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RESUMO 

AVALIAÇÃO DA ESTRUTURA E PROCESSO PARA IMPLANTAR SERVIÇOS 

CLÍNICOS FARMACÊUTICOS EM UMA FARMÁCIA COMUNITÁRIA 

Noélia César de Oliveira, Lagarto, 2017. 

Introdução: As farmácias comunitárias referem-se aos estabelecimentos do 

comercio privado na qual tem o profissional farmacêutico como responsável técnico, 

atendendo assim às exigências da Lei nº 5991/73 do ministério da saúde. Para a 

saúde pública, as farmácias são consideradas estabelecimentos para busca de 

atendimento por parte dos pacientes bem como o contato direto com o farmacêutico. 

As farmácias comunitárias oferecem serviços farmacêuticos nos quais são bastante 

relevantes para o paciente, à família e a comunidade. Objetivo: Avaliar a estrutura e 

processo para implantar serviços farmacêuticos em uma farmácia comunitária. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo transversal com avaliação normativa das 

condições da farmácia quanto à estrutura e ao processo de trabalho. Resultado: A 

farmácia possui tamanho adequado da sala para realizar os serviços, necessitando 

de pequenos reparos em relação ao piso e paredes. Os instrumentos para a prática 

dos serviços estão de acordo com o registro junto a ANVISA. Em relação aos 

processos de trabalho para a prática dos serviços farmacêuticos, observou-se que a 

farmácia possui processos de trabalho definidos em relação aos serviços de aferição 

da pressão arterial, glicemia capilar e administração de medicamentos injetáveis. 

Contudo, foi constatado que a mesma não possui o documento de declaração de 

realização de serviços exigidos em lei. É importante que regularize os documentos 

necessários para realizar os serviços com qualidade. Conclusão: Os achados 

apontam que a estrutura e processo para implantar o serviço na farmácia precisa de 

alguns reparos para poder realizar o serviço com qualidade, dentre ele, piso nas 

paredes para melhorar o acesso de limpeza bem como a regularização de alguns 

documentos para executar os serviços clínicos farmacêuticos.  

Palavras-chave: farmácia comunitária; serviços farmacêuticos; implantação; 

estrutura; processo. 
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ABSTRACT 

ASSESSMENT OF THE STRUCTURE AND PROCESS FOR IMPLEMENTING 
CLINICAL PHARMACEUTICAL SERVICES IN A COMMUNITY PHARMACY 

 
 

Noélia César de Oliveira, Lagarto, 2017. 
 
 
Introduction: Community pharmacies refer to establishments of private commerce in 
which the pharmaceutical professional has technical responsibility, thus meeting the 
requirements of Law 5991/73 of the Ministry of Health. For public health, pharmacies 
are considered establishments to seek patient care as well as direct contact with the 
pharmacist. Community pharmacies offer pharmaceutical services in which they are 
very relevant to the patient, the family and the community. Objective: To evaluate 
the structure and process for implanting pharmaceutical services in a community 
pharmacy. Method: This is a cross-sectional descriptive study with normative 
evaluation of the pharmacy's conditions regarding structure and work process. 
Result: The pharmacy has adequate room size to perform the services, requiring 
small repairs in relation to the floor and walls. The instruments for the practice of 
services are in accordance with the registration with ANVISA. Regarding the work 
processes for the practice of pharmaceutical services, it was observed that the 
pharmacy has defined work processes in relation to the services of blood pressure 
measurement, capillary glycemia and administration of injectable drugs. However, it 
was found that it does not have the document of declaration of performance of 
services required by law. It is important that you regularize the documents necessary 
to carry out the services with quality. Conclusion: The findings indicate that the 
structure and process to implement the service in the pharmacy needs some repairs 
to be able to perform the quality service, among them, flooring on the walls to 
improve cleaning access as well as regularization of some documents to perform the 
Pharmaceutical clinical services. 
 
 
Keywords: community pharmacy; Pharmaceutical services; implantation; structure; 
process. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

 

As farmácias comunitárias referem-se aos estabelecimentos do comércio 

privado na qual tem o profissional farmacêutico como responsável técnico, 

atendendo assim às exigências da Lei nº 5991/73 do ministério da saúde. Sendo 

assim o termo farmácia comunitária isola as farmácias de manipulação e as 

farmácias públicas, referindo somente às farmácias comerciais e drogarias. 

(BASTOS et al., 2010). 

Para a saúde pública, as farmácias são consideradas estabelecimentos para 

busca de atendimento por parte dos pacientes, na qual tem mais acesso remoto a 

população por serem muitas vezes próximas às residências, permitindo ao 

profissional farmacêutico um contato com os pacientes para efetuar os seus 

conhecimentos com relação aos medicamentos e cuidado farmacêutico (SILVA, 

2008). As farmácias comunitárias facilitam o acesso aos serviços farmacêuticos para 

a população, realizando diariamente e legalmente os serviços, pois conta com o 

profissional apto para realizar esses serviços (FERNANDES, 2014). 

Para as farmácias poderem executar os serviços farmacêuticos é importante 

que as mesmas possuam estrutura adequada e processos, baseado na qualidade 

em saúde. Para Donabedian (1966 apud MARQUES, 2015) é necessário 

estabelecer métodos de avaliação que podem ser divididos em três eixos: estrutura, 

processo e resultados. A estrutura inclui recursos físicos, financeiros e humanos 

necessários para realizar a atenção à saúde. Os processos nada mais é que a 

prática dos serviços em si, sendo ele bastante relevante para a qualidade em saúde 

(1966 apud MARQUES, 2015). 

As farmácias comunitárias oferecem serviços farmacêuticos que são 

essencias para o paciente, a família e a comunidade, onde o profissional 

responsável para executar os serviços é o farmacêutico, que passa por uma 

capacitação para assim poder executar serviços com qualidade (CFF 2014). 

