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RESUMO 

 

 O direito à saúde como um direito humano básico e o acesso como parte dela tem 

sido uma questão de atenção por várias décadas. O Ministério da Saúde enfatizou as 

responsabilidades de diferentes partes. A atenção farmacêutica é um elemento 

necessário da atenção à saúde e deve ser integrada com outros elementos. A relação 

fundamental no cuidado farmacêutico é uma troca mutuamente benéfica na qual o 

paciente concede autoridade ao provedor, e o provedor dá competência e 

compromisso (aceitar responsabilidade) ao paciente. Este trabalho foi realizado 

através de uma revisão de literatura e teve como objetivo descrever a assistência 

prestada pelo farmacêutico na atenção primária, oferecida à população no sistema 

único de saúde.  Em conclusão, este estudo demonstrou que A atenção farmacêutica 

é essencial, pois propicia o desenvolvimento do perfil farmacoterapêutico dos 

pacientes e os incentiva a usar corretamente os medicamentos. Tendo em vista o fácil 

acesso, o farmacêutico também exerce um papel vital nas informações de saúde, por 

meio de serviços diretamente ligados à comunidade 
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ABSTRACT 

 

The right to health as a basic human right and access as a part of it has been a 
matter of attention for several decades. The Ministry of Health emphasized the 
responsibilities of different parties. Pharmaceutical care is a necessary element of 
health care and must be integrated with other elements. The fundamental 
relationship in pharmaceutical care is a mutually beneficial exchange in which the 
patient gives authority to the provider, and the provider gives competence and 
commitment (accepting responsibility) to the patient. This work is a review of the 
literature and its purpose was to describe the assistance provided by the pharmacist 
in primary care offered to the population in the single health system. In conclusion, 
this study demonstrated that Pharmaceutical care is essential as it promotes the 
development of the pharmacotherapeutic profile of patients and encourages them 
to use medications correctly. In view of easy access, the pharmacist also plays a 
vital role in health information through services directly linked to the community 

 

Key-words: Pharmaceutical Care; SUS; Pharmaceutical Guidance; Public policy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

 

INTRODUÇÃO.............................................................................................07 

        1 A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: CONCEITO E POLÍTICAS 09 

1.1 O PAPEL DO DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS FARMACÊUTICOS E 

FORNECIMENTOS ESTRATÉGICOS DA SAÚDE NA POLÍTICA NACIONAL DE 

FARMACÊUTICA ......................................................................................................13 

2    O PAPEL DO EXERCÍCIO FARMACÊUTICO.........................................14 

2.1 CONSULTA INDIVIDUAL DE PACIENTES..............................................16 

2.2       GESTÃO DA QUALIDADE..................................................................18 

3 DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO FARMACÊUTICO....19 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS..................................................................24 

 

REFERÊNCIAS.....................................................................................25 

 

 

 

 

 



7 

 

 INTRODUÇÃO 

Uma profunda reforma da saúde, estabelecida pela revisão de 1988 da 

Constituição Brasileira, criou um sistema universal de saúde financiado publicamente, 

o Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos seus compromissos era, de fato, a 

prestação de assistência farmacêutica à população, dessa forma o Brasil desenvolveu 

programas para a produção e distribuição de medicamentos essenciais desde o início 

da década de 1970 (CIPOLLE et al., 2004).  

Dessa forma, a atenção farmacêutica é um elemento necessário da atenção à 

saúde e deve ser integrada com outros elementos. Tendo como justificativa, a 

Assistência é, no entanto, fornecido para o benefício direto do paciente, e o 

farmacêutico é responsável diretamente com o paciente pela qualidade do cuidado. 

No entanto, levantamentos mostraram que a maioria dos brasileiros adquire 

seus medicamentos através de farmácias privadas, muitas vezes com custos muito 

altos para sua renda, e proporcionalmente maiores para os menos abastados. O 

acesso insuficiente a medicamentos essenciais devido a insuficiências na aquisição 

e distribuição e à má prescrição médica foi descrito como fatores que agravam o 

acesso desigual a assistência farmacêutica de boa qualidade (SCHENKEL et al., 

2010). Levando um questionamento plausível acerca de: Quais os principais 

desafios a assistência farmacêutica possuem com relação à medicamentos e sua 

dispensação na atenção primária? 

