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Apresentação do Projeto:
A Atenção Farmacêutica é uma prática farmacêutica que compreende atitudes, valores éticos,
comportamentos,habilidades, compromissos e coresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e
recuperação da saúde, sendo moldada pela interação direta do farmacêutico com o
usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados (OPAS, 2002). A HAS é
considerada um dos principais fatores de risco modificáveis e um dos mais importantes problemas de saúde
pública (SBH, 2010), tendo sido documentada uma taxa de prevalência na população brasileira no período
de 2009 de 24,9%. Serão selecionados 10 pacientes hipertensos atendidos nas unidades de saúde básica
ou assistência farmacêutica especializada para realização do macrocomponente Seguimento
Farmacoterapêutico a Atenção farmacêutica.
Objetivo da Pesquisa:
Objetivo primário:
Realizar Atenção Farmacêutica em pacientes acompanhados por unidades de saúde básica no município de
Jequié-Ba.
Objetivos secundários:
Realizar Atenção Farmacêutica para pacientes portadores de hipertensão arterial sistêmica, acompanhados
pelo programa HIPERDIA na unidade básica de saúde do Centro de Saúde Jequié, este objetivo será
realizado em um primeiro momento;
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Conhecer quais os medicamentos anti-hipertensivos mais envolvidos em PRMs;
Avaliar quais os PRMs (efetividade, necessidade, segurança) mais freqüentes em pacientes hipertensos;
Realizar Atenção Farmacêutica para pacientes portadores de diabetes, acompanhados pelo programa
HIPERDIA na unidade básica de do Centro de Saúde Jequié. Este objetivo será realizado em um momento
posterior ao objetivo específico anterior.
Conhecer quais os medicamentos antidiabéticos mais envolvidos em PRMs.
Avaliar quais os PRMs (efetividade, necessidade, segurança) mais frequentes em pacientes portadores de
diabetes tipo II.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:
Os pacientes serão submetidos a um Seguimento Farmacoterapêutico. O procedimento implicará no
fornecimento de informações referentes à utilização de medicamentos pelo paciente, assim como aquelas
referentes ao processo saúde-doença no qual o paciente se instalou.
As pesquisadoras referem que os riscos "se restrigem ao constragimento ou desconforto perante os
questionamentos que deverão responder, inclusive os referentes ao seu estado e problemas de saúde e
também a perda de confidencialidade.
Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:
O tema do estudo é extremamente relevante e os resultados da pesquisa poderão contribuir para a melhoria
na qualidade da atenção farmacêutica ao usuário do Sistema Único de Saúde.
Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:
O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) encontra-se em forma de convite e apresenta todos
os elementos indispensáveis para a sua aplicação.

Recomendações:
Não há recomendações.
Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:
Consideramos o projeto em condições de ser aprovado pelo CEP para que ocorra o desenvolvidmento da
pesquisa.
Situação do Parecer:
Aprovado
Necessita Apreciação da CONEP:
Não
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Considerações Finais a critério do CEP:
Aprovado ad referendum o parecer do relator em 28/02/2013.

JEQUIE, 28 de Fevereiro de 2013

Assinador por:
Ana Angélica Leal Barbosa
(Coordenador)
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