Segundo o Conselho Federal de Farmácia, 2014 o termo qualidade abrange 

característica de cuidado que engloba eficácia, eficiência, equidade, efetividade, 
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acessibilidade, adequação, aceitabilidade e qualidade técnico- científica. Sendo 

assim é imprescindível medir a qualidade dos serviços de saúde (CFF, 2014).  
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2 OBJETIVO 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

Avaliar estrutura e processo para implantar serviços clínicos farmacêuticos 

em uma farmácia comunitária. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Realizar levantamento situacional da instituição para viabilizar a execução dos 

serviços farmacêuticos; 

 Definir os processos de trabalho necessários para prática do serviço 

farmacêutico. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 

Serviços farmacêuticos 

Serviços de saúde são vistos como serviços que trata do diagnóstico e o 

tratamento de doenças englobando assim a promoção, manutenção e recuperação 

da saúde. Sendo assim, uma parcela dos serviços compõe os serviços 

farmacêuticos, onde o profissional apto para os serviços é o farmacêutico, sendo ele 

o que assume a responsabilidade de atender as necessidades dos usuários, 

promovendo a saúde, a prevenção da doença e contribuindo para controlar os 

problemas relacionados a saúde (CFF, 2014). 

No entanto, para que os serviços clínicos farmacêuticos sejam realizados, é 

necessário que o profissional farmacêutico tenha formação, capacitação e 

consciência da sua responsabilidade na prática de serviços, bem como, as 

adequações da farmácia atendendo os padrões de qualidade (FERNANDES, 2014). 

Os serviços farmacêuticos prestados em farmácias e drogarias estão contidos 

na resolução nº 499 de 17 de dezembro de 2008 do CFF na qual citam: avaliação e 

acompanhamento da farmacoterapia de usuários de medicamentos, elaboração do 

perfil farmacoterapêutico, verificação da pressão arterial, verificação da glicemia 

capilar, verificação da temperatura corporal, execução de procedimentos de inalação 

e nebulização, realização de curativo pequeno porte, colocação de brinco, aplicação 

de medicamentos injetáveis, participação de campanhas em saúde e prestação de 

assistência farmacêutica domiciliar (CFF, 2008). 

Esses serviços quando são praticados com qualidade promovem o uso 

racional de medicamento, que muitas a população, não tenho conhecimento do 

medicamento podendo assim acarretar muitos problemas relacionados ao 

medicamento, com isso é de extrema importância que seja serviços com qualidade, 

melhorando assim a qualidade de vida da população (FERNANDES et al., 2015) 
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Cuidados Farmacêuticos 

Os cuidados farmacêuticos iniciaram com a necessidade de cuidados de 

saúde, mais destacando no doente e na qualidade de vida do mesmo. Os autores 

Hepler e Strand (apud MARTINS et al., 2013) conhecidos como o pai dos cuidados 

farmacêuticos, definem cuidados farmacêuticos, como sendo a dispensação 

responsável dos medicamentos com orientação e atenção para com o paciente 

obtendo assim melhor qualidade de vida ao paciente (apud MARTINS et al., 2013). 

A prática do cuidado farmacêutico engloba a profissão, porém não se 

restringe somente a ela, e sim na interação entre o profissional e paciente, onde os 

resultados de sucesso dependem do trabalho em conjunto entre o farmacêutico e 

paciente (CASSIDY, 2010). 

A profissão farmacêutica, no momento está passando por transformações no 

mundo e Brasil. Sendo elas a integração do farmacêutico nas equipes de saúde e o 

reconhecimento perante a sociedade sobre o papel do profissional farmacêutico. 

Onde torna esse profissional reconhecido pela sociedade garantindo maior 

valorização da profissão farmacêutica bem como conhecimento da sociedade com 

relação ao profissional (SOUZA, 2012). 
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4 MÉTODO 

 

 

4.1 Delineamento do Estudo 

 

Trata-se um estudo descritivo transversal com avaliação normativa das 

condições da farmácia quanto a estrutura e ao processo de trabalho para implantar 

serviços farmacêuticos. 

 

4.2 Local de Estudo 

 

O estudo foi realizado em uma Farmácia Comunitária da cidade de Tobias 

Barreto-SE. Segundo Estimativa do Censo do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística o município tem aproximadamente 51.770 habitantes (2016). A área da 

unidade território de 1.023,390 (km²) é composta por um hospital; duas clínicas da 

família; quinze Unidade Básica de Saúde (UBS) contendo o Programa Saúde da 

Família (PSF) juntamente com sua respectiva equipe: enfermeiro, técnico e médico; 

um centro de especialidades odontológicas (CEO); um centro de saúde II e uma 

farmácia popular. 

 

4.3 Coleta de Dados 

4.3.1 Levantamento Situacional da estrutura 

Para o levantamento situacional foi realizada uma visita na farmácia com o 

objetivo de verificar a viabilidade da execução dos serviços, para tanto foi utilizado 

um instrumento de Santos Junior et al., (2015), relacionado a avaliação da estrutura 

sob os seguintes pontos: instalações físicas, recursos humanos, recursos materiais, 

documentos. Também foram realizados registros fotográficos de todo o ambiente da 

farmácia onde poderiam ser realizados os serviços farmacêuticos, além de um 

roteiro de perguntas direcionado ao proprietário baseada na Resolução 44 de 17 de 

agosto de 2009 da Agencia Nacional da vigilância sanitária na qual aborda 

perguntas relacionadas ao conhecimento do proprietário acerca das normas e 

procedimentos necessários para a oferta dos serviços clínicos farmacêuticos na 

farmácia. 
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4.3.2 Definição dos processos de trabalho necessários para a prática dos serviços 

farmacêuticos.   

Nesta etapa foram avaliados os processos de trabalho e instrumentos que 

são necessários para viabilizar a execução dos serviços durante o atendimento na 

farmácia. Os processos foram avaliados com base nas resoluções 585/2013 e 

499/2008 do CFF as quais estabelecem normas e padrões para realização dos 

serviços que podem ser realizados pelos farmacêuticos.  

