & CAMPOS, 2009) 

 Portanto, é importante ser definido um período para a avaliação das atividades 

que estão sendo desenvolvidas pela equipe do Serviço de Atenção Farmacêutica. Esta 

análise torna-se relevante para uma melhor estruturação do Serviço, atualização dos 

métodos e implementação de possíveis mudanças, caso necessário. 

 Esta reavaliação do serviço, pode ser realizada através de pequenas reuniões, 

principalmente com: 

- os atendentes da farmácia: visando verificar possíveis dificuldades encontradas 

na busca ativa dos pacientes e na disponibilidade para marcação dos 

atendimentos 

- outros membros da equipe de saúde: é importante o retorno dado por estes 

profissionais, em relação ao Serviço de atenção Farmacêutica 

- todos farmacêuticos envolvidos na Atenção Farmacêutica: buscando possíveis 

falhas no processo e analisando e mensurando os resultados dos questionários ou 

protocolos criados pela equipe. 

  

 Estas reavaliações periódicas devem estar documentadas para futuras consultas. 
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6.3 – Gráfico PERT para desenvolvimento das atividades 

 

6.3.1 – QUADRO PARA IMPLANTAÇÃO DE UM SERVIÇO DE ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

 

Sequenciar as atividades é o processo  de identificação e documentação dos 

relacionamentos entre as atividades do projeto. (Guia PMBOK, 2013) 

 

EVENTO DESCRIÇÃO EVENTO 

PRÉ-

REQUISITO 

A 
Elaborar e apresentar um projeto básico para 

gestores 
- 

B 

Mensurar o nível de conhecimento que os 

outros membros da equipe possuem a respeito 

do conceito de Atenção Farmacêutica 

A 

C 
Sensibilizar o corpo técnico da importância da 

AF 
B 

D 
Definir o método clínico para a prática da 

Atenção Farmacêutica a ser utilizado 
A 

E Elaborar os protocolos D 

F Treinar a equipe para a oferta de serviço E 

G 
Definir uma forma de mensuração da melhora 

dos pacientes 
D 

H 
Definir os elementos a serem verificados nas 

consultas de retorno 
G 

I 
Padronizar a Dispensação e Busca ativa de 

pacientes 
F 

J Iniciar as atividades C, I, H 

K 

Criar um grupo de estudo caso haja mais de um 

farmacêutico realizando a Atenção 

Farmacêutica 

J 

L Reavaliar o serviço K 
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6.3.2. CONSTRUÇÃO DA REDE PERT 

 

 

 

Figura 2- Gráfico PERT para implantação de um Serviço de Atenção Farmacêutica. 

 

 

 

* Vale lembra que o circulo que determina o “fim das atividades” significa o fim do 

processo de implantação do serviço. Porém, atividades como: Treinar a equipe para a 

oferta de serviço (F) e Reavaliar o serviço (L), são atividades cíclicas, ou seja, que 

devem ser realizadas mais de uma vez, sempre que haja necessidade ou que seja 

determinado pela equipe. 
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6.3.3.DETERMINAÇÃO DO CAMINHO CRÍTICO 

 

 De acordo com Roldão (2010), em um projeto, há sempre pelo menos um 

caminho crítico, que se caracteriza por ser o caminho de duração mais longo por meio 

da rede. O atraso de uma atividade crítica implica o atraso de todo projeto. 

Segundo Thiry-Cherques e Pimenta (2013), atividades que envolvem trabalho 

em equipe tendem a ser estimadas com uma duração mais longa.  

Na rede PERT descrita, podemos citar os seguintes caminhos críticos: 

1 – As atividades B (Mensurar o nível de conhecimento que os outros membros 

da equipe possuem a respeito do conceito de Atenção Farmacêutica) e C (Sensibilizar o 

corpo técnico da importância da AF) dependem de outros profissionais de saúde. 

Portanto, pode resultar em um atraso no processo de implantação. 

2- O tempo para realizar as atividades E (Elaborar os protocolos) e F (Treinar a 

equipe para a oferta de serviço) podem variar bastante, dependendo da quantidade de 

farmacêuticos envolvidos no processo de implantação. Com isso, este caminho deve ser 

programado com cautela para que não ocorra atrasos na atividade J (Iniciar as 

atividades). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Através da gestão de projetos, foram listadas as atividades, em uma sequência 

que possibilita a implementação de um Serviço de Atenção Farmacêutica.  

 A metodologia PERT é um método de planejamento que visa um melhor 

controle e execução de um projeto. Essa técnica permite elencar as tarefas necessárias 

para desenvolver um projeto, mostrando quais atividades podem ser realizadas em 

paralelo e quais devem acontecer em sequência, por depender de outra atividade que 

ocorra antes. 

 Portanto, através deste modelo, o farmacêutico terá a possibilidade de ter uma 

visão ampla e detalhada do que é necessário para a implantação de um serviço de 

Atenção Farmacêutica, auxiliando assim, a coordenar as atividades,  a reprogramá-las 

quando necessário. 

Contudo, para que um serviço de Atenção Farmacêutica tenha continuidade e 

consiga resultados efetivos, é necessário, profissionais comprometidos, cientes do seu 

papel perante a sociedade e a equipe multidisciplinar de saúde. Além de um 

planejamento correto e bem estruturado das atividades relacionadas a Atenção 

Farmacêutica.  

Como limitações desta pesquisa podemos dizer que este é um trabalho teórico, 

uma proposta que não foi implantada e que não possui grandes referenciações, por não 

terem sido encontrado artigos com o mesmo objetivo deste estudo, não conseguindo 

assim, a comparação de resultados com outros estudos realizados. 

A não determinação do tempo de cada atividade, por causa das diferentes 

configurações das policlinicas em termos de quantidade de farmacêuticos, fazendo com 

que o tempo seja específico de cada local a ser implantado, também se torna uma 

limitação deste estudo. 

Para um possível prolongamento do estudo realizado, sugere-se a aplicação deste 

projeto em uma unidade de saúde. Desta forma, poderia ser avaliado os principais 

obstáculos para esta implantação. Podendo assim, definir os reais caminhos críticos 

deste gráfico.  
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