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RESUMO 

 

A Farmácia Universitária (FAU) da Universidade Federal Fluminense tem desempenhado 

papel relevante e diferenciado na formação dos alunos de graduação desta instituição, 

cumprindo, além e de forma especial, o atendimento aos usuários do município de Niterói e 

adjacências desde a sua fundação em 1996. O acompanhamento farmacoterapêutico e a 

avaliação da adesão ao tratamento são importantes atividades a serem oferecidas futuramente 

para os pacientes hipertensos, que correspondem à maioria dos atendimentos na FAU. A 

metodologia adotada para a modelagem destas atividades foi a gestão por processos utilizando 

a ferramenta Business Process Management and Notation (BPMN) com o propósito de 

ordenar o processo, subprocessos e atividades mapeados e modelados. O método 

Pharmacotherapy Workup - PW (Análise da Farmacoterapia pelo Farmacêutico) foi 

selecionado para a orientação do cuidado farmacêutico. Este método busca identificar os 

Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) presentes e conciliar a possibilidade de 

intervenção. A construção dessa modelagem, resultou em quatro subprocessos mapeados e 

doze atividades modeladas. O desenvolvimento da modelagem de cada atividade construída 

foi a partir da descrição e a inserção de recomendações em diferentes etapas da execução do 

trabalho, incluindo a diagramação do fluxograma pelo software Bizagi, bem como a 

elaboração de instrumentos de apoio (procedimentos operacionais padrão, formulários, entre 

outros). A perspectiva inovadora da gestão por processos, possibilita modificações de forma 

participativa e aumenta a qualidade das atividades da instituição, especialmente, na melhoria 

da qualidade de vida dos usuários atendidos na FAU-UFF. 

 

Palavras-chave: Gestão por processos. Serviços farmacêuticos. Cuidados farmacêuticos. 

Acompanhamento farmacoterapêutico. Adesão ao tratamento.  
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ABSTRACT 

 

The University Pharmacy (FAU) of the Federal University Fluminense has played a relevant 

role and differentiated in the training of undergraduate students of this institution, fulfilling, 

and in a special way, the service to users of the municipality of Niterói and neighbourhoods 

since your foundation in 1996. Pharmacotherapeutic follow-up and evaluation of adherence to 

treatment are important activities to be offered in the future for hypertensive patients, which 

correspond to most of the visits to the FAU. The methodology used to model these activities 

was process management using the Business Process Management and Notation (BPMN) tool 

for the purpose of ordering the process, subprocesses and mapped and modeled activities. The 

Pharmacotherapy Workup - PW (Pharmacotherapeutic Analysis by Pharmacist) method was 

selected for the guidance of pharmaceutical care. This method seeks to identify the Drug 

Related Problems present and to reconcile the possibility of intervention. The construction of 

this modeling resulted in four mapped subprocesses and twelve modeled activities. The 

development of the modeling of each built activity was based on the description and insertion 

of recommendations in different stages of the work execution, including the diagramming of 

the flow chart by Bizagi software, as well as the elaboration of support tools (standard 

operating procedures, forms, among others). The innovative perspective of process 

management enables changes in a participatory manner and increases the quality of the 

institution's activities, especially in improving the quality of life of the users served at FAU-

UFF. 

 

Keywords: Process management. Pharmaceutical services. Pharmaceutical care. 

Pharmacotherapy follow-up. Treatment adherence. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A prática farmacêutica tem sido ampliada nos últimos anos, visando cada vez mais 

ao atendimento, das expectativas dos usuários em termos de compreensão e adesão à terapia 

medicamentosa (PEREIRA et al., 2012). No Brasil, várias leis têm refletido esta mudança na 

medida em que modificaram tanto a percepção dos estabelecimentos farmacêuticos (BRASIL, 

2014) quanto da própria prática profissional (LEITE et al., 2008). 

No cenário específico da farmácia comunitária, com a sanção da Lei nº 13.021 de 

2014 (BRASIL, 2014), este estabelecimento, antes regulamentado como comercial, passou a 

ter reconhecimento legal do seu caráter como estabelecimento de saúde, ampliando a 

abrangência do campo de atuação do profissional farmacêutico, o principal responsável pelas 

atividades desenvolvidas. Dentre assuas atribuições destaca-se a oferta de serviços de 

cuidados farmacêuticos, em acordo também com a RDC nº 44/2009 (BRASIL, 2009). 

Paralelamente à mudança da percepção sobre o papel das farmácias comunitárias, 

também se observou um período de intenso debate sobre a formação do profissional 

farmacêutico. As demandas e necessidades decorrentes da construção do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e da recomposição do setor privado nas últimas décadas (TEIXEIRA, 2013) 

fizeram com que a discussão da formação acadêmica do farmacêutico avançasse. A 

publicação de novas Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação em Farmácia em 

2002 (BRASIL, 2002) propuseram o desenvolvimento de um perfil profissional cada vez mais 

preparado para o atendimento das necessidades dos usuários visando o alcance de melhores 

resultados com a farmacoterapia. Essa nova realidade culminou com a revisão das diretrizes 

curriculares, fortalecendo ainda mais o foco clínico-assistencial, resultando na versão atual, 

vigente desde 2017 (BRASIL, 2017).  

Outro aspecto relevante foi a recente obrigatoriedade da existência de farmácias 

universitárias nos cursos de graduação em farmácia (BRASIL, 2015), visando assegurar que 

todos os conhecimentos adquiridos ao longo da formação possam ser aplicados, praticados e 

atualizados até a conclusão do curso de graduação. 

A Farmácia Universitária (FAU) da Universidade Federal Fluminense (UFF), 

fundada em 1996 (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE, 1996), tem desempenhado 

papel fundamental na formação do profissional farmacêutico, bem como no atendimento aos 

usuários, de maneira generalizada. Entretanto, ainda não foi implementada na FAU, de forma 

rotineira, a prática dos serviços de cuidados farmacêuticos (PIMENTA, 2010). 
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Segundo Cação e colaboradores (2015), um importante percentual de clientes da 

FAU são hipertensos e apresentam várias dificuldades de compreensão de seus tratamentos e 

possíveis comprometimentos na adesão ao tratamento (CAÇÃO et al., 2015).  É nesse cenário 

que o presente trabalho visa, à soma das atividades existentes, empregar a modelagem de 

processos do serviço de cuidados farmacêuticos aos pacientes hipertensos na FAU, 

subsidiando sua futura implantação, o que permitirá norteador a conduta dos atuais e futuros 

profissionais farmacêuticos.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 GESTÃO POR PROCESSOS 

 

Neste trabalho será adotado o conceito de processo proposto por Barbará e 

colaboradores (2014) como sendo, “um conjunto de passos definidos para a realização de uma 

tarefa, os quais devem ser descritos suficientemente em detalhes, de forma que possam ser 

consistentemente usados e que auxiliem na execução do serviço”. 

A esquematização da hierarquia dos processos permite uma melhor percepção da 

organização com esse foco (Figura 1). 

Figura 1 – Hierarquia dos processos – SUS - Secretaria de Saúde – DF 

Fonte: BLUMM et al., 2014. 

Ao longo dos últimos quinze anos, a gestão por processos tem transformado as 

organizações, oferecendo estratégia de negócios voltada para as necessidades dos clientes 

(DOEBELI et al., 2011). 

A gestão pela qualidade total iniciou o movimento da análise dos processos nas 

organizações, cujo objetivo era tornar evidente a necessidade de que o alcance dos resultados 

esteja diretamente ligado à articulação das atividades, identificando-se o papel de cada setor e 

pessoa para a agregação de valor aos clientes. Para tanto, é necessário que os processos 

estejam claramente descritos e compreendidos (DEMARCHI, 2011). 
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Esquematizar os processos tem como objetivo elevar sensivelmente a produtividade, 

com eficiência e eficácia e aumentar o valor do produto ou serviço. As vantagens de mapear 

os processos são muitas: compreender o impacto que o processo tem para a organização e o 

cliente; entender a relação de dependência entre os setores; compreender quais são os atores 

envolvidos no processo; analisar se ele é necessário e se é bem feito; propor mudanças no 

processo; identificar quais são os fatores críticos no processo (aquelas ações que precisam 

ocorrer sem falhas no processo) (SESCAM, 2002). 

A modelagem de processos é um instrumento que reúne um conjunto de atividades 

envolvidas na criação de representações de um negócio. Ela provê uma perspectiva ponta-a-

ponta de processos finalísticos, de suporte ou meio e de gerenciamento de uma organização 

(BRASIL, 2013). 

Para a modelagem de processos, uma das ferramentas utilizadas é o Business Process 

Management and Notation (BPMN), notação gráfica que transmite a lógica das atividades, as 

mensagens entre os diferentes participantes e toda a informação necessária para que um 

processo seja analisado, simulado e executado. Essa notação usa um conjunto de símbolos 

padronizados (figuras) usados na criação de diagramas dos processos, os quais proporcionam 

entendimento geral e facilitam a comunicação entre as pessoas, ajudando a melhorar a gestão 

de processos de negócios (BRASIL, 2013; MEINERS et al., 2015). 

O BPMN desempenha papel importante na percepção e no entendimento do 

processo, abrangendo desde questões organizacionais/gerenciais para sistemas de 

informações, até mesmo para problemas sociais. Entender e analisar um processo de negócios 

ajuda a reconhecer a origem dos problemas e garantir que eles não se repitam em novos 

processos, proporcionando indicadores para as alterações propostas (IANNONE et al., 2013).  

A modelagem através do BPMN é baseada em uma linguagem que codifica o fluxo 

do processo de negócio em uma forma executável, com fluxograma ou diagrama gráfico que é 

capaz de representar o processo de forma visual intuitiva. Neste tipo de modelo cada processo 

possui nome, conjunto de atividades, responsáveis e subprocessos (IANNONE et al., 2013).  

Esse padrão pode ser construído com o auxílio de produtos de software como o 

Bizagi Process Modeler, um programa para modelagem, de fácil utilização para a criação de 

diagramas e fluxogramas, através do emprego de elementos gráficos padronizados 

(MEINERS et al., 2015; BIZAGI, 2018). 

O tipo de elemento gráfico padronizado a ser utilizado vai depender da complexidade 

do processo a ser modelado, considerando o número de atividades e profissionais envolvidos. 
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O Apêndice 1 apresenta os elementos gráficos de diagramação empregados no BPMN, de 

acordo com BLUMM e colaboradores (2014).  

Além da diagramação gráfica é comum os processos necessitarem de detalhamento 

da execução das atividades inseridas, relatórios a serem preenchidos, leis, normas, manuais, 

sistemas de informação, folhas detalhando tarefas e uma miríade de dados que comporão a 

informação completa sobre o processo (BALDAM; VALLE; ROZENFELD, 2014). 

Alguns autores aplicaram a gestão por processos a situações específicas, Almeida 

(2010), aplicou a uma indústria da moda; López-Revueltae colaboradores (2002), Martínez, 

Armedo e Quirós (2002) e SESCAM (2002), aplicaram a gestão por processos à nefrologia, à 

enfermagem e à saúde em geral, respectivamente. Na área da farmácia, uma referência é a 

apresentada pelo posicionamento da Organização Panamericana de Saúde (OPAS), a gestão 

por processos como ferramenta a ser utilizada na organização das farmácias locais (OPAS, 

2013). 

Em estudo descritivo realizado em 2014, o Núcleo de Farmácia do Hospital de Apoio 

de Brasília mapeou os processos de trabalho do macroprocesso de assistência farmacêutica, 

relacionados à gestão de medicamentos e gestão clínica de pacientes, com todas as atividades 

e subprocessos envolvidos, utilizando o modelo BPMN (Figura 2) (MEINERS et al., 2015). 

Os autores concluíram que a gestão por processos tem enfoque inovador na área assistencial, 

propõem mudanças de forma participativa de todos os responsáveis pela execução do 

processo e agrega valor às atividades da instituição. Entre os ganhos citados encontram-se a 

otimização dos resultados alcançados, do tempo e dos custos e, especialmente, a promoção da 

redução de erros, garantindo a segurança e a melhoria da qualidade de vida do paciente 

(MEINERS et al., 2015). 

O emprego da gestão por processos provê uma estrutura para que os macroprocessos 

das linhas de cuidado possam ser avaliados de forma simples, o que contribui para o cuidado 

integral ao paciente (DEMARCHI, 2012).  
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Figura 2 – Modelagem do fluxo de atividades do processo de dispensação do Núcleo de 

Farmácia do Hospital de Apoio de Brasília 

Fonte: MEINERS et al., 2015. 

 

 

2.2 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA  

 

O sistema público de saúde do Brasil, denominado de Sistema Único de Saúde 

(SUS), é considerado uma grande conquista da sociedade, visto que o seu caráter de política 

estatal promoveu uma ampla inclusão social. O SUS, criado pela Constituição Federal de 

1988 (BRASIL, 1988) e institucionalizado pela Lei Orgânica da Saúde (BRASIL, 1990), é 

reconhecido em decorrência de seus princípios de universalidade, igualdade no atendimento e 

de integralidade das ações e serviços de saúde. A integralidade pressupõe que as ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde não podem ser separadas. Assim, as unidades 

prestadoras de serviço devem contemplar os vários graus de complexidade da assistência à 

saúde (BRASIL, 1999). 

A Política Nacional de Medicamentos (PNM) (BRASIL, 1998) e a Política Nacional 

de Assistência Farmacêutica (PNAF) (BRASIL, 2004), como parte da Política Nacional de 

Saúde – Lei 8.080/1990, constituem-se em instrumentos para a implementação de ações 
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capazes de promover a melhoria das condições de assistência sanitária da população 

brasileira. 

A Assistência Farmacêutica (AF) integra a Política Nacional de Assistência 

Farmacêutica e a Política Nacional de Saúde. Ela corresponde a um conjunto de ações 

voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, individual e coletiva, que têm no 

medicamento seu insumo essencial e visam ao acesso e uso racional destas tecnologias. É uma 

política intersetorial que atribui aos municípios a execução da seleção, da programação, da 

aquisição, da distribuição, da dispensação; promoção da qualidade dos produtos e serviços; e 

o acompanhamento e avaliação da utilização dos fármacos (SECRETARIA MUNICIPAL DA 

SAÚDE DE SÃO PAULO, 2013). 

A prática da integralidade na Assistência Farmacêutica, como orientação estratégica, 

é uma necessidade e um desafio, onde se procura deslocar o foco do produto farmacêutico 

para o usuário do medicamento, garantindo a promoção do seu uso racional por intermédio de 

ações que disciplinem e orientem a prescrição, a dispensação e a utilização dos 

medicamentos. Assim, a mudança da concepção reducionista de Assistência Farmacêutica, 

com característica eminentemente quantitativa ou simplesmente concebida visando ao 

atendimento imediato da demanda de medicamentos gerada nos serviços, deve ser 

persistentemente buscada pela gestão da saúde (SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 

DE SÃO PAULO, 2013). 

