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INTRODUÇÃO

• A comunicação é uma habilidade que todo

farmacêutico deve desenvolver;

• Durante a dispensação do medicamento é o

momento em que o paciente pode ter a última

chance de ser orientado e ter suas dúvidas

esclarecidas ;

• É de fundamental importância que o

profissional farmacêutico tenha clareza que um

diálogo deve ser estabelecido, tendo a

preocupação não apenas em falar mas também

em ouvir.

CONCLUSÃO

Por meio do caso apresentado, percebe-se a importância da comunicação entre o farmacêutico e o paciente durante a

dispensação de medicamentos na farmácia comunitária. Ouvir o que o paciente tem a dizer sobre sua terapia é tão importante

quanto falar sobre as orientações necessárias para o uso correto do medicamento. O contato com o prescritor foi de

fundamental importância para resolução do caso, mostrando, dessa forma, a necessidade da comunicação eficaz também

entre a equipe multiprofissional de saúde.

MÉTODOS
O serviço de dispensação da FU/FF/UFG foi estruturado a partir de

adaptação de modelos propostos na literatura. O procedimento de

dispensação 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.

OBJETIVO

Descrever uma situação ocorrida na Farmácia Universitária da

Faculdade de Farmácia da Universidade Federal de Goiás

(FU/FF/UFG), em que por meio de entrevista com uma paciente,

detectou-se divergência entre o que foi relatado pela paciente sobre

a consulta médica e o que constava na prescrição.

RESULTADOS

EQUIVALÊNCIA ENTRE CARBONATO DE CÁLCIO E CÁLCIO 
ELEMENTAR

Carbonato de Cálcio                     40% de cálcio elementar

Carbonato de Cálcio 500mg                  200mg de Cálcio Elementar
(Prescrição  anterior)

Carbonato de Cálcio 300mg ( Cálcio Elementar) 

300mg de Cálcio Elementar = 750mg de Carbonato de Cálcio
(Última Prescrição ) 

Paciente do sexo feminino, 73 anos, em uso há pelo 
menos  2 anos  de:

Carbonato de Cálcio 500mg
Vitamina D3 400 UI 

Apresenta nova prescrição:
Carbonato de Cálcio 300mg (Cálcio Elementar)
Vitamina D3 400 UI

Entrevista Farmacêutica
Paciente mencionou que durante a consulta o
médico afirmou que seu estado estava melhor e
que a dose de cálcio seria diminuída . No entanto
com a informação “cálcio elementar”, seria
necessário a aplicação de um fator de correção à
dosagem do fármaco, resultando em um aumento
da quantidade de cálcio em comparação com a
prescrição anterior.

Contato  telefônico com o prescritor
O médico esclareceu que a paciente em questão,
necessitava de 300mg de carbonato de cálcio por
dose, e que, portanto, a observação “cálcio
elementar” deveria ser desconsiderada.


