
 

 

 

FERRAMENTAS PARA A CONSULTA FARMACÊUTICA 

OFICINA PRÁTICA DE AVALIAÇÃO CLÍNICA E REGISTRO DO CUIDADO 

FARMACÊUTICO 

INTRODUÇÃO 

A atenção farmacêutica, assim como outras práticas profissionais, propõe uma filosofia de prática, uma 

metodologia de trabalho ou processo de cuidado do paciente e um processo de gestão profissional. A 

filosofia dessa nova prática profissional do farmacêutico prevê uma abordagem centrada no indivíduo, 

a construção de uma relação terapêutica entre farmacêutico e paciente e a responsabilidade 

profissional em garantir que todas as necessidades farmacoterapêuticas do paciente sejam atendidas. 

Trata-se de um novo modelo de prática profissional considerado atualmente a nova missão da profissão 

farmacêutica. O desenvolvimento desta prática requer a preparação de um novo profissional, 

centrado no indivíduo que utiliza o medicamento, no lugar daquele tradicional, focado no produto 

(Oliveira et al, 2004). 

 

JUSTIFICATIVA 

Os farmacêuticos interessados na implantação de serviços clínicos farmacêuticos encontram amplo 

material teórico sobre a filosofia da prática e farmacologia clínica. Contudo, ainda apresentam 

inseguranças na aplicação da metodologia de atendimento e registro padronizado, que somente 

podem ser abordadas com conteúdo prático e através do compartilhamento de experiências. 

 

OBJETIVO 

A oficina propõe apresentar de forma prática o passo a passo de uma consulta farmacêutica 

considerando a metodologia Pharmacotherapy Workup (PW) visando capacitar profissionais 

farmacêuticos nos seguintes aspectos: 

 Consulta a bases de dados e aplicativos da área de saúde,  

 Aferição de parâmetros fisiológicos,  

 Anamnese farmacêutica, 

 Solicitação de exames, 

 Identificação de problemas na farmacoterapia e  

 Elaboração do plano de cuidado 

 Registro em prontuário farmacêutico 

 Registro em prontuário de equipe no formato SOAP  

PÚBLICO ALVO 

Profissionais farmacêuticos devidamente inscritos no CRF/MG. E acadêmicos de farmácia, de acordo 

com a disponibilidade de vagas. 

 

PRÉ-REQUISITO 



 

 

Prioritariamente para profissionais farmacêuticos inscritos no CRF/MG. Estudantes de farmácia, 

devidamente cadastrados na área restrita do CRF/MG. 

 

EVENTO 

 Data: 14 e 15  (quinta e sexta feira) de dezembro de 2017 

 Cidade: Belo Horizonte 

 Duração: 8h 

 Horário: 18h00 às 22h00 

 Local:  Sede do CRF/MG 

 Endereço: Rua Urucuia, nº 48, Floresta, Belo Horizonte - MG 

 Nº de Vagas: 60 (sessenta) 

 

MATERIAIS NECESSÁRIOS (TRAZER NO DIA DO CURSO) 

  

 Notebook 

 Bloco de anotações  

 Jaleco  

 Esfignomanômetro e estetoscópio (se possível) 

 Glicosímetro, tiras e lancetas (se possível) 

 Álcool 70º GL e gaze 

 

METODOLOGIA – PARTE I 

 

1. Apresentação pessoal da coordenadora e dos profissionais, explicando sua área de atuação (20 

minutos) 

2. Apresentação de slides com o passo a passo da consulta farmacêutica e o modelo de prontuário 

(40 minutos) 

3. Apresentação do Portal Saúde Baseada em Evidência (20 minutos) 

4. Apresentação dos aplicativos e orientação para download imediato (20 minutos) 

Intervalo (20 minutos) 

 

5. Formação dos grupos com máximo de 5 alunos cada, com notebook. (10 minutos) 

6. Pesquisa de metas terapêuticas para hipertensão, diabetes, dislipidemia, hipotireoidismo. Cada 

patologia será alvo de 2 grupos de alunos, que podem inclusive discutir os resultados finais para 

chegar a um consenso das metas.  As metas pactuadas serão apresentadas à coordenadora que 

registrará num quadro branco, exposto a todo turma. (50 minutos) 



 

 

7. Distribuição de um caso clínico para a construção de metas e cálculo do risco cardiovascular com 

uso dos aplicativos. Será distribuído o mesmo caso para todos os grupos com discussão final pela 

coordenadora (30 minutos para elaboração e 30 minutos para discussão) 

 

METODOLOGIA – PARTE II 

 

1. Simulação de consulta farmacêutica (1 hora e 40 minutos): a coordenadora faz o papel do 

paciente e convida 1 aluno para atuar como farmacêutico em frente aos demais. Esse deverá 

realizar a anamnese enquanto registra os dados no prontuário farmacêutico. Os demais alunos são 

estimulados a intervir em cada etapa, a saber: 

 Dados pessoais 

 Situação social 

 Hábitos de vida (atividade física, uso e álcool, tabaco, dieta, sono) 

 Experiência subjetiva com medicamentos 

 Alergias/ uso de chás e fitoterapia 

 Descrição dos medicamentos em uso 

 Registro das queixas principais 

 Revisão de sistemas fisiológicos 

 Exame físico (aferição de pressão, frequência cardíaca e glicemia capilar) 

 Registro dos exames laboratoriais apresentados 

 

Intervalo (20 minutos) 

 

2. Elaboração do plano de cuidado e registro. Os alunos retomam os grupos e recebem por escrito o 

caso clínico que foi utilizado na simulação.  