No ciclo da Assistência Farmacêutica, as atividades gerenciais são executadas 

obedecendo a normas e procedimentos pré-estabelecidos com intuito de proporcionar o 

abastecimento de medicamentos de qualidade, seguros e eficazes, passo essencial para 

garantir o acesso da população a este insumo (BRASIL, 1998). 

Quanto às atividades clínicas, a prescrição apresenta-se bem normatizada, sendo um 

documento com valor legal, mas na prática geralmente as normas não são seguidas pelo 

prescritor (BRASIL, 1998). 

A dispensação farmacêutica, atividade muito importante, mas pouco valorizada, 

compreende segundo a Política Nacional de Medicamentos (PNM) (BRASIL, 1998, p. 15): 

 

“o ato profissional farmacêutico de proporcionar um ou mais medicamentos a um 

paciente, geralmente como resposta a apresentação de uma receita elaborada por um 

profissional autorizado. Neste ato o farmacêutico informa e orienta o paciente sobre 

o uso adequado do medicamento. São elementos importantes da orientação, entre 

outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a influência dos alimentos, a interação 
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com outros medicamentos, o reconhecimento de reações adversas potenciais e as 

condições de conservação dos produtos.”1 

 

2.3. A ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 

 

Atenção Primária à Saúde (APS) é uma estratégia de organização da atenção à saúde 

voltada para responder de forma regionalizada, contínua e sistematizada à maior parte das 

necessidades de saúde de uma população, integrando ações preventivas e curativas, bem como 

a atenção a indivíduos e comunidades. Esse enunciado procura sintetizar as diversas 

concepções e denominações das propostas e experiências que se convencionaram chamar 

internacionalmente de APS (PEREIRA; LIMA, 2008). 

No Brasil, a APS incorpora os princípios da Reforma Sanitária, levando o SUS a 

adotar a designação Atenção Básica à Saúde (ABS) para enfatizar a reorientação do modelo 

assistencial, a partir de um sistema universal e integrado de atenção à saúde (PEREIRA; 

LIMA, 2008). 

Em 1978 a Organização Mundial da Saúde (OMS) e o Fundo das Nações Unidas 

para a Infância (Unicef) realizaram a I Conferência Internacional sobre Cuidados Primários de 

Saúde em Alma-Ata, no Cazaquistão, e propuseram um acordo e uma meta entre seus países 

membros para atingir o maior nível de saúde possível até o ano 2000, através da APS. Essa 

política internacional ficou conhecida como “Saúde para Todos no Ano 2000”. A Declaração 

de Alma-Ata, como foi denominado o pacto assinado entre 134 países, defendia a seguinte 

definição de APS, aqui denominada cuidados primários de saúde (OPAS/OMS, 1978): 

“os cuidados primários de saúde são cuidados essenciais de saúde baseados em 

métodos e tecnologias práticas, cientificamente bem fundamentadas e socialmente 

aceitáveis, colocadas ao alcance universal de indivíduos e famílias da comunidade, 

mediante sua plena participação e a um custo que a comunidade e o país possam 

manter em cada fase de seu desenvolvimento, no espírito de autoconfiança e 

autodeterminação. Fazem parte integrante tanto do sistema de saúde do país, do qual 

constituem a função central e o foco principal, quanto do desenvolvimento social e 

econômico global da comunidade. Representam o primeiro nível de contato dos 
2indivíduos, da família e da comunidade com o sistema nacional de saúde, pelo qual 

os cuidados de saúde são levados o mais proximamente possível aos lugares onde 

pessoas vivem e trabalham, e constituem o primeiro elemento de um continuado 

processo de assistência à saúde.”2 

 

No Brasil, a APS foi traduzida como Atenção Básica em Saúde (ABS) e se estrutura, 

a partir dos princípios do SUS, principalmente a universalidade, a descentralização, a 

                                                 
1BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria GM nº 3.916, de 30 outubro de 1998. Diário Oficial da 

União, Brasília, n. 215-E, p. 18-24, 10 nov. 1998. Seção 1. 
2OPAS/OMS. Declaração de Alma-Ata. Conferência Internacional sobre Cuidados Primários em 

Saúde. 1978. 
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integralidade e a participação popular. É definida na portaria que institui a Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB) (BRASIL, 2006), como: 

 
"um conjunto de ações de saúde no âmbito individual e coletivo que abrangem a 

promoção e proteção da saúde, prevenção de agravos, diagnóstico, tratamento, 

reabilitação e manutenção da saúde. É desenvolvida através do exercício de práticas 

gerenciais e sanitárias democráticas e participativas, sob forma de trabalho em 

equipe, dirigidas a populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a 

responsabilidade sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em 

que vivem essas populações. Utiliza tecnologias de elevada complexidade e baixa 

densidade, que devem resolver os problemas de saúde de maior frequência e 

relevância em seu território. É o contato preferencial dos usuários com os sistemas 

de saúde. Orienta-se pelos princípios da universalidade, acessibilidade e 

coordenação do cuidado, vínculo e continuidade, integralidade, responsabilização, 

humanização, equidade, e participação social.”3 

 

Atualmente, a principal estratégia de configuração da ABS é a saúde da família, que 

tem recebido importantes incentivos financeiros visando à ampliação da cobertura 

populacional e à reorganização da atenção. Os processos de territorialização e distribuição da 

responsabilidade sanitária são aprofundados na saúde da família. As equipes de saúde, passam 

a ser referência para as ações de cuidado da população que é adstrita a esta equipe. A cada 

equipe de saúde, integrada por médico generalista, enfermeiro, auxiliares de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde, é atribuído um número definido de famílias a serem assistidas 

(PEREIRA; LIMA, 2008). 

Entretanto, o princípio da integralidade ainda traz desafios para a articulação entre os 

diversos níveis de atenção à saúde. Os autores apontam ainda que se precisa desenvolver uma 

percepção mais ampla das necessidades da população de forma a se ajustar os serviços e ações 

ofertados localmente a estas necessidades, etapa necessária para a se poder de fato superar as 

iniquidades em saúde observadas no país (PEREIRA; LIMA, 2008). 

No Brasil, o desenvolvimento do serviço de cuidados farmacêuticos na ABS é 

incipiente ou quase inexpressivo. Não há farmacêutico em todas as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e quando há, este emprega muito de seu tempo com atividades administrativas e 

logísticas do medicamento (PEREIRA; FREITAS, 2008; ARAÚJO et al., 2008). São poucas 

as iniciativas em que o farmacêutico desenvolve a atividade do cuidado; geralmente ocorre 

como produto de uma pós-graduação ou como uma parceria entre a universidade e o 

município. No contexto da Estratégia de Saúde da Família (ESF), o farmacêutico não compõe 

a equipe mínima, ele se insere no Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF). Trabalhos 

que mostram a atuação do farmacêutico nesta área são escassos, mas algumas iniciativas têm 

                                                 
3BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 648 de 28 de março de 2006. 
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mostrado bons resultados. Uma delas foi realizada em Goiânia - onde após a realização do 

acompanhamento farmacoterapêutico de usuários hipertensos, ocorreu a identificação dos 

PRM que geraram intervenções farmacêuticas e estas foram apresentadas à equipe da ESF. 

Com isso, outros profissionais de saúde perceberam a importância do farmacêutico na equipe, 

e essa percepção gerou mudanças, com a inserção do farmacêutico na estrutura da equipe de 

saúde da família (PROVIN et al., 2010). A outra iniciativa foi a realizada em Florianópolis – 

onde o acompanhamento farmacoterapêutico de algumas doenças crônicas adotou para a 

resolução dos PRM, uma abordagem que inclui os contextos familiar e social. Os autores 

observaram a importância da família e dos grupos de apoio para a resolução dos PRM 

(FOPPA et al., 2008). 

 

2.4. SERVIÇOS 

 

Os serviços existem quando há realização de trabalho, independentemente dos 

insumos, dos meios utilizados e dos produtos resultantes (se de natureza tangível ou 

intangível). Serviço é o trabalho em processo, o que o distingue do produto, que é o resultado 

desse processo. O uso intensivo de recursos humanos em atividades de natureza relacional e o 

uso intensivo de informação são características úteis na delimitação mais precisa das 

atividades; porém, o processo de trabalho como uma atividade econômica autônoma é o que, 

de fato, realiza o potencial que todo trabalho tem para ser um serviço (MEIRELLES, 2010). 

Os serviços pertencem a uma categoria lógica distinta dos bens, sendo intangíveis, 

perecíveis, não estocáveis e não transportáveis. Sua produção é heterogênea e, geralmente, 

inseparável de seu consumo (HILL, 1977; ZEITHAML et al., 1985; KNIGHT, 1999; 

ARAÚJO, 2006).  O estado de intangibilidade é uma dimensão crítica para a distinção entre 

serviços e bens de consumo, porém, insuficiente (SHOSTACK, 1977; ZEITHAML et al., 

1985; VARGO et al., 2010). 

As interações entre o provedor do serviço e o consumidor modulam a frequente 

customização, e consequente heterogeneidade dos serviços (ARAÚJO, 2006; VARGO et al., 

2010), além de serem determinantes na criação de valor (SPOHRER et al., 2008). Nas 

ciências de serviço, um sistema de serviço é a unidade analítica fundamental, correspondendo 

a uma pessoa, organização, agência governamental, entre outros (SPOHRER et al., 2008).  

Os serviços de cuidados de saúde são instituições amplamente difundidas nos 

sistemas de saúde em todo o mundo. Na literatura especializada do campo da saúde, há pouca 

reflexão sobre o significado do conceito “serviço” e suas implicações sobre a gestão e sobre o 
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processo de trabalho, especialmente dos serviços farmacêuticos. A produção disponível, 

normalmente, tem como objeto os serviços de cuidados em saúde privados, cujo escopo e 

natureza diferem, significativamente, do Sistema Único de Saúde brasileiro. 

Entre os estudos de contribuição relevante, Conill e colaboradores (1991) chamam a 

atenção para a necessidade de repensar o papel dos serviços no “processo de recuperação do 

indivíduo e de resgate da autonomia”, com vistas a apontar novos caminhos para o sistema de 

saúde brasileiro. Hortale, Conill e Pedroza (1999) discutem a organização dos serviços de 

saúde, considerando a saúde como um estado dinâmico e postulam que “os serviços devem ter 

como função principal alterar o processo natural de evolução da doença”. O serviço de saúde 

é considerado um fenômeno complexo e relacionado com o acesso, fundamentado no marco 

teórico de Aday e Andersen (1974). 

 No setor farmacêutico, a lacuna do conhecimento exacerba-se, provavelmente, devido 

à dominância dos “medicamentos” como elementos tangíveis (com inúmeras faces 

intangíveis) no processo de cuidado, com implicações sobre as diversas categorias atuantes 

nos serviços de saúde. O fato corrente é que os medicamentos são considerados bens de 

produção e consumo, e a dispensação está dissociada da lógica dominante do serviço. 

Um serviço pode ser definido “como o processo de fazer algo para e com a outra 

parte”, criando-se valor a partir da colaboração (MAGLIO et al., 2009). Os conhecimentos e 

as competências, aplicados por provedores e integrados por beneficiários, representam a fonte 

de criação de valor de um serviço (SPOHER et al., 2008; MAGLIO et al., 2009). 

Muitas dessas características sobre serviço, foram discutidas por Corbin, Kelley e 

Schwartz (2001), para confrontar com os serviços de cuidados de saúde. Na análise desse 

trabalho, dois aspectos foram revelados: os provedores não consideraram a existência do 

princípio de cocriação de valores entre provedores e usuários dos serviços e a prática médica 

como o centro dessa análise, com escassa discussão sobre o cuidado integral nos sistemas de 

serviço, a ausência dos serviços farmacêuticos, especialmente, a dispensação de 

medicamentos. 

Os serviços são prestados pelo provedor e experenciados pelo usuário, e ambos 

compartilham a criação de valor no processo, em um sentido epistêmico (SHOSTACK, 1977; 

VARGO, 2008; VARGO et al., 2010). Embora os serviços requeiram a mobilização de 

recursos de infraestrutura, em última instância, eles são realizados por meio da interface 

usuário-provedor. Essa interface, de natureza material, chamada de evidência tangível do 

serviço, apresenta uma heterogeneidade e materializa a relação entre provedores e usuários 

(SHOSTACK, 1977; SECOMANDI, 2011). 
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No caso específico de serviços de saúde, o serviço está presente independentemente 

do desfecho, o qual é influenciado por muitos outros fatores alheios ao escopo do serviço. 

Assim, a mudança no estado de saúde do usuário, decorrente do serviço, corresponde às 

alterações na condição do paciente, sejam os resultados favoráveis ou não (HILL, 1977). 

Focando os serviços farmacêuticos, ao tomar-se o medicamento como fenômeno social e o 

fato de que um dos papéis sociais dos medicamentos é o de ser a interface entre pacientes e 

médicos (COHEN et al., 2001), pode-se inferir que, o uso do medicamento está relacionado 

ao comportamento do paciente e pode influenciar as necessidades pelo insumo 

(SHOEMAKER; SNELDERS, 2011). 

Segundo Kripalani e colaboradores (2007), os serviços classificados como 

solicitação por assistência ou intervenção envolvem acesso a capacidades técnicas e sociais, 

servem de meio “para realizar o diagnóstico, manutenção e reparo, visando produzir o efeito 

desejado sobre um objeto pertencente ao usuário do serviço” (ARAUJO; SPRING, 2006). Os 

serviços não podem ser definidos independentemente do seu uso e são, com frequência, 

providos em combinação com bens ou produtos. Serviços podem ser comercializados quando 

suas propriedades são definidas, delimitadas e objetificadas, ou seja, quando o serviço é 

transformado em algo tangível (ARAUJO; SPRING, 2006). 

De acordo com o postulado por Shostack (1977), o modelo proposto para as 

atividades produtivas congrega diversos elementos discretos reunidos em um todo. A 

adaptação do modelo proposto aos serviços de saúde permite evidenciar a sua constituição 

múltipla, em que há tanto um núcleo intangível quanto elementos tangíveis. Os serviços de 

saúde seriam, portanto, constituídos, majoritariamente, por componentes intangíveis. 

Embora existam elementos teóricos que relacionam a saúde a serviços sustentados 

por uma lógica dominante de serviço, os serviços de saúde são classificados, na literatura, 

pela lógica dominante dos bens, uma vez que, na medicina ocidental, o paciente é alguém 

passivo, para quem se presta um serviço de cuidado (LUSCH et al., 2007). 

Quanto à distribuição, Ferrario e Guarino (2008) propõem uma distinção 

terminológica na qual afirmam que o que se distribui é o conteúdo de um serviço, e não 

propriamente o serviço. O serviço tem o compromisso de produzir esse conteúdo. Os autores 

propõem que o acesso está relacionado à troca de valores, frutos do serviço, adequadamente 

ligados a uma noção de disponibilidade espaço/temporal e a uma ontologia social e das 

organizações (FERRARIO et al., 2009). A disponibilidade e o financiamento podem ser 

considerados propriedades não funcionais de um serviço (SCHMIDT, 2010). 
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2.5 SERVIÇO DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

 

A Farmácia Clínica surgiu no ambiente hospitalar como uma nova disciplina para 

resgatar a participação do farmacêutico na equipe de saúde nos Estados Unidos, a partir da 

perda do papel do farmacêutico nas farmácias comunitárias após a industrialização. Assim, 

começaram a surgir questionamentos sobre a função social da farmácia (HIGBY, 2002). 

