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Introdução: A farmácia clínica, no Brasil, é bastante recente e ainda não se faz presente em 

todo o seu território (1). Na Atenção Primária, as funções do farmacêutico são definidas pelas 

ações técnico-gerenciais e ações técnico-assistenciais. Onde as técnico-gerenciais são 

constituídas por atividades de suporte ao processo gerencial da Assistência Farmacêutica, 

voltadas principalmente para a logística do medicamento, abrangendo também o a prescrição 

e dispensação. As ações técnico-assistenciais do farmacêutico objetivam o cuidado ao 

paciente, ou seja, são as atividades voltadas ao usuário, com a finalidade de efetivar o 

tratamento individual ou coletivo por meio de ações que se baseiam na gestão clínica do 

fármaco a fim de garantir o uso correto de medicamentos, visando resultados positivos(2). É 

possível observar na literatura que os serviços de farmácia clínica, não necessariamente, são 

restritos a pacientes em condições terminais ou com doenças crônicas. Existem diversas 

experiências relatadas a nível nacional que utilizam o seguimento da farmacoterapia, onde o 

foco são pacientes hipertensos e diabéticos, obtendo sucesso (3). Deste modo, cabe ao 

farmacêutico clínico no Brasil, o acompanhamento farmacoterapêutico, a conciliação 

terapêutica, atuando no contexto do farmacêutico contemporâneo no cuidado direto ao 

usuário, a promoção do uso racional de medicamentos e de outras tecnologias em saúde, 

redefinindo sua prática a partir das necessidades dos pacientes, família, cuidadores e 

sociedade (2,3). A consulta farmacêutica é extremamente relevante para a prática da farmácia 

clínica e é exercida por um profissional farmacêutico, o qual coleta informações sobre o 

paciente objetivando garantir o exercício da farmacoterapia, buscando melhorar a qualidade 

de vida deste usuário (4). Durante os atendimentos, o farmacêutico deve atender seus 

pacientes um a um, individualmente. Primeiramente, deve-se coletar e organizar os dados do 

usuário, para isso, são utilizadas técnicas de semiologia farmacêutica e entrevista clínica, uma 

ficha é aberta para que o atendimento seja registrado, esta será arquivada no prontuário do 

paciente (5). Este relato de experiência vem ressaltar a importância da divulgação da consulta 

farmacêutica e dos serviços farmacêuticos disponibilizados para os usuários de uma Unidade 

Básica de Saúde (UBS), visto que, muitos usuários, servidores e colaboradores, muitas vezes, 

não tem conhecimento da realização destes serviços. Objetivos: Relatar uma ação de 

educação em saúde para os servidores e usuários de uma unidade Básica de saúde do 

município de Belém do Pará, a qual foi feita por meio da distribuição de cartilha versando 

sobre informações e orientações a respeito da consulta farmacêutica que é realizada na UBS 

em questão. Descrição da Experiência: A ação de conscientização foi realizada nos meses de 

Março e Outubro de 2019, sendo dividida em duas etapas: Primeiramente, foi realizada a 

divulgação do serviço de consulta farmacêutica e orientação sobre o uso racional de 

medicamentos para os usuários presentes no rol e nos corredores da Unidade. A abordagem 

foi realizada através de conversa clara e objetiva para que o paciente entendesse a importância 

deste serviço. Posteriormente, divulgou-se aos servidores e colaboradores da UBS. Durante a 

ação, tivemos o cuidado de abordar os profissionais de saúde em cada departamento, uma 
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hora antes da finalização de seu expediente, no período da tarde, com a finalidade de não 

atrapalhar seu atendimento. Para a realização da ação educativa em saúde foi elaborada e 

distribuída uma Cartilha contendo as principais informações sobre consulta farmacêutica: A 

importância do profissional farmacêutico e suas atribuições clínicas voltadas para o cuidado 

ao paciente, os conceitos de farmácia clínica e de consulta farmacêutica. Foram distribuídos 

em torno de 200 cartilhas, sendo 150 no primeiro dia da ação e no segundo momento 50. 

Utilizou-se na abordagem linguagem simples e com figuras ilustrativas, objetivando 

promover uma melhor compreensão do tema abordado. Resultados: A fácil linguagem com 

que o tema foi abordado facilitou a comunicação com o público alvo e despertou a 

curiosidades deste sobre o que é o serviço de consulta farmacêutica e qual seria sua função. 

Muitos dos pacientes, funcionários e colaboradores não possuíam conhecimento sobre a 

realização deste serviço na unidade e não faziam ideia de como funcionava. Tanto os usuários 

como os servidores e colaboradores foram receptivos quanto às informações transmitidas e 

demonstraram interesse aos serviços prestados pelo farmacêutico, e durante a conscientização 

buscaram os esclarecimentos a respeito de suas dúvidas. Atualmente, a farmacêutica da UBS 

realiza por volta de oito consultas farmacêuticas por mês, e nestas o paciente passa por uma 

anamnese, onde ele informa dados importantes como medicamentos que faz uso, idade, 

doenças, hábito de vida, entre outros. Através destas informações, o farmacêutico poderá 

intervir para melhorar a qualidade de vida dos usuários, colocando em prática a 

farmacoterapia correta, tendo como finalidade a promoção à saúde e o bem estar do cliente. 

Conclusão: A inserção do serviço de consulta farmacêutica na atenção básica de saúde é de 

suma importância, pois o profissional atua em contato direto com a população, prestando 

orientações, serviços vitais, como aferição de pressão, verificação de glicemia e 

acompanhamento farmacoterapêutico, promovendo dessa forma uma melhor adesão ao 

tratamento e uma melhor qualidade de vida ao usuário, a família e comunidade. Logo, 

percebeu-se que é de extrema importância a capacitação dos profissionais farmacêuticos na 

área clínica e, além disso, os gestores devem conhecer e apoiar a realização desses serviços, 

pois sabe-se que a unidade estudada é a única da atenção básica do município de Belém que 

realiza esses serviços, fato que restringe o conhecimento de servidores e população, onde 

estes tem a imagem do farmacêutico como mero entregador de medicamentos. Com a 

realização de ações como a praticada neste estudo, tem-se uma visão mais ampliada e correta 

sobre as habilidades do farmacêutico. 
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