Os serviços escolhidos para serem avaliados na farmácia foram os serviços 

de Aferição de parâmetros fisiológicos (Aferição da pressão arterial), Aferição de 

parâmetros bioquímicos (glicemia capilar), Aplicação de Medicamentos injetáveis e o 

Acompanhamento farmacoterapêutico. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Após a visita a farmácia, observou-se através do instrumento Indicadores de 

estrutura para Serviços de Clínica Farmacêutica (Santos Júnior et al., 2015) (anexo 

4), que a mesma possui estrutura adequada. Dessa forma os resultados estão 

descritos de acordo com esse instrumento que aponta como elementos de avaliação 

as Instalações físicas, Recursos humanos e Recursos materiais necessários para 

estruturação do ambiente para realização dos serviços farmacêuticos. 

5.1 INSTALAÇÕES FÍSICAS 

Em relação as instalações físicas, foi verificado que a farmácia possui 

ambiente privativo, sala com tamanho apropriado de 4x4 m² arejada estando apta 

para avaliação e orientação dos pacientes. O espaço acomoda o farmacêutico, o 

paciente e bem como, familiares, cuidadores quando necessário. A farmácia tem 

mobílias adequadas para o atendimento dos pacientes, possui 01 mesa redonda 

com 04 cadeiras, 01 armário, para o armazenamento de materiais e documentações. 

Em relação a instalação elétrica foi verificado que a mesma está em bom estado de 

conservação, bem como a ventilação e iluminação, garantindo assim que os 

serviços farmacêuticos sejam prestados com segurança 

No que diz respeito a área administrativa, foi verificado que a farmácia possui 

01 sala destinada a atividades administrativas, reuniões e treinamento, neste mesmo 

ambiente encontra-se instalado 02 computadores disponíveis para registros e 

acesso as informações pela internet. O espaço para atividades administrativas é 

algo muito gratificante pois facilita a realização das atividades, bem como acesso à 

internet que torna mais rápido as atividades. 

Quadro I: Roteiro de Avaliação das Instalações Físicas (Santos – Júnior, 2015) 
AVALIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS Sim/Não 

Ambiente privativo: No seu local de trabalho tem área privativa para avaliação e 

orientação ao paciente que possibilite analisar seu conhecimento, entendimento, adesão a 

farmacoterapia prescrita e monitoramento dos planos de cuidados? O espaço acomoda o 

farmacêutico, o paciente e quando apropriado, familiares, cuidadores? 

Sim 

Área administrativa: o ambiente de trabalho tem área destinada a atividades 

administrativas, reuniões e treinamento? 

Sim 

 

Mobiliário (armário, mesa e cadeira): o local de trabalho tem mobílias adequadas ao 

atendimento dos pacientes sentados e armários para o armazenamento de materiais e 

documentações? 

Sim 

 

Internet: o local de trabalho tem acesso ainternet disponível para o farmacêutico? Sim 
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Comentários 

 

 

 

De acordo com a Resolução de 44 de 17 de agosto de 2009 a farmácia deve 

possuir uma estrutura adequada para execução da sua função evitando os riscos à 

saúde dos pacientes (BRASIL, 2009). 

No entanto, quando observado as instalações gerais da farmácia foi verificado 

que a mesma precisa de pequenos reparos em relação ao piso e paredes visto que 

o material atual é de difícil manejo em relação a higienização. De acordo coma RDC 

44/2009 as instalações devem possuir superfícies internas (piso, paredes e teto) 

lisas e impermeáveis, em perfeitas condições, resistentes aos agentes sanitizantes e 

facilmente laváveis. Partindo do princípio que o processo de higienização visa evitar 

a propagação de infecção, dar boa aparência e preservar a integridade a saúde dos 

profissionais e clientes, se faz necessário adequação imediata das instalações a fim 

de evitar os riscos à saúde dos pacientes atendidos. 

De acordo com o manual de boas práticas farmacêuticas, os esgotos e 

encanamento estão em bom estado de conservação, apresentando um programa de 

sanitização (dedetização) acompanhando registro de sua execução.  

5.2 RECURSOS HUMANOS 

A farmácia pesquisada possui horário de funcionamento das 8:00 às 20:00 

horas de segunda a sábado e aos domingos das 9:00 às 12:00 e das 15:00 às 20:00 

horas. Possui 4 funcionários, 1 farmacêuticos, 3 balconistas e autorização para 

realização dos serviços farmacêuticos. Os funcionários da mesma são submetidos a 

exames médicos admissionais e periódicos, bem como orientação quanto as 

práticas de higiene pessoal, mantendo-se uniformizados e limpos. 

Quadro II: Roteiro de Avaliação dos Recursos Humanos (Santos – Júnior, 2015) 
AVALIAÇÃO DOS RECURSOS HUMANOS (para o farmacêutico) 

Instituição onde se formou: em que instituição você se formou em Farmácia? Tem outra graduação? 

Universidade Tiradentes 

Anos de graduação em Farmácia: quando você se formou? (ano da formação) 

Descrever: 10 anos 

Titulação máxima do farmacêutico: você participou previamente de cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado)?  
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Descrever: Não 

Farmacêuticos treinados: você possui conhecimentos e habilidades prévios para realizarem o serviço 

de clínica farmacêutica? Fez cursos de curta duração relacionado ao cuidado? Quais? 

Descrever: sim 

Equipe treinada: existe equipe de auxiliares treinados para assumirem atividades de logística, 

deixando mais tempo livre para você atuar nos serviços de clínica farmacêutica? 

Descrever: sim 

Anos de experiência em serviços clínicos farmacêuticos: quanto tempo (em anos) que o vocêjá atuou 

em serviços, como farmácia clínica, atenção farmacêutica, revisão da farmacoterapia ou seguimento 

farmacoterapêutico? 

