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RESUMO – Pacientes mantidos em programas de diálise crônica requerem um grande número de 
medicamentos e dependem de acompanhamento regular, por médicos, enfermeiros, assistentes 
sociais e nutricionistas. A inclusão do profissional Farmacêutico permite subsidiar a equipe com 
informações que demonstrem a incidência e permitam a resolução de Problemas Relacionados ao 
uso de Medicamentos. A implantação da Atenção Farmacêutica tem como finalidade alcançar 
resultados que melhorem a qualidade de vida do paciente, através de intervenções farmacêuticas 
realizadas junto ao médico e de orientações ao paciente sobre os medicamentos utilizados. Verifica-
se, portanto, a relevância em oportunizar aos futuros profissionais farmacêuticos, a participação em 
projetos que permitam sua atuação junto à equipe multidisciplinar, responsável pelos cuidados aos 
pacientes em diálise, instrumentalizando-os para o exercício da Atenção Farmacêutica e contribuindo 
em sua formação acadêmica, visando torná-los aptos a intervir na realidade, mediante a experiência 
adquirida na vivência extensionista. Este trabalho apresenta o relato das atividades desenvolvidas 
pelos acadêmicos do Curso de Farmácia, ao longo do Projeto extensionista “Acompanhamento 
Farmacêutico de pacientes insuficientes renais que realizam hemodiálise no NEFROMED” no período 
de 2003 a 2013. Trata-se de pesquisa documental, com coleta, analise e compilação de dados 
obtidos através de prontuários, produtos desenvolvidos, material informativo repassado aos 
pacientes, relatórios anuais, produção e divulgação científica vinculados ao projeto. Os resultados 
demonstram que a participação no Projeto, conduz os acadêmicos à reflexão sobre as dificuldades 
dos pacientes hemodialisados e evidencia a importância do compromisso do Farmacêutico no 
acompanhamento, visando contribuir com os demais profissionais da saúde para a adesão a 
terapêutica e na redução de Problemas Relacionados a Medicamentos e Resultados Negativos 
associados à Medicação.  
 
PALAVRAS CHAVE – Atenção farmacêutica. Insuficiência renal crônica. Hemodiálise. 
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Introdução 

 
A doença renal é caracterizada por redução na taxa de filtração glomerular (TFG), 

proteinúria, hipertensão sistêmica, diabetes e ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. 
Qualquer que seja a causa subjacente, a função renal pode deteriorar-se progressivamente até a 
insuficiência renal terminal. Fatores relacionados com o estilo de vida igualmente influenciam a 
progressão da doença renal. (BRAUNWALD et al, 2008) 

Os pacientes em diálise crônica dependem do tratamento regular para sobreviver e, 
portanto, necessitam de demandas especiais da equipe de saúde, pois os pacientes mantidos em 
programas de diálise crônica requerem um grande número de medicações, que incluem suplementos 
multivitamínicos; sulfato ferroso; esteróides anabolizantes; quelantes orais de fosfato como o 
carbonato de cálcio e sevelamer; α-eritropoetina e agentes anti-hipertensivos, além da utilização de 
heparina visando a anticoagulação extracorpórea durante o procedimento de hemodiálise. Por outro 
lado, deve-se considerar a excreção renal comprometida, quando qualquer fármaco é administrado a 
estes pacientes, neste caso, determinando uma preocupação adicional com os medicamentos 
prescritos por médicos de outras especialidades, e com aqueles utilizados pelo paciente por 
automedicação. (MADALOZZO,2006). 

Neste sentido, o farmacêutico, profissional do medicamento, pode contribuir com a equipe 
de saúde através do acompanhamento farmacoterapêutico.  

A Atenção Farmacêutica é um conceito inovador na prática da farmácia e surgiu em meados 
da década de 1970. Preconiza que todos os profissionais farmacêuticos devem assumir a 
responsabilidade para os resultados da terapia farmacológica em seus pacientes. Engloba uma 
variedade de serviços e funções que são determinadas e fornecidas pelos farmacêuticos que 
atendem a pacientes individuais. O conceito também inclui o compromisso emocional com o bem-
estar dos pacientes como pessoas que necessitam e merecem de compaixão farmacêutica, 
preocupação e confiança. (WLEDENMAYER et al, 2006) 

A realização do acompanhamento farmacoterapêutico, inserido no âmbito da Atenção 
Farmacêutica – prática profissional em que o farmacêutico se responsabiliza com as necessidades do 
paciente relacionadas com os medicamentos, mediante a detecção, prevenção e resolução de 
Resultados Negativos Associados à Medicação (RNM), de forma continuada, sistematizada e 
documentada – tem como finalidade alcançar resultados que melhorem a qualidade de vida do 
paciente, através de intervenções farmacêuticas realizadas junto ao médico e de orientações ao 
paciente sobre os medicamentos utilizados. 

