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A INOVAÇÃO DE PRODUTOS, DE PROCESSOS E DE SERVIÇOS EM SAÚDE: RISCOS E BENEFÍCIOS 
NO CAMPO DO CUIDADO FARMACÊUTICO

A morfologia do complexo industrial da saúde 
procura delimitar os principais setores de atividades que 
o compõem, no qual é possível identificar o Estado como 
um ator central nessa dinâmica, com ações explícitas 
ou implícitas, de promoção e de regulação, e com uma 
abrangência dificilmente encontrada em outro grupo ou 
cadeia produtiva. Nesses setores é possível identificar um 
grupo de produtos de origem química ou biotecnológica, 
caracterizado pelo padrão competitivo da indústria 
farmacêutica (fármacos e medicamentos). Um segundo 
grupo relaciona-se à produção de equipamentos e 
produtos para a saúde extremamente diversificados, 
envolvendo aparelhos não eletrônicos, eletroeletrônicos, 
próteses, órteses e materiais de consumo. Nesse conjunto 
de elementos, verifica-se uma interface marcante entre os 
setores industriais e os setores prestadores de serviços. 
Estes últimos, via de regra, ficam vulneráveis aos primeiros, 
que ditam a velocidade da incorporação das tecnologias.

Dados do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(MCTI) apontam a relevância econômica do complexo 
industrial da saúde para o País e a intensa participação 
do Estado como mediador do seu desenvolvimento. Este 
segmento representa aproximadamente 8% do Produto 
Interno Bruto (PIB) nacional e o setor privado é responsável 
por 70% da renda gerada. Esses números indicam que o 
setor privado é o detentor da maior fatia deste mercado e, 
pelo que representa em termos econômicos, é de grande 
interesse das corporações industriais e mais recentemente, 
da indústria de inovação. A indústria farmacêutica 
(fármacos e medicamentos) e sua interface com a indústria 
de vacinas, hemoderivados e reagentes para diagnóstico, 
aparece em destaque quando se analisam as indústrias 
produtoras de bens no complexo industrial da saúde, na 
perspectiva dos investimentos. 

Movido por esse panorama e pelo avanço natural da 
ciência, da tecnologia e da inovação (CT&I), a introdução 
de novos produtos, processos e serviços, tem promovido 
uma verdadeira revolução no campo da atenção à saúde, 
tanto pelos avanços do conhecimento sobre as doenças, 
como pela produção de inovações tecnológicas que tem 
contribuído para melhorar a expectativa de vida das pessoas. 

Porém, sem considerar os aspectos econômicos, de 
acesso, etc., um dos maiores desafios da atualidade, no que 
se refere à disponibilidade desse novo arsenal terapêutico 
e tecnológico, é a manutenção dos conhecimentos para a 
utilização segura, racional e humanizada dessas inovações 
disponibilizadas aos pacientes. Nessa relação entre a 
tecnologia e o paciente, há algo que pode dar errado, caso 
a mediação não seja adequada, tanto do ponto de vista da 
tomada de decisão ou da prática clínica e profissional. 

Diante disso é importante ter claro que a educação 
e o aprimoramento dos membros da equipe, é fator 
essencial para equilibrar o desenvolvimento tecnológico 
com a qualificação dos profissionais de saúde. Destacando 
aqui os farmacêuticos, especialmente, os farmacêuticos 
hospitalares, que estão a cada dia envoltos com novos e 
mais complexos arsenais terapêuticos.

A educação farmacêutica precisa considerar essa 
nova dinâmica social onde a ciência, tecnologia e inovação, 
ao impor um novo paradigma tecnológico, também re-
significam o mercado de trabalho. Os farmacêuticos, para 
oferecerem segurança à sociedade, precisam estar atentos 
a estas mudanças e cientes de que o único caminho será 
o desenvolvimento da capacidade de intervenção na 
dinâmica da inovação de produtos, de processos e de 
serviços em saúde.

A qualificação é e será o desafio permanente para 
os profissionais e para as instituições de saúde, a fim de 
garantir a segurança dos pacientes.

