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INTRODUÇÃO

Realização de serviços farmacêuticos nas Farmácias Comunitárias:
 Resolução n.499/2008 Conselho Federal de Farmácia (CFF);
Resolução da Diretoria Colegiada n.44/2009 Anvisa;
Resolução n.555/2011 Conselho Federal;
Ponto comum nas normativas : necessidade de registros das atividades realizadas, importante para o
monitoramento e avaliação dos serviços farmacêuticos executados.

CONCLUSÃO

O SMSF contribui para o monitoramento e
avaliação das atividades do profissional
farmacêutico diretamente realizadas com
o paciente. A utilização dessa ferramenta
em uma farmácia universitária é de grande
importância para o aprimoramento do
sistema, a sua divulgação entre os futuros
farmacêuticos e auxílio no ensino e
realização e registro dos serviços
farmacêuticos de forma sistematizada.

MÉTODOS
As farmacêuticas da FU/UFG iniciaram a utilização do SMSF para registro dos serviços farmacêuticos
realizados em agosto de 2012. Neste sistema são registrados os serviços realizados, como aferição de
pressão arterial e glicemia capilar e aconselhamentos ao paciente no momento da dispensação do
medicamento.

OBJETIVO
Relatar a experiência das farmacêuticas da Farmácia Universitária da UFG (FU/UFG) na utilização do
Sistema de Monitoramento de Serviços Farmacêuticos (SMSF), ferramenta desenvolvida pelo CFF.

RESULTADOS

Promove valorização
do serviço, expressada na

satisfação dos pacientes
ao receberem o
documento.

O e-mail é uma tecnologia
pouco acessível aos
pacientes idosos, que são a
maioria dos usuários dos
serviços. Uma alternativa
seria a utilização de SMS
enviada para o celular do
paciente

Em caso de pacientes que
não apresentam nenhuma
das doenças listadas no
sistema não é possível
inserir dados em “Outras
Doenças”

Não apresenta
disponibilidade de
registro de aplicação de
outras formas
farmacêuticas, como os
colírios.

Não há campo
para registro de
aconselhamentos
realizados ao
paciente

Nas Farmácias Universitárias seria
interessante a possibilidade de
cadastro do aluno do curso de
graduação, por meio, por exemplo,
de seu nº de matrícula na
instituição, sob supervisão de um
farmacêutico com registro no CFF.