No Brasil, existem desafios para ampliar a participação do farmacêutico no sistema 

de saúde, bem como para harmonizar termos, conceitos e processos de trabalho relacionados à 

atuação clínica desse profissional (CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2013h; 

ORGANIZAÇÃO PAN-AMERICANA DA SAÚDE, 2002). Evidenciou-se grande 

divergência na nomenclatura dos termos utilizados para denominar os serviços farmacêuticos 

durante a “I Oficina sobre Serviços Farmacêuticos em Farmácias Comunitárias”, promovida 

pelo Conselho Federal de Farmácia (CFF), em 2012 (CONSELHO FEDERAL DE 

FARMÁCIA, 2013h). A falta de harmonização dos termos também é identificada na 

regulação sanitária e profissional, e em diversas publicações de instituições oficiais, conforme 

apresentado naquele documento.  

O termo “Atenção Farmacêutica”, como tradução de pharmaceutical care foi 

introduzido no Brasil com diferentes significados: utilizado para designar vários serviços 

clínicos, como para referir-se a um serviço – o acompanhamento farmacoterapêutico 

(CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA, 2014a). Há, também, quem o utilize para 

expressar um novo modelo de prática profissional ou uma nova filosofia de prática 

(MARACLE; OLIVEIRA; BRUMMEL, 2012; AMERICAN COLLEGE OF CLINICAL 

PHARMACY, 2008). 

A RDC ANVISA nº 44/2009 (BRASIL, 2009), que dispõe sobre as boas práticas 

farmacêuticas para o controle sanitário do funcionamento, da dispensação e da 

comercialização de produtos e da prestação de serviços farmacêuticos em farmácias e 

drogarias e a Lei nº 13.021/2014, conceituou a assistência farmacêutica como o conjunto de 

ações e de serviços que visa assegurar a assistência terapêutica integral e a promoção, a 

proteção e a recuperação da saúde nos estabelecimentos públicos e privados que 

desempenhem atividades farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e 

visando ao seu acesso e ao seu uso racional (BRASIL, 2014a). Esta resolução permitiu que 

nestes estabelecimentos sejam prestados serviços pelo farmacêutico. 
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Cipolle e colaboradores (2000) consideram que pharmaceutical care é uma prática 

como as demais da área de saúde, possuindo uma filosofia, um processo de cuidado ao 

paciente e um sistema de gestão. 

Conforme dito por Hepler e Strand (1990), o cuidado farmacêutico parte de um pacto 

firmado entre o profissional e o paciente. Ao primeiro cabe o atendimento com competência e 

compromisso, enquanto ao segundo cabe aceitar e conceder autoridade ao profissional neste 

processo de atendimento. Assim, fica claro que há reciprocidade de responsabilidades entre 

ambos, com base na confiança, respeito e sinceridade na busca de satisfazer as necessidades 

deste usuário, dentro do contexto social e sanitário onde o cuidado se processa. 

Além da filosofia que orienta a prática, um dos grandes diferenciais do cuidado 

farmacêutico proposto por Hepler e Strand (1990) é o processo de cuidado ao paciente. Eles 

defendem que deve existir um único processo de cuidado que deve ser padrão em qualquer 

lugar para qualquer farmacêutico, assim como são os processos para a atenção médica, para a 

atenção odontológica e para os cuidados de enfermagem. Trata-se de um processo de solução 

de problemas lógico, sistemático e global, que permite ao profissional prestar um serviço de 

qualidade, completo e uniforme ao paciente. São várias as vantagens citadas para se adotar 

um processo comum de assistência, dentre elas a capacidade de comunicação com os outros 

profissionais de saúde e outros farmacêuticos utilizando um vocabulário uniforme e, 

principalmente, a garantia de continuidade do serviço farmacêutico em todos os contextos de 

assistência sanitária: ambulatório, hospital e no domicílio (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 

2000). 

 

2.6 ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

 

O acompanhamento farmacoterapêutico está interligado ao conceito de adesão à 

terapia medicamentosa, que se depara em dois principais termos em inglês: medication 

compliance e medication adherence. Esses termos, embora pareçam similares, apresentam 

diferença muito importante de conceito: o papel do paciente como colaborador. O termo 

medication compliance traz a ênfase no profissional prescritor quando define que se trata da 

“medida em que o comportamento de tomada de medicamentos do paciente coincide com o 

regime prescrito”, o termo medication adherence requer que o paciente concorde com o 

tratamento recomendado, tratando-se de uma aliança ou contrato estabelecido entre o paciente 

e o prescritor (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005; WU et al., 2008). 
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Segundo a OMS, a adesão ao tratamento é a “medida em que o comportamento do 

paciente ao tomar o medicamento, seguir uma dieta, e/ou realizar mudanças no estilo de vida - 

coincide com as recomendações de um prestador de cuidados de saúde” (WHO, 2003). Para 

Wu e colaboradores (2008) é importante considerar que adesão à terapia medicamentosa não é 

estável, e sim um processo dinâmico, que pode mudar ao longo do tempo. 

Inúmeras são as estratégias aplicadas objetivando a melhora na adesão dos pacientes 

ao seu tratamento. Entretanto, estima-se que a taxa de adesão em pacientes com doenças 

crônicas gire em torno de 50% (OMS, 2003). Para que surtam efeito, as intervenções 

desenvolvidas para aumentar a adesão devem levar em consideração os fatores que a 

influenciam. A OMS sugere a existência de cinco dimensões que afetam a adesão: fatores 

socioeconômicos, fatores relacionados ao sistema de saúde, fatores relacionados à condição 

(de saúde), fatores relacionados ao tratamento e os relacionados aos pacientes (OMS, 2003). 

Corroborando ao estabelecido pela OMS, Banning (2009) relaciona a baixa adesão à 

polimedicação, à falta ou dificuldade de acesso a medicamentos, às múltiplas comorbidades, à 

complexidade dos regimes terapêuticos, à incerteza sobre as instruções médicas, ao risco de 

reações adversas a medicamentos (RAM), à comunicação pobre entre prescritor e paciente, 

entre outros. 

Dentre os diferentes métodos para se aferir a adesão, pode-se destacar dois grandes 

grupos: métodos diretos ou indiretos. O primeiro inclui, principalmente, a mensuração dos 

níveis plasmáticos ou urinários dos medicamentos utilizados, seus metabólitos ou marcadores 

biológicos (OSTERBERG; BLASCHKE, 2005). Esses métodos costumam ser mais custosos 

e nem sempre estão disponíveis para todos os medicamentos em uso pelo paciente. Os 

métodos indiretos, incluem questionários de autorrelato, contagem de comprimidos, relatórios 

administrativos, entre outros (KRONISH; YE, 2013). Por serem mais viáveis 

financeiramente, os métodos indiretos são utilizados com maior frequência. 

O impacto da baixa adesão cresce à medida em que a prevalência de doenças 

crônicas aumenta em todo o mundo. A taxa média de adesão à terapêutica em longo prazo 

para doenças crônicas em países desenvolvidos é de 50%. Nos países em desenvolvimento, as 

taxas são ainda mais baixas. É inegável que muitos pacientes apresentam dificuldade em 

seguir as recomendações de tratamento (WHO, 2003). Assim, quem trata de pacientes 

crônicos continua se deparando com um problema bastante comum, a falta de adesão à 

terapêutica (STRASSER, 2007; CULIG et al., 2011; NIEUWLAAT et al., 2014). 

A baixa adesão às terapias de longo prazo compromete severamente a eficácia do 

tratamento tornando-se um problema crítico na saúde pública, tanto do ponto de vista da 
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qualidade de vida, quanto da economia da saúde. As intervenções destinadas a melhorar a 

adesão proporcionariam retorno positivo significativo sobre o investimento através da 

prevenção primária (de fatores de risco) e de prevenção secundária (de resultados adversos 

para a saúde) (CULIG et al., 2011). 

Desta forma, a adesão é modificadora importante da eficácia do sistema de saúde 

(CULIG et al., 2011). Aumentar a eficácia das intervenções de adesão pode ter impacto muito 

maior sobre a saúde da população do que qualquer melhoria nos tratamentos médicos 

específicos (NIEUWLAAT et al., 2014). 

Conforme abordado por Culig e colaboradores (2011), estudos têm encontrado 

significativa redução de custos e aumento na eficácia das intervenções de saúde que são 

atribuíveis para melhorar a adesão. Se não forem considerados os fatores determinantes da 

adesão, ainda que se empreguem todos os avanços na tecnologia biomédica, os resultados na 

redução da carga das doenças crônicas serão subótimos.  Isto implica em que o acesso aos 

medicamentos é necessário para o sucesso do tratamento, mas não é suficiente para o alcance 

deste objetivo.  

Okumura, Rotta e Correr (2014) observaram que intervenções envolvendo 

orientações verbais apresentam melhor desfechos em saúde quando baseadas em seis 

principais pontos de orientação: precauções, administração, nome e indicação do 

medicamento, importância do uso e adesão ao tratamento, regime de dose e reforço ou 

feedback. Quando relacionada à entrega de materiais escritos como folhetos e cartas a outros 

profissionais de saúde, a intervenção é mais efetiva quando realizada para reforçar o processo 

de aconselhamento (OKUMURA; ROTTA; CORRER, 2014). 

Para Laufs e colaboradores (2011), um importante fator para a baixa adesão, PRM 

frequentemente encontrado em pacientes com doenças crônicas, é o esquecimento. Nesse 

contexto, embora a implementação de estratégias de aconselhamento contínuas seja um 

desafio, elas podem contribuir para melhoraria na adesão. 

A principal base para o desenvolvimento dos métodos de acompanhamento 

farmacoterapêutico existentes hoje foi o modelo clínico proposto por Lawrence Weed, no 

final da década de 60. O método, denominado Registro Médico Orientado por Problemas 

(Problem-Oriented Medical Record), foi proposto para auxiliar o registro da prática clínica 

focando em quatro principais fases da ação médica: coleta de dados, identificação de 

problemas, planejamento e seguimento (WEED, 1971). 

Em 1988, Strand, Morley e Cipolle propõem um método chamado PWDT –

Pharmacist Workup of Drug Therapy (Análise da Farmacoterapia pelo Farmacêutico). No ano 
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2000, após algumas modificações, o método passou a ser denominado Pharmacotherapy 

Workup (PW) e conhecido também por modelo Minnesota (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 

2000). Com o objetivo de servir de guia para padronizar a documentação das atividades 

clínicas do farmacêutico, o PW estabelece uma linha de raciocínio que auxilia na produção de 

uma base de dados do paciente. A lógica se inicia com a coleta dos dados gerais do paciente, 

como peso, altura, idade, diagnóstico, alergia, histórico de uso de medicamentos, adesão, 

entre outros, com o intuito de serem identificados possíveis PRM. A seguir, define-se a lista 

de PRM e o(s) resultado(s) terapêutico(s) desejado(s) para que o farmacêutico possa então 

orientar o paciente de maneira individualizada. Nesse momento, o farmacêutico assume a 

responsabilidade para com o paciente e define um plano de ação, devendo este ser monitorado 

visto que a retroalimentação é etapa essencial do processo (STRAND; CIPOLLE; MORLEY, 

1988). A classificação de PRM adotada pelo PW, baseada nas necessidades do paciente, está 

descrita no Quadro 1. 

 

Quadro 1 – Classificação de PRM segundo Cipolle, Strand e Morley 

Fonte: Adaptado de Cipolle, Strand e Morley, 2004 

 

O Pharmacotherapy Workup consiste no raciocínio clínico desenvolvido pelo 

profissional na identificação das necessidades e problemas farmacoterapêuticos do usuário, 

enquanto o processo de atenção consiste nas etapas percebidas pelo usuário enquanto ele 

recebe atenção farmacêutica. Este processo tem por base o relacionamento entre farmacêutico 

e paciente e divide-se em: (1) avaliação, (2) desenvolvimento de um plano de cuidado e (3) o 

acompanhamento da evolução do usuário (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 2004). 

 

Necessidades Farmacoterapêuticas                         Categorias de PRM 

INDICAÇÃO                                                          1. Medicamento desnecessário 

                                                                                 2. Necessita medicamento adicional 

EFETIVIDADE                                                       3. Medicamento não efetivo 

                                                                                 4. Dose baixa 

SEGURANÇA                                                         5. Reação adversa a medicamento 

                                                                                  6. Dose alta 

ADESÃO                                                                  7. Não adere ao tratamento 
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O farmacêutico deve coletar informações e avaliar o paciente de modo geral, a fim de 

certificar que cada medicamento indicado é o mais apropriado, efetivo e seguro; se a adesão 

do paciente ao tratamento é adequada. A partir dessas informações coletadas com os usuários: 

todos os medicamentos em uso, problemas de saúde, histórico de vacinações, hábitos de vida, 

dados clínicos e demográficos; a abordagem será de acordo com a percepção dos usuários 

referentes a esses medicamentos. Esta fase é registrada em formulário específico (CIPOLLE; 

STRAND; MORLEY, 2004). 

O objetivo é ter em consideração esses aspectos na tomada de decisões durante as 

intervenções farmacêuticas. Os autores defendem que os farmacêuticos precisam ter profundo 

entendimento sobre a experiência vivida por cada paciente a fim promover impacto positivo 

nas decisões desse paciente (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 2004). 

A identificação dos problemas farmacoterapêuticos e suas causas são feitas com base 

numa avaliação sistemática da indicação, efetividade, segurança e adesão do paciente à 

terapêutica, nessa ordem. Para isso, a estrutura do Pharmacotherapy Workup organiza-se pela 

análise da indicação, do medicamento, da posologia e da obtenção de resultados de saúde pelo 

paciente (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 2004). 

 

2.7 HIPERTENSÃO 

 

A Sociedade Brasileira de Cardiologia ao publicar a VI Diretrizes Brasileiras de 

Hipertensão apresenta o conceito de hipertensão (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2010, p. 1): 

“A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma condição clínica multifatorial 

caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial (PA). Associa-se 

frequentemente a alterações funcionais e /ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, 

encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações metabólicas, com consequente 

aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais.”4 

 

A HAS tem alta prevalência e baixas taxas de controle, e é considerada um dos 

principais fatores de risco modificáveis para a doença cardiovascular e um dos mais 

importantes problemas de saúde pública devido à carga de doenças representada pela 

morbimortalidade causada por ela. Quanto às baixas taxas de controle da HAS, que ocorre em 

todo o mundo, são considerados os principais fatores: a doença ser, na maior parte das vezes, 

de curso assintomática, seu diagnóstico e tratamento frequentemente negligenciados e a baixa 

                                                 
4SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA.VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão. Arq. 

