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RESUMO 

Introdução: As populações de faixas etárias extremas, como as crianças, são 
as mais susceptíveis a eventos adversos, e necessitam da utilização de 
recursos como a dispensação orientada, que abrange fatores terapêuticos e 
educativos relacionados ao paciente. Além da prestação de informação sobre a 
medicação, doença, e promover o autocuidado em saúde. O objetivo foi  avaliar 
os aspectos da prática de dispensação orientada em pediatria e da adesão ao 
tratamento dos mesmos na aprendizagem de estudante do curso de farmácia. 
Metodologia: Esse estudo trata-se de um relato de experiência. Foram feitas 
dispensações orientadas de antimicrobiano  em  pacientes  pediátricos de julho 
de 2018 a março de 2019.Os pacientes foram orientados quanto ao uso dos 
antibióticos e dos riscos associados aos mesmos. Resultados: Foi possível 
que os acadêmicos aprofundassem seu estudo clínico com medicamentos de 
uso pediátrico, por meio das adaptações da forma farmacêutica. Além disso, foi 
essencial informar aos cuidadores sobre cada medicamento prescrito, como 
também fornecer instruções claras sobre o tratamento, tais como instruções de 
uso, dose, frequência, via de administração e esclarecer dúvidas e fornecendo 
informações de forma de armazenamento e possíveis efeitos colaterais e 
interações com outros medicamentos. Conclusão:  Possibilitou compreender 
a importância da dispensação orientada na prática clinica do profissional 
farmacêutico, bem como contribuir para reflexões e discussões sobre a 
importância do farmacêutico na atenção farmacêutica. 

Palavras-chave – dispensação orientada; atenção farmacêutica; informação 
sobre a medicação. 
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ABSTRACT 

Introduction: Extreme age populations, such as children, are the most 
susceptible to adverse events, and require the use of resources such as 
targeted dispensing, which covers therapeutic and educational factors related to 
the patient. In addition to the provision of information on medication, disease, 
and promote self-care in health. Objective: To evaluate the aspects of 
dispensing practice oriented in pediatrics and adherence to treatment of them in 
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student learning of the course of pharmacy. Methodology: This study is an 
experience report. Oriented antimicrobial dispensations were made in pediatric 
patients from July 2018 to March 2019. Patients were advised on the use of 
antibiotics and the risks associated with them. Results: It was possible for the 
academics to deepen their clinical study with medicines for pediatric use, 
through the adaptations of the pharmaceutical form. In addition, it was essential 
to inform caregivers about each prescribed medication, as well as to provide 
clear instructions on the treatment, such as directions for use, dose, frequency, 
route of administration and to clarify doubts and provide information on storage 
form and possible side effects and interactions with other medicinal products. 
Conclusion: It made possible to understand the importance of dispensing 
oriented in the clinical practice of the pharmaceutical professional, as well as to 
contribute to reflections and discussions on the importance of the pharmacist in 
pharmaceutical care. 
 
Keywords - oriented dispensing; experience report; pharmaceutical attention; 
information about the medication. 
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INTRODUÇÃO:  

           O aumento do consumo reflete na ascensão uso irracional de 
medicamentos, que tem várias causas, dentre as quais se destacam: a 
dispensação incorreta de medicamentos(ANVISA, 2012).Segundo a 
Organização Mundial de Saúde, as populações de faixas etárias extremas, 
como as crianças, são as mais susceptíveis a eventos adversos e demandam 
de maior número de intervenções para preveni-los (ISMP,2017). Desse modo, a 
atenção farmacêutica contribui para o uso racional de medicamentos, na 
medida em que desenvolve um acompanhamento sistemático da terapia 
medicamentosa utilizada por crianças buscando avaliar e garantir a 
necessidade, a segurança e a efetividade no processo de utilização (FAUS & 
MARTINEZ-ROMERO,1999). 

