


 



       
Apoio: 

- Núcleo  de Farmácia - HCFMB

- Programa de Residência Multiprofissional da Saúde 
 do Adulto e do Idoso - FMB - Unesp

- Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas  - HCFMB:
   - Núcleo de Eventos Científicos
   - Núcleo de Publicações

Capa e diagramação:
Sandro Richard Martins

Ficha catolográfica elaborada por:

Seção Técnica de  Aquisição e Tratamento da Informação.
Divisão de Biblioteca e Documentação - Campus de Botucatu - Unesp 
Bibliotecária Responsável: Luciana Pizzani - CRB 8/6772

Simpósio de Farmácia: desafios e avanços na atenção hospitalar (4.: 
2019: Botucatu)

Anais [do] IV Simpósio de Farmácia : desafios e avanços na atenção 
primária [recurso eletrônico], 2019 / [Organização: Adriano dos Santos, 
Maria Helena Borgato, Rosana Jimenez Pavanelli]. Botucatu: Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, 2019

E-book 
ISBN: 978-85-69376-12-5

1.Farmácia - Congressos. 2. Farmácia hospitalar. 3. Atenção Pri-
mária à Saúde. I. Título.II.Adriano dos Santos. III. Maria Helena 
Borgato. IV. Rosana Jimenez Pavanelli. V.Hospital das Clínicas da 
Faculdade de Medicina de Botucatu.

CDD 615.18



2019. Hospital das Clínicas da Faculdade de  Medicina de 
Botucatu-HCFMB. Todos os direitos reservados. Nenhuma  
parte desta  publicação pode ser reproduzida por qualquer
meio, sem  a  prévia  autorização  do  Hospital  das  Clínicas
da Faculdade de Medicina de Botucatu.

ISBN: 978-85-69376-12-5

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.
Avenida Professor Mário Rubens Guimarães Montenegro, s/n
Unesp Campus de Botucatu - CEP 18618-687 - Botucatu-SP
Telefone: ++55(14) 3811-6000
superintendencia@hcfmb.unesp.br

Organização:

Adriano dos Santos 
Núcleo de Farmácia - HCFMB

Maria Helena Borgato
Programa de Residência Multiprofissional Saúde Adulto Idoso  - FMB - Unesp

Rosana Jimenez Pavanelli
Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas  
Núcleo de Eventos Científicos - HCFMB

Comissão científica:

Adriano dos Santos
Karina Alexandra Batista da Silva Freitas
Fernando Henrique de Paula Pugas
Lucelena Bardella Stelzer



Apresentação

O Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu promoveu entre os dias 26 e 27 de Outubro de 2018, 
o IV Simpósio de Farmácia, evento organizado pelo Núcleo 
de Farmácia com apoio do Núcleo de Eventos Científicos 
do Departamento de Gestão de Atividades Acadêmicas. A 
capacitação foi destinada a alunos e profissionais de saúde.

O evento teve como objetivo atualizar conhecimen-
tos nas áreas de Farmácia Clínica, Gestão da Farmácia 
Hospitalar, Assistência Farmacêutica, Cuidados Paliativos 
e Citogenética no Diagnóstico de Doenças Oncológicas, 
através de discussões, debates e troca de experiência. A 
programação do evento contou com apresentações de tra-
balhos científicos, nas áreas de Assistência Farmacêutica 
e Farmácia Hospitalar.

A abertura realizada no Espaço de Eventos do 
Instituto de Biociências da Unesp Botucatu, com a 
presença do supervisor do Núcleo de Farmácia do 
HCFMB, farmacêutico Adriano dos Santos, da Diretora 
Regional do Conselho de Farmácia(Seccional Avaré), 
Dra. Mauren Luciana Estevan e o Superintendente do 
HCFMB, Dr. André Luís Balbi.

