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Descrição da experiência - resumo do projeto

Apresentação/Introdução:

No ano de 2021 foi visto pela Secretaria Municipal de Saúde do município de Pedra Grande a

necessidade da extensão do horário de dispensação de medicamentos na farmácia básica do

município, tendo em vista a grande procura dos usuários após o expediente normal. Foi

levada em consideração também a solicitação dos médicos plantonistas frente à observância

da agilidade no tratamento dos pacientes que é preciso a prescrição de medicamentos,

principalmente os anti-inflamatórios e antibióticos. No intuito de agilizar o tratamento dos

usuários a sua problemática de saúde e assegurar o seu acesso a um tratamento mais eficaz

e preciso, o Município adotou o modelo de horário ampliado que é realizado todos os dias da

semana das 07 às 19 horas, incluindo finais de semanas e feriados, A partir desta mudança

foi observado à diminuição da recidiva dos pacientes às unidades de saúde pelos mesmos

sintomas apresentado.

Objetivos

A fim de analisar a eficácia do tratamento de saúde da população através da distribuição dos

medicamentos na farmácia básica e do início imediato em seu tratamento foi ampliado o

horário de funcionamento da farmácia e acrescido o número de colaboradores de maneira

que o usuário fosse melhor assistido, sobretudo aqueles ao qual possuem baixo poder

aquisitivo e, dessa forma, possuem dificuldades socioeconômicas a acessarem à farmácia

privada para compra de medicamentos.

Metodologia

Através de um relato de experiência da Secretaria de Saúde no Município de Pedra Grande

no Estado do Rio Grande do Norte foi possível constatar a melhoria da qualidade no

tratamento de saúde dos pacientes através da extensão do horário de funcionamento da

farmácia básica. Foi utilizado como fonte de dados uma entrevista com a população a partir

do levantamento da problemática sobre a dispensação de medicamentos em horários que as

unidades da atenção básica já se encontravam fechadas, como também a solicitação dos

médicos que fazem atendimento na unidade mista que atende 24 horas, as quais referiam

prescrição de tratamento com antibiótico e anti-inflamatório e por falta do início deste

tratamento existiam uma grande recidiva dos pacientes a referida unidade de saúde.

Resultados

Mediante o exposto foi possível notar uma melhoria no acesso da população a farmácia

básica, sobretudo nas ondas de proliferação de contágio da COVID-19 onde os usuários



tinham um melhor acesso aos medicamentos dando início mais hábil ao seu tratamento. Com

a presença mais frequente da farmacêutica e das técnicas de farmácia podemos observar a

diminuição da automedicação e dos excessos na distribuição dos medicamentos, diminuindo

os gastos desnecessários com a compra destas medicações, até mesmo obter um melhor

controle dos casos de natalidade através da oferta dos anticoncepcionais e preservativos

mediante o acesso nos finais de semana e feriados onde as equipes da Estratégia Saúde da

Família (ESF) não funcionam normalmente.

Assim sendo com a extensão do horário da farmácia foi possível possibilitar a organização do

local e manter o sistema de informação mais atualizado tendo em vista o tempo

remanescente de funcionamento. Além disto, o município teve resposta satisfatória dos

usuários no que diz respeito ao acesso e aconselhamento no uso adequado de

medicamentos, tendo um resultado positivo nas unidades de saúde onde foi possível

constatar que a recorrência dos pacientes pelos mesmos problemas de saúde apresentados

na primeira consulta tenha tido uma diminuição significativa.

Conclusões

Em conclusão, pode-se afirmar que a extensão de horário de funcionamento da farmácia

básica do município de Pedra Grande teve um ponto crucial no que se diz respeito à melhoria

no acesso dos usuários, assegurando um tratamento mais eficaz e hábil. Pode-se observar

também uma redução na recorrência dos pacientes na unidade de urgência pelo mesmo

problema de saúde por falta de um tratamento medicamentoso adequado apenas pelo fato

de conseguir receber a medicação em horário oportuno ao paciente tendo em vista que, as

farmácias básicas geralmente não funcionam após às 17 horas, em feriados e finais de

semana. Com o horário diferenciado da farmácia podemos constatar uma maior adesão dos

pacientes ao tratamento prescrito pelos médicos e concluí-los com excelência, bem como as

orientações recebidas pela equipe farmacêutica.

Palavras-Chave

Atenção básica, Assistência farmacêutica.
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