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Resumo: Considerando a importância do trabalho da Assistência Farmacêutica no 
cenário atual da Saúde Brasileira, esta pesquisa dedicou-se a investigar e qualificar 
os serviços prestados pelo Laboratório de Assistência Farmacêutica – LASFAR, uma 
entidade pertencente à Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. Mediante a 
análise dos prontuários de pacientes atendidos no laboratório, os pesquisadores 
puderam avaliar a qualidade do serviço de atendimento prestado aos pacientes que 
frequentam o laboratório, bem como observar a efetividade deste serviço através de 
alguns resultados de pacientes que já são acompanhados por um certo período. 
Observou-se que a doença mais frequente nos prontuários foi a hipertensão arterial e 
os medicamentos mais utilizados foram Losartana e Hidroclorotiazida. Assim, a 
pesquisa mostrou-se relevante ao confirmar o valor e seriedade da Assistência 
Farmacêutica na sociedade. 
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Abstrat: Looking for the importance of considering Pharmaceutical care in the current 
scenario of Brazilian Health, this research was dedicated to investigate and qualify the 
services provided by the Pharmaceutical Care Laboratory - LASFAR, an entity 
belonging to the University of Vale do Rio Doce - UNIVALE.  Analyzing the medical 
records of patients treated at the laboratory, researchers were able to evaluate the 
quality of care provided to patients attending the laboratory, as well as to observe the 
effectiveness of this service through some patient outcomes that are already followed 
for a period of time. It was observed that the most frequent disease in the medical 
records was hypertension and the most commonly used drugs were Losartan and 
Hydrochlorothiazide.  Thus, the research proved relevant in confirming the value and 
seriousness of Pharmaceutical Care in society. 
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Introdução 

 

Com a Constituição Federal, em 1988, e a consequente criação do SUS, a saúde 

passou a ser um direito do cidadão e um dever do Estado (BRASIL, 1988), provocando 

uma mudança no escopo de ação da Assistência Farmacêutica. Em 1990, o SUS foi 

regulamentado pela a Lei n° 8.080, intitulada Lei orgânica do SUS, um marco 

importante para o desenvolvimento da saúde pública no Brasil, uma vez que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras 

providências (CNS, 1990). 
 

Apesar da importância dos trabalhos da Assistência Farmacêutica nesse novo 

desenho da saúde pública, houve um hiato de 10 anos entre a promulgação da 

Constituição e a criação de políticas de efetivação da mesma, com a Portaria nº 

3916/98 que estabeleceu uma Política Nacional de Medicamentos (PNM), e a Portaria 

nº 176/99 que criou o IAFAB – Incentivo à Assistência Farmacêutica Básica e o Elenco 

de Medicamentos.  

Estas legislações são relevantes para a consolidação da Assistência 

Farmacêutica, uma vez que a PNM, como parte essencial da Política Nacional de 

Saúde, constitui um dos elementos fundamentais para a efetiva implementação de 

ações capazes de promover a melhoria das condições da assistência à saúde da 

população (BRASIL, 2018). A definição para a Assistência Farmacêutica foi descrita 

no Brasil, também nos anos 90. De acordo com a PNM,  

A Assistência Farmacêutica é definida como o grupo de atividades relacionadas 
com o medicamento, destinadas a apoiar as ações de saúde demandadas por 
uma comunidade. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em 
cada uma de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, 
a segurança e a eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e 
a avaliação da utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre 
medicamentos e a educação permanente dos profissionais de saúde, do 
paciente e da comunidade para assegurar o uso racional de medicamentos 
(BRASIL, 2018). 

  

Entre as atividades dentro do escopo da Assistência Farmacêutica, está o 

Serviço de Atenção Farmacêutica. De acordo com Cipolle et al (2000), a Atenção 

Farmacêutica ocorre dentro de um processo completo de assistência ao paciente. 

Segundo o autor e seus colaboradores, a Atenção Farmacêutica envolve as seguintes 

etapas: 

 
a) análise da situação das necessidades do paciente em relação aos 
medicamentos; 
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b) elaboração de um plano de seguimento, incluindo os objetivos do 
tratamento farmacológico e as intervenções apropriadas; e  
c)  a avaliação do seguimento para determinar os resultados reais no 
paciente. (CIPOLLE et al, 2000). 

