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CSEGSF 

MISSÃO 

Promover a saúde e cuidar da população referida, na 

integralidade da atenção e desenvolver ensino, pesquisa e 

tecnologias em saúde pública. 

Regimento ENSP, 2015 

Art.49-Ao Centro de Saúde Escola Germano Sinval Faria (CSEGSF) compete planejar, 

organizar e desenvolver atividades no âmbito da Atenção Básica, no campo do 

ensino e formação profissional, da assistência à saúde, da pesquisa, do controle 

social (por intermédio de seu Conselho Gestor) e do desenvolvimento de 

tecnologias apropriadas para este nível de atenção, que contribuam para inovações 

nos modelos assistenciais e no fortalecimento do SUS. 



Atenção Básica 

Um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 
abrangem a promoção e proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e manutenção da saúde. (...) É 
realizada sob a forma de trabalho em equipe, dirigida a populações de 

territórios delimitados, pelos quais assume a responsabilidade sanitária, 
considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 

populações. Utiliza tecnologia de elevada complexidade e baixa densidade, 
que deve resolver os problemas mais frequentes (...) e orienta-se pelos 

princípios de universalidade, da acessibilidade e coordenação do cuidado, 
do vínculo e continuidade, da integralidade e responsabilização.  



CSEGSF 

 

 



CSEGSF e ESF 

 

 



Farmácia CSEGSF 



Farmácia CSEGSF 



Farmácia CSEGSF 



Dispensação 

Ato profissional Farmacêutico de proporcionar um ou mais 

medicamentos a um paciente, geralmente como resposta à 

apresentação de uma receita elaborada por um profissional autorizado. 

Nesse ato, o Farmacêutico informa e orienta o paciente sobre o uso 

adequado do medicamento. São elementos importantes da 

orientação, entre outros, a ênfase no cumprimento da dosagem, a 

influência dos alimentos, a interação com outros medicamentos, o 

reconhecimento de reações adversas potenciais e as condições de 

conservação dos produtos. 

 



Uso Racional de Medicamentos 

“existe uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos 

apropriados à sua condição clínica, em doses adequadas às suas 

necessidades individuais, por um período de tempo adequado e ao 

menor custo possível para eles e sua comunidade.” 

(OMS, Conferência Mundial Sobre Uso Racional de Medicamentos, 

Nairobi, 1985)  
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SICLOM 



Hipertensão, Diabetes e Doença 
Cardiovascular 

 



Insulinoterapia 



Outros Medicamentos de Uso Crônico 



Tuberculose 
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Medicamentos Controlados (Port. 344/98) 



Itens de Verificação da Prescrição 

a) Identificação do paciente 
b) Identificação do prescritor 
c) Identificação da instituição 
d) Data 
e) Legibilidade 
f) Denominação dos medicamentos (DCB) 
g) Expressão de doses no sistema métrico 
h) Forma Farmacêutica e Via de administração 
i) Posologia 
j) Duração do tratamento 
k) Tipo de prescrição: Urgência/emergência - Caso necessário - Padrão com tempo de tratamento - Uso Contínuo 
l) Informações para administração parenteral de medicamentos  
m) Outras informações (alergias e etc.) 
n) Modificação da prescrição atual ou vigente 
o) Padronização de medicamente 



Intervenções Farmacêuticas 
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