Bras. Cardiol., v. 95, n. 1, sup. 1, p. 1-51, 2010. 
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adesão do usuário ao tratamento prescrito. Para a doença cardiovascular, outros fatores de 

risco são considerados principais: história familiar de doença arterial coronariana (DAC) 

prematura, homem maior de 45 anos e mulher maior de 55 anos, tabagismo, 

hipercolesterolemia, diabete melito, obesidade, gordura abdominal, sedentarismo, dieta pobre 

em frutas e vegetais, estresse psicossocial (BRASIL, 2006b). 

No Brasil, 48% das mulheres e 50% dos homens adultos encontram-se com peso 

considerado excessivo (SCHMIDT; DUNCAN, 2011). A obesidade, o tabaco e o consumo de 

álcool são os principais fatores de risco para as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) 

que, no Brasil, constituem o problema de saúde de maior magnitude e respondem por cerca de 

70% das causas de morte. Estão entre as DCNT o acidente vascular encefálico, infarto, 

hipertensão arterial, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, sendo que as doenças 

do aparelho circulatório são responsáveis por 31,3 % das causas de óbitos. As DCNT atingem 

indivíduos de todas as camadas socioeconômicas, com maior prevalência para os grupos 

vulneráveis, baixa renda e escolaridade. Além disso, contribui para o aumento da pobreza do 

indivíduo e das famílias e oneram os sistemas de saúde, visto que os gastos com essas 

doenças reduzem a disponibilidade de recursos para alimentação, moradia e educação, mesmo 

no Brasil que tem o Sistema Único de Saúde (SUS) gratuito e universal, devido aos custos 

agregados (MALTA et al., 2011). 

De acordo com Malta e colaboradores (2011), após um debate mundial sobre como 

enfrentar a DCNT, o Brasil elaborou um “plano de ações estratégicas para o enfrentamento 

das doenças crônicas não transmissíveis no Brasil, 2011-2022”, que teve a participação de 

diferentes áreas técnicas do Ministério da Saúde, instituições, secretarias e outros órgãos 

governamentais. O plano apresenta metas e diretrizes para combater e enfrentar 

principalmente os fatores de risco, como as doenças instaladas. 

A hipertensão arterial (HA) é uma condição clínica caracterizada por muitos fatores 

na elevação dos níveis pressóricos ≥ 140 e/ou 90 mmHg. Distúrbios metabólicos diversos são 

associados frequentemente a alterações funcionais e/ou estruturais de órgãos-alvo, sendo 

agravada pela presença de outros fatores de risco (FR), como dislipidemia, obesidade 

abdominal, intolerância à glicose e diabetes melito (DM). Mantém associação independente 

com eventos como morte súbita, acidente vascular encefálico (AVE), infarto agudo do 

miocárdio (IAM), insuficiência cardíaca (IC), doença arterial periférica (DAP) e doença renal 

crônica (DRC), fatal e não fatal (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

No Brasil, HA atinge 32,5 % (36 milhões) de indivíduos adultos, mais de 60 % dos 

idosos, contribuindo direta ou indiretamente para 50 % das mortes por doença cardiovascular 
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(DCV). Junto com DM, suas complicações (cardíacas, renais e AVE) têm impacto elevado na 

perda da produtividade do trabalho e da renda familiar, estimada em US$ 4,18 bilhões entre 

2006 e 2015. Em 2013 ocorreram 1.138.670 óbitos, 339.672 dos quais (29,8 %) decorrentes 

de DCV, a principal causa de morte no país (SOCIEDADE BRASILEIRA DE 

CARDIOLOGIA, 2016). 

Estratégias para prevenção do desenvolvimento da HA englobam políticas públicas 

de saúde combinadas com ações das sociedades médicas e dos meios de comunicação. O 

objetivo é estimular o diagnóstico precoce, o tratamento contínuo, o controle da PA e de FR 

associados, por meio da modificação do estilo de vida (MEV) e/ou uso regular de 

medicamentos (SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA, 2016). 

Desde a criação do departamento de atenção básica em 2006, o Ministério da Saúde 

tem publicado manuais no intuito de estabelecer diretrizes para o controle das doenças 

sensíveis à atenção primária.  

A principal relevância na identificação e controle da HAS reside na diminuição de 

suas complicações, tais como: doença cerebrovascular, doença arterial coronariana, 

insuficiência cardíaca, doença renal crônica, doença arterial periférica (BRASIL, 2006b). 

A HAS é definida como pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 mmHg e uma 

pressão arterial diastólica maior ou igual a 90 mmHg. Devem-se considerar no diagnóstico da 

HAS, além dos níveis tensionais, o risco cardiovascular global estimado pela presença dos 

fatores de risco, a presença de lesão nos órgãos-alvo e as comorbidades presentes (BRASIL, 

2006c). 

O Ministério da Saúde em outra série dos “Cadernos de Atenção Básica”, traz o 

manual dedicado a HAS que atualiza os conhecimentos e as estratégias, visando melhorar a 

capacidade da Atenção Primária para abordagem integral desse agravo. (BRASIL, 2006c). 

 

2.8 COMUNICAÇÃO EM SAÚDE 

 

A comunicação é essencial para ser humano e participa em todas as ações no 

desempenho de suas funções. O termo comunicar provém do latim comunicare e significa pôr 

em comum. Assim, a comunicação pode ser compreendida como um “modo de troca e 

percepção de mensagens enviadas e recebidas”, a partir das quais “as pessoas se entendem, 

dividem as ideias, pensamentos e propósitos” (COSTA, 2004). 

Na relação entre o profissional e o paciente, há uma necessidade de credibilidade e 

sensibilidade para o estabelecimento de uma comunicação terapêutica. Esta exige elementos 
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básicos por parte do profissional, tais como, empatia e envolvimento com o paciente, além do 

sentimento de confiança entre ambas as partes (VIEGAS, 2000). 

De acordo com Hammond e colaboradores (2003), a comunicação objetiva com os 

pacientes é decisiva para que os farmacêuticos possam influenciar no sucesso da 

farmacoterapia. Para melhor atuação, esta relação propicia o registro de informações do 

paciente, como a evolução do tratamento, problemas relacionados a medicamentos ocorridos, 

e resultados de procedimentos de saúde realizados. 

A comunicação com o paciente sobre o uso correto do medicamento e do tratamento 

é extremamente importante porque facilita a identificação de problemas relacionados aos 

medicamentos (PRM) e promove a adesão ao tratamento (BARRIS; FAUS, 2003; WHO, 

2003). 

Para Teixeira (2003), o acolhimento é uma forma de diálogo (a base do acolhimento 

é a conversação), orientado a distinguir e hierarquizar necessidades, ajudando, assim, a definir 

a trajetória ou os fluxos do paciente no sistema nacional de saúde. 

O desenvolvimento de ações educativas para orientar aos usuários sobre os 

medicamentos não são atividades exclusivas do farmacêutico; devem estar relacionadas com 

todos os profissionais da equipe de saúde. Porém, a própria natureza da formação do 

farmacêutico, somada à função de dispensar medicamentos, possibilita a este profissional a 

qualificação e a oportunidade em estar com o paciente antes que seja iniciado o seu 

tratamento (POSSAMAI; DACOREGGIO, 2007). 

A informação é a principal ferramenta do farmacêutico na orientação, o que enfatiza 

a necessidade de investir em estratégias que facilitem a comunicação (BISSON, 2007). 

Segundo Dowse e Ehlers (2005), figuras e elementos gráficos constituem uma forma 

de linguagem universal. Desta forma, recomendações como o uso de pictogramas – símbolos 

que ilustram e descrevem a informação - podem ser alternativas para facilitar a comunicação 

em saúde. O uso de pictogramas é aconselhado como meio suplementar aos meios de 

comunicação em saúde já existentes. Sua incorporação propõe uma facilidade na orientação 

farmacêutica, o que permite a possibilidade de um aumento da adesão dos pacientes e do uso 

racional de medicamentos. Os pictogramas de três organizações USP, RADAR e FIP podem 

ser utilizados. Para um melhor resultado, é necessário uniformidade de interpretação e 

treinamento junto aos usuários quanto ao entendimento desses pictogramas (MEDEIROS et 

al., 2011). 

 

2.9 EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA 
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A educação farmacêutica no Brasil vive um momento marcado por mudanças e 

consolidações importantes do atual papel do farmacêutico no contexto da sua profissão e pelo 

elevado número de cursos de farmácia oferecidos no país. Essa confirmação é acompanhada 

pelo cenário brasileiro com a atualização das diretrizes curriculares para todos os cursos de 

graduação na área da Saúde e pelos ajustes em torno do sistema de avaliação de desempenho 

da educação superior, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES 

(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA; CONSELHO 

FEDERAL DE FARMÁCIA, 2016). 

As diretrizes curriculares definiram o perfil para o egresso do Curso de Farmácia e 

essa obrigatoriedade promoveu uma situação de intensa reformulação dos planos pedagógicos 

dos cursos em grande parte do território nacional. Neste seguimento, a instituição obrigatória 

de uma Farmácia Universitária, formalizou o elo entre os problemas sociais e de saúde 

existentes entorno com a educação, mantendo o compromisso com a tríade ensino, pesquisa e 

extensão, conforme determinado na nota técnica DAES-INEP nº 008/2015 (BRASIL, 2015) e 

ratificado recentemente na resolução DCN/CNES n º 6/2017 (BRASIL, 2017). 

A Farmácia Universitária tem como finalidade principal proporcionar a 

aprendizagem correta da prática farmacêutica. No entanto, exerce uma gama de funções que 

envolve interesses de diversas partes: alunos, professores, gestores, comunidade, órgãos 

reguladores, entre outras partes interessadas. É importante salientar que cada um desses 

grupos apresenta influências de pesos diferentes sobre os processos, fazendo com que esse 

tipo de estabelecimento seja alvo de amplas e variadas expectativas em relação ao seu 

desempenho e qualidade (MORAES, 2010). 

De acordo com Saturnino (2006), uma nítida contextualização e de prática, definiu a 

instituição Farmácia Escola:  

 

“A Farmácia Escola é um estabelecimento de saúde (um laboratório) da Faculdade 

de Farmácia que serve como universo formador do farmacêutico e que deve 

proporcionar a aprendizagem correta, ‘utópica’ e transformadora da realidade da 

profissão. Deve, ainda, mostrar que é possível trabalhar com ética e responsabilidade 

(ser), com habilidade e criatividade para transformar (fazer), ‘obtendo lucro’ diante 

do mercado e confiança em seus diversos serviços frente aos usuários (conhecer).”5 

 

Recentemente, o Fórum das Farmácias Universitárias (2017), atualizou os padrões 

mínimos para a estruturação dos estabelecimentos de saúde, voltados à Educação 

Farmacêutica, que desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária e 

                                                 
5SATURNINO, L. T. M. “Farmácia Escola no Brasil: análise da situação e da possibilidade de 

melhora” In: I Encontro Nacional de Farmácias Universitárias, Rio de Janeiro, 2006. 



38 

 

confirmou a definição (FÓRUM NACIONAL DAS FARMÁCIAS UNIVERSITÁRIAS, 

2015):  

 

“Farmácia Universitária, também denominada Farmácia Escola, é um 

estabelecimento de saúde que oferece serviços farmacêuticos ao indivíduo, família e 

comunidade, de modo a contribuir para a promoção, proteção, prevenção e 

recuperação da saúde e para o uso racional de medicamentos. É um cenário de 

prática diferenciado de ensino e aprendizagem, que desenvolve atividades 

relacionadas aos medicamentos industrializados e magistrais, previsto no Projeto 

Pedagógico do Curso, com caráter formador, inovador e comprometido com a ética 

e a qualidade da educação farmacêutica. Trata-se, também, de um local de pesquisa 

e extensão, sendo obrigatório estar em conformidade com as legislações sanitária, 

profissional e trabalhista vigentes. No contexto da educação interdisciplinar, 

corresponde a um cenário que favorece a formação do farmacêutico para atuar em 

equipes multiprofissionais, participando de ações integradas aos demais níveis de 

atenção à saúde.”6 

 

O Conselho Federal de Farmácia, instituiu na Resolução nº 610/2015, as atribuições 

do farmacêutico nas farmácias universitárias, somando as necessidades dos pilares do ensino, 

da pesquisa e da prática profissional (BRASIL, 2015). 

A Farmácia Universitária da Universidade Federal Fluminense (FAU-UFF), 

inaugurada em 1996, de acordo com o regimento de sua aprovação, tem como objetivo servir 

de campo público para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, visando ao 

aperfeiçoamento acadêmico, funcionando como uma ferramenta de integração do aluno à 

prática da assistência farmacêutica. Segundo o documento, ainda visa a atribuição dessa 

finalidade específica e traz como consequências algumas obrigações para a farmácia (UFF, 

1996 e 2013): 

 

I – Prestar serviços à Universidade Federal Fluminense e a terceiros com o objetivo 

de coadjuvarem as unidades de serviço na execução prática do ensino, da pesquisa 

e extensão.  

 

II – Congregar técnicas próprias que se destinem ao desenvolvimento de programas, 

documentação e treinamento.  

 

III – Constituir fonte de receita para o desenvolvimento de suas atividades através da 

manipulação e dispensação de medicamentos alopáticos, homeopáticos, 

fitoterápicos e correlatos.  

                                                 
6BRASIL. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. 

Resolução CNE/CES nº 6 de 19 de outubro de 2017. 
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O início das atividades na FAU-UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL 

FLUMINENSE, 1996), possibilitou a viabilização de acesso da população a medicamentos 

com menor custo. Esse impacto social, a partir de 1999, com a ampliação da oferta ao público 

da variedade de especialidades farmacêuticas, propiciou um crescimento na intensidade da 

interação com a sociedade (CASTILHO et al., 2008). 

Com um estudo de utilização de medicamentos anti-hipertensivos disponibilizados 

pela FAU-UFF, foram identificados: a contribuição desta farmácia para o acesso a estes 

medicamentos; as variações deste perfil após a implementação da gratuidade de acesso com a 

Farmácia Popular; e, adicionalmente, as razões que levaram os usuários a buscar na FAU-

UFF a aquisição de seus medicamentos (CAÇÃO et al., 2015).   

Aliado ao momento importante para mais esta afirmação na profissão farmacêutica, 

evidencia-se a necessidade da estruturação do serviço de cuidados farmacêuticos, relacionado 

ao acompanhamento farmacoterapêutico dos usuários de medicamentos para a hipertensão 

arterial, em acordo ao descrito na RDC ANVISA n.º 44/2009, bem como nas Resoluções do 

CFF n.º 480/2008 e 585/2013 que regem as atribuições do farmacêutico neste seguimento. 
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

 

Estruturar a implantação do serviço de cuidados farmacêuticos na Farmácia 

Universitária da Universidade Federal Fluminense, baseado na gestão por processos. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Elaborar o mapeamento do processo de implantação do serviço de cuidados 

farmacêuticos no acompanhamento farmacoterapêutico a hipertensos que serão 

prestados aos usuários da FAU-UFF; 

• Elaborar os protocolos de orientação para o atendimento do serviço de cuidados 

farmacêuticos; 

• Desenvolver as ferramentas para auxiliar os protocolos através de formulários, 

questionários ou outro método de avaliação; 

• Desenvolver os procedimentos operacionais padrão das atividades propostas. 
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4 METODOLOGIA 

 

O presente trabalho envolveu a modelagem do processo de cuidados farmacêuticos 

na Farmácia Universitária da UFF. Para tanto, optou-se pela modelagem por processos e pelo 

uso das ferramentas Pharmacotherapy Workup (PW) e Business Process Management and 

Notation (BPMN). Foram modeladas as atividades previstas para a execução pelos alunos e 

profissionais em atuação na FAU, visando ao atendimento de usuários hipertensos, um dos 

principais grupos atendidos na unidade. 