Adriano dos Santos
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O RESIDENTE FARMACÊUTICO NA EQUIPE 
MULTIPROFISSIONAL DO SERVIÇO DE TERAPIA 

NUTRICIONAL: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA
 

28435 - LUIZETTO, C. M. B. (Unesp - Universidade Estadual Paulista 
“Júlio de Mesquita Filho”); MENDES BERTONCELLO F, C. 
(Unesp - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”);  DOS SANTOS, A. (HCFMB - Hospital das Clínicas 
da Faculdade de Medicina de Botucatu); MARTINS, V. A. 
(HCFMB - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Botucatu); SALATE BIAGIONI VULC, D. (HCFMB - Hospital 
das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu).

O trabalho apresenta um relato de experiência de uma Resi-
dente Farmacêutica do Programa de Residência Multiprofis-
sional em Saúde do Adulto e do Idoso (RMP), coordenado pelo 
Departamento de Enfermagem, da Faculdade de Medicina de 
Botucatu (FMB), realizada entre março de 2016 e fevereiro de 
2018.

O objeto de intervenção consiste em um vídeo educativo em 
saúde, o qual foi apresentado como Trabalho de Conclusão desta 
Residência, e diz sobre como administrar medicamentos via 
acesso enteral e os cuidados necessários envolvidos nesse pro-
cedimento, que está disponível em ambiente virtual para acesso 
público, podendo ser utilizado pelos pacientes, familiares, acom-
panhantes, cuidadores e pelos Residentes Farmacêuticos nas 
atividades do Serviço de Terapia Nutricional (STN)1.

O relato de experiência aborda as atividades da Residente 
frente às atividades desenvolvidas, de setembro a dezembro 
de 2016, com a Equipe Multiprofissional de Terapia Nutricional 
(EMTN) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 



8

Botucatu (HCFMB), como nas orientações de alta hospitalar, 
nas consultas compartilhadas ambulatoriais e nas visitas do-
miciliares, durante o estágio da mesma, que culminou com a 
elaboração do vídeo educativo. 

Esta mídia foi produzida ao longo do ano de 2017 e para a 
elaboração do mesmo, contou-se com o Núcleo de Ensino à 
Distância e Tecnologias da Informação em Saúde da FMB 
(NEAD.TIS). Inicialmente, foram definidos os termos-chave para 
busca bibliográfica do tema, que deu sustentação teórica da 
introdução do trabalho, do conteúdo do vídeo e da elaboração 
do roteiro. Desta forma, o roteiro para o vídeo foi desenvolvido 
com base na literatura disponibilizada em forma de referências 
bibliográficas no vídeo e também, nos materiais educativos 
impressos criados anteriormente por residentes egressos do 
período de 2014-2016. A narrativa do vídeo foi realizada em 
estúdio de gravação da FMB/UNESP, com apoio da Seção 
Técnica de Apoio ao Ensino, Pesquisa e Extensão (STAEPE). 
Os programas utilizados para o desenvolvimento do material 
foram: o Powtoon®, o Camtasia®, o Freepik® e o Pixabay®. 
Com o vídeo pronto, adquiriu-se o International Standard Book 
Number (ISBN), ou seja, o número de livro padrão internacional. 

O vídeo recebeu o seguinte título: “Orientação para adminis-
tração de medicamentos via sonda enteral” e de forma agra-
dável transmite as informações de saúde necessárias ao 
espectador. É importante ressaltar que o vídeo sendo dispo-
nibilizado na Internet, poderá ser usufruído por todos os usu-
ários deste meio de comunicação. O endereço do vídeo na 
internet é https://youtu.be/uUvnzwLoGk8, está disponível no 
YouTube®, no canal do Nead.Tis FMB, e também está dispo-
nível no site da Instituição parceira da FMB, aonde acontecem 
as atividades práticas da RMP. O endereço de acesso é: http://
www.hcfmb.unesp.br/publicacoes/. 

Com isso espera-se contribuir para a compreensão de cuidados 
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em saúde pela população e assim, colaborar para a segurança, 
a autonomia e o bem-estar dos usuários, bem como para estimular 
a adesão ao tratamento medicamentoso. Além de motivar a 
elaboração de outros trabalhos científicos que tratem deste tema.