 Paulo Roberto Boff
Conselheiro Federal do Estado de Santa Catarina
Professor da Universidade do Sul de Santa Catarina
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Sbrafh News
01 A 07/08

Semana do aleitamento materno
Sbrafh participa da Semana de aleitamento 

Materno e disponibiliza folder sobre uso racional de 
medicamentos na gravidez e lactação. O material 
foi elaborado pela equipe de farmacêuticos da 
maternidade escola Januário cicco/Ebserh/UFRN 
em parceria com o CRF-RN e a Sbrafh. O material 
permanece disponível no site da Sbrafh: 

www.sbrafh.org.br/site/public/docs/folder01.pdf

03/08

A Regional Parana realizou no dia 03/08 
mais uma Reunião Técnica. Nesta Edição o Tema 
abordado foi Antimicrobial Stewardship Program 
(ASP): experiência de implantação no Hospital 
Pequeno Príncipe, contando com a participação 
dos palestrantes Fábio de Araújo Motta, Marinei 
Campos Ricieri, Juliette Cieslinski.

12/08

No sábado, 12, a Regional SP realizou mais 
um evento, dessa vez, contemplando os serviços 
de saúde. O tema foi “Consultório farmacêutico 
nos serviços de saúde: oportunidades e desafios”. 
As palestras abordaram a realidade do consultório 
farmacêutico no Brasil, a comunicação como 
ferramenta na farmácia clínica, a implantação 
de serviços farmacêuticos na atenção primária e 
relatos de experiências na atenção domiciliar. 

18/08

Regional PA realizou no dia 18/08 curso de 
capacitação sobre Gases Medicinais. 

Poucos sabem que a distribuição dos 
Gases Medicinais nos serviços de saúde é de 
responsabilidade técnica do farmacêutico, conforme 
a Resolução CFF n. 568/2012. Poucos cursos de 
graduação em Farmácia oferecem suporte acadêmico 
para que os profissionais executem essa tarefa. 

A palestra foi ministrada pelo Dr. José Ferreira 
Marcos, do Hospital Militar de SP. 

25/08

Na sexta, 25/08, realizamos o “II Seminário 
de Qualidade e Segurança” da Regional Sbrafh RS. 
O evento contou com cerca de 130 participantes 
e grandes palestrantes. Agradecemos ao Hospital 
Ernesto Dornelles, ao CRF/RS e ao Comitê de 
Farmácia Hospitalar do Sindihospa - parceiros que 
sempre estão prontos a apoiar nossos eventos, 
incentivando o crescimento científico e profissional 
dos Farmacêuticos com muita seriedade. 

DISPONÍVEIS O VOLUME 7 - Nº 4  E O 
VOLUME 8 - Nº 1 DA RBFHSS

Divid J Woods foi o autor do Editorial do Volume 
7, nº 4  da revista escrevendo sobre adaptações de 
formas farmacêuticas para pacientes pediátricos. 
O volume 8, nº 1, publicou editorial escrito pela 
Presidente do Conselho Editorial da RBFHSS, Dra. 
Elisangela da Costa Lima-Dellamora, abordando a 
análise de reações adversas.

Todas as edições da revista estão disponíveis 
no site da Sbrafh: http://www.sbrafh.org.br/
rbfhss/index/edicoes/

REGIONAL MG

Durante o XIV Congresso de Farmácia 
e Bioquímica de Minas Gerais aconteceu o I 
Encontro das Associações e Sociedades mineiras, 
com o tema: Juntos somos mais. Uma iniciativa 
inédita liderada pela SBRAFH Regional MG e AMF, 
com o objetivo de unir cursos de atualização 
e capacitação na área de Farmácia em todo o 
Estado. As entidades realizaram divulgação em 
um estande no evento, por meio de exposição de 
banners e distribuição de impressos. 

REGIONAL BA 

Regional Sbrafh BA participou da Semana 
Integrada de Farmácia da UFBA. A regional 
ofereceu um Minicurso de Segurança do Paciente 
e Gerenciamento de Risco. 

