
Soraya Lima da Silva Souza; Marcia Maiumi Fukujima; Eduardo Canteiro Cruz; Alessandra Vanessa da Silva Cardoso; Bibiana Marie Semensato Povinellli

IMPLANTAÇÃO DE CUIDADOS FARMACÊUTICOS EM AMBULATÓRIO DO SETOR 
PÚBLICO ESPECIALIZADO NO IDOSO

soraya.lima@ameidososudeste.spdm.org.br

maiumi.fukujima@spdm.org.brRua Domingos de Moraes, 1947

São Paulo, SP
+55 11 4280-2860 

Eixo temático: 

➢Segurança do 

paciente

Protocolo: 174

PALAVRAS CHAVE: CUIDADO FARMACÊUTICO, IDOSO, SEGURANÇA DO PACIENTE  

INTRODUÇÃO

A assistência farmacêutica para pessoas idosas é de extrema importância e o cuidado

se volta a segurança e orientação, desde o acesso ao medicamento até a forma

correta de armazenamento e descarte.

Por tratar-se geralmente de paciente com polifarmácia, as informações técnicas e a

educação continuada colaboram para um olhar diferenciado sobre os medicamentos.

MÉTODO

Relato de experiência na implantação dos cuidados farmacêuticos do período de

outubro/2020 a fevereiro/2021.

REFERÊNCIAS 

Conselho Federal de Farmácia. Resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013 - Regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico e dá outras providências. Disponível em
https://www.cff.org.br/userfiles/file/resolucoes/585.pdf. Acesso em 25/02/2021

OBJETIVO

Promover o uso racional de medicamentos, adesão à terapia medicamentosa,

agregando mais qualidade de vida ao paciente em conjunto com as demais ações

promovidas pela equipe multiprofissional.

• Necessidade de orientação e 
cuidado voltado a segurança do 
paciente, desde o acesso ao 
medicamento na rede pública, 
armazenamento e Descartes;

• Dificuldade na adesão ao 
tratamento por polifarmácia, 
reações adversas, interações 
medicamentosas e exposição a 
cascatas Iatrogênicas;

• Dificuldade de acesso a 
medicamentos de Alto Custo, 
preenchimento de formulários 
específicos e informações técnicas;

MOTIVAÇÃO

• Discussão da demanda e 
necessidade dos pacientes em 
conjunto com a diretoria clínica e 
administrativa;

• Realizado projeto para implantação 
dos cuidados farmacêuticos;

• Descrição da rotina dos 
atendimentos;

• Abertura de agenda e 

disponibilização de vagas.

AÇÃO
• Atendimento individual realizado 

pelo farmacêutico;

• Orientações sobre uso, 
armazenamento e descarte correto 
dos medicamentos;

• Orientações sobre Medicamentos 
termolábeis;

• Orientação e verificação sobre o 
acesso aos medicamentos 
disponíveis na rede pública; 

• Orientações quanto a processos 
de Alto Custo e verificação de 
documentos e exames 
pertinentes, incluindo a 
instruções de uso de ferramentas 
eletrônicas;

• Acolhimento e esclarecimentos de 
dúvidas.

EXECUÇÃO

• Acesso ao medicamento prescrito;

• Adesão ao tratamento 
medicamentoso com seu uso 
racional;

• Armazenamento adequado do 
medicamento, com orientação 
quanto ao comprometimento da 
sua eficácia;

• Realizações de farmacovigilâncias;

• Qualidade de vida a pessoa Idosa;

• Segurança do Paciente;

• Descarte correto, promovendo 
conscientização dos riscos a 
contaminação do meio ambiente.

GANHOS

CONCLUSÃO

A implantação dos cuidados farmacêuticos agrega à equipe multiprofissional uma assistência eficaz e consolidada aos nossos pacientes, promovendo orientação e educação quanto ao

uso racional e seguro dos medicamentos, além de colaborar para adesão a sua terapia medicamentosa proporcionando saúde e bem-estar.

VOLUME DE ATENDIMENTOS REALIZADOS – MÉDIA MENSAL DE 121 ATENDIDOS 

Cartilha de orientação utilizada nos atendimentos realizados
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