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INTRODUÇÃO
O Projeto de Prestação de serviços
farmacêuticos na Farmácia Universitária está
vinculado ao Programa de Assistência
Farmacêutica da Farmácia Universitária da
UFJF. Os serviços farmacêuticos desenvolvidos
no projeto são a dispensação de medicamentos
e os serviços clínicos. A implantação da Prática
de Atenção Farmacêutica/Farmácia clínica
segue as bases do Consenso Brasileiro de
Atenção Farmacêutica (OPAS\OMS\MS, 2002).
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RESULTADOS

OBJETIVO
Este projeto tem como objetivo oferecer serviço
de
dispensação
e
Atenção
Farmacêutica/Farmácia clínica a população do
entorno da UFJF de forma articulada com o
sistema de saúde. O projeto se desenvolve no
âmbito do convenio entre a UFJF e a PJF para
dispensação de medicamentos da Atenção
primária a saúde no município.
METODOLOGIA
Os serviços clínicos são oferecidos aos usuários
que retiram seus medicamentos na Farmácia
Universitária. Estes serviços clínicos são
prestados com agenda programada através da
interação direta dos farmacêuticos com os
usuários. Para a realização dessas ações, são
conduzidas consultas farmacêuticas com o
usuário, em ambiente privado na Farmácia
Universitária ou em atendimento domiciliar, de
forma individual, de acordo com a RDC 44/2009.

O projeto articula atividades de ensino de
graduação e de PG (modalidade residência)
com o serviço de saúde. Ao longo do
projeto foram desenvolvidos os protocolos
de atendimento, a dispensação de
medicamentos e realizadas cerca de 120
consultas farmacêuticas.
Número usuários atendidos na FU / 2016
1614

1672

maio

junho

1784
1416

1624

988

abril

julho

agosto

setembro

A UFJF está oferecendo à população de
seu entorno um serviço clínico farmacêutico
ainda não disponível no sistema público de
saúde.
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