A relação fundamental no cuidado farmacêutico é uma troca mutuamente 

benéfica na qual o paciente concede autoridade ao provedor, e o provedor dá 

competência e compromisso (aceitar responsabilidade) ao paciente. Assim sendo, o 

objetivo deste trabalho foi descrever a assistência prestada pelo farmacêutico na 

atenção primária oferecida à população no sistema único de saúde, para isso utilizou-

se como objetivos específicos descrever as políticas sociais presentes na atenção 

primária, abordar sobre a importância do farmacêutico na assistência prestada no 

sistema único de saúde, e discorrer sobre os recorrentes desafios presentes na 

assistência farmacêutica. 

Este estudo caracteriza-se por ser do tipo revisão bibliográfica, onde fora 

feito as buscas na base de dados Medline, Lilacs e Scielo. Foram conduzidas de 

forma iterativa durante janeiro-outubro de 2017 para reagrupar artigos relacionados 
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com a literatura técnica relacionada a assistência farmacêutica. Os termos de 

pesquisa incluíam "Assistência Farmacêutica ", "Sistema Único de Saúde ", 

"Políticas dos SUS" e "Políticas, Planejamento e Administração em Saúde". Como 

método de inclusão foram determinados trabalhos mais próximos do tema proposto 

no idioma português e inglês, no periódico de 1999 a 2016. Foram excluídos os 

trabalhos que não demonstravam assuntos pertinentes ao estudo.  
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1 A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS: CONCEITO E POLÍTICAS  

 

Em 1978, pela OMS foi realizado uma Conferência Mundial acerca da 

atenção primária à saúde, sendo esse um dos primeiros passos que conferiu o 

desenvolvimento da assistência farmacêutica. Sua discursão elencou pontos 

significantes em relação a assistência, onde o abastecimento dos medicamentos 

essências foi considerado um dos elementos chaves e basais para atenção 

primária, onde recomendou-se que políticas públicas assegurassem pelo menor 

preço possível a disponibilidade desses medicamentos, seja elas por políticas e 

normas nacionais de importação, produção, venda e distribuição de medicamentos 

(BLATT et al., 2012). 

O acesso às drogas é um fator importante para consolidar a prestação de 

cuidados de saúde integral à população. No entanto, o acesso ao produto nem 

sempre é garantia de um melhor estado de saúde: efeitos adversos, uso irracional 

e má qualidade das drogas dispensadas, impactam diretamente os usuários e os 

serviços de saúde (KARNIKOWSKI, 2004). 

 No Brasil, o Sistema Único de Saúde - SUS, sistema público universal) inclui o 

acesso a medicamentos para toda a população sob a Política de Assistência 

Farmacêutica (AF). Sendo Assim, AF é definido como o conjunto de ações voltadas 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde para os indivíduos e o público em 

geral, considerando as drogas como ingrediente essencial e promovendo seu acesso 

e uso racional (ARAUJO, 2006).  

O conjunto AF envolve pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos 

e ingredientes, bem como sua seleção, cronograma, aquisição, distribuição, entrega, 

garantia de qualidade para os produtos e serviços, acompanhamento e avaliação de 

sua utilização em uma tentativa de obter resultados concretos e melhorar a qualidade 

de vida da população (BRASIL, 2004). 

Entre as principais atividades que compõem a Assistência Farmacêutica, alguns 

autores definiram a definição de seleção, com base em critérios técnicos e científicos, 

das drogas utilizadas em determinados serviços de saúde, de modo a proporcionar 

ganhos terapêuticos e econômicos como uma espinha dorsal da Assistência 

Farmacêutica na medida em que servem de base para a execução de outras etapas 

(MARIN et al., 2003).  
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  No Brasil, a central de fármacos (CEME) pelo qual é uma entidade que tinha 

por propósito o fornecimento de remédios a sua população em 1971, tinha como 

política fundamental a centralização de obtenção e distribuição, à sociedade, de 

medicamentos, pelo qual detinha uma representatividade em basilar esforço para que 

a antenção farmacêutica fosse considerada como política pública. Até o ano de 1997 

a CEME foi o cumpridor pela assistência farmacêutica na zona, posteriormente suas 

atribuições foram designadas para diferentes órgãos e setores do segredo da Saúde 

(BRASIL, 2007). 