Como pacientes em diálise crônica dependem de acompanhamento regular, por médicos, 
enfermeiros, assistentes sociais e nutricionistas, a inclusão do profissional Farmacêutico permite 
subsidiar a equipe com informações que demonstrem a incidência e permitam a resolução de 
Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos (PRMs).  

Verifica-se, portanto, a relevância em oportunizar aos futuros profissionais farmacêuticos, a 
participação em projetos que permitam sua atuação junto à equipe multidisciplinar, responsável pelos 
cuidados aos pacientes em diálise, instrumentalizando-os para o exercício da Atenção Farmacêutica 
e contribuindo em sua formação acadêmica, visando torná-los aptos a intervir na realidade, de 
complementar, sintetizar e aplicar os conhecimentos, acumulados na graduação, mediante a 
experiência adquirida na vivência extensionista. (MADALOZZO, 2006). 

De acordo com o Plano Nacional de Extensão Universitária, “A extensão universitária é 
definida como um processo educativo, cultural e científico que articula o ensino e a pesquisa de forma 
indissociável e viabiliza a relação transformadora entre a Universidade e a Sociedade”. A extensão 
serve de veículo para que o conhecimento produzido dentro da universidade seja absorvido, 
trabalhado, criticado na sociedade e devolvido sob a forma de novos saberes e demandas, resultando 
em um conhecimento construído coletivamente. (BRASIL, 2001). Desta forma, o desenvolvimento de 
propostas extensionistas, permite trabalhar as necessidades e as realidades da sociedade e, além de 
gerar o novo conhecimento, contribuir, ao atender às suas reivindicações. 

 
 
Objetivos 
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Relatar as atividades desenvolvidas pelos acadêmicos do Curso de Farmácia, ao longo do 
Projeto extensionista “Acompanhamento Farmacêutico de pacientes insuficientes renais que realizam 
hemodiálise no Nefromed” no período de 2003 a 2013. 

 
Metodologia 

Pesquisa documental, com coleta, análise e compilação de dados obtidos através de 
prontuários, produtos desenvolvidos, material informativo repassado aos pacientes, relatórios anuais, 
produção e divulgação científica vinculados ao projeto. 

 
Resultados 

A atividade extensionista “Acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes insuficientes 
renais que realizem hemodiálise na NEFROMED” teve início em 2003, com a introdução do processo 
de Atenção Farmacêutica para seis pacientes na unidade do município de Ponta Grossa. A clínica 
transferiu suas atividades para o município de Castro/PR no final do ano de 2009, visando atender à 
demanda da cidade e de municípios circunvizinhos, conforme a Macrorregião dos Campos Gerais da 

3ª Regional de Saúde. Os pacientes oriundos de Carambeí, Piraí do Sul, Arapoti, Sengés e 

Jaguariaíva passaram a ser atendidos pela NEFROMED- Castro o que possibilitou a continuidade do 
Acompanhamento Farmacoterapêutico deste pacientes, além de outros que iniciaram o tratamento na 
unidade. 

Ao longo do desenvolvimento do Projeto, foram desenvolvidas diversas atividades no âmbito 
da Atenção Farmacêutica, que iniciaram em 2003. Algumas delas ocorreram de forma continuada, 
sendo aperfeiçoadas periodicamente. Outras atenderam a demandas pontuais, como segue: 

 
Capacitação dos acadêmicos envolvidos 
 Desde 2013 o Projeto oferece oportunidade de participação para acadêmicos do Curso de 
Farmácia da UEPG das diferentes séries. Algumas atividades são assumidas por alunos das séries 
iniciais, outras requerem habilidades desenvolvidas ao longo do Curso. 

