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Cuidando da saúde de quem cuida:
um olhar para saúde e qualidade
de vida dos cuidadores de idosos

Confiabilidade de supositórios
de dipirona 300mg manipulados
na cidade de Americana-SP
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O objetivo desta revisão literária foi
compreender como está a saúde do cuidador
informal de idosos que atuam nos domicílios. A
pesquisa foi realizada na base de dados da
Biblioteca Virtual da Saúde (BVS). A questão
norteadora do presente estudo foi: “Como está a
saúde dos cuidadores informais de idosos que
atuam em domicílios?”. Através das análises dos
artigos obtidos, surgiram as seguintes categorias:
“características do perfil sociodemográfico dos
cuidadores”; "saúde física e mental dos cuidadores
e seus agravos”; “Apoio familiar e dos profissionais
da área de saúde” e “mudança nas atividades em
decorrência do exercício do cuidar”. O estudo
permitiu identificar o perfil dos cuidadores informais
de idosos, as causas da sobrecarga física e
emocional, as dificuldades que estes enfrentam ao
assumirem a tarefa do cuidar e a percepção da
equipe de enfermagem em relação a estes
cuidadores. Assim, observou-se que as cuidadoras
de idosos deixam de se autocuidarem em prol do
idoso e não se encontrou suporte assistencial por
equipes de enfermagem para as cuidadoras, desta
maneira, torna-se necessário mais estudos que
incluam esta temática de cuidados a saúde de
quem cuida do outro para incluir a enfermagem
como aliada ao bem-estar das cuidadoras.

A farmácia com manipulação é uma das
variadas áreas de atuação do profissional
farmacêutico e tem se destacado por possibilitar a
adequação dos fármacos em diversas formas
farmacêuticas, podendo apresentar-se na forma
líquida, semissólidas ou sólida. O presente estudo
tem como objetivo avaliar a confiabilidade da
manipulação de supositórios de dipirona na cidade
de Americana – SP. Foram analisadas amostras de
500mg, adquiridas em quatro farmácias,
denominadas como farmácia A, B, C e D, sendo o
último, medicamento industrializado. Foram
realizados testes de peso médio, características
organolépticas, embalagens e integridade. Os
resultados obtidos atendem os requisitos previstos
pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e da
Farmacopeia Brasileira, no entanto, recomenda-se
a substituição de algumas embalagens para que
seja facilitado o manuseio do medicamento.
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