Segundo Marin (2003), apesar dos inúmeros desafios que o SUS enfrentou 

desde a sua instituição em 1988, sua criação permitiu vários avanços no domínio da 

saúde pública brasileira. O ponto inicial para o fortalecimento da assistência decorreu 

após o Encontro Nacional de Assistência Farmacêutica e a Política de Medicamentos 

(1988), sob circunstâncias definidoras, promoveu-se a assistência farmacêutica como 

um conjunto de procedimentos essências a proteção, prevenção de saúde, em âmbito 

subjetivo, individual e coletivo, voltados ao medicamento, vinculados a pesquisa, 

produção prescrição e dispensação sendo privativa ao profissional farmacêutico 

(KARNIKOWSKI, 2004). 

Nesse contexto, a Política Nacional de Medicamentos (PNM), 1998, que 

redefiniu a assistência farmacêutica e a considera como um ciclo de atividades 

dedicadas à promoção, prevenção e recuperação da saúde individual e coletiva, 

centrada na medicação e destinada a apoiar a saúde da comunidade (Brasil, 

1998). Neste momento, alguns autores ampliaram o conceito de assistência, incluindo 

dentro das atividades de cuidados farmacêuticos relacionados ao relacionamento 

farmacêutico-paciente (SILVA, 2000). 

A PNM fortaleceu os princípios e diretrizes do SUS, sua principal finalidade foi 

promover que a população garantisse a segurança necessária, na eficácia e qualidade 

dos medicamentos, onde a promoção do uso racional e o acesso da população 

àqueles seriam considerados essenciais (BRASIL, 2008).  

Dentre todas as diretrizes organizadas por essa política, é de suma importância 

a reorientação da assistência farmacêutica que se define como a parte da prática 

farmacêutica que permite a interação do farmacêutico com o paciente, objetivando o 

atendimento das suas necessidades relacionadas aos medicamentos (ARAUJO, 2006). 

No ano de 2004, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica expandiu as 

diretrizes da assistência farmacêutica, incluindo a influência mútua direta entre o 
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farmacêutico e o usuário, uma farmacoterapia racional e a melhoria da qualidade de 

vida formando um alicerce para a operacionalização da assistência Farmacêutica no 

país. 

2.1 A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO SUS: NOVO CENÁRIO DE PRÁTICAS 

PROFISSIONAIS 

Sob o pejorativo ponto de vista teórico, o SUS está no período da 

institucionalização permanente, de acordo com sua construção histórica e diante um 

movimento instituinte de garantia do direito à saúde e de novas práticas de gestão e 

do cuidado,  além da contraposição ao instituído pelo mercado e pela organização 

tradicional do setor saúde no país, o movimento dialético e a consolidação de práticas 

de cuidado contra hegemônicas, dependem de movimentos instituintes em todas as 

esferas de gestão e cuidado, sendo importantes as políticas ministeriais e locais, bem 

como as práticas profissionais e de cuidado desenvolvidas nos serviços de saúde 

(ARAUJO, 2006). 

É evidente o crescimento das políticas públicas voltadas a saúde que 

trouxeram consigo as transformações açuladas com a criação do SUS, com a 

aumento dos investimentos públicos em serviços e políticas prioritárias, a inversão 

na lógica de funcionamento dos serviços de saúde que passam a atender de forma 

universal, no modelo de atenção e também na formação de profissionais de saúde. 

O Movimento Sanitário construiu as bases para criação e implantação do SUS e 

propôs a saúde como direito e a superação do modelo biologista, higienista, 

hospitalocêntrico e medicalizante, presentes de forma hegemônica na prática 

liberal e nos serviços de saúde do século XX (BRASIL, 2008).  

O desempenho de ações relacionadas à Assistência Farmacêutica é 

essencial para garantir o acesso a serviços farmacêuticos qualificados. As 

diretrizes específicas, como a Política Nacional de Drogas (Brasil, 1998) e a Política 

Nacional de Assistência Farmacêutica (BRASIL, 2004), bem como políticas mais 

amplas, como o Acordo de Saúde (BRASIL, 2006 b), representaram referências 

importantes para melhorar a organização de acesso a drogas no país. 

Desde a entrada em vigor, o processo que descentralizou a gestão e a 

execução das atividades de saúde ampliando a interface do Sistema SUS com a 

realidade social, política e administrativa do país ao considerar suas 
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especificidades regionais (Brasil, 2006 b), um acordo foi atingido atribuindo as 

responsabilidades de planejamento, financiamento e execução das ações de 

Assistência Farmacêutica entre as três esferas governamentais (municípios, 

estados e governo nacional). Neste contexto, os municípios assumem o 

funcionamento de muitas das ações de Assistência Farmacêutica e, portanto, as 

diferentes estruturas existentes para realizar essas ações precisam ser 

caracterizadas. 