Após a seleção dos acadêmicos interessados, visando dar uniformidade do grupo, e tendo 
em vista o caráter especial dos pacientes envolvidos no projeto, primariamente os participantes são 
instrumentalizados através de palestras, seminários e oficinas, com temas como: insuficiência renal 
crônica; processo de hemodiálise; farmacologia da insuficiência renal/hemodiálise; importância da 
nutrição em pacientes hemodialisados; aspectos psicossociais no tratamento de doenças crônicas; 
seguimento farmacoterapêutico – Programa Dáder; Fontes de Informações sobre medicamentos e 
avaliação de exames laboratoriais, que propiciam a fundamentação necessária para o 
desenvolvimento do Projeto. Destaca-se o envolvimento multiprofissional incluindo os médicos 
nefrologistas, enfermeiros, nutricionista, assistente social, além de farmacêuticos (coordenação e 
especialistas convidados) demonstrando a importância de ações conjuntas, neste contexto. 

Na seqüência, os acadêmicos iniciam o acompanhamento dos pacientes. Os encontros 
ocorrem de forma individualizada, e nos horários habituais das sessões de hemodiálise de cada 
paciente. 

 
Atividades voltadas ao paciente 

A metodologia utilizada, adaptada à especificidade dos pacientes, fundamenta-se no 
Programa Dáder de Atenção Farmacêutica, caracterizado como um trabalho realizado em parceria - 
Farmacêutico/Paciente/Equipe de saúde - visando obter o melhor benefício do uso de medicamentos. 
(DADER, 2007). 

O Acompanhamento é realizado em etapas, destacando-se: a entrevista inicial com o 
paciente; estudo dos medicamentos; levantamento e classificação dos PRMs/ RNMs evidenciados; 
estabelecimento de um plano e metas terapêuticas; visitas ao paciente e discussão com o médico e 
demais profissionais da NEFROMED sobre os PRMs detectados, buscando as possíveis soluções 
para cada caso. Segue-se a Intervenção Farmacêutica através de informe terapêutico ao médico 
assistente e do repasse das informações necessárias ao paciente. O acompanhamento e avaliação 
dos resultados permite a reavaliação do estado de saúde e o reinício do ciclo a partir de contatos 
periódicos com o paciente. (HEPLER, 1999; ROSSINHOLI, 2001). 

Através dos dados coletados na “Entrevista Inicial” é possível apreender o nível de 
conhecimento e adesão do paciente à terapia prescrita e coletar informações necessárias para a 
análise posterior, como: dados demográficos, nível de preocupação com problemas de saúde, hábitos 
alimentares, tabagismo, uso de bebidas alcoólicas, alergias a medicamentos e/ou alimentos, entre 
outros. A “Entrevista Inicial” possibilita, ainda, a elaboração da “Ficha de Acompanhamento 
Farmacoterapêutico” de cada paciente, que evidencia toda a medicação utilizada, sejam aquelas 
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prescritas pelos médicos da NEFROMED, por outros especialistas, ou ainda por auto-medicação. 
Como a inclusão e suspensão de medicamentos ocorre de forma dinâmica, ao longo do 
desenvolvimento do projeto, foi desenvolvida uma planilha eletrônica que permite a atualização de 
dados e a obtenção de um histórico de toda a medicação utilizada pelo paciente em determinado 
período.  

Visando facilitar a “Fase de Estudo dos Medicamentos”, que possibilita a detecção de 
PRMs/RNMs, foi elaborado um Manual para consulta rápida, onde constam informações básicas e 
acessíveis sobre a margem terapêutica, indicação, mecanismo de ação, dados farmacocinéticos, 
reações adversas, interações e contra-indicações mais freqüentes dos medicamentos de maior 
utilização na NEFROMED. 

Após a detecção dos PRMs, ocorre a “Intervenção Farmacêutica”, realizada pelos 
acadêmicos, com a supervisão da coordenação. São propostas intervenções através de informes 
destinados aos médicos e outros profissionais da equipe, subsidiando as discussões clínicas, ou junto 
ao paciente, através de orientações verbais e com o apoio de material informativo impresso, visando 
a adesão e efetividade do tratamento. Dentre o material de apoio impresso para prestação de 
“Orientações Farmacêuticas” destacam-se as tabelas informativas quanto à forma correta de 
utilização dos medicamentos (incluindo posologia e o modo correto de utilização); folder  com 
informações sobre as patologias ou a utilização de medicamentos, “carteirinhas” para registro da 
monitorização domiciliar da pressão arterial ou glicemia e, ainda, de identificação de pacientes com 
hipersensibilidade a algum medicamento. 

As intervenções farmacêuticas ocorrem após a discussão com o médico responsável, 
realização de Seminários clínicos para apresentação dos casos clínicos com a Coordenação e equipe 
NEFROMED: médicos, enfermeiros, nutricionista e assistente social e, ainda, a apresentação dos 
estudos realizados. 