Descrever: 

Nível de conhecimento em línguas estrangeiras: você tem conhecimento, no mínimo básico, de 

outras línguas estrangeiras? 

Descrever: não 

Conhecimento em computação: você tem domínio das ferramentas de informática (word, excel, 

epiinfo, etc) e recursos de internet utilizados no serviço de clínica farmacêutica?  

Descrever: sim 

Comentários 

 

 

 

O farmacêutico responsável pela farmácia se formou na Universidade 

Tiradentes a mais de 10 anos, não participou de cursos pós-graduação, porém tem 

conhecimento e habilidades para realizar os serviços clínicos farmacêuticos. A 

equipe da farmácia possui conhecimento das ferramentas de informática e 

treinamentos para poder executar os serviços de logísticas. Com tudo, a mesma não 

possui experiência na realização dos serviços clínicos farmacêuticos.  

O profissional técnico e auxiliar de farmácia destacam-se em suas atribuições 

estando envolvido no contato direto com usuários de medicamentos, pois é a 

primeira pessoa que vê e escuta o paciente. Dessa forma, estes devem receber 

treinamento inicial e continuado com relação à importância do autocuidado, higiene 

pessoal e do ambiente, saúde, conduta e elementos básicos em microbiologia, 

relevantes para a qualidade dos produtos e serviços oferecidos aos usuários 

(BRASIL, 2009). 

O treinamento oferecido deve ocorrer na ocasião da contratação e, 

posteriormente, se tornar contínuo, principalmente quanto ao uso e descarte de 

equipamentos de proteção individual (EPIs), de acordo com o Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS).  
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Outro assunto a ser abordado inclui os procedimentos a serem adotados em 

caso de acidente e episódios envolvendo riscos à saúde dos funcionários ou dos 

usuários que está contido no artigo 26 (RDC 44/09). 

 

  

Foto 1 e 2: Sala de serviços farmacêuticos:                   

  

Foto 3: Sala de aplicação de medicamentos injetáveis: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: do autor Foto: do autor 

Foto: do autor 
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Quadro III: Roteiro de Avaliação dos Recursos Materiais (Santos – Júnior, 2015) 
AVALIAÇÃO DOS RECURSOS MATERIAIS Sim/Não 

Equipamentos de computação (hardware): existem equipamentos como computador e 

impressora disponíveis para serem usados sempre que necessário no serviço de clínica 

farmacêutica? 

Sim 

 

Sistema de informação: existe sistema informatizado para manter arquivado 

informações do paciente como o perfil farmacoterapêutico e os planos de cuidados? 

Não 

 

Dispositivos clínicos: tem disponibilidade de dispositivos clínicos que possam ser 

utilizados no serviço de clínica farmacêutica, tais como, esfimomanômetro, estetoscópio, 

termômetro, glicosímetro e outros? 

Sim 

 

Material de consumo: materiais de consumo como papel, clips, caneta, dentre outros 

utilizados são disponíveis em quantidade suficiente para atender a demanda do serviço? 

Sim 

 

Fontes de informação disponíveis (primárias, secundárias e terciárias): deveriam incluir 

periódicos científicos e profissionais e as últimas edições de livro-texto. 

Não 

Formulário terapêutico: o serviço deveria manter atualizado lista de medicamentos 

padronizados aprovados pela equipe médica.  

Sim 

 

Comentários 

 

5.3 RECURSOS MATERIAIS 

Em relação aos elementos que envolvem a prática clínica, os instrumentos 

para a prática dos serviços estão de acordo com o registro junto a ANVISA, bem 

como apresentam procedimentos de utilização de acordo com a licença sanitária. 

Dentro desse contexto, a farmácia apresentou os instrumentos necessários para a 

execução dos serviços como: 01 balança, 01 maca; 01 glicosímetro; 50 lancetas; 3 

caixas contento 100 tiras testes; luvas de procedimentos, álcool e algodão, 01 

esfigmomanômetro; 01 estetoscópio; sabão em liquido; 01 lavatório com agua 

corrente; 02 coletores do tipo descarpak (usado para colocar objetos perfuro 

cortantes); um recipiente para colocar papel toalha; 02 lixeira com pedal; 

01computador e 01 impressora. 

No que diz respeito ao material de consumo, a farmácia apresentou material 

necessário para atender a demanda dos serviços, contudo, foi verificado que a 

mesma ainda não dispõe de uma quantidade suficiente de fontes de informação, 

possuindo apenas o formulário terapêutico nacional.  

As fontes de informações são bastante relevantes para poder executar 

serviços com qualidade e ajuda a desenvolver conhecimentos acerca dos 

medicamentos bem como consegue esclarecer dúvidas que possa vim aparecer no 

momento dos serviços. 
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5.4 ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO 

O roteiro de perguntas feito ao proprietário foi baseado na Resolução 44 de 

17 de agosto de 2009 no qual aborda maior parte das perguntas relacionadas ao 

conhecimento do proprietário acerca das normas e procedimentos necessários para 

a oferta dos serviços clínicos farmacêuticos na farmácia (APÊNDICE 1).  

Em relação aos requisitos de infraestrutura física que a farmácia precisa ter 

para se adequar as normas. Foi citado pelo proprietário a importância dos 

documentos estarem todos de acordo com as legislações vigentes como: Alvará 

municipal, licença sanitária junto a VISA municipal, manual de boas práticas 

farmacêutica, procedimento operacional padrão, programa de gerencialmente de 

resíduos de serviços de saúde dentre outros.  

Relatou que a estrutura precisa ser adequada desde a estrutura física, 

recursos humanos e recursos materiais para assim poder ofertar os serviços 

farmacêuticos. No entanto, foi verificado que a farmácia necessita de adequações 

em relação a estrutura do piso e paredes. 