 

A qualidade da atenção à saúde pode ser caracterizada pelo grau de 

competência profissional, pela eficiência na utilização dos recursos, pelo risco 

proporcionado aos pacientes e pela satisfação dos usuários (ARAÚJO et al, 2008). 

Neste contexto, o Laboratório de Assistência Farmacêutica – LASFAR, objeto de 

investigação desta pesquisa, oferece serviços de avaliação farmacoterapêutica à 

população da cidade, através dos serviços de Atenção Farmacêutica prestados por 

estudantes do curso de Farmácia da UNIVALE.  

Através desta ação, a universidade insere os alunos na realidade da Atenção 

farmacêutica, para que possam desenvolver habilidades necessárias ao Profissional 

Farmacêutico que é parte integrante da equipe de Assistência Farmacêutica. Esta 

pesquisa objetivou avaliar os registros efetuados pelo serviço de Atenção 

Farmacêutica realizado pelo Laboratório de Assistência Farmacêutica/UNIVALE 

(LASFAR), através da análise retrospectiva dos prontuários. 
 

 

 
Materiais e métodos 
 
Local de pesquisa 

 

A pesquisa foi realizada no Laboratório de Assistência Farmacêutica – LASFAR, 

da Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE. Esta análise ocorreu no período de 

agosto a setembro de 2019 no LASFAR, de forma que os materiais consultados 

(prontuários) não saíssem das dependências do laboratório, a fim de preservar as 

informações pessoais e clínicas dos pacientes, bem como, para que se mantivesse a 

ética da pesquisa realizada.  

 

Materiais de pesquisa 
 

A pesquisa foi realizada através da análise de prontuários dos pacientes 

atendidos pelo LASFAR. Foram analisados os dados relacionados a questões sociais 

e demográficas do paciente, que os próprios pacientes informaram ao LASFAR, tais 

como, nome, endereço, telefone, responsável (caso fosse menor de idade), data de 

abertura do prontuário, dentre outras informações de cunho pessoal. 

Em um segundo momento, foram levantadas as informações geradas mediante 

o acompanhamento farmacoterapêutico do LASFAR com o paciente, tais como, as 

datas de consultas, problemas aparentes identificados pelos profissionais que fizeram 
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o atendimento, histórico de doenças, hábitos de vida, se existe o uso de 

medicamentos, exames laboratoriais, cálculos de parâmetros psicológicos do 

LASFAR, onde é verificado a PA, (pressão arterial) o pulso, o colesterol e o 

triglicerídeos. 

Também foram analisados os documentos do termo de consentimento, onde o 

paciente foi orientado quanto ao serviço prestado pelo LASFAR, bem como, os 

registros de evolução do paciente, o plano de atuação que foi desenvolvido com cada 

paciente mediante a sua necessidade, e o estado de atuação e demais informações 

do paciente. 

 

Itens e critérios de avaliação do material 

O grupo de seis pesquisadores foi dividido em duplas, e analisou um total de 42 

prontuários de pacientes atendidos no LASFAR. Cada prontuário foi lido por dois 

pesquisadores diferentes, e os dados foram registrados para que não houvesse 

divergência entre os dados coletados pela dupla de pesquisadores, um terceiro 

pesquisador revalidou a coleta de dados. 

As variáveis avaliadas nos dados coletados foram: dados demográficos, a 

pressão arterial inicial, coletada no primeiro atendimento do paciente; pressão arterial 

final, coletada no último atendimento do paciente; prática de atividade física (nível de 

sedentarismo); doenças frequentes; medicamentos e intervenções realizadas. 

 

Análise estatística 

Para esta análise foi construído um instrumento de coleta de dados no programa 

Excel, para que posteriormente, os pesquisadores pudessem relacionar os dados 

coletados através de porcentagem, tabelas e referências numéricas, e assim estimar 

os resultados de pesquisa. Para isso, todos os pesquisadores foram treinados para 

padronizar a coleta.  

