
PROGRAMA 

REMÉDIO EM CASA

UBS REPÚBLICA

Equipe farmacêutica UBS República:

Elton Apolinário da Silva - Farmacêutico

Gilmar B. Araujo Junior - Técnico em Farmácia

Mirian Cristiane Medeiros - Técnica em Farmácia 



PERFIL DA UBS REPÚBLICA

 A UBS República possui 4 equipes de 

residência e 4 equipes Pop rua, que ficaram 

completas em dezembro de 2009 com a 

nova divisão da áreas;

 Há um grande entrosamento entre as 

equipes multiprofissionais, o que garante 

grande eficácia do programa. 

http://www.orkut.com.br/Main


ESTRATÉGIAS

 A equipe da farmácia da UBS trabalha de 
forma efetiva com as equipes de residência, 
dando todo suporte;

 Participando  das reuniões de equipe 
enfatizando a importância do PRC.

 O nosso objetivo é manter os pacientes 
cadastrados fiéis ao programa, instruídos 
quantos as doenças crônicas, ao uso 
racional das medicações. 



ESTRATÉGIAS

 Visitas domiciliares da equipe farmacêutica;

 Grupos em saúde;

 Suporte técnico para as equipes;

 Atenção farmacêutica;

 Indicadores de Qualidade;



Através de uma planilha de acompanhamento conseguimos 

manter as equipes informadas quanto a situação do 

paciente. Agilizando o processo de agendamento de 

consultas (avaliação médica e de enfermagem), e renovação 

do cadastro.

Nome EQ Telefone CNS Data Inicio Retorno Término N familia

Armando 5 XXXX-XXXX 0000000000000 2/12/2009 3/5/2010 30/6/2010 111



POSIÇÃO ATUAL / EVOLUÇÃO

 Pacientes cadastrados 139

 Pacientes ativos 129

 Pacientes inativos 10 (todos justificados)

 02 pacientes em novembro de 2009

 63 pacientes em dezembro de 2009

 23 pacientes em janeiro de 2010

 21 pacientes em fevereiro de 2010

 73 pacientes em março de 2010



FLUXO DO PROGRAMA NA UNIDADE

Interesse do paciente

em participar do PRC

Atenção farmacêutica:

Orientações ao paciente quanto 

ao uso racional das medicações.

Grupos em Saúde 

Equipe da farmácia informa

o paciente sobre o programa:

Avaliação médica.

Inclusão do paciente 

ao PRC

Acompanhamento:

Farmácia

Equipes



Todo trabalho é um auto retrato da 

pessoa que o realizou.

Autografe sua obra com excelência!