De qualquer forma, observa-se a necessidade de posterior-
mente atualizar o vídeo criando uma nova edição e analisar, 
qualificar e quantificar a compreensão das informações pas-
sadas no vídeo por parte do espectador, comparando o enten-
dimento com o uso do vídeo versus o entendimento com o uso 
apenas do roteiro impresso.

Diante do exposto, pode-se concluir que a presença do Far-
macêutico na EMTN é de fundamental importância e que a 
Residência Multiprofissional foi uma excelente oportunidade 
de crescimento pessoal e profissional para a residente. 

Palavras-chave: Residente Farmacêutico. Vias de adminis-
tração de medicamentos. Acessos enterais.

Referências bibliográficas
1. Luizetto, CMB. “Orientação para administração de medica-
mentos via sonda enteral”: Um vídeo educativo. Trabalho de Con-
clusão de Residência apresentado à Faculdade de Medicina de 
Botucatu da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”, como parte dos requisitos de conclusão da Residência 
Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso. 2018 mar.

Palavra(s) chave(s): Residente Farmacêutico. Vias de admi-
nistração de medicamentos. Acessos enterais.



10

O CUIDADO FARMACÊUTICO 
NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

28235 - SANTOS, M. R. D. (Unip - Universidade Paulista de Bauru);          
HELOISA FERNANDES PI, B. (Fib - Faculdades Integradas Bauru).

Com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a 
assistência farmacêutica tornou-se indispensável em todos 
os níveis de complexidade. Na atenção primária à saúde o 
cuidado farmacêutico é imprescindível, uma vez que o medi-
camento é uma das tecnologias em saúde mais utilizadas pela 
população, e também responsável por efeitos indesejados nos 
usuários, sendo uma das causas o seu uso inadequado e a 
automedicação. O objetivo desse estudo foi revisar a literatura 
sobre o papel do farmacêutico no sus tendo como referência 
sua participação no protagonismo do cuidado com foco primor-
dial na atenção primária à saúde. Foi realizada uma revisão 
narrativa da literatura relacionada ao tema proposto. A busca 
foi realizada na base de dados SCIELO e legislação vigente. 
Foram analisadas 14 referências. Os resultados apontam que 
para promover a saúde e evitar problemas relacionados aos 
medicamentos a atenção farmacêutica é uma importante ferra-
menta e o farmacêutico um profissional vital para a sociedade. 
Conclui-se que dentro do modelo de assistência farmacêutica, 
o cuidado farmacêutico não será efetivo se não houver estru-
tura do processo de trabalho e o serviço estiver fragmentado. 
E que grande parte das pressões e demandas não depende do 
serviço de saúde em si, mas de ações políticas, cujo impacto 
incide diretamente nas condições de saúde da população.

Palavra(s) chave(s): Atenção Primária à Saúde. Assistência 
Farmacêutica. Farmacêutico.
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 ATENDIMENTO CLÍNICO FARMACÊUTICO À PACIENTES COM 
DIABETES MELLITUS COM FALTA DE EFETIVIDADE E/OU 
ADESÃO AO TRATAMENTO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

28224 - SILVA, N. L. (Unesp - Universidade Estadual Paulista “Júlio 
de Mesquita Filho”);  - RAMOS, F. T. (Unesp - Universidade 
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”);  - FONTES, C. M. 
B. (Unesp - Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita 
Filho”);  - BORGATO, M. H. (Unesp - Universidade Estadual 
Paulista “Júlio de Mesquita Filho”).

Instituição: Departamento de Enfermagem - Faculdade de Me-
dicina de Botucatu.

Período de Realização: 21 de maio à 31 de agosto de 2018.

Objeto da Intervenção: Falta de efetividade e/ou adesão ao 
tratamento de pacientes com Diabetes Mellitus.

Objetivos: Relatar a experiência dos Atendimentos Clínicos 
Farmacêuticos, em pacientes com Diabetes Mellitus, com 
falta de efetividade e/ou adesão ao tratamento, no serviço de 
atenção primária, em um município do interior do Estado de 
São Paulo; realizar educação em saúde sobre a forma correta 
do uso dos medicamentos e correlatos.

