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Os serviços de dispensação ofertados pelos farmacêuticos são caracterizados de acordo com a 
condição de saúde de cada paciente e depende de sua necessidade, uma vez que o profissional 
tem seu foco voltado a cuidar dos pacientes em relação ao uso do medicamento, podendo 
então aprimorar o conhecimento do paciente em relação ao medicamento e à sua saúde, de 
modo a influenciar na adesão ao tratamento. Vale ressaltar que, é de atribuição do 
farmacêutico identificar e solucionar problemas relacionados a medicamentos, pois algumas 
situações envolvem conhecimento técnico, como por exemplo, interações medicamentosas ou 
risco associado ao uso de medicamentos. No entanto, a prática da automedicação vem se 
tornando cada vez mais comum, podendo então ser compreendida como uso irracional de 
medicamentos, uma vez que, na ausência da prescrição, orientação e/ou acompanhamento do 
profissional habilitado, as pessoas selecionam e utilizam alguns medicamentos para aliviar 
sintomas, tratar alguma patologia, e até mesmo prevenir doenças. Podendo então apresentar 
como consequência aumento dos gastos com saúde (seja individuais ou coletivos); além de 
reduzir a credibilidade dos serviços e dos profissionais de saúde.  Atrelado a isso, as consultas 
farmacêuticas inserem o profissional num contexto de desenvolvimento da habilidade de 
raciocinar clinicamente, utilizando ferramentas farmacológicas e não farmacológicas 
pertinentes em cada contexto patológico. Portanto, a atenção farmacêutica é uma ferramenta 
utilizada com o propósito de promover o uso racional de medicamentos e conscientizar a 
população sobre a importância dessa prática, em virtude da redução de problemas 
relacionados a medicamentos (PRM’s) e consequentemente do melhoramento da qualidade de 
vida dos pacientes. Nesta perspectiva, este estudo tem como objetivo geral identificar e 
avaliar os indicadores do Serviço de Atenção Farmacêutica da Farmácia Escola da Faculdade 
Maria Milza (FARMAM) por meio das fichas de acompanhamento farmacoterapêutico de 
forma a quantifica-los, e, como objetivos específicos, coletar história clínica do paciente; 
exames laboratoriais; doença atual; horários de administração; posologia; via de 
administração; presença de interações medicamentosas e outras incompatibilidades 
terapêuticas que possam gerar PRM’s interferindo na adesão e tratamento farmacológico. Será 
realizado um estudo transversal, de abordagem descritiva quali-quantitativa, por meio de uma 
análise documental dos prontuários farmacêuticos de pacientes atendidos pelo Serviço de 
Atenção Farmacêutica (SAF) da FARMAM.  Espera-se que a análise seja realizada de modo a 
identificar a relevância da atenção farmacêutica por meio dos indicadores do serviço; bem 
como identificar se através da intervenção farmacêutica os prm’s e patologias foram tratados 
de forma a ajudar ou contribuir para a melhora da saúde. 
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