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RESUMO

De acordo com recentes dados divulgados pelo Ministério da Saúde, os casos de Hepatite C vêm aumentando bastante ao longo dos anos, e por 
ser uma doença assintomática, não levanta suspeitas para a realização de exames a fim de fazer um diagnóstico, quando confirmada, muitas 
vezes essa já se encontra em um grau bastante avançado. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a Atenção Farmacêutica é a prática 
profissional exercida pelo farmacêutico, na qual o paciente é o principal favorecido. O objetivo do presente trabalho é atualizar protocolos de 
seguimentos farmacoterapêuticos para pacientes com Hepatite C crônica. A metodologia utilizada foi um estudo do tipo observacional descritivo, 
onde foram elaborados protocolos para auxiliar no acompanhamento dos pacientes durante a utilização do novo tratamento da Hepatite C 
crônica. Como resultados foram elaborados meios para um melhor controle de cada etapa do processo, o primeiro passo foi a criação de um POP 
(Procedimento Operacional Padrão), para padronizar o passo a passo a ser seguido com cada paciente, a elaboração de folhetos de orientação 
sobre os medicamentos a serem utilizados, com informações sobre armazenagem correta, modo de usar, outros medicamentos que não podem 
ser administrados concomitantemente, os possíveis efeitos adversos que podem aparecer durante o tratamento e com alerta sobre a importância 
de seguir todas as instruções dadas no momento da dispensação; a formulação de uma entrevista sobre as condições gerais do paciente, com um 
foco principal nas demais doenças apresentadas pelo mesmo e todos os medicamentos de uso prévio. Para um monitoramento adequado de 
todas as etapas do processo, estão sendo formuladas planilhas para acompanhamento das dispensações, data de retorno do paciente, exames 
realizados e possíveis reações citadas pelo mesmo. Conclui-se  que foi elaborada uma ótima estrutura para que o paciente se sinta amparado no 
novo processo terapêutico que irá iniciar, e deixando sempre claro que o farmacêutico estará disponível dar o apoio necessário, mas que ele 
também precisa cumprir com a sua parte para o sucesso do tratamento.

Saúde

Farmácia
VIII Seminário de Pesquisa da Estácio