O proprietário revelou que conhece a importância do profissional farmacêutico 

e dos serviços clínicos farmacêuticos ofertados a população, bem como a 

regularização da farmácia para poder executar esses serviços. Dessa forma, o 

mesmo evidenciou que o farmacêutico é o profissional habilitado para a prestação 

dos serviços farmacêuticos e que o mesmo trabalha em horário integral cobrindo 

todo o horário de funcionamento do estabelecimento. 

5.5 DEFINIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO  

Em relação aos processos de trabalho necessários para a prática dos 

serviços farmacêuticos, foi observado que a farmácia já oferece os serviços de 

aferição da pressão arterial, glicemia capilar e administração de medicamentos 

injetáveis.  Nesse contexto, foi analisado se havia procedimentos de registro das 

atividades bem como os procedimentos operacionais para sua realização.  

Para que esses serviços farmacêuticos sejam prestados nas farmácias, 

inicialmente o estabelecimento deve está apto do ponto de vista legal dispondo  de 

documentos como: licença ou alvará sanitário junto à vigilância sanitária municipal, 

constando todos os serviços que serão prestados pelo estabelecimento, certidão de 
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regularidade técnica atualizada junto ao conselho de classe do profissional 

farmacêutico (número do registro profissional da jurisdição em que atua), manual de 

Boas Práticas Farmacêuticas; procedimentos operacionais padrão (POP); programa 

de gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde (PGRSS) (BRASIL, 2016). 

Todas as atividades referentes a prestação de serviços devem ser 

documentadas de forma contínua e sistemática, no intuito de avaliar o andamento 

dos processos se estão sendo realizados ou não, se está havendo falhas em alguma 

etapa do processo, bem como, verificar junto aos pacientes atendidos se o serviço 

tem contribuído ou não com a melhora da sua saúde (CFF, 2013). 

Foi evidenciado por meio de registro das atividades do farmacêutico, o 

registro do convite aos pacientes, estes eram convidados com base nos seguintes 

critérios: que os mesmos fossem portadores de hipertensão arterial sistêmica, 

diabetes e que estivessem em uso de medicamento injetável. 

Para a aferição da pressão arterial foi verificado que a farmácia possui os 

POPs para esse procedimento, mas não dispõe da declaração de serviços 

farmacêuticos (DSF), documento que deve ser entregue ao paciente assim que o 

serviço é realizado. Sendo assim é preciso que confeccione o que está faltando para 

poder adequar os serviços às normas vigentes. A documentação dos serviços e 

procedimentos (anexo 1) farmacêuticos é obrigatória, conforme regulamentado pela 

Resolução/CFF nº 585/2013 (BRASIL, 2013) e também pela Resolução RDC/Anvisa 

nº 44/2009 (BRASIL, 2009).  

Após a realização do procedimento, o paciente deve ser informado dos 

valores aferidos e orientado acerca das alterações da pressão arterial, quando 

houver discrepância entre os valores aferidos e os de referência, o paciente deve ser 

orientado a procurar atendimento médico (BRASIL, 2008). Preencher a declaração 

de serviços farmacêuticos (DSF) com os valores aferidos e informar ao paciente. 

As farmácias devem manter registros impressos ou informatizados dos 

serviços e procedimentos farmacêuticos executados (BRASIL, 2016). É necessário 

providenciar o DSF para legalizar o serviço, pois serve como uma segurança para o 

paciente e o estabelecimento de que todo o procedimento realizado foi feito de 

acordo com as normas, ambos ficarão protegidos contra qualquer dúvida que possa 

surgir. Evitando assim complicações com os órgãos responsáveis pela fiscalização.  
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A aferição da pressão arterial é simples e o método é fácil, mas certos 

cuidados e recomendações devem ser levados em consideração para que evitem 

erros. A aferição incorreta da pressão arterial pode trazer consequências graves, 

tanto por levar pessoas com pressão normal a serem tratadas sem necessidade ou, 

ao contrário, deixar pessoas hipertensas sem cuidado e tratamento (BRASIL, 2010). 

Na farmácia foi averiguado que existe ambiente e documentos necessários 

para a realização da glicemia capilar como uma sala arejada, instrumentos para o 

procedimento (anexo 2), licença junto a vigilância sanitária; manual de boas práticas 

farmacêuticas; plano de gerenciamento de resíduo de serviços de saúde (PGRSS) e 

procedimento operacional padrão (POP), faltando o DSF que é necessário para 

arquivar os dados e registrar caso seja importante para uma posterior consulta. Ele 

também serve para uma possível proteção do paciente e prestador de serviço para 

disseminar qual quer dúvida que venha a surgir, como também para uma fonte de 

pesquisa para trabalhos e mapeamento de controle glicêmico se algum dia for 

solicitado. 

É de extrema importância registrar os dados dos serviços farmacêuticos e de 

modo especial o acompanhamento da glicose de jejum, servindo para fazer um 

comparativo de dados de cada dia. Dando a possibilidade de a pessoa acompanhar 

o seu real quadro glicêmico e ajudando ao médico para decidir o melhor perfil 

farmacológico para o seu paciente.  

Diante desse resultado a farmácia precisa se adequar as normas do Conselho 

Federal de Farmácia providenciando os documentos necessários para ofertar todos 

os serviços farmacêuticos dentro dos pré-requisitos estabelecidos pelos órgãos 

competentes. 

Para realização do serviço de aplicação de injetáveis foi observado que a 

farmácia já realiza esse procedimento (anexo 3) e que possui documentos como 

POP e certificado do profissional habilitado para desempenhar, porém não se realiza 

o registro do serviço.  

Sendo assim a farmácia não possui todos os documentos necessários tendo 

assim que regularizar para implantar o serviço na farmácia.  

 Os medicamentos injetáveis somente poderão ser aplicados mediante a 

prescrição médica e após análise minuciosa do nome do paciente, do medicamento 
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prescrito, da via de administração, do volume e da sua concentração; utilizar 

materiais descartáveis: luvas, seringas e agulhas (CFF, 2008). 