Na análise estatística dos dados coletados, variáveis categóricas foram 

apresentadas com as distribuições de frequência e as variáveis contínuas foram 

acompanhadas das medidas de tendência central. 
 
 

      Resultados e discussão 

Do perfil do paciente atendido pelo LASFAR 

Mediante a coleta de dados, observou-se que a procura pelo atendimento do 

LASFAR, em relação aos gêneros feminino e masculino, não apresenta relevante 



 
 

4 
 

predominância de um sexo por outro, uma vez que em um total de 42 prontuários de 

pacientes analisados, 18 pertenciam ao sexo masculino e 24 pertenciam ao sexo 

feminino, demonstrando quase uma equivalência dos sexos na busca pelo 

atendimento. 

Em relação a idade dos pacientes que utilizam o serviço do LASFAR, observou-

se que a prevalência de idade foi de pacientes acima de 60 anos de idade. Em um 

total de 42 prontuários de pacientes analisados, 24 pacientes tinham idade igual ou 

superior a 60 anos, representando 57% de predominância. De acordo com uma 

pesquisa realizada por PAULA et al (2012), após analisar 9.793 internações 

hospitalares de idosos, registradas pelo SUS, concluíram que há uma tendência 

crescente dos problemas associados ao uso de medicamentos por idosos. 

     

 

 

 

Gráfico 1 – sexo e idade das pessoas envolvidas 

Fonte: Elaborado pela autoria 

 

Em relação à prática de atividade física, dos prontuários analisados, 27 

pacientes não informaram se praticam atividades físicas,10 pacientes se declararam 

sedentários e apenas 5 pacientes informaram praticar atividades físicas. Este fator 

confirma o que alguns estudos mostram que indivíduos sedentários podem ser mais 

propensos a consumir mais medicamentos ou gastar mais em saúde, comparando-se 

com indivíduos que praticam atividade física (DE LIMA, 2017). 
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    Do controle da Pressão Arterial dos pacientes atendidos no LASFAR 

Verificou-se os registros de PA inicial (pressão aferida no primeiro dia de 

atendimento do paciente), bem como registros de PA final (pressão aferida no último 

dia de atendimento do paciente). Observou-se que o índice de PA inicial de até 130/90 

mmHg e PA inicial acima de130/90 mmHg ficaram com valores aproximados entre si, 

sendo 20 pacientes com PA inicial de até 130/90 mmHg e 19 pacientes com PA inicial 

acima de 130/90 mmHg.  

Em relação à PA final, o último registro de aferição de pressão arterial 

demonstrou que 18 pacientes estavam com a PA final de até 130/90 mmHg, 14 

pacientes apresentaram PA final acima de 130/90 mmHg e 10 não foram informados. 

Observou-se que em 23,8% dos prontuários dos pacientes atendidos pelo 

LASFAR não possuíam o registro de PA final (pressão aferida no último dia de 

atendimento do paciente), tendo em vista que estas informações são de suma 

importância para o acompanhamento do paciente no que diz respeito a verificação de 

alterações pressóricas e contribuem para adoção de medidas específicas por parte 

dos profissionais a serem desenvolvidas com e pelo paciente. (NÓBREGA,2004) 

 

 

 
 

Gráfico 2 - Quantidade de casos referentes à pressão arterial inicial e final 

Fonte: Elaborado pela autoria 
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     Do histórico de doença dos pacientes atendidos pelo LASFAR 

Através da análise dos dados dos prontuários, observou-se que no histórico de 

doenças a hipertensão arterial se destacou. Em 42 pacientes analisados, 61,9% 

apresentaram hipertensão arterial, 26,2% apresentaram diabetes e 7,1% 

apresentaram obesidade e 4,8% não foram informados.  