Por solicitação da equipe de Enfermagem, considerando as condições clínicas e sociais de 
alguns pacientes, foram desenvolvidas algumas atividades específicas, tais como o “Fracionamento 
do carbonato de cálcio” em sachets e a “Separação de medicamentos” para pacientes com 
dificuldade em adesão à terapêutica: 

 
Fracionamento do carbonato de cálcio 

 O sub-projeto “Fracionamento de medicamentos para pacientes que recebem 
Acompanhamento Farmacêutico no NEFROMED” foi realizado com o objetivo de disponibilizar 
carbonato de cálcio em sachets, visando garantir o controle de qualidade e a dose apropriada de 
medicamento para cada paciente. A proposta beneficiou pacientes carentes indicados pela Assistente 
social da NEFROMED – Ponta Grossa. Após a transferência da clínica, os pacientes atendidos 
passaram a recebem a medicação através da Prefeitura Municipal de Castro. 

 
Separação de medicamentos 
Nos últimos dois anos, a equipe de extensionistas participantes do Projeto realizou a 

separação de medicamentos para oito pacientes em hemodiálise. Os pacientes foram indicados pela 
equipe de Enfermagem em função da inefetividade do tratamento relacionado à falta de adesão. As 
principais causas são o elevado número de medicamentos utilizados, a distribuição em várias 
tomadas ao longo do dia, a dificuldade de compreensão quanto à forma correta de utilização e 
problemas de saúde associados, como a perda da visão e doenças degenerativas que impossibilitam 
o auto-cuidado.  

A função do Farmacêutico na equipe multiprofissional que presta cuidados ao insuficiente 
renal crônico ultrapassa, e muito, os aspectos técnicos de “consultor” para o uso racional dos 
medicamentos. Permite o intenso envolvimento com os pacientes, através de visitas periódicas que 
geram um vínculo, essencial para o desenvolvimento da Atenção Farmacêutica, estimulando o futuro 
profissional a desenvolver atitudes realisticamente apropriadas, que despertam no paciente o desejo 
de viver e promovem sua auto-estima e sua reabilitação. Neste sentido, algumas iniciativas, 
possibilitaram a ampliação do vínculo emocional com os pacientes. Diversas campanhas ao longo do 
desenvolvimento do Projeto permitiram a arrecadação e doação de cestas básicas, disponibilizadas 
aos pacientes mais carentes, contribuição com biscoitos e chá para o “lanche” dos pacientes após as 
sessões de diálise, já que há necessidade de reposição de nutrientes após cada procedimento, envio 
de cartões comemorativos no Natal, Páscoa e aniversários, distribuição de cestas de Natal e 
lembranças de Páscoa através da arrecadação em Bazares promovidos pelos acadêmicos em 
parceria com a NEFROMED. 
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Contribuições para a clínica 
O desenvolvimento do Projeto permitiu algumas contribuições à NEFROMED, tais como 

permitir, através de acadêmicos devidamente capacitados, a implementação de programas de 
Atenção Farmacêutica, visando melhorar a qualidade do tratamento farmacológico dos pacientes 
envolvidos.  

O Acompanhamento Farmacoterapêutico permitiu demonstrar a incidência de Problemas de 
Saúde Relacionados aos Medicamentos na população analisada o que repercutiu na prevenção e 
redução de Resultados Negativos associados à Medicação, além de preservar ou melhorar os 
resultados positivos obtidos. 

As Intervenções Farmacêuticas no apoio à equipe no sentido de assessorar ou instruir o 
paciente para a otimização na utilização dos seus medicamentos permitiram ações multiprofissionais 
mais efetivas na terapia prescrita. 

A adequação da “Ficha de Acompanhamento Farmacoterapêutico” às necessidades da 
clínica teve por objetivo facilitar a prescrição dos medicamentos pelo médico assistente. Possibilitou a 
elaboração da “Planilha eletrônica” que permite ao médico acessar o histórico farmacoterapêutico de 
cada paciente no último ano. Proporcionou ainda, e elaboração de um arquivo eletrônico para a 
impressão de prescrições médicas que está subsidiando o desenvolvimento de um programa de 
informática para a elaboração de “Receituário eletrônico” visando facilitar a prescrição médica e o 
Acompanhamento Farmacoterapêutico dos pacientes. 

As atividades desenvolvidas conduziram à elaboração de Procedimentos Operacionais 
Padrão (POP) visando a uniformidade e continuidade dos procedimentos. 