Para a busca de informações do paciente, o profissional deve desenvolver a 

anamnese farmacêutica, que se trata de um procedimento de coleta de dados sobre 

o usuário, onde o farmacêutico através de uma entrevista buscará conhecer seu 

histórico para elaborar um perfil farmacoterapêutico e identificar suas necessidades 

relacionadas à saúde (SILVA, 2015).  

Segundo a RDC 499/2008 o farmacêutico deverá registrar, em livro próprio, 

as aplicações de medicamentos injetáveis realizadas, o serviço necessita de cuidado 

e atenção para com o paciente e profissional no qual pode acarretar acidentes de 

trabalho, sendo assim é de extrema importância seguir os procedimentos 

recomendados perante a resolução.  

Ainda dentro desse contexto, foi verificado que o serviço de aplicação de 

injetáveis é realizado pelo profissional técnico de enfermagem, e que o mesmo 

segue os procedimentos de segurança com o uso de Equipamento de Proteção 

Individual (EPI) apropriado (jaleco e luvas descartáveis) bem como, possui um plano 

de gerenciamentos de serviços de saúde (PGRSS) utilizando caixa rígida para 

descarte de materiais perfurocortantes, químicos e contaminantes. De acordo com a 

Resolução 590/2014 SESA-PR, cada estabelecimento de saúde define os EPIs 

conforme os pressupostos da Norma Regulamentadora - NR 32 do Ministério do 

Trabalho de 2011 (PARANÁ, 2014). 

O uso dos EPIs garante que as atividades sejam desempenhadas com mais 

segurança e eficiência. Tendo em vista o número crescente de profissionais que 

executam os serviços sem a proteção exigida pela lei, colocando em risco a sua 

saúde e a do paciente, o uso dos EPIs tem sido cada vez mais exigido e fiscalizado, 

garantido uma segurança para ambos os envolvidos que o serviço será concluído 

com segurança e sem deixar danos para a saúde. 

Para o serviço de acompanhamento farmacoterapêutico foi verificado que a 

farmácia não oferta e para poder implantá-lo é preciso solicitar a liberação da 

vigilância sanitária, preparar POPs e formulários próprios (fichas de registro da 

história clínica, estabelecer processos de avaliação da farmacoterapia dos 

pacientes), bem como realizar os procedimentos de treinamentos da equipe da 
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farmácia para o sistema de agendamento dos pacientes e documentos de 

encaminhamento do paciente a equipe multiprofissional de saúde quando 

necessário. 

 O acompanhamento farmacoterapeutico é um processo no qual o 

farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades do usuário relacionadas ao 

medicamento, por meio da detecção, da prevenção e da resolução de Problemas 

Relacionados aos Medicamentos (PRM), de forma sistemática, contínua e 

documentada, com o objetivo de alcançar resultados definidos, buscando a melhoria 

da qualidade de vida do usuário. Ao fazer esse acompanhamento, é imprescindível 

que se faça também a promoção do uso racional de medicamento obtendo-se a 

cura, o controle ou o retardamento de uma enfermidade, compreendendo os 

aspectos referentes à efetividade, necessidade, segurança e adesão (CASTRO et 

al., 2006). 

Esse tipo de serviço é um diferencial na vida do paciente, é algo no qual o 

farmacêutico irá observar todo perfil farmacológico e traçar metas para um 

acompanhamento mais próximo, e entender se existe algum problema com a 

farmacoterapia ou como hábitos alimentares, vida sedentária e outros campos que 

são trabalhados junto ao paciente. Tudo isso com o intuito de que seja cumprido 

corretamente o tratamento indicado a ele, e normalize seus índices para que ele 

possa ter uma melhor qualidade de vida e minimizar os agravos pelo uso incorreto 

ou pela falta de acompanhamento.  

O serviço de acompanhamento farmacoterapêutico tem sido proposto para 

acompanhar o tratamento médico, melhorando a adesão do paciente ao tratamento 

e corrigindo possíveis problemas relacionados aos medicamentos, levando a 

melhores resultados da farmacoterapia, melhorando a qualidade de vida dos 

pacientes (ANGONESI et al., 2010).  

Nessa prática, o farmacêutico avalia as necessidades do paciente e 

determina possíveis problemas relacionadas com medicamentos e, se houver, 

trabalha com o paciente e outros profissionais de saúde para determinar, 

implementar e monitorar um plano de cuidado. Este deve ser um contínuo de 

atividades, com o objetivo de resolver e prevenir problemas relacionados com o uso 
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de medicamentos e assegurar que o paciente tenha uma terapia medicamentosa 

que seja a mais efetiva e segura possível (WHO, 2006).   

Os serviços escolhidos para implantar na farmácia são serviços que a 

população necessita, sendo eles de cuidado já que se trata de serviços mais 

voltados para doenças crônicas, sendo na maioria idosos com dificuldade de 

entender como tomar o medicamento, o horário correto de tomar o medicamento, 

para que serve o medicamento e o outros devidos cuidados como tratamento não 

medicamentoso sendo ele, alimentação saudável, prática de exercício físicos, 

menos adição de sódio ou açúcar dentre outros cuidados.  

Exercendo esses serviços com qualidade o farmacêutico clínico será 

reconhecido pelas suas ações de cuidado, atenção e proximidade, gerando assim 

confiança e credibilidade junto aos pacientes e a sociedade, colocando em relevo o 

grande valor da profissão (BOVO et al., 2009). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os achados apontam que a estrutura e processo para implantar o serviço na 

farmácia comunitária precisa de alguns reparos, para realizar esses serviços com 

qualidade, dentre eles, piso nas paredes para melhorar o acesso de limpeza da 

mesma. Com relação ao tamanho, está adequado possibilitando assim maior 

comodidade para o paciente e acompanhante, bem como possui os materiais 

necessários para ofertar os serviços clínicos farmacêuticos. O proprietário relatou na 

entrevista que é muito importante que a farmácia possua todos os documentos 

necessários para ofertar os serviços e que é muito gratificante a presença do 

farmacêutico nas farmácias comunitárias bem como a realização dos serviços 

clínicos farmacêuticos. 