 

4.1 DESENHO DO ESTUDO 

 

Trata-se de um estudo descritivo, que utilizou alguns componentes de pesquisa-ação, 

que visa a avaliação e resolução de problemas por meio de ações definidas por pesquisadores 

e sujeitos envolvidos com a situação sob investigação (TRIPP, 2005). Neste trabalho, a partir 

da definição do problema implantação do serviço de cuidados farmacêuticos em um 

consultório para o atendimento aos usuários da Farmácia Universitária da UFF (FAU-UFF), 

foram empregados o BPMN e a ferramenta Bizagi para o mapeamento e o redesenho dos 

processos desempenhados pela farmácia. Este modelo servirá de base para futuros 

treinamentos e para a prática na unidade.  

 

4.2 LOCAL DO ESTUDO  

 

A FAU se localiza em frente ao Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP), na 

cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro. Tem na formação de recursos humanos em 

Farmácia, através da vivência diária na assistência farmacêutica seu principal objetivo. A 

missão é “ser uma Farmácia-Escola modelo, vinculada à Faculdade de Farmácia da UFF, 

contribuindo assim para a formação de profissionais farmacêuticos de excelência, socialmente 

comprometidos com a garantia do acesso e uso racional de medicamentos” (CAÇÃO et al., 

2015).  

Como campo de construção de conhecimento para todos estudantes e docentes da 

Faculdade de Farmácia, vem se fortalecendo também como centro de pesquisa na área de 

assistência farmacêutica com ênfase em farmácia magistral, atenção farmacêutica e gestão de 

farmácias. 

A venda de produtos/medicamentos ocorre apenas com a apresentação de receituário. 

A equipe é formada por 3 farmacêuticas que atuam na área de produção de medicamentos, 1 
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técnico em farmácia que atua no controle de qualidade, 2 auxiliares de laboratório, 2 

farmacêuticos na área administrativa/ dispensação, 1 administrador, 1 técnico em farmácia e 7 

funcionários administrativos.  

Atualmente, a FAU-UFF vem iniciando o processo de atendimento farmacêutico, em   

sala reservada, sobretudo através das atividades de estágio supervisionado em cuidados 

farmacêuticos. A equipe responsável por este atendimento conta com os estudantes de 

farmácia inscritos neste estágio, além dos professores responsáveis e, eventualmente, 

farmacêuticos próprios do quadro que atuam como preceptores. 

 

4.3. ETAPAS DA ELABORAÇÃO DO MAPEAMENTO 

  

Para o desenvolvimento do mapeamento do serviço de cuidados farmacêuticos foram seguidas 

as etapas: 

• Etapa 1 - Identificação das atividades a serem desenvolvidas no escopo do cuidado 

farmacêutico aos usuários hipertensos, com receituário, atendidos na FAU-UFF, tomando 

por base o método Pharmacotherapy Workup (PW); 

• Etapa 2 - Elaboração dos fluxogramas discriminando o processo, Serviço de Cuidados 

Farmacêuticos, e seus subprocessos: recepção, demanda e agendamento; telecomunicação 

com o usuário; primeira entrevista e o acompanhamento farmacoterapêutico, bem como os 

protocolos e procedimentos operacionais padrão envolvidos nestes subprocessos. Na 

elaboração dos diversos documentos considerou-se a legislação vigente no Brasil, em 

especial a RDC ANVISA nº 44/2009 e a Lei nº 13.021/2014, bem como os resultados da 

revisão da literatura; 

• Etapa 3 - A descrição do processo, subprocessos e atividades presentes no PW baseada no 

relacionamento entre o farmacêutico e o usuário, conforme relatado anteriormente nesse 

trabalho, e dividida em três fases: avaliação, desenvolvimento de um plano de cuidado e o 

acompanhamento da evolução do usuário; 

• Etapa 4 - A modelagem por BPMN, uma notação gráfica internacional que modela os 

processos de maneira unificada e padronizada, dos subprocessos e atividades, através da 

utilização do Modelo Mapa de Processos e suas ferramentas presentes nesse tipo de 

modelo: procedimento operacional padrão, fluxograma vertical e formulários. Dessa 

forma, foram mapeados os subprocessos, além da modelagem das atividades descritas na 

etapa anterior. A partir do levantamento das seguintes informações: a definição do 

processo, o mapeamento dos subprocessos e suas atividades, foi realizada a diagramação 
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do fluxograma vertical utilizando-se o Bizagi Process Modeler v.3.2, que é um software 

de acesso livre, disponível na Internet. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 SUBPROCESSOS E ATIVIDADES DEFINIDOS PARA MAPEAMENTO E 

MODELAGEM 

 

A partir da metodologia proposta, Pharmacotherapy Workup (PW), foram 

identificadas as seguintes etapas a serem modeladas: 

 

− Recepção, demanda e agendamento do usuário 

− Telecomunicação com o usuário 

− Primeira entrevista 

− Acompanhamento farmacoterapêutico 

 

A pesquisa realizada na FAU-UFF, por observação na sequência do ambiente, da 

estrutura, do processo e na obtenção de resultados que na literatura atendem plenamente ao 

estudo do modelo de Fleming (Figura 4). Permitiu a estratificação dos subprocessos e 

atividades que envolvem o serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico a usuários com HAS, e possibilitou a construção de um modelo com a 

estrutura hierarquizada aplicável. 

 

 

Figura 3 – Modelo de Fleming 

Fonte: BITTAR, 1999. 

 

Seguindo esse ambiente de observação, os critérios de inclusão estão estruturados no 

Quadro 2. Cabe destacar que a escolha de uma atividade, acaba definindo a inclusão do 

subprocesso, ao qual ela está inserida, para o mapeamento. 



45 

 

Quadro 2 – Processo, subprocessos e atividades definidos para a estruturação do serviço de 

cuidados farmacêuticos no acompanhamento farmacoterapêutico ao usuário com HAS, 

Niterói, 2018. 

Processo Subprocesso Atividade 

S
er

v
iç

o
 d

e 
C

u
id

ad
o
s 

F
ar

m
ac

êu
ti

co
s 

 

 

Recepção, demanda e 

agendamento do usuário 

Usuário com receita médica contendo 

medicamentos para a HAS 

Convidar o usuário para participar do SCF no 

acompanhamento farmacoterapêutico 

Agendar a primeira entrevista 

Identificar a demanda: HUAP ou espontânea 

Telecomunicação  

com o usuário 

Contatar por telefone ou por mensagem de texto 

com o usuário para confirmar o agendamento 

 

 

Primeira entrevista 

Preencher o formulário de atendimento do serviço 

de cuidados farmacêuticos 

Preencher o formulário de adesão ao tratamento 

Medir a pressão arterial do usuário 

Preencher o cartão de consulta  

com o agendamento de retorno 

 

 

 

Acompanhamento 

farmacoterapêutico 

Preencher o formulário de atendimento do serviço 

de cuidados farmacêuticos 

Preencher o formulário de adesão ao tratamento 

Medir a pressão arterial 

Identificar problemas relacionados aos 

medicamentos (PRM) 

Preencher o campo aberto PRM e  

intervenções FARMIS 

 

Assim, foram definidos 4 subprocessos e 12atividades para serem modeladas com o 

auxílio da utilização da ferramenta BPMN. 

Com esse resultado foi possível dar início a Modelagem por BPMN dos 

subprocessos e atividades, utilizando o Modelo Mapa de Processos e as ferramentas presentes 

nesse tipo de modelo (Procedimento operacional padrão, Fluxograma Vertical e Formulários). 
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5.2 MAPEAMENTO DOS SUBPROCESSOS E ATIVIDADES 

 

Com as informações presentes no Quadro 2, o mapeamento dos subprocessos e 

atividades elegíveis foi organizado a partir da aplicação da denotação gráfica intuitiva do 

software Bizagi (BIZAGI, 2018). 

Esse método auxiliou a visualização dos principais subprocessos, atividades e seus 

desmembramentos a serem modelados, facilitando a produção e estruturação do modelo, 

conforme demonstrado, nas Figuras 4 a 8. 

 

 
Figura 4 – Subprocessos elegíveis para o mapeamento, Niterói, 2018 

 

 
Figura 5 – Mapeamento do subprocesso “Recepção, demanda e agendamento do usuário”, 

Niterói, 2018 
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Figura 6 – Mapeamento do subprocesso “Telecomunicação com o usuário”, Niterói, 2018 

 

Figura 7 – Mapeamento do subprocesso “Primeira entrevista”, Niterói, 2018 
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Figura 8 – Mapeamento do subprocesso “Acompanhamento farmacoterapêutico”, Niterói, 

2018 

 

5.3 MODELAGEM DAS ATIVIDADES 

 

A documentação de processos é uma importante etapa dentro da construção do 

modelo por Business Process Management Notation. O próprio termo Notation, de tradução 

“Registro” ou “Notação” para a Língua Portuguesa extrapola os limites direcionados somente 

para esses entendimentos. 

A compreensão de uma “Notação”, no contexto da gestão por processos, serve como 

veículo de informações extremamente necessário à compreensão na execução dos processos 

de forma geral, pois contempla inúmeras ferramentas de apoio. 

Alguns exemplos são: a descrição da atividade em forma de documento, a utilização 

de Planilhas para o registro de dados, além do suporte de Fluxogramas e Formulários. 

O conjunto da aplicação dessas ferramentas foi fator intrínseco, de suma importância, 

para garantir o direcionamento da elaboração da modelagem das atividades elegíveis 

presentes no modelo proposto. 

 

5.3.1 Recepção, demanda e agendamento do usuário 

 

Quadro 3 –Procedimento operacional padrão proposto para as atividades de recepção e 

agendamento do usuário 
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Garantia 

da 

Qualidade 

RECEPÇÃO, IDENTIFICAÇÃO DA DEMANDA 

E AGENDAMENTO DO USUÁRIO 

POP 1 

1. OBJETIVO 

Orientar e padronizar as condutas no momento da recepção, identificação da demanda e 

agendamento dos usuários do Serviço de Cuidados Farmacêuticos da FAU. 

 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Recepção da Farmácia Universitária (FAU) - UFF. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1. NORMATIVA  

BRASIL. Lei n.º 13.021, de 8 de agosto de 2014.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada - 

RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 492, de 26 de novembro de 2008 e 

atualizações.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 585, de 29 de agosto de 2013. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 596, de 21 de fevereiro de 2014. 

 

4. CONCEITOS  

Staff: Conjunto de pessoas que compõem o quadro de colaboradores da Farmácia 

Universitária treinados ou estagiários do Curso de Farmácia da UFF sob a supervisão 

destes colaboradores.  

 

5. PROCEDIMENTOS  

- Os usuários poderão chegar à recepção da FAU, por demanda espontânea, com receituário 

médico contendo medicamentos para o tratamento da hipertensão arterial ou com 

encaminhamento de profissionais do HUAP; 

- Convidar o usuário para participar do serviço de cuidados farmacêuticos no 

acompanhamento farmacoterapêutico, e quando este aceitar, agendar o atendimento com a 
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identificação da origem em agenda própria do serviço;  

- Registrar se o agendamento é referente ao acompanhamento farmacoterapêutico de 

primeira vez ou de retorno; 

- O limite diário será de até três usuários agendados para o acompanhamento 

farmacoterapêutico; 

-  O horário do atendimento será de 14 h às 16 h de terça à quinta, sendo o último horário 

para agendamento às 15 h;  

- O agendamento para a primeira entrevista, sempre que possível, conciliar com a vinda do 

usuário a alguma consulta médica, exames, aquisição de medicamentos, etc.;  

- Registrar com o nome completo e telefone para contato do usuário em agenda própria do 

serviço;   

- Perguntar se a equipe pode entrar em contato com o usuário através daquele número e se 

autoriza deixar recado caso não seja encontrado.  Registrar a resposta junto ao 

agendamento; 

- Preencher e entregar ao usuário o cartão de consulta do acompanhamento 

farmacoterapêutico com a data agendada;  

- Fazer e reter uma cópia da prescrição médica atual do usuário para posterior consulta; 

- Arquivá-la em pasta física identificada com “Prescrições médicas de usuários 

agendados”; 

-  Despedir-se do usuário;  

- O calendário de atendimento deverá ser atualizado a cada novo agendamento;  

- Para a confirmação do atendimento, seguir as orientações do POP 2 -Telecomunicação 

com o usuário.  

6. RESPONSABILIDADE  

Farmacêuticos, colaboradores da recepção da FAU e estagiários do Curso de Farmácia da 

UFF. 
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Figura 9 – Fluxograma da atividade referente ao POP 1 

 

 

5.3.2 Telecomunicação com o usuário 

 

Quadro 4 – Procedimento operacional padrão – Telecomunicação com o usuário 

 

Garantia 

da 

Qualidade 

TELECOMUNICAÇÃO COM O USUÁRIO 
POP 2 

 

1. OBJETIVO  

Orientar e padronizar as condutas do contato telefônico ou por mensagem de texto com os 

usuários agendados no Serviço de Cuidados Farmacêuticos da FAU. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO  

Consultório Farmacêutico da FAU – UFF. 

 

3. REFERÊNCIAS  

3.1. NORMATIVAS  

BRASIL. Lei n.º 13.021, de 8 de agosto de 2014.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 492, de 26 de novembro de 2008 e 

atualizações.  
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BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 585, de 29 de agosto de 2013.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 596, de 21 de fevereiro de 2014. 

 

3.2. BIBLIOGRÁFICAS  

BRASIL. Cuidado farmacêutico na atenção básica. Caderno 2, 1ª ed. rev., Brasília: 

Ministério da Saúde, 2015  

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice. New 

York: McGraw-Hill, 1998.  

 

4. CONCEITOS  

Atenção farmacêutica: É um exercício no qual o profissional assume a responsabilidade 

das necessidades de um paciente em relação aos medicamentos e adquire um compromisso 

a este respeito (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 1998).  

5. PROCEDIMENTOS  

Comunicação por telefone ou mensagem de texto com os usuários agendados no Serviço 

de Cuidados Farmacêuticos para o acompanhamento farmacoterapêutico. 

 

5.1. CONFIRMAR AGENDAMENTO PRÉVIO: 

5.1.1 PARA A PRIMEIRA ENTREVISTA:  

 No início da semana, o contato telefônico ou por mensagem de texto deve seguir o 

seguinte roteiro: 

•     Identificar-se de forma cordial, verificar se o interlocutor é a pessoa com a qual se 

deseja falar ou o seu cuidador; 

• Informar o motivo do contato e confirmar se o usuário poderá comparecer ao 

atendimento do serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico na data previamente agendada pela recepção da FAU-UFF; 

• Se o usuário confirmar que pode comparecer: 

• Reiterar o dia, o horário e o local do atendimento do acompanhamento 

farmacoterapêutico;  

• Solicitar ao usuário que traga todos os medicamentos prescritos e não prescritos, os 

receituários médicos, plantas medicinais, chás e suplementos que tem hábito de 

consumir; 

• Se o usuário informar que NÃO poderá comparecer: vide instruções para 
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REAGENDAR. 

