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Introdução: As afecções inflamatórias e infecciosas, dentre as patologias
oftalmológicas, são as mais freqüentes. Nos diversos tipos de afecções
do globo ocular podemos encontrar resultados importantes no exame
cultural e citológico de raspado conjuntival. Estes resultados são de
grande auxílio para a conduta oftalmológica no tratamento destas
perturbações do olho. No momento da coleta é realizada uma entrevista
com o paciente para obtermos informações sobre os hábitos de higiene, o
uso de medicação e fatores que possam estar envolvidos no processo.
De maneira geral, os pacientes frequentemente são adultos e idosos, e
mu i tas  vezes  rea l i zam es te  exame como p ré -opera tó r io  ou
pós-operatório. Assim, a Atenção Farmacêutica - conjunto de ações
promovidas por um farmacêutico, em colaboração com os demais
profissionais de saúde, promove o uso racional dos medicamentos e a
manutenção da efetividade e segurança do tratamento. Ao final da coleta,
é fornecido ao paciente um folder com as orientações de como proceder
à higiene adequada e também a conscientização da importância à
adesão ao tratamento, executando-o de maneira correta.  Objetivo: O
objetivo do presente estudo foi avaliar o percentual de retorno dos
pacientes para realização do exame, bem como o desenvolvimento de
um trabalho comunitário, que envolve paciente e aluno, visando realizar a
atenção farmacêutica junto ao paciente com a finalidade te se obter o
sucesso terapêutico.  Materiais e Métodos: Foram avaliadas 242
prontuários de pacientes com suspeita de conjuntivite, no período de
Janeiro de 2008 a Julho de 2010, no Laboratório de Análises Clinicas da
Faculdade de Farmácia - UFRGS.  Resultados: A avaliação mostrou o
retorno de apenas 20 pacientes (8,26%) para uma nova realização do
exame. Dentre os motivos do retorno está o não ''sucesso'' do tratamento
(40%), as afecções pós-cirurgia oftalmológica (45%) e a revisão de rotina
médica (15%). Os retornos ocorreram no período de um mês até um ano
e sete meses após a primeira coleta.  Conclusão: O estudo demonstrou
um baixo retorno dos pacientes (8,26%), sugerindo que o seguimento
farmacêutico - atenção farmacêutica - no qual o paciente é devidamente
orientado no que diz respeito ao uso correto dos medicamentos,
higienização dos olhos e a adesão ao tratamento tem se mostrado eficaz
uma vez que auxilia na cura e ajuda evitar novas infecções.


