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Resumo: A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada  
com toda a Rede de Atenção à Saúde. Uma UBS atende uma enorme quantidade de pessoas por dia resultando 
em muitas prescrições que serão avaliadas pelo farmacêutico na dispensação. Quando uma prescrição chega ao 
farmacêutico, é preciso que o profissional tenha conhecimentos para que possa fazer uma análise desta 
prescrição. Ao analisar o medicamento prescrito, é preciso verificar se a dose está adequada ao indivíduo. O 
farmacêutico precisa verificar se a dose prescrita de um medicamento não excede a dose máxima diária. Outro 
ponto  importante que precisa ser avaliado é a possiblidade de ocorrência de interações  entre medicamento e 
nutriente, Com isso o objetivo desta atividade dentro do projeto Educação em Saúde foi desenvolver um material 
de apoio para ser utilizado pelos farmacêuticos nas UBS no município de Ponta Grossa para auxiliar  na 
dispensação.  A partir da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) do município de Ponta 
Grossa, os acadêmicos participantes do projeto de extensão, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, 
elaboraram materiais de apoio para serem utilizados pelos farmacêuticos das UBS podendo auxiliar  em uma 
dispensação com mais segurança para o paciente. 
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PÚBLICO-ALVO 

Farmacêuticos das Unidades Básicas de Saúde do município de Ponta Grossa, 

Paraná. 

JUSTIFICATIVA 

A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal 

porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. A UBS é 

instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, 

desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de 

qualidade (BRASIL, 2019). 

Na UBS é possível receber atendimentos básicos e gratuitos em Pediatria, 

Ginecologia, Clínica Geral, Enfermagem e Odontologia. Os principais serviços oferecidos são 

consultas médicas, inalações, injeções, curativos, vacinas, coleta de exames laboratoriais, 

tratamento odontológico, encaminhamentos para especialidades e fornecimento de medicação 

básica (BRASIL, 2019). 

Uma UBS normalmente atende uma enorme quantidade de pessoas por dia 

resultando, consequentemente, em muitas prescrições que serão avaliadas pelo farmacêutico 

no momento da dispensação. Quando uma prescrição chega para o farmacêutico, tanto em 

uma farmácia comercial quanto em uma UBS, é preciso que o profissional tenha 

conhecimentos para que possa fazer uma correta análise desta prescrição. Essa análise baseia-

se em parâmetros como aspectos terapêuticos do medicamento prescrito, considerando a 

existência de subdose ou sobredose; adequação ao indivíduo; interações medicamentosas e 

contraindicações.  
Ao analisar o medicamento prescrito, é preciso verificar se a dose está adequada ao 

indivíduo e a sua condição clínica. A dose consiste na quantidade de medicamento que, 

quando administrada no organismo, é capaz de produzir o efeito farmacológico. Consiste, 

portanto, na quantidade de fármaco ingerida pelo paciente a cada administração. Sob este 

aspecto, o farmacêutico precisa verificar se a dose prescrita de um determinado medicamento 

não excede a dose máxima diária, isto é, a maior quantidade que pode ser administrada 

durante o dia sem provocar toxicidade (CORRER; OTUKI, 2013).  
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Outro ponto muito importante que precisa ser avaliado é a possiblidade de 

ocorrência de interações significativas entre medicamento e nutriente, que incluem alimentos, 

bebidas (incluindo álcool) e suplementos dietéticos. O consumo dessas substâncias 

concomitantes ao uso de medicamentos, não necessariamente ao mesmo tempo, pode alterar 

os efeitos terapêuticos (CORRER; OTUKI, 2013). Desta forma, ao dispensar um 

medicamento, o farmacêutico precisa orientar o paciente sobre a forma de administração, no 

que se refere ao horário em relação à ingestão de alimentos e outros medicamentos.  

Como existe uma enorme quantidade de informação sobre todos esses aspectos, 

provavelmente o farmacêutico, em algum momento, apresentará dúvidas sobre estas questões. 

Por este motivo, a elaboração de materiais de apoio contendo estas informações pode agilizar 

o processo de dispensação de medicamentos, bem como trazer mais segurança ao paciente, 

considerando que o farmacêutico é o último profissional que o paciente terá contato antes de 

utilizar algum medicamento.  

OBJETIVOS 

O objetivo desta atividade do projeto Educação em Saúde foi desenvolver material 

de apoio para ser utilizado pelos farmacêuticos das UBS do município de Ponta Grossa, 

Paraná, com o intuito de auxiliar na busca de informações durante a dispensação. 

METODOLOGIA 

A partir da Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME) do 

município de Ponta Grossa, os acadêmicos participantes do projeto de extensão Educação em 

Saúde, da Universidade Estadual de Ponta Grossa, elaboraram materiais de apoio para serem 

utilizados pelos farmacêuticos das UBS. Um dos materiais evidencia as doses máximas 

diárias daqueles medicamentos voltados ao tratamento de pacientes que apresentam 

hipertensão arterial e diabetes mellitus (HIPERDIA); enquanto que o outro demonstra a 

existência de interação medicamento-alimento. Para a elaboração desses materiais, foram 

consultadas as seguintes referências bibliográficas e eletrônicas: Medscape 

(http://www.medscape.com), MedlinePlus (http://www.medlineplus.gov), ANVISA 

(http://www.anvisa.gov.br), RxLIST (http://www.rxlist.com), Guia de Medicamentos do 

Consórcio Paraná Saúde (CPS, 2011) e Formulário Terapêutico Nacional (BRASIL, 2010).  
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RESULTADOS 

Após a coleta de informações, o material de apoio foi elaborado e revisado (Figuras 

1 e 2). A próxima etapa do trabalho consistirá na aplicação do material à rotina dos 

farmacêuticos de algumas UBS do município de Ponta Grossa.  Com isso, espera-se 

contribuir com a qualidade da dispensação de medicamentos, agilizando a busca das 

informações relacionadas à doses e interações. 

Quadro 1- Material de apoio sobre interações medicamento-alimento elaborado pelos extensionista dos projeto 
Educação em Saúde (lista parcial).       

                        
                                                                 Fonte: Os autores (2018). 
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Quadro 2 - Material de apoio sobre doses máximas diárias elaborado pelos extensionista dos projeto Educação 
em Saúde (lista parcial). 

                             

                                                                               Fonte: Os autores (2018). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista o enorme número de prescrições que chegam todos os dias às 

farmácias comercias e nas UBS, é natural que o farmacêutico em algum momento possa ter 

alguma dúvida sobre dose máxima diária ou se há algum tipo de interação medicamento-

alimento não permitindo uma dispensação segura ao paciente. Com isso este material de apoio 

poder-se-á auxiliar em uma dispensação com mais segurança para o paciente, além de 

contribuir para maior agilidade na consulta e no repasse de informações. 

 

 

 



6 

17º CONEX - Encontro Conversando sobre Extensão na UEPG 
2º EAEX -  Encontro Anual de Extensão Universitária 
Resumo Expandido Modalidade B: “Apresentação de produto” 

APOIO 
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