A Sbrafh, por meio de suas regionais, está 
sempre pronta a apoiar eventos científicos das 
Instituições de ensino locais. 
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O ISMP LANÇA EM AGOSTO NOVO BOLETIM 
INFORMATIVO COM O TÍTULO “MEDICAMENTOS 
POTENCIALMENTE PERIGOSOS PARA IDOSOS.

Boletim Informativo ISMP (Instituto para 
Práticas Seguras no uso e Medicamentos) volume 
7/número 3/Agosto/2017

Confira na íntegra: https://goo.gl/cPfczf

A N V I SA R EG U L A M E N TA P I LOTO D O 
RASTREAMENTO DE MEDICAMENTO

Três instruções normativas, IN´s, definem 
quais são os medicamentos, as empresas e os 
programas do Ministério da Saúde que entram 
na fase experimental do sistema que controlará 
produção, distribuição e venda.

https://goo.gl/MBWFsj

ANVISA ATUALIZA PORTARIA Nº 344/98

A RDC Nº 169/2017 alterou o tipo de receita 
médica exigida para a compra de medicamentos 
contendo a substância buprenorfina na forma 
de adesivos com matriz transdérmica e incluiu 
a substância lurasidona na lista de substâncias 
sujeitas a controle especial.

Leia na íntegra: https://goo.gl/1Cj8oD

A N V I S A  A L E R T A  I N T E R A Ç Õ E S 
MEDICAMENTOSAS NO TRATAMENTO DA 
HEPATITE C.

 A Anvisa publicou um Alerta Sanitário para 
advertir os profissionais de saúde e as pacientes 
sobre os riscos de reações adversas graves 
decorrentes da interação entre anticoncepcionais 
a base de etinilestradiol e o  Viekira Pak (ritonavir/
ombitasvir/veruprevir+dasabuvir), utilizado no 
tratamento da Hepatite C. A interação provoca 
aumento transitório e assintomático das 
transaminases hepáticas e deve ser evitada.

Leia mais:  https://goo.gl/3P3gxr

MINISTÉRIO DA SAÚDE PUBLICA RENAME 2017

O Ministério da Saúde publicou no Diário 
Oficial da União (DOU) portaria que estabelece a 
nova Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
– Rename 2017. A Rename é a lista que define os 

medicamentos que devem atender às necessidades 
de saúde prioritárias da população brasileira no 
Sistema Único de Saúde (SUS). A lista de 2017 
conta com 869 itens, contra 842 da edição de 
2014. A composição dos fármacos foi obtida após 
consolidação das inclusões, exclusões, alterações 
dos medicamentos recomendados pela Comissão 
Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS 
(Conitec).

Faça o download:  https://goo.gl/YL3qSP

PESQUISA DA F IOCRUZ PROMOVE A 
MELHORIA DA QUALIDADE DO CUIDADO E DA 
SEGURANÇA DA PACIENTE EM MATERNIDADES 

Reduzir a elevada taxa de mortalidade, 
especialmente relacionadas às síndromes 
hipertensivas e à hemorragia, esse é o desafio 
do projeto de pesquisa “Desenvolvimento, 
implementação e avaliação de uma intervenção 
multifacetada para a melhoria do cuidado obstétrico 
em maternidade do SUS”, liderado por Margareth 
Portela, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde 
Pública (ENSP) da Fiocruz e coordenadora geral do 
Proqualis do Icict/Fiocruz. A mortalidade materna 
ainda é um grave problema de saúde pública no 
país. O Brasil não conseguiu cumprir, em 2015, o 5º 
Objetivo de Desenvolvimento do Milênio (ODM), 
da Organização das Nações Unidas (ONU), que 
estabelecia a meta de redução da morte materna em 
75%.

Leia mais:  https://goo.gl/ndDMfS

M I N I S T É R I O  DA  S A Ú D E  E  C F F  VÃ O 
ATUAR JUNTOS PELA IMPLEMENTAÇÃO DA 
FITOTERAPIA NO SUS

Além de fomentar a disseminação dos 
conteúdos relativos à fitoterapia na formação de 
novos profissionais, o Departamento de Assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde deseja a 
parceria do CFF para retomar a capacitação de 
graduados para a adoção da prática integrativa.