• Finalizar a comunicação agradecendo e despedindo-se de forma cordial. 

 

5.1.2 PARA A CONSULTA DE RETORNO 

No início da semana, o contato telefônico ou por mensagem de texto deve seguir o seguinte 

roteiro: 

• Identificar-se de forma cordial, verificar se o interlocutor é a pessoa com a qual se 

deseja falar ou o seu cuidador;  

• Informar o motivo do contato e confirmar se o usuário poderá comparecer ao 

atendimento do serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico na data previamente agendada pela recepção da FAU-UFF; 

• Se o usuário confirmar que pode comparecer: 

• Reiterar o dia, o horário e o local do atendimento do acompanhamento 

farmacoterapêutico;  

• Solicitar ao usuário que traga todos os medicamentos prescritos e não prescritos, os 

receituários médicos, plantas medicinais, chás e suplementos que tem hábito de 

consumir; 

• Se o usuário informar que NÃO poderá comparecer: vide instruções para 

REAGENDAR. 

• Solicitar ao usuário que traga o formulário de explicação da prescrição/lembrete caso 

tenha sido fornecido no atendimento anterior; 

• Agradecer e despedir-se do usuário. 

5.3. REAGENDAR USUÁRIOS FALTOSOS (PRIMEIRA VEZ OU RETORNO)  

• Cumprimentar e apresentar-se ao usuário; 

• Informar ao usuário o motivo do contato e agendar nova data para o atendimento do 

acompanhamento farmacoterapêutico na FAU e enfatizar o seu propósito;  

• Agendar uma nova data, horário e local do serviço de cuidados farmacêuticos no 

acompanhamento farmacoterapêutico em conformidade com a disponibilidade do 

usuário e do serviço; 

• Solicitar ao usuário que traga todos os medicamentos prescritos e não prescritos, os 

receituários médicos, plantas medicinais, chás e suplementos que tem hábito de 

consumir; 

• Informar ao usuário de retorno que deverá trazer o formulário de orientação 



54 

 

farmacêutica, explicação da prescrição/lembrete caso tenha sido fornecido no 

atendimento anterior;  

• Agradecer e despedir-se do usuário.     

 

6. RESPONSABILIDADE  

Farmacêuticos, colaboradores da recepção da FAU e estagiários do Curso de Farmácia da 

UFF. 

 

 

 
Figura 10 – Fluxograma da atividade referente ao POP 2, Niterói, 2018 

 

 

5.3.3 Procedimento operacional padrão – Primeira entrevista 

 

Quadro 5 – Procedimento operacional padrão – Primeira entrevista  
 

 

Garantia 

da 

Qualidade 

PRIMEIRA ENTREVISTA E CONSULTAS DE RETORNO PARA O  

ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

POP 3 

1. OBJETIVO 

Orientar e padronizar a realização da primeira entrevista, consultas de retorno e seu registro 

no formulário de atendimento do serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO  
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Consultório Farmacêutico da Farmácia Universitária (FAU) – UFF. 

 

3. REFERÊNCIAS  

3.1. NORMATIVAS  

BRASIL. Lei n.º 13.021, de 8 de agosto de 2014.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 492, de 26 de novembro de 2008 e 

atualizações. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 555, de 30 de novembro de 2011. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 568, de 6 de dezembro de 2012.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 585, de 29 de agosto de 2013.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 596, de 21 de fevereiro de 2014.  

 

3.2. BIBLIOGRÁFICAS  

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice. New 

York: McGraw-Hill, 1998.  

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice: The 

Clinician’s Guide. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.  

IVAMA, Adriana M.; NOBLAT, Lucia; CASTRO, Mauro S.; OLIVEIRA, Naira V.B.V.; 

JARAMILLO, Nelly M.; RECH, Norberto. Consenso brasileiro de atenção farmacêutica: 

proposta. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 24 p.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adherence to long-term therapies. Evidence for 

action. Geneva: WHO; 2003. 

4. CONCEITOS  

Atenção farmacêutica: É um exercício no qual o profissional assume a responsabilidade 

das necessidades de um paciente em relação aos medicamentos e adquire um compromisso 

a este respeito (CIPOLLE; STRAND; MORLEY, 1998).  

Acompanhamento farmacoterapêutico: É definido como prática profissional que envolve 

a responsabilidade do farmacêutico em garantir que as necessidades do usuário relacionadas 

ao medicamento sejam supridas (IVAMA et al., 2002).  

Problemas relacionados a medicamentos: Eventos indesejáveis ou risco experimentado 

pelo paciente que envolve ou suspeita-se de envolver a terapia medicamentosa e que o inibe 
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ou o atrasa de alcançar o objetivo terapêutico desejado. (Cipolle, Strand e Morley, 2004). 

Intervenção farmacêutica: É um aspecto do acompanhamento farmacoterapêutico, 

planejado e documentado, que é realizado pelo profissional junto ao paciente visando a 

prevenção e resolução de um problema que interfira na farmacoterapia (IVAMA et al., 

2002).  

Adesão terapêutica: A medida em que o comportamento do paciente - tomar o 

medicamento, seguir uma dieta, e/ou realizar mudanças no estilo de vida, coincide com as 

recomendações de um prestador de cuidados de saúde (WHO, 2003). 

5. PROCEDIMENTOS  

A seguir, são relacionadas as instruções para preenchimento do formulário de atendimento 

do serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento farmacoterapêutico. 

5.1 CHEGADA DO USUÁRIO AO SERVIÇO DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS 

➢ O farmacêutico deverá identificar sua demanda no formulário de atendimento do 

serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento farmacoterapêutico e seguir o 

passo-a-passo descrito:  

• Cumprimentar e apresentar-se ao usuário;  

• Informar que o objetivo do acompanhamento farmacoterapêutico é avaliar os 

medicamentos utilizados, verificar a existência de dúvidas quanto ao uso, se está 

ocorrendo algum tipo de problema, se há algum incômodo ocasionado pelos mesmos e 

se há necessidade de algum tipo de ajuste na terapia medicamentosa;   

• Confirmar o interesse do usuário em participar do serviço de cuidados farmacêuticos no 

acompanhamento farmacoterapêutico e seguir com a primeira entrevista. 

 

5.2. PRIMEIRA ENTREVISTA  

Preencher no formulário de atendimento do serviço de cuidados farmacêuticos no 

acompanhamento farmacoterapêutico – apêndice 5, vide p. 89: 

5.2.1. Dados gerais do usuário  

➢ Preencher o horário de início do atendimento e procedência; 

➢ Arguir o usuário sobre os tópicos referentes aos dados gerais;  

➢ Preencher os campos com informações obtidas através de relato do usuário. 

 

5.2.2. História clínica 

➢ Arguir o paciente sobre os tópicos referentes à sua história clínica; 

➢ Preencher os campos com informações obtidas através do relato do usuário. 
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5.2.3. História social  

➢ Arguir o usuário sobre os tópicos referentes à sua história social; 

➢ Preencher os campos com informações obtidas através do relato do usuário.  

5.2.4. Farmacoterapia atual: medicamentos prescritos e não prescritos em uso 

➢ Preencher o campo com informações contidas na prescrição médica mais recente; 

➢ Arguir o usuário quanto ao uso de medicamentos não prescritos e preencher o 

campo “outros medicamentos em uso” de acordo com o relato do usuário. 

➢ Para fins de arquivamento, anexar também a cópia da prescrição feita no 

agendamento.  

 

5.2.5. Avaliação da adesão -questionário de Culig de quinze perguntas – apêndice 4, 

vide p. 88: 

➢ Realizar cada uma das quinze perguntas do questionário de Culig; 

➢ Selecionar sim ou não; 

➢ No final preencher com a pontuação de acordo com a resposta. 

 

6. RESPONSABILIDADE  

Farmacêuticos da FAU, professores da disciplina de estágio e alunos estagiários do Curso 

de Farmácia da UFF. 

 

Figura 11 – Fluxograma da atividade POP 3, Niterói, 2018 
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5.3.4 Procedimento operacional padrão – Acompanhamento farmacoterapêutico 

 

Quadro 6 – Procedimento operacional padrão – Acompanhamento farmacoterapêutico 

 

Garantia 

da 

Qualidade 

 ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 
POP 4 

 

1. OBJETIVO 

Orientar e padronizar a conduta do acompanhamento farmacoterapêutico e seu registro no 

formulário de atendimento do serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Consultório Farmacêutico da FAU - UFF. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1. NORMATIVAS 

BRASIL. Lei n.º 13.021, de 8 de agosto de 2014. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 492, de 26 de novembro de 2008 e 

atualizações.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 555, de 30 de novembro de 2011.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 568, de 6 de dezembro de 2012.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 585, de 29 de agosto de 2013.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 596, de 21 de fevereiro de 2014. 

 

3.2 BIBLIOGRÁFICAS 

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice. New 

York: McGraw-Hill, 1998.  

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice: The 

Clinician’s Guide. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.  

IVAMA, Adriana M.; NOBLAT, Lucia; CASTRO, Mauro S.; OLIVEIRA, Naira V.B.V.; 
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JARAMILLO, Nelly M.; RECH, Norberto. Consenso brasileiro de atenção farmacêutica: 

proposta. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 24 p.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adherence to long-term therapies. Evidence for 

action. Geneva: WHO; 2003. 

 

4. CONCEITOS  

Atenção farmacêutica: É um exercício no qual o profissional assume a responsabilidade das 

necessidades de um paciente em relação aos medicamentos e adquire um compromisso a este 

respeito (CIPOLLE, STRAND E MORLEY, 1998).  

Acompanhamento farmacoterapêutico: É definido como prática profissional que envolve a 

responsabilidade do farmacêutico em garantir que as necessidades do usuário relacionadas ao 

medicamento sejam supridas (IVAMA et al., 2002). 

Problemas relacionados a medicamentos: Eventos indesejáveis ou risco experimentado 

pelo paciente que envolve ou suspeita-se de envolver a terapia medicamentosa e que o inibe 

ou o atrasa de alcançar o objetivo terapêutico desejado. (CIPOLLE, STRAND E MORLEY, 

2004). 

Intervenção farmacêutica: É um aspecto do acompanhamento farmacoterapêutico, 

planejado e documentado, que é realizado pelo profissional junto ao paciente visando a 

prevenção e resolução de um problema que interfira na farmacoterapia (IVAMA et al. 2002).  

Adesão terapêutica: A medida em que o comportamento do paciente - tomar o medicamento, 

seguir uma dieta, e/ou realizar mudanças no estilo de vida, coincide com as recomendações de 

um prestador de cuidados de saúde (WHO, 2003). 

 

5. PROCEDIMENTOS  

5.1. FLUXO DO ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

- O acompanhamento farmacoterapêutico será realizado após a primeira entrevista, em data 

previamente agendada e seguirá a sequência conforme descrito no diagrama abaixo: 
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5.2. ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO  

O acompanhamento farmacoterapêutico será realizado após agendamento prévio, o 

acolhimento do usuário e a primeira entrevista.  

5.2.1. Principais condutas  

➢ Com a chegada do usuário ao Serviço de Cuidados Farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico, o farmacêutico deverá:  

• Cumprimentar e apresentar-se ao usuário;  

• Identificar sua demanda no formulário do atendimento; 

• Informar que o objetivo do acompanhamento farmacoterapêutico é avaliar os 

medicamentos utilizados, verificar a existência de dúvidas quanto ao uso, se está ocorrendo 

algum tipo de problema, se há algum incômodo ocasionado pelos mesmos e se há 

necessidade de algum tipo de ajuste na terapia medicamentosa;   

➢ Durante o atendimento, solicitar ao usuário que exponha suas questões relacionadas à 

saúde e aos medicamentos que utiliza;  

➢ Perguntar ao usuário sobre as suas necessidades e expectativas em relação ao atendimento 

do acompanhamento farmacoterapêutico;  

➢ Avaliar o conhecimento do usuário, através de perguntas sobre os medicamentos 

prescritos: 

.     Dose;  

.     Posologia;  

.     Duração do tratamento; 

➢ Verificar a adesão do usuário ao tratamento medicamentoso:  

.     Conferir as respostas do questionário Culig realizado na primeira entrevista; 

.     Buscar outros relatos sobre problemas na adesão;  

Idenficação do 
usuário

Registro da 
farmacoterapia 

atual

Identificação de 
PRM

Elaboração do 
plano de cuidado

Término do 
atendimento/ 

agendamento de 
retorno do usuário
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.    Orientar ao usuário sobre a importância da adesão para melhoria nos desfechos em saúde;  

➢ Avaliar como são realizados o armazenamento e o descarte dos medicamentos, orientá-lo 

sobre a forma adequada de fazer;      

➢ Perguntar sobre possíveis queixas do usuário e avaliar se existe relação com algum dos 

medicamentos em uso pelo mesmo;  

➢ Buscar identificar, por meio de relatos do usuário possíveis problemas relacionados aos 

medicamentos (PRM);  

➢ Sugerir intervenções farmacêuticas, através de negociação e participação do usuário na 

tomada da decisão;  

➢ Atentar às questões de conforto e de privacidade do usuário;  

➢ Demonstrar empatia;  

➢ Evitar interromper a fala do usuário;  

➢ Evitar jargões e termos técnicos.     

5.2.2. Dados de identificação do usuário  

➢ Preencher o campo de identificação do usuário. 

5.2.3. Farmacoterapia atual  

➢ Preencher o campo da farmacoterapia atual; 

➢ Arguir o usuário quanto ao uso de medicamentos não prescritos; 

➢ Preencher o campo “outros medicamentos em uso” de acordo com o relato do usuário; 

➢ Para fins de arquivamento, tirar uma foto ou cópia da prescrição: 

.     No caso da foto, passar a mesma para o computador e imprimi-la.  

5.2.4. PRM e intervenções farmacêuticas 

➢ Executar as condutas recomendadas no item 5.2.1. que servirão para auxiliar na 

identificação dos PRM;  

➢ Consultar as orientações constantes no POP 6 - Identificação de PRM e intervenção 

farmacêutica – Vide APÊNDICE 3, p. 84; 

➢ Preencher o campo aberto “PRM e Intervenções “com as informações que julgar 

importantes – Vide ANEXO 2, p. 93. 