            Para promoção do uso racional dos medicamentos pode-se utilizar de 
recursos com a dispensação orientada, que abrange fatores terapêuticos e 
educativos relacionados ao paciente (BRASIL, 2017). Assim, esta atividade é 
encarada como uma oportunidade de prestação de informação sobre a 
medicação, doença, além de um incentivo para o paciente participar ativamente 
da farmacoterapia proposta e promover o autocuidado em saúde (SILVA et al 
.,2008).Desse modo, o objetivo foi avaliar os aspectos e percepções da prática 
de dispensação orientada em pediatria e da adesão ao tratamento dos mesmos 
na aprendizagem de estudante do curso de farmácia.  

 
METODOLOGIA: 
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             Esse estudo trata-se de um relato de experiência de acadêmicos do 
curso de Farmácia da Universidade Federal do Piauí pela a participação de um 
projeto de extensão. Foram realizadas visitas semanais a um hospital municipal 
de Teresina-PI, sendo observado e feito dispensações orientadas de 
antimicrobiano em pacientes pediátricos admitidos na urgência do hospital, sob 
a supervisão de um farmacêutico habilitado. 

O período  de participação ocorreu de julho de 2018 a março de 2019. O 
processo tem início no consultório farmacêutico, local onde é feita a acolhida 
do paciente e do acompanhante. No processo o paciente é inquirido quanto à 
sua situação clínica, orientado quanto ao uso dos antibióticos e dos riscos 
associados. Assim, explica-se o tratamento, e é oferecido um panfleto que 
contém informações relacionadas ao antimicrobiano prescrito e dispensado.  
 

 RESULTADO:  

                   Os alunos perceberam que ações de educação em saúde 
,direcionadas ao  uso racional de antimicrobianos no ambiente hospitalar sobre 
adesão terapêutica e medicamentosa  de pacientes pediátricos podem ser 
utilizadas como forma de aprendizagem. Isso se deve a mobilização dos 
conhecimentos adquiridos pelos próprios discentes para solucionar os 
problemas reais apresentados no contato com as crianças. A conscientização 
da comunidade contribuiu para que se alcancem níveis elevados de saúde, no 
qual dependeu do acesso à informação e juntamente com práticas de ação  
reforçam todas as medidas adotadas para a promoção da saúde.      

             Assim, através da dispensação orientada, foi possível que os 
acadêmicos aprofundassem seu estudo clínico com medicamentos de uso 
pediátrico, exemplo disso são as adaptações da forma farmacêutica 
disponíveis em dosagens e concentrações adequadas para administração em 
crianças. Foram feitas modificações para possibilitar o uso do medicamento 
nesses pacientes. Exemplo é a trituração de comprimidos ou abertura de 
cápsulas para misturar aos alimentos, a modificação de vias de administração, 
como administração oral de medicamentos injetáveis e a preparação de 
soluções extemporâneas. Isto foi possível pela a necessidade de cálculos de 
doses individualizadas conforme idade, peso e condição clínica do paciente, 
evitando assim  erros de dose  e eventos adversos.  

           Além disso, nesse processo foi essencial informar aos cuidadores sobre 
cada medicamento prescrito, como também fornecer instruções claras sobre o 
tratamento, tais como instruções de uso, dose, frequência, via de administração 
. Além de esclarecer dúvidas e fornecendo informações sobre uso correto, 
seguro e eficaz de medicamentos e da informação verbal pode-se associar o 
fornecimento de material impresso, contribuindo para otimização da terapia 
medicamentosa ,contribuindo também ao acadêmico desenvolver habilidades 
de comunicação, fundamentais para o exercício profissional.  
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CONCLUSÃO:  
            Conclui-se que essa atividade é essencial para o desenvolvimento de 
um tratamento adequado, auxiliando a população pediátrica em uma maior 
adesão terapêutica, além de contribuir de forma significativa no conhecimento 
dos estudantes. Além disso, possibilitou compreender a importância da 
dispensação orientada na prática clinica do profissional farmacêutico, bem 
como contribuir para reflexões e discussões sobre a importância do 
farmacêutico na atenção farmacêutica. 
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