Métodos: Na atividade prática de farmácia e em alguns mo-
mentos realizado com a enfermagem, do Programa de Re-
sidência Multiprofissional em Saúde do Adulto e do Idoso da 
Atenção Primária, os pacientes que apresentavam falta de efe-
tividade e/ou de adesão ao tratamento, eram encaminhados 
para a consulta clínica farmacêutica. Baseou-se no Método de 
Dáder, que consiste na obtenção da história farmacoterapêu-
tica do paciente, com objetivo de identificar e resolver os pos-
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síveis Problemas Relacionados com os medicamentos (PRM). 
Diversos fatores foram identificados para a diminuição da efi-
cácia do tratamento. Assim, foram utilizadas formas didáticas 
para levar aos pacientes a compreenderem a forma correta do 
uso das medicações. Era solicitado aos pacientes que expres-
sasse como eles procediam em casa em relação à: horários; 
dosagens; forma que armazenavam as medicações; demons-
tração de preparação e aplicação.

Resultados: Nos atendimentos realizados, os principais pro-
blemas identificados foram: dificuldade de deglutição; triturar e 
tomar com outros líquidos; tomar quantidade diferente da pres-
crita (erro de dose); erro de marcação da borracha do embolo 
da seringa; desconhecimento da técnica de preparo da Insu-
lina Regular e NPH na mesma seringa, fazendo mais de uma 
aplicação; dificuldade em determinar horários das medicações 
para DM, devido ao paciente tomar outros medicamentos; Não 
saber que a insulina pode ser retirada da geladeira de 20 a 
30 min antes de ser aplicada, sentido mais dor na aplicação 
do líquido gelado; armazenar insulina na porta da geladeira; 
agitar bruscamente o frasco da insulina NPH; utilizar a mesma 
agulha/seringa mais de uma vez; dificuldade e resistência em 
administrar a insulina em outras regiões além do abdômen; 
lipodistrofia e ferimentos nos locais de aplicação. 

Após identificar o (s) problema (s), era esclarecido a forma 
correta de armazenamento, os horários e as doses dos medica-
mentos. Através de uma planilha impressa, foi possível ilustrar, 
com desenhos indicativos de “manhã”, “tarde” e “noite” sobre 
os horários e dosagens. Foi realizado a simulação correta da 
preparação e administração da insulina. Ressalta-se também, 
o entendimento da marcação no êmbolo da seringa. Poste-
riormente, era solicitado ao paciente que repetisse o procedi-
mento para validar o entendimento.

Análise Crítica: A falta de conhecimento do portador sobre a 
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sua doença e a importância do uso correto dos medicamentos 
para o controle do DM, pode contribuir para a não efetividade 
e/ou adesão do tratamento, levando ao agravo da doença. (1)

É essencial o vínculo do paciente com as unidades de saúde, 
assim como, com profissionais capacitados, para colaborar 
no tratamento e adesão. O diagnóstico situacional e controle, 
podem evitar complicações das doenças ou retardar a 
progressão das já existentes. (1)

Conclusões/Recomendações: É necessário estabelecer es-
tratégias de Educação em Saúde para participação da popu-
lação, trabalhando com prevenção, levando mais informações 
a população sobre a doença e promovendo o autocuidado. 
Ressalta-se a importância do Farmacêutico na equipe contri-
buindo no acompanhamento farmacoterapêutico, orientando 
sobre o uso correto dos medicamentos e correlatos, entre 
outros. A atenção farmacêutica é uma ferramenta essencial 
para alcançar resultados positivos na terapêutica. 

Referências: 
1.Santos FS, Oliveira KR, Colet, CF. Adesão ao tratamento 
medicamentoso pelos portadores de Diabetes Mellitus aten-
didos em uma Unidade Básica de Saúde no município de 
Ijuí/RS: um estudo exploratório. Rev Ciênc Farm Básica Apl. 
2010;31(3):223-227

Palavra(s) chave(s): Farmacêutico Atenção Primária à Saúde 
Educação em Saúde