A pesquisa  se confirma pelo alto número de hipertensos, sendo  assim 

imprescindível o registro de forma correta do uso dos medicamentos e descreve-los 

de forma que possa haver um acompanhamento farmacoterapêutico, fato reforçado 

por estudos que afirmam que o idoso é particularmente mais sensível as reações 

adversas a medicamentos, isto devido a algumas peculiaridades que o caracterizam, 

como por exemplo a presença de inúmeras doenças, uso elevado de medicamentos 

e o  tipo de medicamentos  prescritos, e que o envelhecimento devido as 

transformações físicas já é um fator de risco para diversas enfermidades, ocasionando 

buscas por mais atenção, o que acarreta o uso de grande quantidade de 

medicamentos que podem consequentemente aumentar o risco de reações adversas 

a medicamentos (DE LIMA, 2017). 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Histórico de doenças dos pacientes 

Fonte: Elaborado pela autoria 
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     Das prescrições mais indicadas 

Através da análise dos dados dos prontuários, observou-se que o anti-

hipertensivo Losartana, foi o medicamento mais utilizado, em segundo lugar, o 

diurético Hidroclorotiazida, também apresentou grande incidência nas prescrições. 

Outros registros de prescrição foram observados com menor frequência, como 

é o caso do Alendronato de sódio, indicado para a osteoporose, o Metformina e o 

Glibenclamida indicados para o tratamento em diabetes, o Omeprazol, indicado para 

a gastrite e outros transtornos gastrointestinais. 

 

 

 

 

Gráfico 4 – Medicamentos utilizados pelos pacientes 

Fonte: Elaborado pela autoria 

 

 

     Dos problemas relacionados a medicamentos e intervenções aplicadas 

Mediante aos dados analisados dos prontuários, 42,8% dos pacientes atendidos 

pelos LASFAR não informaram problemas relacionados ao uso de medicamentos, 

outros 42,8% informaram problemas de adesão, 4,8% problemas de automedicação 

e 9,6% problemas de efetividade. Em relação às intervenções realizadas pelos 

profissionais do LASFAR, observou-se o registro de 16 orientações posológicas, 5 

encaminhamentos médicos, 6 encaminhamentos para nutricionistas e 15 não foram 

informados. 



 
 

8 
 

 Observou-se que a falta de informações com relação a intervenções carece de 

uma atenção especial, uma vez que o Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica 

(OPAS,2003) afirma que a intervenção é um ato planejado, documentado e realizado 

junto ao usuário e aos profissionais de saúde, que visa resolver ou prevenir os 

problemas que interferem ou podem interferir na farmacoterapia, sendo parte 

integrante do processo de acompanhamento farmacoterapêutico. 

Fato atestado por estudo de (Ferracini 2010), que diz que a prática da 

intervenção se torna fundamental para a terapia clínica prevenindo os possíveis erros 

medicamentosos, promovendo o uso correto e racional de medicamentos diminuindo 

o custo terapia e tempo de internação do paciente. Portanto os registros de 

intervenções são de imprescindível importância para o êxito da busca e manutenção 

da saúde do paciente. 

 

 
 

Gráfico 5 – Problemas Medicamentos e intervenções 

Fonte: Elaborado pela autoria 

 

 

     Conclusão 

Analisando os prontuários dos pacientes do LASFAR, bem como comparando o 

conceito e objetivos da Atenção Farmacêutica descrita no Sistema Único de Saúde – 
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SUS, na Organização Mundial de Saúde – OMS, no Conselho Federal de Farmácia –

CFF, confirmou-se a importância deste serviço para a população.  

O perfil mais frequente dos pacientes que procuram os serviços do LASFAR, são 

os de idade acima de 60 anos, sedentários, com hipertensão arterial, com maiores 

índices de prescrição de Losartana, e com necessidades de orientações posológicas 

mais predominante. 

 Por meio de análise de prontuários do Laboratório de Assistência Farmacêutica 

– LASFAR, entidade pertencente à Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, os 

pesquisadores puderam também qualificar o serviço de atendimento aos pacientes 

que frequentam o laboratório, evidenciando a necessidade de sistematização e 

padronização dos prontuários, demostrando resultado inconclusivo devido à falta de 

registros de informações de prontuários com relação a indicadores de PA final 

(pressão aferida no último dia de atendimento do paciente ), e intervenções,  de modo 

que estas informações são de relevante importância para o acompanhamento 

farmacológico  do paciente. 

 Esta pesquisa serviu de instrumento comprobatório para evidenciar a relevância 

da Atenção Farmacêutica, bem como o valor e seriedade do trabalho do profissional 

farmacêutico dentro da Assistência Farmacêutica.  
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