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Durante o mês de setembro os estudantes de graduação em Farmácia da 

Universidade Federal de Minas Gerais integrantes do Programa de Educação 

pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde) realizaram a Capacitação dos 

auxiliares em enfermagem da UBS Venda Nova para atuação na farmácia. 

 

A Capacitação é parte do projeto de extensão proposto para organização da 

Assistência Farmacêutica no Centro de Saúde Venda Nova. Em abril de 2013, 

os estudantes traçaram o perfil dos recursos humanos dos profissionais 

envolvidos na dispensação de medicamentos e observaram que a maioria dos 

auxiliares não havia recebido treinamento específico para atuação na farmácia. 

Diante disso, elaboraram a capacitação com o objetivo de instruir os 

profissionais e favorecer a dispensação na unidade. 

 

O treinamento abordou os seguintes temas: Hipertensão Arterial Sistêmica, 

Diabetes Mellitus, Saúde Mental, Asma, e conceitos básicos relacionados à 

assistência farmacêutica. De forma interativa e objetiva os estudantes 

orientaram os auxiliares sobre os principais medicamentos que são 

dispensados na UBS, suas reações adversas, interações farmacológicas e 

rotina de dispensação.  

 

A participação dos auxiliares foi bastante ativa, descreveram suas 

experiências, dúvidas e trocaram conhecimentos com alunos. A Capacitação, 

além de contribuir para fomentar a assistência farmacêutica no centro de saúde 

proporcionou aos estudantes uma vivência na atenção primária e uma 

perspectiva de melhoria na unidade. 

 

O treinamento foi realizado com uma carga horária de 5 horas por 3 estudantes 

de graduação e 1 de pós-graduação na área de farmácia. Treze participaram 

de pelo alguns dos dias em que as atividades foram realizadas. Ao término do 

treinamento, os auxiliares preencheram voluntariamente uma avaliação. No 



formulário de avaliação, os participantes deviam avaliar o grau de relevância 

dos diferentes conteúdos para a formação deles e propor sugestões para a 

melhoria do treinamento. Dentre os oito profissionais que responderam à 

avaliação, todos consideraram que foram muito importantes ou essenciais os 

tópicos sobre aspectos gerais de dispensação de medicamentos, Hipertensão 

Arterial e Saúde Mental. As principais sugestões apontadas para próximos 

treinamentos foram: medicamentos antialérgicos, anestésicos e medicamentos 

de urgência.  

 

 

 

 