Leia mais:  https://goo.gl/ZrcL6m

Sbrafh online
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NUTRIÇÃO PARENTERAL: ESTUDO APONTA 
PRINCIPAL CAUSA DE CONTAMINAÇÕES

A farmacêutica Prof. Dra Maria Rita Garbi 
Novaes, especialista, mestre, doutora e pós-doutora 
em temas relacionados a terapia nutricional 
parenteral, atua como farmacêutica hospitalar na 
Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal 
(SES/DF) há 29 anos e realizou um levantamento 

que aponta a principal causa de contaminação 
nesse tipo de terapia.

Em entrevista ao Conselho Federal de Farmácia, 
ela explica os detalhes de sua pesquisa e fala sobre 
a importância da presença do farmacêutico na 
equipe de terapia nutricional parenteral e enteral.

Leia mais:  https://goo.gl/dCrGyB

Sbrafh Legis
ANVISA ATUALIZA PORTARIA Nº 344/98

A RDC Nº 169/2017 alterou o tipo de receita 
médica exigida para a compra de medicamentos 
contendo a substância buprenorfina na forma 
de adesivos com matriz transdérmica e incluiu 
a substância lurasidona na lista de substâncias 
sujeitas a controle especial.

Leia na íntegra: https://goo.gl/TxLD4i

NOVO TRATAMENTO PARA A DEPRESSÃO 
É APROVADO PELA ANVISA 

O novo medicamento é o VIIBRYD® (cloridrato 
de vilazodona), que estará disponível na forma de 
comprimidos, nas concentrações de 10mg, 20mg e 
40mg. O produto é indicado para o tratamento do 
transtorno depressivo maior (TDM) em adultos. 
O medicamente será fabricado pela empresa 
Patheon Puerto Rico Inc, localizada nos Estados 
Unidos. A dona do registro do medicamento no 
Brasil e responsável pela comercialização é a 
Allergan Produtos Farmacêuticos Ltda. 

Leia mais: https://goo.gl/o5R68R

CONCEDIDO REGISTRO AO MEDICAMENTO 
SPINRAZA®

No dia 28 de agosto, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária (ANVISA) publicou o registro do 
medicamento Spinraza® (Nusinersena), na forma 
farmacêutica de solução injetável na concentração 
de 2,4 mg/mL. Tal medicamento é indicado para o 

tratamento de pacientes com Atrofia Muscular 
Espinhal (AME), doença rara neuromuscular 
autossômica recessiva de prognóstico adverso, 
caracterizada pela degeneração de neurônios 
motores da coluna vertebral que ataca o sistema 
nervoso até o ponto de o paciente não conseguir se 
mover ou mesmo respirar, atinge 1 em cada 10 mil 
bebês nascidos e, antes, sem opções terapêuticas 
disponíveis no Brasil. O Spinraza é fabricado pelas 
empresas Vetter Pharma - Fertigung GmbH & Co. 
KG (Alemanha) e Patheon Itália S.PA (Itália). A 
detentora do registro do medicamento no Brasil é 
a empresa Biogen Brasil Produtos Farmacêuticos 
Ltda. Mais informações no link do do site da 
ANVISA:

https://goo.gl/au9mKG

NUCALA® É APROVADO PARA TRATAMENTO 
DA ASMA

No último dia 21 de agosto, a Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) aprovou um novo 
tratamento para asma, o Nucala® (Mepolizumabe) 
bloqueia uma proteína chamada interleucina-5. Ao 
bloquear a ação desta proteína, limita a produção 
de mais eosinófilos pela medula óssea e diminui o 
número de eosinófilos na corrente sanguínea e nos 
pulmões. Saiba mais em: https://goo.gl/zS1kw5
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INTERDIÇÕES

Medicamento Lote Motivo Mais informações

Paracetamol solução oral, 
200mg/mL 
Hipolabor Farmacêutica Ltda

130/16 
(03/2018)

Apresentou material 
sólido na solução que 
deveria ser totalmente 
líquida

https://goo.gl/hHCwKP

Amoxil BD (amoxicilina tri-idratada) 
200 MG/5 ML Pó e 
400 MG/5 ML Pó
Brainfarma Indústria Química e 
Farmacêutica S/A – Vendido pela 
Glaxosmithkline Brasil Ltda

