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INTRODUÇÃO

No ato da dispensação o farmacêutico deve promover as condições para o uso racional do medicamento. A
dispensação é uma das últimas oportunidades de identificar e corrigir problemas relacionados à
farmacoterapia com vistas a minimizar possíveis riscos associados à terapêutica medicamentosa.

CONCLUSÃO

O serviço de dispensação foi capaz de
identificar, por meio da comunicação e
exploração das informações junto ao
paciente, e resolver um problema
relacionado ao medicamento evitando
uma possível falha da farmacoterapia
devido a uma ineficácia não quantitativa
do medicamento prescrito, provocada por
uma interação medicamentosa.

RESULTADOS

OBJETIVO
Demonstrar, por meio de um relato de caso, a capacidade do serviço de dispensação da Farmácia
Universitária da UFG (FU/UFG) em identificar e resolver problemas relacionados à farmacoterapia.

METODOLOGIA

O procedimento de dispensação da FU/UFG consiste em um contínuo de etapas que permitem a obtenção
de informações sobre o paciente e sua farmacoterapia, a avaliação das informações, realização de
intervenções e orientação ao paciente com o objetivo de proporcionar o uso racional do medicamento.
Compreende, ainda, o registro da atuação profissional.

Paciente do 
sexo feminino, 

53 anos

Prescrição:
Itraconazol 100mg,
uma cápsula no almoço
por 30 dias.
Tratamento de Micose 

nos pés

Entrevista Farmacêutica
paciente relatou a utilização
de levotiroxina (um
comprimido em jejum) e
carbonato de cálcio com
vitamina D3 (uma cápsula no
almoço e uma no jantar)

Avaliação da Farmacoterapia
Possibilidade de interação
entre o Itraconazol e o
Carbonato de Cálcio.
Se ingeridos no mesmo
horário, o Carbonaro de
Cálcio pode inibir a absorção
do Itraconazol, diminuindo
sua eficácia.

Manejo clínico: administrar o 
Carbonato de cálcio 1 hora 
antes ou 2 horas depois do 

Itraconazol.

Orientação à paciente
Tomar o Itraconazol no café da
manhã, no mínimo 30 minutos
após tomar a Levotiroxina.

Registro da Orientação no 
Sistema de Monitoramento de 

Serviços Farmacêuticos 
(SMSF)

Intervenção aceita. 
Após 20 dias as lesões da
paciente estavam
praticamente curadas

PROBLEMA RELACIONADO AO 
MEDICAMENTO

Interação medicamentosa

RESULTADO NEGATIVO 
ASSOCIADO AO MEDICAMENTO
Inefetividade não quantitativa

Itaconazol deve 
ser administrado 

às refeições.