5.2.5. Resumo do atendimento e registro de intervenções 

➢ O registro do resumo do atendimento deverá ser realizado com informações sucintas sobre 

as necessidades identificadas do usuário (indicação, efetividade, segurança e adesão); 

➢ Anotar no campo “PRM” o número referente ao tipo de PRM identificado, conforme o 
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quadro existente no formulário do acompanhamento farmacêutico;  

➢ O registro da intervenção realizada pelo método FARMIS deverá ser relacionada ao 

número de PRM identificado; 

➢ Para auxiliar na descrição do objetivo da intervenção, consultar a tabela constante no 

formulário do atendimento do serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico; 

➢ O campo da “Avaliação” deverá ser preenchido no atendimento de retorno:  

.   Preencher a data do retorno;  

➢ Avaliar se a intervenção foi efetiva e seguida pelo usuário;  

➢  Registrar o resultado da intervenção realizada; 

➢ O registro do campo referente à “Intervenções farmacêuticas- FARMIS” e 

“Planejamento de intervenções farmacêuticas- FARMIS futuras” deverá ser realizado de 

acordo com a intervenção realizada e por realizar. 

 

5.3. ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO – CONSULTAS DE 

RETORNO 

➢ Durante a consulta de retorno deverão ser preenchidos os tópicos acima listados com 

as informações atualizadas do usuário; 

➢ Verificar a existência de novos PRM; 

➢ Verificar os resultados das intervenções realizadas no atendimento anterior: 

.  Questionar se o usuário seguiu as orientações fornecidas; 

.  Evitar perguntas em que a resposta seja “sim” ou “não”; 

.  Deixar que o usuário relate sua experiência com a farmacoterapia após as intervenções; 

➢ Verificar se o objetivo da intervenção foi atingido. 

 

6. RESPONSABILIDADE  

Farmacêuticos da FAU, professores da disciplina de estágio e estagiários do Curso de 

Farmácia da UFF. 

 



63 

 

Figura 12 – Fluxograma da atividade referente ao POP 4, Niterói, 2018 
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Figura 13 – Fluxograma do processo – Serviço de Cuidados Farmacêuticos, Niterói, 2018 

  



65 

 

6 DISCUSSÃO 

A metodologia proposta permitiu o mapeamento das principais atividades envolvidas 

no processo de acompanhamento farmacêutico dos pacientes hipertensos, dentro do ambiente 

da Farmácia Universitária da UFF.  A aplicação da gestão por processos neste trabalho deverá 

contribuir para que, futuramente, seja possível a implantação do serviço de cuidados 

farmacêuticos na Farmácia Universitária.  

A modelagem por processos havia sido apontada, por Meiners e colaboradores 

(2015), como ferramenta interessante para serviços de assistência farmacêutica. Estes autores 

ressaltam a facilidade na elaboração das modelagens e na sua interpretação, o que permite que 

no momento de sua execução, serem percebidas falhas e riscos de erros do processo, que 

podem afetar, no caso de instituições de saúde, os custos dos serviços e a segurança do 

paciente.  

A resolução do CNES nº 6/2015, aponta para a necessidade de que os cursos de 

graduação em farmácia disponham de uma farmácia escola. Por outro lado, a resolução CNES 

nº 6/2017, que reorganiza o currículo e evidencia ainda mais o eixo social, e a Resolução CFF 

nº 610/2015, que define a oferta da prestação de serviços nas farmácias universitárias, 

apontam a necessidade de que as farmácias universitárias propiciem a formação para uma 

atuação mais ampla do profissional farmacêutico nas farmácias comunitárias (BRASIL, 

2015). Desta forma, o trabalho desenvolvido tem potencial contribuição para o atendimento 

desta necessidade. 

De acordo com a RDC ANVISA nº 44/2009 e a Lei nº 13.021/2014, a implantação 

do serviço de cuidados farmacêuticos, eleva a contribuição da atuação clínica e a importância 

do farmacêutico na farmácia comunitária (BRASIL, 2009; BRASIL, 2014). 

Entender o funcionamento dos processos determina como eles podem ser 

gerenciados visando à maximização do resultado. Para tanto, SEETHAMRAJU; 

MARJANOVIC (2009) destacam a necessidade de uma abordagem holística, que integre as 

pessoas, processos, sistemas e estratégias durante a atividade de modelagem dos processos. 

ADAMIDES; KARACAPILIDIS (2006) defendem a modelagem como o cerne das 

metodologias de gestão por processos (SILVA, 2017). 

O envolvimento das pessoas da organização na melhoria contínua dos processos gera 

resultados que ultrapassam a gestão da qualidade. Desenvolve valores como sensibilidade, 

respeito, humildade e comprometimento que auxiliam na diminuição da resistência a 

mudanças e promove o envolvimento com os valores organizacionais (MESSEDER, 2005). 

Campos (1998) defende que a melhoria contínua é obtida quando se consegue o 
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comprometimento de todos os envolvidos no processo. Desta forma, o trabalho desenvolvido 

representa o primeiro passo para que se garanta a padronização da ação na execução das 

atividades modeladas. No entanto, esta modelagem deverá ser periodicamente revisada, 

buscando incorporar eventuais modificações ou ajustes que se façam necessários. 

A modelagem por BPMN permite um auxílio visual que demonstra claramente como 

as entradas, saídas e tarefas de trabalho estão ligadas, além de possibilitar a definição de 

atividades-chave, visualizar onde e porque os recursos são consumidos, identificar 

oportunidades de melhoria e propor treinamento quando necessário (COHEN et al., 2012; 

PEREIRA; UNGARI; GRANDE, 2012).  

A divisão das ações no desenvolvimento da modelagem de processos é fator de suma 

importância, pela questão da reorganização das etapas que envolvem os processos. Meiners e 

colaboradores (2015) dividiram o trabalho em quatro fases: validação do mapeamento, 

mapeamento dos demais processos, treinamento dos envolvidos e implantação de ciclos de 

melhoria contínua.  

De acordo com Meiners e colaboradores (2015), a aplicação de BPMN nos processos 

de trabalho de serviços de saúde privados e públicos garante a qualidade e segurança dos 

processos, pois mesmo que tenham finalidades diferentes, os processos em ambos devem 

atender os requisitos mínimos de segurança, qualidade e produtividade. 

Neste modelo proposto, a modelagem das atividades foi também realizada em fases 

diferentes: definição das atividades, documentação das atividades e elaboração dos fluxos de 

trabalho das atividades e formulários. Porém não houve como no trabalho de Meiners e 

colaboradores (2015), as fases relacionadas a pós-elaboração do modelo. Sendo assim, 

sugere-se a avaliação de treinamento e implementação do modelo como uma continuidade 

deste trabalho. 
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7 CONCLUSÃO 

 

O trabalho apresentado pretende contribuir para a inserção de uma nova atividade na 

FAU-UFF, que é a oferta do serviço de cuidados farmacêuticos a pacientes hipertensos. A 

seleção da gestão por processos para estruturar a implantação do serviço de cuidados 

farmacêuticos, utilizando o método do PW, a ferramenta BPMN para a modelagem do 

processo e o desenho gráfico através do software Bizagi na elaboração dos fluxogramas, se 

mostrou adequada à transcrição do método de trabalho proposto a partir da observação direta 

do ambiente na FAU-UFF, possibilitando a descrição das etapas pertinentes e que deverão ser 

seguidas nesse serviço. 

Trabalhar com os conhecimentos oriundos da administração de empresas ou mesmo 

da tecnologia da informação e otimizá-los para os serviços de saúde é uma prioridade para os 

gestores na atualidade e ao mesmo tempo um desafio a ser superado, dada a pouca 

experiência que esses profissionais têm com o tema. 

A seleção da metodologia de PW aliada à descrição de BPMN para delinear o 

acompanhamento farmacoterapêutico dos usuários de medicamentos para hipertensão da 

FAU-UFF procurou evidenciar a prática clínica dos farmacêuticos. A integração destes 

profissionais com os futuros farmacêuticos na busca de resultados na adesão ao tratamento, 

possíveis intervenções farmacêuticas e melhoria na qualidade de vida dos usuários poderá 

contribuir de forma decisiva para a formação de profissionais demandados pela sociedade. Na 

orientação por processos as atividades são voltadas para criar valor para seus clientes. 

Ressalta-se que a gestão por processos é uma ação facilitadora na estruturação do serviço de 

cuidados farmacêuticos que pretende propiciar as melhorias junto aos usuários da FAU-UFF, 

internos e externos, no acompanhamento farmacoterapêutico da hipertensão. Neste contexto 

pode-se vincular os resultados atingidos, à geração de valor na farmácia, após a aplicação da 

ferramenta de gestão, uma vez que se atinge os objetivos propostos. 
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9 APÊNDICES 

 

9.1 APÊNDICE 1 – NOME, SEMÂNTICA E SINTAXE DOS SÍMBOLOS UTILIZADOS 

NOS FLUXOGRAMAS 
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Fonte: Adaptado de BARBARÁ et al., 2014. 
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9.2 APÊNDICE 2 – POP 5 – MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 

 

 

Garantia 

da 

Qualidade 

MEDIÇÃO DA PRESSÃO ARTERIAL 
POP 5 

 

1. OBJETIVO  

Orientar e padronizar a conduta na medição da pressão arterial no atendimento do serviço de 

cuidados farmacêuticos no acompanhamento farmacoterapêutico e seu registro no 

formulário de atendimento do serviço de cuidados farmacêuticos no acompanhamento 

farmacoterapêutico. 

 

2. CAMPO DE APLICAÇÃO  

Consultório Farmacêutico da FAU – UFF. 

 

3. REFERÊNCIAS  

3.1. NORMATIVAS  

BRASIL. Lei n.º 13.021, de 8 de agosto de 2014.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 492, de 26 de novembro de 2008.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 555, de 30 de novembro de 2011. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 568, de 6 de dezembro de 2012.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 585, de 29 de agosto de 2013.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 596, de 21 de fevereiro de 2014.  

 

3.2. BIBLIOGRÁFICAS  

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice. New 

York: McGraw-Hill, 1998.  

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice: The 

Clinician’s Guide. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.  

IVAMA, Adriana M.; NOBLAT, Lucia; CASTRO, Mauro S.; OLIVEIRA, Naira V.B.V.; 
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JARAMILLO, Nelly M.; RECH, Norberto. Consenso brasileiro de atenção farmacêutica: 

proposta. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 24 p.  

SOCIEDADE BRASILEIRA DE CARDIOLOGIA  7ª Diretriz Brasileira da Hipertensão 

Arterial – SBC, 2016. 

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adherence to long-term therapies. Evidence for 

action. Geneva: WHO; 2003. 

 

4. CONCEITOS  

Atenção farmacêutica: É um exercício no qual o profissional assume a responsabilidade 

das necessidades de um paciente em relação aos medicamentos e adquire um compromisso a 

este respeito (CIPOLLE, STRAND E MORLEY, 1998).  

Acompanhamento farmacoterapêutico: É definido como prática profissional que envolve 

a responsabilidade do farmacêutico em garantir que as necessidades do usuário relacionadas 

ao medicamento sejam supridas (IVAMA et al., 2002)  

Problemas relacionados a medicamentos: Eventos indesejáveis ou risco experimentado 

pelo paciente que envolve ou suspeita-se de envolver a terapia medicamentosa e que o inibe 

ou o atrasa de alcançar o objetivo terapêutico desejado. (Cipolle, Strand e Morley, 2004)  

Intervenção farmacêutica: É um aspecto do acompanhamento farmacoterapêutico, 

planejado e documentado, que é realizado pelo profissional junto ao paciente visando a 

prevenção e resolução de um problema que interfira na farmacoterapia (IVAMA et al. 

2002).  

Adesão terapêutica: A medida em que o comportamento do paciente - tomar o 

medicamento, seguir uma dieta, e/ou realizar mudanças no estilo de vida, coincide com as 

recomendações de um prestador de cuidados de saúde (WHO, 2003). 

5. PROCEDIMENTOS – conforme a 7ª Diretriz Brasileira da Hipertensão Arterial – 

Sociedade Brasileira de Cardiologia (2016). 

5.1. Preparo do usuário 

1. Explicar o procedimento ao usuário e deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos em ambiente 

calmo. Deve ser instruído a não conversar durante a medição. Possíveis dúvidas devem ser 

esclarecidas antes ou depois do procedimento.  

2. Certificar-se de que o usuário NÃO:  
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- Está com a bexiga cheia;  

- Praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos;  

- Ingeriu bebidas alcoólicas, café ou alimentos;  

- Fumou nos 30 minutos anteriores.  

3. Posicionamento:  

- O usuário deve estar sentado, com pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso 

recostado na cadeira e relaxado;  

- O braço deve estar na altura do coração, apoiado, com a palma da mão voltada para cima e 

as roupas não devem garrotear o membro.  

4. Medir a PA na posição de pé, após 3 minutos, nos diabéticos, idosos e em outras situações 

em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada. 

Etapas para a realização da medição 

1. Determinar a circunferência do braço no ponto médio entre acrômio e olécrano;  

2. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço;  

3. Colocar o manguito, sem deixar folgas, 2 a 3 cm acima da fossa cubital;  

4. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial;  

5. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mmHg o nível estimado da PAS obtido pela 

palpação*;  

8. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 mmHg por segundo)*;  

9. Determinar a PAS pela ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff) e, após, aumentar 

ligeiramente a velocidade de deflação*;  

10. Determinar a PAD no desaparecimento dos sons (fase V de Korotkoff)*;  

11. Auscultar cerca de 20 a 30 mmHg abaixo do último som para confirmar seu 

desaparecimento e depois proceder à deflação rápida e completa*;  

12. Se os batimentos persistirem até o nível zero, determinar a PAD no abafamento dos sons 

(fase IV de Korotkoff) e anotar valores da PAS/PAD/zero*;  

13. Realizar pelo menos duas medições, com intervalo em torno de um minuto. Medições 

adicionais deverão ser realizadas se as duas primeiras forem muito diferentes. Caso julgue 

adequado, considere a média das medidas;  

14. Medir a pressão em ambos os braços na primeira consulta e usar o valor do braço onde 

foi obtida a maior pressão como referência;  

15. Informar o valor de PA obtido para o usuário; e  
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16. Anotar os valores exatos sem “arredondamentos” e o braço em que a PA foi medida.  

* Itens realizados exclusivamente na técnica auscultatória.  

Reforça-se a necessidade do uso de equipamento validado e periodicamente calibrado. 

6. RESPONSABILIDADE  

Farmacêuticos da FAU, professor da disciplina de estágio e alunos estagiários do Curso de 

Farmácia da UFF. 

Fonte: Elaboração própria. 
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9.3 APÊNDICE 3 – POP 6 - IDENTIFICAÇÃO DE PRM E INTERVENÇÕES 

FARMACÊUTICAS 

 

 

Garantia 

da 

Qualidade 

IDENTIFICAÇÃO DE PRM e INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS 
POP 6 

 

1. OBJETIVO 

Orientar e padronizar a identificação de PRM, visando a realização das intervenções 

farmacêuticas e o registro no formulário de acompanhamento farmacoterapêutico. 

 

2. LOCAL DE APLICAÇÃO  

Consultório Farmacêutico da FAU - UFF. 

 

3. REFERÊNCIAS 

3.1. NORMATIVAS 

BRASIL. Lei n.º 13.021, de 8 de agosto de 2014. 

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução da Diretoria Colegiada – 

RDC nº 44, de 17 de agosto de 2009. 