- Suspensão mantida devido 
mudança da forma de 
fabricação do princípio 
ativo do medicamento. 

https://goo.gl/hHCwKP

Sulfametoxazol + Trimetoprima 800 
+ 160 mg  Prati Donadduzzi & Cia 
Ltda

15L20A Problemas no ensaio de 
aspecto do produto

https://goo.gl/hHCwKP

NIMESULIDA (nimesulida), 
suspensão oral, 50mg/ml
Brainfarma Indústria Química e 
Farmacêutica S.A 
(CNPJ: 05.161.069/0001-10)

B16k 1609 
(10/2018)

Resultados insatisfatórios 
para os ensaios de teor 
de princípio ativo e para o 
teste de gotejamento.

https://goo.gl/hoqGmE

Transdutor de Pressão Descartável 
Tpd-48120 
Hosp Trade do Brasil Ltda. (CNPJ: 
01.146.404/0001-50)

314322043  
314147218

Considerando informações 
apresentadas pela 
empresa referenciando 
o lote 314322043 e o 
resultado insatisfatório de 
análise fiscal, para o lote 
314147218 do produto.

https://goo.gl/aRzxts



8 A 11/10

Congresso Brasileiro de Toxicologia (CBTOX) 
Realização: Sociedade Brasileira de Toxicologia 

(SBTOX)
Local: Goiânia (GO)
Informações: http://www.cbtox2017.com.br/

13 A 14/10

Congresso Nacional dos Farmacêuticos 2017
A Ordem dos Farmacêuticos de Portugal 

organiza nos dias 13 e 14 de outubro, no Centro 
de Congressos de Lisboa, o Congresso Nacional dos 
Farmacêuticos 2017, o maior encontro português 
da área farmacêutica, subordinado ao tema 
“Medicamentos para Todos”. 

Inscrições: https://goo.gl/u4a483

8 A 11/11

XIII World Congress of Intensive and Critical 
Care Medicine

Realização: Associação de Medicina Intensiva 
Brasileira (AMIB)

Local: Rio de Janeiro (RJ)
Informações: http://www.criticalcare2017.

com.br/

15 A 18/11

I  C o n g r e s s o  B ra s i l e i ro  d e  C i ê n c i a s 
Farmacêuticas

O I  Congresso Brasi leiro de Ciências 
Farmacêuticas será realizado pelo Conselho 
Federal de Farmácia (CFF), nos dias 15 a 18 de 
novembro, em Foz do Iguaçu (PR).

Para se inscrever acesse: 
www.congressobrasileiro.org.br

15 A 18/11

11º International Congress of Pharmaceutical 
Sciences

O congresso reunirá pesquisadores nacionais 
e estrangeiros expoentes da área para discutir as 
últimas tendências e avanços científicos em ciências 

farmacêuticas. Acontecerá na Universidade de São 
Paulo de Ribeirão Preto (USP).

Maiores informações: 
http://www.cifarp.com.br/

21 A 24/11

1ª Conferência Nacional de Vigilância em Saúde
Realização: Conselho Nacional de Saúde
Local Brasílio (DF)
Informações: http://www.cnvs.org.br/

21 A 23/03 DE 2018

XXIII Congresso da Associação Europeia de 
Farmacêuticos Hospitalares (EAHP)

Tema: “Hospital Pharmacists – Show Us What 
You Can Do!”.

Informações: https://goo.gl/KXrCHb

18 a 21/10 de 2017

62° Congreso Nacional de la Sociedad 
Española de Farmacia Hospitalaria

Tema:“Retos. Redes. Resultados” 
Informações: https://goo.gl/3ouw3J

PÓS GRADUAÇÃO 

Residência Multiprofissional da  UFVJM 2018
 = Saúde do Idoso – 2 vagas

https://goo.gl/XwYXVV

Residência Multiprofissional UFRJ 2018
 = Saúde - HUCFF - 3 vagas
 = Saúde da Criança e do Adolescente - IPPMG - 2 vagas

http://www.residenciamultiprofissional.ufrj.br/

Residência Multiprofissional da Faculdades 
Pequeno Príncipe – 2018

 = Saúde da Família – 2 vagas
https://goo.gl/twVVNt

Programa de Residência Multiprofissional 
em Saúde Universidade Estadual de Campinas

