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DISCIPLINA: Farmacologia Clínica    

TEMA: Acompanhamento farmacoterapêutico de grupos específicos de pacientes em 

Farmácias Comunitárias.  

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO PARA REALIZAÇÃO DO 
SEGUIMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

 

MISSÃO DA ATIVIDADE FIM 

Realizar o seguimento farmacoterapêutico de grupos específicos de pacientes em Farmácia 

Comunitária, por meio da metodologia DÁDER, objetivando oferecer um serviço de Atenção 

Farmacêutica (ATENFAR) integral focada principalmente na adesão ao tratamento e na orientação 

quanto ao uso correto dos medicamentos, a fim de obter uma eficácia terapêutica satisfatória e, 

conseqüentemente, melhoria da qualidade de vida do paciente. 

METAS 

1. Identificar os clientes que têm o perfil para o serviço de atenção farmacêutica; 

2. Oferecer o serviço de ATENFAR ao usuário do serviço; 

3. Marcar a primeira entrevista, no caso do cliente aceitar participar do serviço, preenchendo 

dados gerais como nome, idade, sexo e telefone para contato; 

4. Solicitar que na primeira entrevista o cliente traga a “sacola de medicamentos”; 

5. Na primeira entrevista verificar se o paciente conhece os valores da sua pressão arterial, se 

apresenta níveis normais de glicemia e perfil lipídico, bem como anotar o peso e a altura do 

paciente; 

6. Realizar a primeira entrevista preenchendo atentamente os campos do questionário; 

7. Ao terminar a entrevista fazer uma breve revisão dos dados coletados para verificar se o 

entrevistado não se esqueceu de relatar alguma informação específica; 

8. Com base na entrevista realizada, dar orientações gerais para o cliente e dispor para o 

mesmo de material educativo; 

9. Marcar um possível retorno do cliente; 

10. Fazer o estudo do Estado de Situação do entrevistado, bem como o estudo de caso; 

11. Com base no estudo de caso identificar os problemas relacionados com medicamentos 

(PRMs) e fazer a intervenção farmacêutica; 

12. Classificar os PRMs segundo o II Consenso de Granada; 

13. Alimentar o banco de dados com as informações colhidas e PRMs classificados. 

 