A reafirmação desta proposta está expressa em documentos e políticas do 

Ministério da Saúde como também na Política Nacional de Humanização do SUS 

que propõe a clínica ampliada, cogestão e participação social como elementos 

centrais do trabalho e cuidado em saúde (CIPOLLE, 2004). 

Segundo Angonesi (2010) Os princípios do SUS, “da universalidade, da 

acessibilidade, do vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da 

atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da participação 

social”  que orientam a Política Nacional de Atenção Básica entre outras políticas 

de saúde, propõem o funcionamento dos serviços e a oferta de ações de saúde 

voltadas às necessidades dos sujeitos, compreendendo a saúde de forma ampla, 

determinada por condições biopsicossociais. 

Essas condições biopsicossociais se entrelaçam com  os significados mais 

aceitos sobre Assistência Farmacêutica atualmente, pelo qual constatam as 

propostas pelo Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica no ano de  2002 e 

pelo  Conselho Nacional de Saúde no ano de 2004,   retratando  a assistência como 

sendo formada por um conjunto de ações desenvolvidas pelo farmacêutico 

principalmente, todavia é uma atividade multiprofissional, voltadas a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, tanto no nível individual como coletivo, tendo o 

medicamento como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso racional 

(BRASIL, 2002; BRASIL, 2004). 

Nesse sentido, outro termo simétrico vem sendo proposto, a atenção 

Farmacêutica (Atenfar) é bem esmiuçado e aceito como ação da Assistência 

Farmacêutica, ambicionando estender a atuação do profissional  na atenção 

básica, não só como isso,  aquele pelo qual só dispensa, entretanto, é isso  que 

ativamente e substancialmente age na prevenção dos vícios comuns da sociedade 

e na promoção da saúde  junto à equipe Sanitária (KARNIKOWSKI, 2004). 
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 A Atenção Farmacêutica se diz respeito a atitudes, valores morais e éticos, 

compreendendo análises de competências e habilidades, tendo consigo 

compromissos e responsabilidades na prevenção de doenças e na promoção e 

recuperação da saúde de forma integrada à equipe de saúde (BRASIL, 2004). 

 

1.1 FORNECIMENTOS ESTRATÉGICOS DA SAÚDE NA POLÍTICA NACIONAL 

DE FARMACÊUTICA 

  

Nos últimos anos, o cuidado integrado, garantido pela Lei Orgânica da 

Saúde, tem sido um foco de reflexão e debate entre gerentes, profissionais, 

estudiosos do campo da saúde, do judiciário e outros atores da sociedade, no que 

diz respeito ao princípio da integralidade, critérios para incorporar tecnologia em 

saúde e disponibilidade de medicamentos para a população (MELO; CASTRO, 2017). 

Para atender a este requisito, o atendimento farmacêutico foi implementado 

como política pública a nível nacional. Esta política tem os seguintes objetivos 

principais: assegurar a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos; 

promover o uso racional de medicamentos; e garantir o acesso da população aos 

medicamentos essenciais (MELO et al., 2017). 

Melhorias na Política Nacional de Medicamentos visando complementar e 

aprimorar as propostas de serviços farmacêuticos no país, a fim de incorporar mais 

explicitamente os princípios de universalidade, integralidade e equidade e as 

iniciativas de promoção, proteção e recuperação da saúde estabelecidas no SUS 

(PANDOLFO; DELDUQUE; AMARAL, 2012). 
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2 O PAPEL DO EXERCÍCIO FARMACÊUTICO  

 

A colaboração entre os vários profissionais de saúde com seus respectivos 

conhecimentos pode levar a uma melhoria significativa no atendimento ao paciente. 

Historicamente, o médico diagnostica e prescreve enquanto o farmacêutico 

compõe e dispensa medicamentos (BLATT et al., 2012). Cada vez mais, no 

entanto, o farmacêutico ganhou reconhecimento como um profissional importante 

na provisão multidisciplinar de cuidados de saúde. A mudança de paradigma para 

a prática de farmácia ocorreu em 1990, quando Hepler e Strand introduziram o 

conceito de "cuidados farmacêuticos"(OLIVEIRA et al., 2012). 

 A filosofia do cuidado farmacêutico agora é aceita em todo o mundo como 

uma missão primária de farmácia. O conceito de assistência farmacêutica só pode 

ser alcançado se farmacêuticos e médicos concordarem com o papel do outro, uma 

vez que diferentes percepções de farmacêuticos e médicos quanto ao papel do 

farmacêutico podem reduzir o nível de sua cooperação (MELO; CASTRO, 2017).  