 = Saúde da Criança e do Adolescente - 2 vagas
 = Saúde do Adulto e Idoso – 2 vagas

https://goo.gl/QfvPtZ
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Programa de Residência Multiprofissional 
da Universidade de Passo Fundo 

 = Saúde do Idoso - 2 vagas
 = Atenção ao câncer - 2 vagas
 = Cardiologia - 2 vagas 

http://www.upf.br/ensino

Residência Multiprofissional na Universidade 
Estadual de Ponta Grossa – UEPG

 = Neonatalogia - 3 vagas
 = Saúde do Idoso - 2 vagas
 = Urgência e Emergência - 4 vagas
 = Intensivismo - 4 vagas

https://goo.gl/3nz43j

Residência Multiprofissional do Hospital 
Israelita Albert Einstein

 = Terapia Intensiva - 1
 = Oncologia - 1

http://www.concursosfcc.com.br/

Residência Multiprofissional em Vigilância 
Sanitária do Instituto Nacional de Controle de 
Qualidade em Saúde

 = Farmácia - 3 vagas
https://goo.gl/rAbyMX

R e s i d ê n c i a  M u l t i p r o f i s s i o n a l  e m 
Cancerologia Hospital Erasto Gaertner/HEG

 = Farmácia - 2 vagas
https://goo.gl/A2ZHNM

Residência Multiprofissional em Saúde da 
Universidade Federal de Goiás (UFG) – 2018

 = Hematologia e Hemoterapia - 4 vagas
https://centrodeselecao.ufg.br/2018/

coremu_ufg/

Programa de Residência Multiprofissional 
do Instituto Nacional de Câncer José Alencar 
Gomes da Silva – INCA

Oncologia - 10 vagas
https://goo.gl/M1oQkj

Residência Multiprofissional em Saúde 
Neonatal de Universidade São Francisco 

 = Neonatologia - 2 vagas
https://goo.gl/Y8V2fT

Fundatec  - Processo Seletivo Unificado 2017  
PSU/RMS

Mato Grosso do Sul

• Hospital Regional de Mato Grosso do Sul 
 = Intensivismo - 2 vagas
 = Intensivismo - Análises Clínicas - 2 vagas

Rio Grande do Sul

• Associação Pró-ensino Superior em Novo 
Hamburgo – ASPEUR

 = Atenção Básica/Saúde da Família - 2 vagas
 = Urgência e Trauma - 2 vagas

• Centro Universitário Franciscano - Santa Maria 
 = Saúde Mental - 1 vagas

• Escola de Saúde Pública 
 = Atenção Básica (Porto Alegre) - 2 vagas
 = Dermatologia Sanitária (Porto Alegre) - 1 vagas
 = Vigilância em Saúde (Porto Alegre) - 1 vagas

• Universidade Luterana do Brasil - Campus Canoas 
 = Saúde Comunitária - 2 vagas
 = Saúde do Adulto e Idoso - 1 vagas

• UFCSPA - Porto Alegre 
 = Atenção em Terapia Intensiva - 2 vagas

Santa Catarina

• Hospital Dona Helena - Joinville 
 = Oncologia - 1  vagas

• Hospital Santo Antônio - Blumenau 
 = Oncologia - 1 vagas

• Hospital Municipal São José - Joinville 
 = Terapia Intensiva - 1 vagas
 = Neurologia - 1 vagas

• Hospital Regional Hans Dieter Schmidt - Joinville 
 = Intensivismo/Medicina Intensiva - 2 vagas

• Secretaria Municipal de Saúde de Florianópolis 
 = Saúde da Família - 4 vagas

Informações: https://goo.gl/5m6reS
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VOCÊ CONHECE O QUE SE FAZ EM UMA 
VISITA DOMICILIAR DO FARMACÊUTICO?