Quanto aos processos de trabalho, os serviços de aferição de pressão, 

glicemia capilar, administração de medicamento injetável e acompanhamento 

farmacoterapêutico precisam de regularização de alguns documentos como DSF 

para legalizar os serviços e licença sanitária, procedimento operacional padrão 

(POP) para implantar o acompanhamento farmacoterapeutico. 

A oferta desses serviços será tanto para o estabelecimento como para os 

pacientes um diferencial na promoção da saúde e do bem estar, garantindo ao 

proprietário a fidelização dos usuários e aos pacientes uma alternativa para garantir 

que suas necessidades em relação ao uso dos medicamentos sejam sanadas de 

uma forma segura e eficiente. 
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8 APÊNDICES 

 

APÊNDICE 1 

Roteiro de perguntas relacionada a estrutura e processo baseada na RDC 44/09 

feita ao proprietário da farmácia 

 

Estrutura 

1 Quais são os requisitos de infraestrutura física as farmácias precisam ter para se 

adequar as normas? 

2 Quais são os requisitos matérias que a farmácia precisa ter? 

3 Quantos funcionários a farmácia tem? 

4 Qual o horário de funcionamento da farmácia? 

 

Processo 

1 Quais os documentos que o estabelecimento deve possuir? 

2 É necessário a presença do farmacêutico durante todo o horário de funcionamento 

do estabelecimento? 

3 Quais os serviços farmacêuticos que a farmácia oferta? 

4 Qual profissional habilitado para a prestação dos serviços farmacêuticos nas 

farmácias e drogarias? 

5 Como deve ser feita a aferição de parâmetros fisiológicos e bioquímicos nas 

farmácias e drogarias? 

6 Quanto a administração de medicamentos, a farmácia pode aplicar injetáveis sem 

a apresentação da receita? 

7 É necessário a elaboração de alguns documentos? 
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APÊNDICE 2 

 

 

Declaração de Autorização 

 

 

Eu, Valtens Cezar de Oliveira, inscrito no CPF nº 017.752.145 – 75 e no RG nº 

13.172.260-38 autorizo a Sr.ª Noélia César de Oliveira, inscrito no CPF 044.257.015-

50 e no RG nº 2.417.168-4 a realizar a pesquisa em meu estabelecimento comercial, 

a saber, Farmácia Cezar, intitulada “Avaliação da estrutura e processo para 

implantar serviços farmacêutico em uma farmácia comunitária de Tobias Barreto”.  

 

Tobias Barreto, 02 de fevereiro de 2017 
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9 ANEXOS 
 

ANEXO 1 
 

Procedimento de medida da pressão arterial, segundo a V Diretriz Brasileira 

de Hipertensão Arterial. 

Preparo do paciente para a medida da pressão arterial 

1. Explicar o procedimento ao paciente; 

2. Repouso de pelo menos 5 minutos em ambiente calmo; 

3. Evitar bexiga cheia; 

4. Não praticar exercícios físicos 60 a 90 minutos antes; 

5. Não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos e não fumar 30 minutos antes; 

6. Manter pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso recostado na cadeira e 

relaxado; 

7. Remover roupas do braço no qual será colocado o manguito; 

8. Posicionar o braço na altura do coração (nível do ponto médio do esterno ou 

quarto espaço intercostal), apoiado, com a palma da mão voltada para cima e o 

cotovelo ligeiramente fletido; 

9. Solicitar para que não fale durante a medida. 

Procedimento de medida da pressão arterial 

1. Medir a circunferência do braço do paciente; 

2. Selecionar o manguito de tamanho adequado ao braço; 

3. Colocar o manguito sem deixar folgas acima da fossa cubital, cerca de 2 a 3 cm; 

4. Centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria branquial; 

5. Estimar o nível da pressão sistólica (palpar o pulso radial e inflar manguito até seu 

desaparecimento, desinflar rapidamente e aguardar 1 minuto antes da medida); 

6. Palpar a artéria braquial na fossa cubital e colocar a campânula do estetoscópio 

sem compressão excessiva; 

7. Inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 mm Hg o nível estimado da pressão 

sistólica; 

8. Proceder à deflação lentamente (velocidade de 2 a 4 mm Hg por segundo); 
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9. Determinar a pressão sistólica na ausculta do primeiro som (fase I de Korotkoff), 

que é um som fraco seguido de batidas regulares, e após, aumentar ligeiramente a 

velocidade de deflação; 

10. Determinar a pressão diastólica no desaparecimento do som (fase V de 

Korotkoff); 

11. Auscultar cerca de 20 a 30 mm Hg 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 pressão diastólica no 

abafamento dos sons (fase IV de Korotkoff) e anotar valores da 

sistólica/diastólica/zero; 

13. Esperar 1 a 2 minutos antes de novas medidas; 

14. Informar os valores de pressão arterial obtidos para o paciente; 

15. Anotar os valores e o membro. 
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ANEXO 2 
 

Etapas do procedimento segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes para 

Glicemia Capilar. 

