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Farmácia da USP tem modelo 
inovador de atenção ao paciente

Funcionários oferecem 
assistência diferenciada a
20 pacientes do Hospital 
Universitário; objetivo é 
replicar proposta no País 

onsultas mensais de orientação com 
hora marcada para retirar a medica-
ção necessária, além de acompanha-
mento e recomendações sobre o tra-
tamento. Atual mente, 20 pacientes 
com câncer de próstata do Hospital 
Universitário (HU) da USP recebem 
essa atenção especial relacionada ao 
uso de medicamentos.

O serviço é prestado na Farmácia 
Universitária da USP, a Farmusp, 
que, depois de ficar fechada por mais 
de três anos, foi reinaugurada no fim 
do ano passado, em novo modelo. As 
bases da reformulação foram estabe-
lecidas no convênio firmado pela 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas 
da Universidade de São Paulo (FCF-
-USP) – instituição à qual a Farmusp 
é vinculada, por meio do Departa-
mento de Farmácia – com a Secre-
taria de Estado da Saúde e o HU. 

“A parceria possibilitou o desen-
volvimento de um projeto inova-
dor, considerado referência nacional 
para o ensino, pesquisa e extensão 
universitária nas áreas de assistência 
e atenção farmacêuticas”, explica a 
coordenadora da Farmusp e docente 
do Departamento de Farmácia da 
FCF, Sílvia Storpirtis.

Segundo ela, o movimento para 
mudar a realidade do atendimento far-
macêutico – a fim de que seja considera-
do e funcione como um serviço de saúde 
e não de comércio – existe há mais de 
20 anos. “A nova forma de atuação da 
Farmusp foi pensada para colocar em 
prática essa concepção, que surge pio-
neira, por possibilitar que os alunos pra-
tiquem a atenção farmacêutica”, informa 
a docente. O objetivo é que o modelo 
seja replicado no País, em instituições de 
ensino pública e privada.

Novo cenário – A iniciativa ante-
cedeu à Lei nº 13.021/2014, que preconi-
za a assistência integral dos pacientes nos 
estabelecimentos cuja atuação tem o medi-
camento como insumo essencial. “É uma 
vitória. E a Farmusp tem condições, dessa 
forma, de contribuir para a modificação 
desse cenário”, afirma Sílvia.

No âmbito da parceria, foram defini-
dos como público-alvo da assistência far-
macêutica os pacientes da urologia do HU 
submetidos ao tratamento de câncer de 
próstata que recebem medicamentos do 
Estado. Para a escolha desse critério, tanto 
o HU quanto a secretaria levaram em conta 
a necessidade do levantamento de informa-
ções sobre a efetividade dos medicamentos 
contra a doença.

“Para a pasta da Saúde, a vantagem 
é que ela vai ter em mãos dados impor-
tantes para a tomada de decisões da polí-

tica de medicamentos”, afirma a coorde-
nadora da Farmusp. “Hoje, acompanha-
mos 20 pessoas, mas podemos receber até 
150”, informa a farmacêutica responsável, 
Maria Aparecida Nicoletti. Ela explica que 
o paciente é encaminhado para a Farmácia 
pelo médico do HU e passa a retirar seus 
medicamentos no local. 

Assistência ampla – “Na primei-
ra consulta, é feito um prontuário no qual 
registramos todos os medicamentos de que 
o paciente  precisa, seus hábitos de vida, 
sintomas, etc.”, conta a farmacêutica. As 
informações são a base para a sequência 
do acolhimento, que inclui orientações e 

troca de informações sobre vários aspectos, 
como a melhor forma de tomar os remé-
dios e conservá-los, de lidar com as difi-
culdades, os resultados obtidos com o tra-
tamento, o aparecimento de efeitos colate-
rais, entre outros. 

