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RESUMO 
 
Introdução: A disciplina de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica foi 
incorporada ao currículo do curso de Farmácia dessa Universidade Federal em 
2012 com o objetivo de formar profissionais farmacêuticos capazes de atuar na 
clínica, desenvolvendo competências e habilidades para tal. O objetivo foi 
traçar a trajetória da disciplina Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica 
(FCAF) no curso de Farmácia de uma Universidade Federal no período de 
2014.1 a 2018.2. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo sobre os 
trabalhos realizados com voluntários, tanto da comunidade acadêmica quanto 
da externa ao campus, pelos alunos da disciplina de FCAF no decorrer de 5 
anos. Resultados e discussão: Para o desenvolvimento dessas habilidades 
205 estudantes atenderam 116 participantes, 90 do sexo feminino (77,58 %) e 
26 homens (22,41 %), com média de idade de 64 anos, sob uso contínuo de 
mais que 5 medicamentos. A prevalência maior de doenças em tratamento foi 
do aparelho circulatório (24,13%), doenças endócrinas, nutricionais e 
metabólicas (20,68%) e transtornos mentais e comportamentais (12,06%). 
Foram feitas 278 intervenções, sendo as de maior prevalência: Educação em 
Saúde (53,87%), Aconselhamento (18,60%) e Armazenamento de 
Medicamentos (15,50%). Dois dos relatos de experiência evoluíram para TCC, 
após aprovação pelo comitê de Ética em Pesquisa, e 20 trabalhos 
apresentados em Eventos Científicos nacionais e internacionais. Conclusão: A 
disciplina FCAF tem estimulado os discentes a desenvolverem habilidades e 
competências na prática clínica e enfrentar os desafios do cenário atual que o 
farmacêutico vive, promovendo o resgate da profissão no que diz respeito ao 
contato com o paciente. 

Palavras-chave: Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica; Polifarmácia; 
Cuidado Farmacêutico. 
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ABSTRACT 

Introduction: The Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care subject was 
incorporated into the curriculum of the Pharmacy course of this Federal 
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University in 2012 with the objective of training pharmacists capable of acting in 
the clinic, developing the skills and abilities to do so. This paper pretends on to 
trace the course of The Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care subject 
(CPPC) in the Pharmacy course of a Federal University in the period from 
2014.1 to 2018.2. Methodology: It was a retrospective study about the work 
done with volunteers, both in the academic community and outside the 
university campus, by the students of the CPPC subject over the course of 5 
years. Results and discussion: For the development of these skills, 205 
students saw 116 participants, 90 females (77.58%) and 26 males (22.41%), 
with a mean age of 64 years, under continuous use of more than 5 medicines. 
The most prevalent diseases were circulatory system (24,13%), endocrine, 
nutritional and metabolic diseases (20,68%) and mental and behavioral 
disorders (12,06%). There were 278 pharmaceutical interventions, the most 
prevalent being: Health Education (53.87%), Counseling (18.60%) and 
Medication Storage (15.50%). Two of the experience reports evolved to 
undergraduate thesis, after approval by the Ethics Committee in Research, and 
20 papers presented in national and international Scientific Events. 
Conclusion: The Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care subject has 
stimulated students to develop skills and competences in clinical practice and to 
face the challenges of  current scenario that the pharmacist profession lives, 
promoting the professional rescue with regard to contact with the patient 

Keywords: Clinical Pharmacy and Pharmaceutical Care; Polypharmacy; 
Pharmaceutical Care. 

____________________________________________________________ 

INTRODUÇÃO 

Em 2002, frente às mudanças internacionais, a modificação curricular do 
curso de graduação em Farmácia foi efetivada e começou a exigir da formação 
em Farmácia um profissional generalista voltado à saúde, com ênfase no SUS 
(BRASIL, 2002). Sendo assim, foram englobados inicialmente conteúdos 
relacionados à Assistência Farmacêutica e à Farmácia Clínica (SÁ, 2011).  

 
A necessidade de formação de um profissional mais humano e menos 

técnico é o principal alvo de numerosos estudos. Neste contexto, os estudos 
almejam profissionais que estejam preparados para interagir com outro ser 
humano de forma acolhedora, profissional e interpessoal. O aconselhamento 
ao paciente é uma das habilidades necessárias ao novo perfil profissional, e 
estudos mostram que a sua inserção no currículo pode ser feita de forma 
simples (BLOM et. al., 2011).  

 
A disciplina de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica foi incorporada 

aos novos modelos curriculares das Instituições de Ensino Superior com o 
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propósito de formar profissionais farmacêuticos capazes de atuar em equipe 
multiprofissional de saúde, de forma a promover o uso racional de 
medicamentos, minimizando os riscos inerentes ao seu uso, promovendo 
assim serviços seguros e efetivos que melhorem os benefícios da 
Farmacoterapia, com foco no usuário.  

 
Para tanto, o objetivo do presente trabalho foi traçar a trajetória da 

disciplina Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica (FCAF) no curso de 
Farmácia de uma Universidade Federal no período de 2014 a 2018. 
 
METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo acerca da trajetória da 
disciplina de Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica no curso de Farmácia 
de uma universidade federal. Para tanto, foi feito um levantamento dos 
trabalhos realizados relatados nos Livros de resumos elaborados ao final de 
cada semestre, contendo os relatos de Experiência. 
 

Para a realização desse trabalho os estudantes, em dupla ou 
individualmente, registraram, por meio de filmagem, o seu atendimento ao 
participante, sem que houvesse a exposição desses, para a avaliação das 
habilidades dos estudantes quanto ao acolhimento e comunicação. Nesses 
atendimentos foram utilizados roteiros de consulta estruturada conforme 
recomendado pelo CFF (BRASIL, 2016) e pelo (MS), elaborando-se a História 
farmacoterapêutica, incluindo, gênero, idade, doenças em tratamento e uso de 
medicamentos. 
 

Ressaltamos que esse trabalho seguiu o disposto na Resolução 
510/2016, parágrafo único: “Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema 
CEP/CONEP, a atividade realizada com o intuito exclusivamente de educação, 
ensino ou treinamento sem finalidade de pesquisa científica, de alunos de 
graduação, de curso técnico, ou de profissionais em especialização”. 
 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Realizaram-se 116 atendimentos de voluntários, envolvendo 205 
estudantes, trabalhando individualmente ou em dupla. Dois dos relatos de 
experiência evoluíram para TCC, após aprovação pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa, e 20 trabalhos foram apresentados em Eventos Científicos nacionais 
e internacionais, o que caracteriza a relevância dos trabalhos e a crescente 
aceitabilidade do farmacêutico no corpo clínico.  

 
Dentre os 116 participantes, 90 do sexo feminino (77,58 %) e 26 homens 

(22,41 %), com média de idade de 64 anos, sob uso contínuo de (±) 5 
medicamentos. Nascimento (2017) menciona que uso de múltiplos 
medicamentos é comum em pessoas idosas e que isso se deve a fatores, 
como o aumento da expectativa de vida e o consequente aumento da 
multimorbidade. 
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Dos pacientes atendidos, 13,82% afirmaram fazer uso de chás 

medicinais e 86,18% relataram o não uso. Em um estudo realizado por 
Cascaes (2008), revela a prevalência de 56% de idosos que fazem uso de 
medicamentos concomitante ao uso de chás medicinais, porém boa parte das 
plantas utilizadas ainda desprovidas de fundamentação científica e a 
manipulação por leigos pode gerar um potencial de risco de interações com 
outros medicamentos, além de possíveis efeitos tóxicos.  
 
Tabela 1 Prevalência de doenças/ sistema em tratamento medicamentoso entre os 
participantes, São Luís, 2014 a 2018. 

Tipos de doenças em tratamento Prevalência (%) 
Aparelho circulatório e cardiovascular 24,13% 
Endócrinas, nutricionais e metabólicas 20,68% 

Aparelho digestivo 12,6% 
Transtornos mentais e comportamentais 12,06% 

Sistema nervoso  8,62% 
Sistema osteomuscular 5,17% 
Aparelho geniturinário 5,17% 

Cânceres 3,44% 
Aparelho respiratório 3,44% 

Total  100% 
Fonte: Livros de Resumos, 2014 a 2018. 
 

A tabela 1 aponta maior prevalência em doenças do sistema circulatório 
e cardiovascular. Segundo Reinhardt (2012), como consequência do aumento 
da expectativa de vida existe a elevação dos índices de doenças 
cardiovasculares e que parte delas tem relação direta com a hipertensão 
arterial sistêmica. Há uma concordância com o estudo de Nascimento (2017) 
que traz a hipertensão como a condição crônica mais frequente e que 
apresentou a associação mais intensa com polifarmácia. Foram feitas 278 
intervenções, conforme listado na tabela 2.  

 
Tabela 2 Intervenções realizados em cuidados farmacêuticos (n total= 278) 

Tipo de intervenção Prevalência Aceitabilidade 
Educação em Saúde 53,87% 53,87% 

Aconselhamento 18,60% 18,60% 
Armazenamento de Medicamentos 15,50% 15,50% 

Aprazamento 06,97% 06,97% 
Encaminhamento a outros Profissionais de Saúde 2,71% * 

Retirada de Medicamentos 1,16% * 
Monitoramento 1,16% 1,16% 

Total  100,0% 96,1 % 
(* Não foi possível o contato com o médico prescritor, e a intervenção farmacêutica não foi 
realizada).  
Fonte: Livros de Resumos, 2014 a 2018. 

 
Segundo Nascimento (2017) o aumento expressivo da polifarmácia 

geriátrica está relacionado a altos índices de comorbidades e risco para 
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prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados. O profissional 
farmacêutico é importante na orientação e educação do paciente idoso sobre 
sua doença e os medicamentos a serem administrados, tendo como o foco o 
bem estar e a qualidade de vida do paciente idoso (MILLER, 2016).  
 
CONCLUSÕES 

A experiência do cuidar durante a disciplina Farmácia Clínica e atenção 
Farmacêutica permitiu ao discente desenvolver habilidades e competências na 
prática clínica e enfrentar os desafios do cenário atual que o farmacêutico vive, 
promovendo o resgate da profissão no que diz respeito ao contato com o 
paciente. 
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