 

1. Realizar a higienização das mãos; 

2. Realizar a desinfecção da bandeja com o desinfetante hospitalar de superfícies 

fixas; 

3. Separar o material necessário na bandeja; 

4. Certificar-se de que a fita reagente está na validade; 

5. Orientar o paciente sobre o procedimento; 

6.  Realizar a higienização das mãos; 

7. Calçar as luvas de procedimento; 

8.  Ligar o aparelho e posicionar a fita e o glicosímetro de modo a facilitar a 

deposição da gota de sangue no local adequado; 

9. Segurar a lanceta sem tampa e fazer uma leve pressão na ponta do dedo 

escolhido de modo a favorecer o seu enchimento capilar; 

10. Com a outra mão limpar a área com algodão embebido em Álcool a 70% ou 

Clorexidine alcoólico 0,5% após secar o local com algodão limpo e seco; 

11. Com a lanceta ou agulha estéril fazer uma punção na ponta do dedo escolhido, 

preferencialmente na lateral do dedo, onde a dor é minimizada; 

12. Lancetar o dedo e obter uma gota suficiente para preencher o campo reagente; 

13. Pressionar o local da punção com algodão até hemostasia; 

14. Atentar para pacientes em uso de anticoagulantes; 

15. Informar-lhe o resultado obtido ao paciente; 

16. Desprezar a fita reagente e a lanceta na caixa específica para material 

perfurocortante; 

17. Limpar o glicosímetro com algodão embebido com solução de Incidin e uarda-lo; 

18. Retirar as luvas, 

19. Lavar a bandeja com água e sabão, secar com papel toalha; 

20. Realizar a higienização das mãos; 

21. Registrar o valor obtido no prontuário do paciente. Após o procedimento anotar o 

valor verificado em um cartão com identificação do paciente e do farmacêutico e os 

valores apresentados. 
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ANEXO 3 

 

Processo para Aplicação de Medicamentos Injetáveis 

- Conferir nome do paciente 

- Nome e CRM do prescritor 

- Data da prescrição 

- Conferir o medicamento, posologia e via de aplicação 

- Checar possibilidade de interação medicamentosa 

- Preencher a Declaração de Serviços Farmacêuticos ou anotar no livro de registro  

Fazer entrevista farmacêutica; ANAMNESE 

- Verificar a PA; 

- Preparar a aplicação na presença do paciente; 

- Local da última aplicação; 

- Perguntas básicas: interações, alergias, uso anterior, etc. 

- Anotação na DSF ou no livro; 

- Realização da aplicação; 

- Certificar-se que o paciente está bem e liberá-lo; 

- Verificar a PA, se necessário. 

 

Procedimento para aplicação de injetáveis segundo a Resolução 499/2008 do 

Conselho Federal de Farmácia 

1.Preparar o material na presença do cliente; 

2. Higienização das mãos; 

3. Realizar a aplicação; 

4. Realizar o descarte do material; 
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5. Análise final antes de liberar cliente; 

6. Registrar, as aplicações de medicamentos injetáveis realizadas. 
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ANEXO 4 

Indicadores de estrutura para Serviços de Clínica Farmacêutica 
(Santos Júnior et al., 2015) 

 

1. INSTALAÇÕES FÍSICAS Sim/Não 

Ambiente privativo: No seu local de trabalho tem área privativa para avaliação e 

orientação ao paciente que possibilite analisar seu conhecimento, entendimento, adesão a 

farmacoterapia prescrita e monitoramento dos planos de cuidados? O espaço acomoda o 

farmacêutico, o paciente e quando apropriado, familiares, cuidadores? 

 

Área administrativa: o ambiente de trabalho tem área destinada a atividades 

administrativas, reuniões e treinamento? 
 

Mobiliário (armário, mesa e cadeira): o local de trabalho tem mobílias adequadas ao 

atendimento dos pacientes sentados e armários para o armazenamento de materiais e 

documentações? 

 

Internet: o local de trabalho tem acesso ainternet disponível para o farmacêutico?  

Comentários 

 

 

 

2. RECURSOS HUMANOS (para o farmacêutico) 

Instituição onde se formou: em que instituição você se formou em Farmácia? Tem outra graduação? 

 

Anos de graduação em Farmácia: quando você se formou? (ano da formação) 

Descrever: 

Titulação máxima do farmacêutico: você participou previamente de cursos de pós-graduação 

(especialização, mestrado, doutorado ou pós-doutorado)?  

Descrever: 

Farmacêuticos treinados: você possui conhecimentos e habilidades prévios para realizarem o serviço de 

clínica farmacêutica? Fez cursos de curta duração relacionado ao cuidado? Quais? 

Descrever: 

Equipe treinada: existe equipe de auxiliares treinados para assumirem atividades de logística, deixando 

mais tempo livre para você atuar nos serviço de clínica farmacêutica? 

Descrever: 

Anos de experiência em serviços clínicos farmacêuticos: quanto tempo (em anos) que o vocêjá atuou 

em serviços, como farmácia clínica, atenção farmacêutica, revisão da farmacoterapia ou seguimento 

farmacoterapêutico? 

Descrever: 

Nível de conhecimento em línguas estrangeiras: você tem conhecimento, no mínimo básico, de outras 

línguas estrangeiras? 

Descrever: 

Conhecimento em computação: você tem domínio das ferramentas de informática (word, excel, epiinfo, 

etc) e recursos de internet utilizados no serviço de clínica farmacêutica?  

Descrever: 

Comentários 

 

 



38 
 
 

 

 

3. RECURSOS MATERIAIS Sim/Não 

Equipamentos de computação (hardware): existem equipamentos como computador e 

impressora disponíveis para serem usados sempre que necessário no serviço de clínica 

farmacêutica? 

 

Sistema de informação: existe sistema informatizado para manter arquivado informações do 

paciente como o perfil farmacoterapêutico e os planos de cuidados? 
 

Dispositivos clínicos: tem disponibilidade de dispositivos clínicos que possam ser utilizados 

no serviço de clínica farmacêutica, tais como, esfimomanômetro, estetoscópio, termômetro, 

glicosímetro e outros? 

 

Material de consumo: materiais de consumo como papel, clips, caneta, dentre outros 

utilizados são disponíveis em quantidade suficiente para atender a demanda do serviço? 
 

Fontes de informação disponíveis (primárias, secundárias e terciárias): deveriam incluir 

periódicos científicos e profissionais e as últimas edições de livro-texto. 
 

Formulário terapêutico: o serviço deveria manter atualizado lista de medicamentos 

padronizados aprovados pela equipe médica.  
 

Comentários 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