Vários estudos publicados relataram a existência de uma lacuna de 

comunicação entre farmacêuticos e médicos, incluindo os fatores responsáveis. 

Nesses estudos, os médicos foram relatados como receptivos aos farmacêuticos 

que fornecem vários serviços clínicos (BLATT et al., 2012). A aceitação de 

farmacêuticos que prestam esses serviços depende da percepção dos médicos 

sobre a competência dos farmacêuticos. Médicos esperam que os farmacêuticos 

realizem aconselhamento para pacientes, entretanto os últimos não estão 

realizando esse serviço otimamente (OLIVEIRA et al., 2012). 

No Brasil, o Ministério da Saúde é responsável por todas as questões 

relativas ao planejamento nacional e à coordenação no setor de saúde. As queixas 

mais comuns de farmacêuticos contra outros profissionais da saúde em relação ao 

aconselhamento para pacientes foram o fornecimento de informações 

inapropriadas sobre medicamentos, dispensar fármacos não autorizadas e fazer 

declarações inadequadas para os pacientes (PANDOLFO; DELDUQUE; AMARAL, 

2012). 

 O número de farmacêuticos nos setores público e privado é pequeno, mas 

vem aumentando ao longo dos últimos anos. Farmacêuticos hospitalares 
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concentram-se mais em assuntos gerenciais do que em serviços clínicos, já que 

são muito limitados por conta das atribuições. Além disso, há separação do papel 

da prescrição e da dispensação na configuração brasileira. Existem vários motivos 

para o pequeno reconhecimento dado à profissão de farmácia no Brasil, e isso inclui 

a escassez de farmacêuticos no setor de saúde pública (MELO; CASTRO, 2017). 

Para melhorar esse paradigma as autoridades de saúde do Brasil 

procuraram implementar serviços de cuidados farmacêuticos dentro do sistema de 

saúde do país, a fim de melhorar a qualidade de vida dos pacientes e o uso de 

drogas. A implementação bem sucedida de cuidados farmacêuticos requer 

cooperação entre profissionais de saúde e farmacêuticos, em atividades, 

multidisciplinares e multiprofissionais(OLIVEIRA et al., 2012).  

Na prática, o papel crescente do farmacêutico comunitário no Brasil é pouco 

pesquisado. Apesar da farmácia ser a saída de saúde mais visitada e vista como 

idealmente colocada entre redes profissionais e leigos, farmacêuticos ainda são 

vistos como comerciantes e dispensadores de medicamentos.  Além disso, o papel 

do farmacêutico comunitário como doador de conselhos ou conselheiro de 

medicamentos está mal definido e diversificado. Existe pouco treinamento para 

esses novos papéis e pesquisas ainda estão escassas (MELO et al., 2017). 

A literatura sobre comunicação médico-paciente tem uma forte base de 

evidências para sugerir que boas habilidades de comunicação na consulta tenham 

um efeito positivo significativo na satisfação do paciente e nos resultados da saúde, 

como a adesão.  Um corpo crescente de conhecimento também mostra que essas 

habilidades podem ser ensinadas.  A pesquisa mostra que a recepção dos 

conselhos dos pacientes é influenciada pelo ambiente conversacional no qual o 

conselho é entregue.  O conselho prematuro que é dado sem qualquer 

questionamento prévio do cliente sobre o tópico ou sem qualquer tentativa de 

provocar a perspectiva do paciente muitas vezes não é aceito ou reconhecido pelo 

paciente e muitas vezes é rejeitado (PANDOLFO; DELDUQUE; AMARAL, 2012). 

O farmacêutico tem um papel importante a desempenhar na prestação de 

cuidados de saúde primários, mas não no seu papel atual é pouco desenvolvido. O 

papel dispensador conselheiro do farmacêutico comunitário está sob formulações 

que não provém do seu exercício. Os motivos são múltiplos, mas podem ser 

resumidos da seguinte forma. A consulta por médicos e enfermeiros é mais 
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prolongada, mais confiável, racional e apreciada pelos pacientes (OLIVEIRA et al., 

2012).  

Entretanto, o farmacêutico melhora a qualidade dos cuidados que podem ser 

oferecidos e aumenta a escolha do consumidor e a concorrência na prestação de 

serviços. A provisão de medicamentos foi simplificada pela lista limitada e é ainda 

simplificada pela adoção de políticas de prescrição prática (TONELLO et al., 2013).  