3. Cada grupo fica responsável por resolver um determinado problema de saúde registrando metas 

terapêuticas, dados de efetividade, segurança, adesão, PRM, conduta e estado de saúde. O 

registro deverá ser feito no prontuário em excel, no notebook. (30 minutos) 

4. A coordenadora convida um membro de cada grupo para ler seus resultados enquanto registra os 

dados de forma expositiva aos demais e discute as divergências (30 minutos) 

5. A coordenadora apresenta slides com modelos de registro no prontuário da equipe, no formato 

SOAP e discute a metodologia desse registro. (10 minutos) 

6. Cada grupo deverá fazer por escrito o registro SOAP do caso apresentado, incluindo todos os 

problemas de saúde discutidos pela turma. A coordenadora circula entre os grupos para resolver 

possíveis dúvidas. (20 minutos) 



 

 

7. Um dos grupos é convidado a ler o registro e SOAP e os demais são estimulados a discutir as possíveis 

divergências e melhorias. (30 minutos) 

 

INSTRUTORA 

 

Farmacêutica Lorayne Resende. Farmacêutica graduada pela UFMG em 2004, especialista em 

Farmácia Clínica pela Associação Mineira de Farmacêuticos. Atuante no SUS há 10 anos, nos municípios 

de Betim e Contagem, em Minas Gerais. Experiência em atendimentos de Cuidado Farmacêutico 

desde 2013 voltados a pacientes portadores de doenças crônicas em unidades de atenção primária à 

saúde. 

 

DOAÇÕES 

Alimentos para a ceia de natal da campanha Natal Solidário. Os itens mais necessários são: milho verde 

e ervilha enlatados, batata palha, maionese, leite condensado e panetone. 

O almoço de natal será oferecido a pessoas em situação de rua ou desabrigo, no dia 17 de dezembro, 

na Praça Hugo Werneck, no bairro Santa Efigênia, em Belo Horizonte. 

 

SELEÇÃO 

 A seleção se dará por ordem de inscrição respeitando os pré requisitos já definidos neste edital. 

 É de responsabilidade do candidato acompanhar sua inscrição na área de restrita e ler as 

mensagens enviadas. 

 

CERTIFICADO 

 Somente terá direito ao certificado o inscrito que assistir integralmente ao evento de 

capacitação. 

 É imprescindível a assinatura da lista de presença.  

 O certificado digital estará disponível em até 30 dias após o encerramento do curso. Para obtê-

lo o aluno deverá acessar sua área restrita e seguir: EVENTOS – CERTIFICADOS – NOME DO 

EVENTO/CURSO 

 Sua avaliação é muito importante para aprimorarmos nossos cursos, por isso, somente após o 

registro da avaliação, o certificado estará disponível para download. 

 

PARTICIPAÇÃO E PROCEDIMENTO DE INSCRIÇÃO 

 As inscrições terão fim no dia 13 de dezembro às 12:00 horas ou até o preenchimento total do 

número de vagas disponibilizadas; 



 

 

 A inscrição será feita exclusivamente na área restrita do site www.crfmg.org.br. É só seguir a 

opção: “EVENTOS  INSCRIÇÕES ABERTAS  NOME DO EVENTO/CURSO 

 Preencha os campos necessários e clique em SALVAR. Importante: A inscrição só será 

validada após a leitura, preenchimento e concordância de todos os critérios apresentados; 

 O candidato deverá acompanhar sua inscrição através da área restrita seguindo: EVENTOS - 

PARTICIPAÇÃO 

 Logo após a inscrição o candidato visualizará o status como “PENDENTE”;  

 Quando for selecionado, o candidato visualizará seu status como “SELECIONADO”;  

 A não seleção para o evento poderá se dar pela indisponibilidade de vagas ou suspensão 

(por até 6 meses) devido ao não comparecimento em algum evento do CRF/MG. Neste caso o 

candidato visualizará seu status como “NÃO SELECIONADO”; 

 Caso necessário o candidato poderá cancelar sua inscrição, basta acessar: EVENTOS – 

PARTICIPAÇÃO – NOME DO EVENTO/CURSO – CANCELAR PARTICIPAÇÃO. – Importante: Para que seja 

possível remanejar a vaga a outro candidato, o cancelamento deve ser efetuado com no mínimo 48 

horas de antecedência do encerramento das inscrições. O cancelamento fora do prazo acarretará em 

suspensão por 6 meses na participação em eventos de capacitação do CRF/MG. 

 Após encerramento das inscrições o CRF/MG fará a confirmação automática e encaminhará 

comunicado, VIA ÁREA RESTRITA, a todos os selecionados no evento.  

 

ATENÇÃO 

O participante selecionado que não comparecer ao curso, sem que se efetue com antecedência o 

cancelamento da inscrição, ficará impossibilitado de participar dos eventos de capacitação do 

CRF/MG por um período de 6 meses; 

Não serão aceitos cancelamentos de última hora sem justificativa plausível. 

Todos os comunicados serão postados na área restrita ou encaminhados por email, sendo de 

responsabilidade do inscrito fazer o acompanhamento da informações 

Qualquer erro ou dúvida deve ser enviada por e-mail para: capacifar@crfmg.org.br 

 

REALIZAÇÃO 

Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais (CRF/MG). Gestão 2016/2017 

 

http://www.crfmg.org.br/
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