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Introdução: A Atenção Farmacêutica é um modelo de prática incluído na profissão
farmacêutica que desenvolve atividades de orientação aos pacientes quanto ao uso de
medicamentos. Tem como principais objetivos garantir que os medicamentos
utilizados sejam necessários, efetivos e seguros, além de detectar, prevenir e resolver
os problemas relacionados ao uso dos mesmos. Outra forma de obter resultados
satisfatórios quanto à farmacoterapia é a utilização do Genograma, que consiste em
retratos gráficos da história e padrão familiar, que identificam a estrutura básica, o
funcionamento e os relacionamentos da família. Objetivo: O objetivo deste trabalho é
fazer uma revisão bibliográfica de metodologias para analisar a relação
genograma/atenção farmacêutica, além revisar os estudos que orientem sobre ações
efetivas que colaborem na redução dos Problemas Relacionados ao uso de
Medicamentos(PRMs). Metodologia: Fundamenta-se por leitura seletiva
principalmente de periódicos, artigos científicos oriundos da base de dados Medline,
Google Acadêmico, Scielo e livros que abordam o tema selecionado para estudo.Na
busca dos artigos foram utilizadas as seguintes palavras: ”Atenção Farmacêutica”,
”Problemas Relacionados a medicamentos” e “Genograma”.Sendo selecionados os
periódicos e artigos disponíveis nos últimos dez anos. Resultados: A atenção
farmacêutica foi abordada neste estudo de revisão bibliográfica como parte integrante
na profissão farmacêutica que desenvolve atividades de orientação dos pacientes
quanto ao uso de medicamentos e busca garantir que os medicamentos utilizados sejam
necessários, efetivos e seguros, além de detectar, prevenir e resolver os problemas
relacionados ao uso de medicamentos (PRMs) para a utilização racional dos
mesmos.PRM é um evento indesejável, experimentado pelo paciente que envolve ou
suspeita-se que envolve a terapia medicamentosa e interfere no alcance do objetivo
terapêutico. Daí a importância de identificar, resolver e prevenir os PRM que é a
principal contribuição do profissional da Atenção Farmacêutica. Diante da existência
de múltiplos PRMs o profissional deverá priorizá-los para resolução, considerando
aqueles que são mais importantes para o paciente ou que mais comprometem a sua
saúde. Para que a Atenção Farmacêutica possa ser realizada de maneira eficaz
utiliza-se também do genograma que consiste em retratos gráficos da história e padrão
familiar que possam identificar a estrutura básica, o funcionamento e os
relacionamentos familiares, o que permite evidenciar estressores e, a partir desses
problemas, encontrar a melhor resolução possível para eles. Conclusão: Conclui-se que
a Atenção Farmacêutica é necessária para que os PRMs encontrados sejam
corretamente detectados e prevenidos. O genograma, outro recurso que busca melhorar
a identificação destes pacientes, permite saber se o contexto familiar e social está
diretamente relacionado a baixa adesão ao tratamento e possíveis reações adversas ao
medicamento.
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