Por solicitação da equipe de enfermagem foram elaborados “Guias de medicamentos” 
(Eritropoietina, Carbonato de Cálcio e Sevelamer) utilizados pela equipe para orientação aos 
pacientes. 

 
Benefícios aos acadêmicos participantes 

A participação do Projeto permite aos acadêmicos envolvidos a integração com a população 
como forma de estimular a prestação de Atenção Farmacêutica ao paciente. Os acadêmicos 
devidamente capacitados vivenciam a prestação de informações relevantes para o acompanhamento 
farmacoterapêutico dos pacientes envolvidos. 

A proposta possibilita o intercâmbio dos acadêmicos participantes com os profissionais da 
NEFROMED, o que propicia o enriquecimento quanto a aspectos técnico-científicos, relacionados a 
pacientes hemodialisados, através da apresentação dos estudos realizados e da discussão dos casos 
clínicos com equipe NEFROMED: Médicos, enfermeiros, nutricionista e assistente social. 

O Acompanhamento Farmacoterapêutico exige do acadêmico a integração entre conteúdos 
de diversas disciplinas do curso (Anatomia, Fisiologia, Fisiopatologia, Farmacologia, Atenção 
Farmacêutica, avaliação de exames laboratoriais, entre outras), possibilitando experimentar ações em 
equipe multiprofissional, além de permitir a formação humanística essencial para a atuação do 
profissional, permitindo a vivência da relação ensino, pesquisa e extensão. 

Os acadêmicos envolvidos com o Projeto percebem a importância em atuar de forma 
preventiva, o que estimulou, nos últimos três anos, sua participação no evento “Dia do Rim”, 
promovido pelo DENSP, que visa alertar a população sobre os fatores de risco a para Doença Renal 
Crônica. 

A produção científica gerada ao longo do desenvolvimento do Projeto possibilita a 
participação em eventos de divulgação de ações extensionistas e da prática da Atenção 
Farmacêutica como o CONEX, Semana RACINE, Pcare, entre outros. 

 
Contribuição para o futuro profissional 
 Considerando a Resolução nº 500 do Conselho Federal de Farmácia que amplia as 
atribuições do Farmacêutico nos serviços de diálise, e atendendo à solicitação da equipe da 
NEFROMED, foi elaborada uma “Proposta de implantação de Atenção Farmacêutica” que visa 
justificar a necessidade de contratação de profissional Farmacêutico para a clínica. 

 
 

Conclusões 
 

O Projeto extensionista “Acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes insuficientes 
renais que realizam hemodiálise na NEFROMED” de 2003 a 2013,  vem contribuindo para o 
desenvolvimento dos acadêmicos participantes, enquanto cidadãos detentores de conhecimento 
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teórico, através da implementação de programas de Atenção Farmacêutica, visando melhorar a sua 
formação e a qualidade do tratamento farmacológico dos pacientes que realizam hemodiálise. 

A metodologia utilizada possibilita a articulação indissociável entre ensino, pesquisa e 
extensão. Ao oportunizar aos acadêmicos envolvidos, a integração com a população, como forma de 
estimular a prestação de Atenção Farmacêutica ao paciente, conduz à reflexão sobre as dificuldades 
dos pacientes em tratamento dialítico, e evidencia a importância do compromisso do Farmacêutico no 
acompanhamento, visando contribuir com os demais profissionais da saúde para a adesão à 
terapêutica e a resolução de Problemas Relacionados aos Medicamentos reduzindo os Resultados 
Negativos associados à Medicação. 

Atende, ainda, às recomendações do MEC, ao fazer do Farmacêutico um co-responsável 
pela melhoria da qualidade de vida da população, que saiba buscar e utilizar a informação, atuar de 
forma pró-ativa e interagir como os demais profissionais de saúde e usuários. 

Destaca a necessidade de repensar o ensino, possibilitando novos meios de produção, de 
inovação e de transferência de conhecimentos, ampliando o acesso ao saber, através do incentivo à 
pesquisa bibliográfica e visando à construção do conhecimento a partir do saber sistematizado, 
acadêmico e popular. 

Ao despertar, no acadêmico a perspectiva de um novo âmbito de ação profissional para o 
Farmacêutico, em última análise, o Projeto contribui para sua atuação plena na Atenção 
Farmacêutica, permitindo ações que gerem seu reconhecimento, como membro essencial da equipe 
multiprofissional, a partir da utilização do uso de seus conhecimentos, em prol da melhoria da 
qualidade de vida relacionada ao medicamento, dos pacientes acompanhados. 
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