“A assistência é ampla”, ressalta Maria 
Aparecida. Com ela, atuam no atendimen-
to mais três enfermeiros e estagiários, em 
níveis de graduação e pós-graduação, que 
acompanham os procedimentos e fazem 
levantamentos de dados, além de atividades 
de formação. Eles também trabalham no 
Centro de Informações de Medicamentos, 
em desenvolvimento na Farmusp.

A proposta é de que a base de dados, 
ainda utilizada internamente, seja aberta 
para consultas externas. “Aqui, os estagiá-
rios passam por treinamento para a busca 
de informações qualificadas”, esclarece a 
coordenadora. 

Na nova fase, a farmácia oferece espa-
ços diferenciados. Localizada no Centro de 
Vivência da Reitoria, na Praça do Relógio do 
Câmpus da Cidade Universitária, Butantã, 
dispõe de área de recepção e acolhimento 
de pacientes, consultórios farmacêuticos, o 
cantinho do idoso e almoxarifado de medi-
camentos, além do laboratório de ensino 
e pesquisa em atenção farmacêutica, no 
qual, com vistas à formação, são simuladas 
vivências de atendimento.

Simone de Marco
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Novo papel da
primeira farmácia-escola

A Farmácia Universitária da USP 
(Farmusp) iniciou as atividades em 
1970, como a primeira farmácia-escola 
do Bra sil, integrando o Centro de Pro-
dução, Controle e Dispensação de Medi-
ca men tos, ligado ao Departamento de 
Farmácia da Faculdade de Ciências Far-
macêuticas da USP. 

Em 1974, em razão da grande 
demanda, viu a necessidade de am -
pliar seus serviços e adotou um mode-
lo de atuação que incluía a dispensa-
ção, manipulação e comercialização 
de medicamentos e o oferecimento de 
estágios aos alunos de graduação. Em 
2008, houve a necessidade de refor-
ma do espaço físico do Centro de 
Vivência (onde estava instalada), o 
que determinou a suspensão das ati-
vidades de atendimento ao público, 
de estágio e demais projetos.

Isso ocorreu ao mesmo tempo da 
publicação – pelo Conselho Federal de 
Farmácia – da Resolução nº 480, que 
dispõe sobre os serviços farmacêuticos 
na farmácia-escola, pública ou privada. 
“O papel da Farmusp passou a ser ques-
tionado e isso nos fez refletir sobre a 
necessidade de termos um novo modelo 
de atuação, que preparasse efetivamente 
os alunos para a atenção farmacêutica. É 
o que temos agora”, conclui a coordena-
dora Sílvia Storpirtis.
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‘É um trabalho muito humano’
No 5º ano da graduação do curso 

de Farmácia, Aline Scarabelin, de 23 
anos, diz ter ampliado o seu olhar para o 
campo de trabalho depois da experiência 
de estágio na Farmusp. “Agora, penso na 
atenção farmacêutica como uma possi-
bilidade. Adquiri outra visão, de que é 
possível ajudar muito os pacientes. Não 
tinha ideia. É um trabalho muito huma-
no e importante, que deve ser difun-
dido”, avalia.

Há 30 anos trabalhando na Farmácia 
Universitária, a farmacêutica Goretti 
Li   ma considera que, com a mudança, reali-

za sua função de modo completo. “Antes, a 
gente tinha um contato bem mais limitado, 
porque não havia a consulta de orienta-
ção. É muito melhor assim, pois podemos 
acompanhar o processo”, diz.

Também integrante da equipe, Ma -
gali Rossi ressalta a importância do acom  -
panhamento para a adesão ao tratamento. 
“A situação mais comum é que as pessoas 
têm muitas dúvidas em relação às medi-
cações. Com isso, desistem ou tomam 
doses erradas, que não fazem o efeito 
correto. Aqui, percebemos como o apoio 
é necessário”, conta. 
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Na nova fase, a Farmácia Universitária da USP dispõe de consultórios farmacêuticos

“A assistência é ampla”, diz Maria Aparecida

Funcionários orientam sobre a medicação

Enfermeiros e estagiários em atuação no Centro de Informações de Medicamentos, na Farmusp
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