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 492, de 26 de novembro de 2008 e 

atualizações.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 555, de 30 de novembro de 2011.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 568, de 6 de dezembro de 2012.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 585, de 29 de agosto de 2013.  

BRASIL. Conselho Federal de Farmácia. Resolução n.º 596, de 21 de fevereiro de 2014. 

 

3.2 BIBLIOGRÁFICAS 

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice. New 

York: McGraw-Hill, 1998.  

CIPOLLE, R. J.; STRAND, L. M.; MORLEY, P. C. Pharmaceutical Care Practice: The 

Clinician’s Guide. 2. ed. New York: McGraw-Hill, 2004.  

IVAMA, Adriana M.; NOBLAT, Lucia; CASTRO, Mauro S.; OLIVEIRA, Naira V.B.V.; 
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JARAMILLO, Nelly M.; RECH, Norberto. Consenso brasileiro de atenção farmacêutica: 

proposta. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2002. 24 p.  

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Adherence to long-term therapies. Evidence for 

action. Geneva: WHO; 2003. 

 

4. CONCEITOS  

Atenção farmacêutica: É um exercício no qual o profissional assume a responsabilidade das 

necessidades de um paciente em relação aos medicamentos e adquire um compromisso a este 

respeito (CIPOLLE, STRAND E MORLEY, 1998).  

Acompanhamento farmacoterapêutico: É definido como prática profissional que envolve a 

responsabilidade do farmacêutico em garantir que as necessidades do usuário relacionadas ao 

medicamento sejam supridas (IVAMA et al., 2002). 

Problemas relacionados a medicamentos: Eventos indesejáveis ou risco experimentado 

pelo paciente que envolve ou suspeita-se de envolver a terapia medicamentosa e que o inibe 

ou o atrasa de alcançar o objetivo terapêutico desejado. (CIPOLLE, STRAND E MORLEY, 

2004). 

Intervenção farmacêutica: É um aspecto do acompanhamento farmacoterapêutico, 

planejado e documentado, que é realizado pelo profissional junto ao paciente visando a 

prevenção e resolução de um problema que interfira na farmacoterapia (IVAMA et al. 2002).  

Adesão terapêutica: A medida em que o comportamento do paciente - tomar o 

medicamento, seguir uma dieta, e/ou realizar mudanças no estilo de vida, coincide com as 

recomendações de um prestador de cuidados de saúde (WHO, 2003). 

 

5. PROCEDIMENTOS  

5.1. IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS RELACIONADOS A MEDICAMENTOS 

(PRM): 

- Durante a consulta, devem-se revisar todos os medicamentos em uso pelo usuário, tanto os 

prescritos como os não prescritos.  

- Para cada um dos medicamentos em uso deve-se verificar se:  

➢ Existe condição clínica que requeira a farmacoterapia (indicação);  

➢ O medicamento é indicado para tratar ou prevenir o problema de saúde do usuário 

(indicação);  

➢ Se não: o medicamento é desnecessário. PRM identificado!  
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➢ O regime posológico (dose, via de administração, frequência e duração) está de 

acordo com a recomendação da literatura; 

➢ Se não: entrar em contato com o prescritor através de formulário próprio e sugerir a 

alteração; 

➢ Verificar se existem problemas de saúde não tratados; 

➢ Se sim: existe a necessidade do medicamento. PRM identificado! 

➢ O medicamento está causando algum tipo de reação adversa (segurança); 

➢ Se sim: o medicamento não é seguro. PRM identificado! 

➢ Questionar o usuário sobre como a reação adversa se manifesta; 

➢ Verificar se existem relatos sobre a correlação entre a reação apresentada e o 

medicamento em uso; 

➢ Verificar se a dose está dentro dos limites recomendados (segurança); 

➢ Se não: o medicamento é seguro. 

➢ O medicamento está gerando a resposta terapêutica esperada (efetividade); 

➢ Se não: o medicamento é inefetivo ou a dose é baixa. Verificar a dose. PRM 

identificado! 

➢ O usuário é aderente (adesão); 

➢ Se não: verificar possíveis causas para não adesão. PRM identificado! 

 

5.2. INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS 

➢ O tipo de intervenção está intimamente relacionado ao PRM detectado. 

➢ Quando detectado uso de medicamento desnecessário: 

➢ Realizar contato com o médico através de formulário próprio para sugerir a retirada 

do medicamento ou alteração do regime terapêutico; 

➢ Quando detectado a necessidade de se iniciar uma nova terapia medicamentosa: 

 .     Realizar contato com o médico através de formulário próprio para sugerir o início de 

uma nova farmacoterapia ou alteração do regime terapêutico; 

➢ Quando identificada a inefetividade do medicamento, realizar contato com o médico 

para: 

       .    Trocar o medicamento ou a forma farmacêutica; 

       .    Iniciar um medicamento que resulte em sinergismo de efeito; 

       .    Orientar o paciente sobre o processo adequado de uso; 

      .  Realizar o manejo da interação medicamentosa através do escalonamento de horários 
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(quando couber), suspender ou substituir (via médico) o produto que está interagindo; 

➢ Quando identificado que o regime posológico não está de acordo com o 

recomendado: 

.     Realizar contato com o médico, formulário próprio, e sugerir a alteração o regime 

terapêutico (dose, intervalo posológico ou duração do tratamento); 

➢ Quando verificada baixa adesão medicamentosa:   

 .    Orientar o paciente sobre o processo adequado de uso; 

 .   Educar o usuário acerca de sua condição de saúde e do tratamento através de 

aconselhamento verbal e escrito por meio de folhetos;  

 .  Oferecer recurso para evitar o esquecimento sobre a medicação através do formulário 

“orientação farmacêutica”; 

 .    Ajustar o regime terapêutico ao cotidiano do usuário;  

 .  Realizar contato com o médico através de formulário próprio para sugerir a 

simplificação do regime terapêutico;  

 .  Orientar o usuário sobre as formas de acesso ao medicamento (posto de saúde, clínica 

da família, programa “aqui tem farmácia popular”, drogarias, etc.);  

➢ Em todas as situações deve-se realizar um aconselhamento individualizado;  

➢ Ao orientar o usuário, realizar o ajuste do regime terapêutico ao seu cotidiano ou realizar 

manejo da interação medicamentosa (escalonar horários) e sempre envolvê-lo na tomada 

de decisão;  

➢ Ao executar a intervenção deve-se estabelecer um objetivo terapêutico a ser alcançado 

para posterior avaliação;  

➢ Marcar, ao final da consulta farmacêutica, o retorno do usuário para que sejam avaliados 

os resultados das intervenções e a existência de novos PRM.  

 

6. ANEXOS 

-ANEXO 1: CLASSIFICAÇÃO DAS NECESSIDADES E PROBLEMAS 

RELACIONADOS A MEDICAMENTOS (PRM) - Vide p. 92 e Quadro 1, p. 31; 

-ANEXO 2: QUADRO DE INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS – FARMIS – Vide p. 

93. 

7. RESPONSABILIDADE  

Farmacêuticos da FAU, professores da disciplina de estágio e estagiários do Curso de 

Farmácia da UFF. 

Fonte: Elaboração própria.  
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9.4 APÊNDICE 4:  – FORMULÁRIO DE ADESÃO AO TRATAMENTO 

 

 

Fonte: Adaptado de Camuzi, 2015. 
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9.5 APÊNDICE 5 – FORMULÁRIO DE 1ª ENTREVISTA E ACOMPANHAMENTO 

FARMACOTERAPÊUTICO 

 

Fonte: Adaptado do modelo do Ministério da Saúde – Cuidado Farmacêutico na Atenção 

Básica, Brasil, 2015.  

Serviços Farmacêuticos

 Atendimento e 

                Acompanhamento Farmacoterapêutico

Usuário:                                                                                                                Data: ___/___/___    Hora: ______h                       Nº: ______

Contato:                                                                                                                     Procedência: _____demanda espontânea        _____encaminhamento do HUAP

Problema de saúde- preencher 1 para principal, 2 em diante para comorbidades:

(  ) HAS  (  ) Diabetes(  ) Dislipidemia   (  ) Obesidade (IMC ≥ 30) (  ) Outro: ________________________

Idade: _____anos    Gênero:  (M)   (F)   Peso: ____  kg   Altura: _____m  PA:____x____mmHg

Com quem mora? _________________________________________________________

Limitações:(  ) Nenhuma  (  ) Locomoção  (  ) Fala  (  ) Visão  (  ) Audição   (  ) Outras : ______

Autonomia na gestão dos medicamentos:

(  ) Toma medicamentos sem assistência   (  ) Necessita de lembretes ou assistência

(  ) Incapaz de tomar sozinho (a)

Tem cuidador?(  ) Não  (  ) Sim  Nome:_____________________________________

 Parentesco: _____________Contato: _____________

Locais de armazenamento dos medicamentos em casa: ________________________________________________________________________

Bebidas alcoólicas:(  ) Não   (  ) Sim  Qual(is)? _______________________________

Quantidade ingerida: _________ Frequência de uso: _________ Tempo de uso: ________

Tabaco (cigarro, charuto, cachimbo):  (  ) Não  (  ) Fumava, mas parou há__________

(  ) Sim  Qual(is)? ________________ Quantidade/dia: ___________ Anos de uso:_______ Anos/maço: _________ 

Exercício físico:(  ) Não  (  ) Sim  Tipo de atividade: ___________________________

Duração: _________ Frequência: ___________ Sente algum incômodo? ______________

Hábitos alimentares- restrições, consumo de água e de alimentos

Rotina (horários e observações importantes

Acorda Café Lanche Almoço Lanche Jantar Dormir

             

             

             

             

             

             

             

Acesso aos medicamentos:

Setor público

           (  ) Unidades de saúde                                          Dificuldades de acesso: (  ) Não  (  ) Sim:                             

           (  ) Farmácia Universitária -UFF                             ____________________________________

           (  ) Farmácia especial/ambulatorial                    ____________________________________

Setor privado

           (  ) Farmácias privadas                                                   Quanto gasta com medicamentos mensalmente?              

           (  ) Farmácias magistrais                                       _______________________________________                              _______________________________________

           (  ) Programa “Aqui tem Farmácia Popular”          ____________________________________________

Farmacoterapia atual

Medicamento
Posologia 

prescrita

Origem da 

prescrição

Posologia 

utilizada
Tempo de uso Como funciona?*

Café Almoço Lanche Jantar

A D A D A D A D

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

A: 30 - 60 min antes da refeição; D: durante ou logo após a refeição.

* Como esse medicamento funciona para o sr. (a)? 1= Bem; 2= Regular; 3= Não funciona bem; 4= Não sei

Intervenções farmacêuticas-FARMIS realizadas em _____/_____/______:

Necessidades Farmacoterapêuticas        Categorias de PRM

INDICAÇÃO                                                       1. Medicamento desnecessário

                                                                               2. Necessita medicamento adicional

Planejamento de intervenções farmacêuticas-FARMIS futuras: EFETIVIDADE                                                    3. Medicamento não efetivo

                                                                               4. Dose baixa

SEGURANÇA                                                      5. Reação adversa a medicamento

                                                                               6. Dose alta

ADESÃO                                                             7. Não adere ao tratamento

Fonte: Adaptado de Cipolle, Strand & Morley, 2004.
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9.6 APÊNDICE 6: – FORMULÁRIO DE ORIENTAÇÃO FARMACÊUTICA 

 

UFF – FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA 

Rua Marquês do Paraná, 282 – Centro – Niterói – RJ 

Telefone: (21) 2629-9447 – e-mail:  consultafauuff@gmail.com 

 

Orientação como utilizar os medicamentos de acordo com a prescrição 

Usuário: ________________________________________________________________ 

 

Medicamento Manhã Tarde Noite Atenção 

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

 
 
 
 

    

                                                                                     Niterói,     

                                                                                     Farmacêutico (a) responsável - CRF-RJ 

Fonte: Adaptado de Camuzi, 2015; Camuzi, 2017.  
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9.7 APÊNDICE 7 – CARTÃO DE MARCAÇÃO DE CONSULTA 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

  

UFF-FARMÁCIA UNIVERSITÁRIA 

Rua Marquês do Paraná ,  282  
Centro –  N i te ró i  –  RJ  
Te le fone:   2629 -9447  
Ema i l :  c o n s u l t a f auu f f@gm a i l . c om  
 

Próxima marcação:    /   /         h  

C a s o  t e n h a  a l g u m  i m p r e v i s t o  e  n ã o  p o s s a  v i r ,  p e d i m o s  a  g e n t i l e z a  
d e  c o m u n i c a r  a s s i m  q u e  p o s s í v e l .   
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10 ANEXOS 

 

10.1 ANEXO 1 – CLASSIFICAÇÃO DE PRM SEGUNDO CIPOLLE, STRAND E 

MORLEY 

 

 

Fonte: Adaptado de Cipolle, Strand & Morley, 2004 

 

  

Necessidades Farmacoterapêuticas                   Categorias de PRM 

INDICAÇÃO                                                     1. Medicamento desnecessário 

                                                                            2. Necessita medicamento adicional 

EFETIVIDADE                                                  3. Medicamento não efetivo 

                                                                            4. Dose baixa 

SEGURANÇA                                                    5. Reação adversa a medicamento 

                                                                            6. Dose alta 

ADESÃO                                                            7. Não adere ao tratamento 
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10.2 ANEXO 2 – INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA – FARMIS. DESCRIÇÃO DAS 

INTERVENÇÕES FARMIS E COMO EXECUTÁ-LAS. 

 

Intervenção farmacêutica Execução 

F Formulário de Orientação Farmacêutica 

Preencher o formulário de orientação 

farmacêutica com os medicamentos para HAS, 

utilizar texto e pictogramas, explicar a 

prescrição ao usuário pelo formulário e 

solicitar que ele repita. Se houver dúvidas, 

esclarecer. Entregar o formulário ao usuário. 

A Acompanhamento Telefônico 

Telefonar para o usuário na semana seguinte à 

consulta para saber como está o uso com os 

medicamentos, checar dúvidas e reforçar as 

orientações necessárias. 

R Redução de custos 

Para o caso de haver medicamentos prescritos 

para HAS não fornecidos pelo Programa Aqui 

Tem Farmácia Popular, sugerir ao prescritor a 

substituição por: 
. um medicamento contemplado no Programa 

ATFP; 
. outro, mais acessível, genérico ou similar. 

M Melhorar a memória 

Preparar cartão/imã de geladeira ou aplicativo 

para lembrar sobre os medicamentos: no 

horário de administrá-los, quando sair de casa, 

tempo de reabastecer, etc. 

I Informação ao usuário 

Ressaltar os benefícios do tratamento e a 

importância de segui-lo corretamente. 

Mensagens esporádicas de texto (SMS, 

WhatsApp) ou aplicativo com orientações 

sobre medicamentos e hábitos saudáveis no 

tratamento. 

S Simplificação de regime 
Verificar a possibilidade de simplificação de 

regime e, caso possível, sugerir ao prescritor. 

Fonte: Adaptado de Camuzi, 2015. 

 

 


