Programa Remédio em Casa UBS República

Inaugurada em 25 de Janeiro de 2009 a UBS República
teve como objetivo inicial prestar atendimento a população da
região. A unidade e caracterizado pela Estratégia Saúde da
Família (ESF) pura, o que facilita o vínculo com os usuários.
A unidade possui 8 equipes, das quais 4 são Pop. Rua (pacientes
situação de rua e moradias ilegais), e 4 Pop. Residências
(pacientes com residência fixa).
Um grande facilitador para a qualidade do Programa Remédio em Casa (PRC)
na UBS República é o entrosamento entre a equipe multiprofissional, visando o bem
estar do usuário.
A equipe Farmacêutica da unidade também trabalha de forma efetiva e
qualitativa enfatizando os benefícios do PRC às equipes, garantindo o uso racional das
medicações e viabilizando o acesso aos usuários.

Educação Continuada com as equipes da UBS.

Estratégias

Foco nas equipes de residência, dando suporte técnico;
Participação nas reuniões de equipe, para melhorias no PRC dentro da unidade;
Promoção de Grupos em saúde (hipertensão, diabetes, dislipidemia, entre
outros) com o objetivo de instrução dos usuários quanto às informações sobre as
doenças e o uso racional e informações sobre as medicações;
Visitas domiciliares da equipe farmacêutica;
Atenção farmacêutica;
Indicadores de qualidade.

Grupos em saúde, reuniões com a equipe multiprofissional, atenção farmacêutica.

O nosso objetivo é trabalhar de forma preventiva para que o usuário venha a
manter o seu status ativo dentro do PRC, e informado sobre as medicações e as doenças
crônicas.
A equipe farmacêutica desenvolveu uma planilha de controle que possibilita
checar a evolução do paciente dentro do programa, evitando que ele fique com seu
status inativo facilitando o processo de agendamento de consultas (avaliação médica e
de enfermagem), e renovação do cadastro.
Outra experiência positiva foi a elaboração de kits terapêuticos para educação e
instrução do paciente quanto ao uso das medicações para posterior cadastro no
programa.

Kit terapêutico com indicação por cores.

Os usuários aprovam a estratégia

Nossos números atuais dentro do PRC

Pacientes cadastrados 139
Pacientes ativos 129
Pacientes inativos 10 (todos justificados)

Estamos crescendo em qualidade de atendimento e informação ao usuário,
utilizando os benefícios do PRC, facilitando o acesso e informações às medicações.

Equipe farmacêutica UBS República:
Elton Apolinário da Silva - Farmacêutico
Gilmar B. Araujo Junior - Técnico em Farmácia
Mirian Cristiane Medeiros - Técnica em Farmácia