O Serviço de Atenção Domiciliar é uma 
modalidade de prestação de serviços na área da 
saúde, onde os cuidados aos pacientes acontecem fora 
do ambiente hospitalar, as atividades são dedicadas 
aos pacientes, familiares e cuidadores. Tem como 
objetivo promover, manter e/ou restaurar a saúde, 
aumentando o nível de independência do paciente/
cliente, enquanto diminui os efeitos debilitantes das 
várias patologias e condições que gerencia. 

Vamos conhecer um pouco do papel do 
farmacêutico neste tipo de serviço? Abaixo uma 
entrevista com a Farmacêutica Ivana Dornelles 
Ohlweiler, responsável pelo Serviço de Atenção 
Domiciliar da Unimed Blumenau.

– Ivana, quais são as atividades do farmacêutico 
no Serviço de Atenção Domiciliar (SAD)?

O farmacêutico participa de todo o processo que 
envolve o uso de medicamentos, desde a admissão 
do paciente no serviço até a alta do paciente com 
orientações a respeito do uso e armazenamento dos 
medicamentos ambulatoriais.

Na admissão do paciente o farmacêutico 
está envolvido na verificação da viabilidade do 
atendimento quanto à prescrição encaminhada pelo 
médico assistente. Na dispensação faz a supervisão, 
intervenções quando necessárias e elabora orientações 
para medicamentos que possuem especificidades 
quanto ao preparo e uso.

Por fim o acompanhamento farmacoterapêutico 
é realizado através da visita farmacêutica ao 
domicílio do paciente, no qual se faz a conciliação 
medicamentosa de todos os medicamentos em uso 
através da verificação dos receituários dos médicos 
assistentes, assim como intervenções quando 
necessárias junto aos mesmos. 

–  Você realiza visitas domiciliares? Quais 
são os critérios de seleção desses pacientes?

Sim, eu realizo visitas domiciliares. Os 
critérios para inclusão no acompanhamento 
farmacoterapêutico são: pacientes em uso de sonda 
para alimentação enteral, polimedicados e idosos. 
Eventualmente pacientes que não se enquadram 
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nestes critérios, mas que apresentam muita 
dificuldade com o uso dos medicamentos são incluídos 
no acompanhamento.

– Ao chegar ao domicílio do paciente, quais 
são os temas a serem abordados?

Ao chegar ao domicílio do paciente faço uma 
busca ativa de informações a respeito da história 
pregressa de doenças e doença atual. Em seguida 
solicito as receitas médicas e exames para compilação 
dos dados. Após coleta destas informações verifico 
fisicamente os medicamentos em uso com o intuito 
de verificar validade e condições de armazenamento 
e solicito ao cuidador ou familiar que me explique 
como faz a administração dos medicamentos 
diariamente. Neste momento, havendo necessidade 
faço a orientação com relação ao armazenamento 
e descarte de medicamentos vencidos, assim como 
orientações quanto ao uso dos medicamentos.

– Para você qual o impacto proporcionado 
ao tratamento do paciente, quando ele pode 
contar com a visita domiciliar do paciente?

O farmacêutico inserido na equipe multidisciplinar 
e em contato direto com os pacientes desenvolve 
um trabalho relacionado à avaliação da necessidade, 
efetividade, segurança e adesão ao tratamento 
medicamentoso.  Auxilia também na detecção e 
resolução dos Problemas Relacionados ao uso dos 
Medicamentos. Com isso o farmacêutico proporciona 
melhoria da qualidade de vida do paciente através 
do acompanhamento farmacoterapêutico, seja por 
uma intervenção junto ao médico prescritor para 
ajuste de dose ou horário seja pela simples orientação 
com relação ao local adequado de armazenamento 
dos medicamentos no domicílio. Estas intervenções 
acabam por reduzir a possibilidade do agravamento do 
quadro clínico do paciente e consequentemente reduz a 
reinternação hospitalar.

“VOCÊ JÁ HAVIA PENSADO NO TRABALHO DO 
FARMACÊUTICO NESTA ÁREA? ” 

Entrevista realizada por:
Paola Ribeiro Tavares
Farmacêutica associada à SBRAFH