As funções mecânicas de contagem e medição logo desaparecerão também 

com a apresentação original do pacote e a importância de verificar as prescrições 

é algo exagerada nos esforços atuais para definir um papel atualizado para o 

farmacêutico. Se um médico não sabe ou não consegue descobrir a informação 

clinicamente importante sobre um produto, ele ou ela não deve prescrever produtos 

(MELO; CASTRO, 2017).  

Dessa forma, há uma necessidade de papéis a serem revisados e novos 

para o farmacêutico. A função de verificação deve ocorrer na outra extremidade da 

sequência, isto é, ao aconselhar o médico no formulário de prática, e há mérito na 

provisão baseada no distrito de produtos incomuns, como produtos tóxicos, drogas 

controladas e drogas de livre venda (OLIVEIRA et al., 2012).      

Os farmacêuticos de varejo devem ter uma ampla variedade de as controle 

nas vendas, mas isso deve ser equilibrado por um requisito para treinamento clínico 

mais avançado e ser responsável por suas ações (PANDOLFO; DELDUQUE; 

AMARAL, 2012).  

Os farmacêuticos são indispensáveis para os cuidados primários, mas para 

perceber o seu potencial eles devem dispensar a dispensação. Acima de tudo, o 

paciente deve chegar primeiro; aqueles pacientes que experimentaram a 

dispensação pelo médico valorizam-no altamente (MELO et al., 2017). 

 

 

2.1 CONSULTA INDIVIDUAL DE PACIENTES 

 

O processo de atendimento ao paciente consiste em uma avaliação das 

necessidades relacionadas ao fármaco do paciente, um plano de atendimento para 

atender às necessidades específicas do paciente e uma avaliação de 

acompanhamento para determinar o impacto das decisões tomadas e as ações 

tomadas. Na prática, a atenção farmacêutica fornece atendimento a todos os 
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pacientes, principalmente aqueles que são considerados em risco de eventos 

adversos de medicamentos. Esses pacientes, principalmente de idade avançada, 

com doenças crônicas e polifarmácia (uso crônico de cinco ou mais medicamentos) 

(TONELLO et al., 2013). 

No Brasil, esses pacientes são pró-ativamente convidados pelo sistema de 

saúde ou encaminhados para a assistência farmacêutica para discutir e analisar 

sua medicação. Além disso, os pacientes podem fazer uma consulta para uma 

avaliação de medicamentos a seu pedido (BLATT et al., 2012).  

Durante a primeira consulta, que é de preferência uma visita domiciliar, o 

farmacêutico comunitário trabalhará em uma relação terapêutica e entrevistará o 

paciente para coletar informações sobre as experiências do paciente com e acredita 

sobre medicação, para avaliar suas necessidades relacionadas a drogas 

(OLIVEIRA et al., 2012).  

As questões dizem respeito ao objetivo da terapia para o paciente, ao 

histórico de medicamentos atual e passado, à adesão ao regime de medicação e 

aos problemas de medicação relatados pelo paciente. Posteriormente, o 

profissional integra as experiências relatadas pelo paciente e relata com outros 

profissionais para determinar se existem potenciais problemas de terapia de 

drogas. Se necessário, O farmacêutico fornece recomendações para a otimização 

da farmacoterapia aos pacientes como: sugestões para parar, iniciar ou mudar a 

medicação, ajustar as doses ou ações para melhorar a aderência. Essas 

recomendações resultam em um plano de cuidados farmacêutico individual 

documentado, como parte do registro médico do paciente. (MELO; CASTRO, 

2017).  

A implementação das recomendações é monitorada pelo serviço de 

saúde. Os contatos de acompanhamento podem ser realizados como visita 

domiciliar, visita prática ou por telefone. Além disso, o Sistema cobre outros 

aspectos do atendimento ao paciente farmacêutico, como consultas individuais 

para problemas ou questões específicas de tratamento de drogas e reconciliação 

de medicamentos em pacientes dispensados do hospital (OLIVEIRA et al., 2012). 

Todas as intervenções no nível do paciente envolvem colaboração contínua 

no local com a equipe de saúde - sendo, enfermeiros de prática, assistentes sócias, 

farmacêuticos comunitários e médicos. Os postos de saúde da família estão 

disponíveis na prática farmacêutica e tem reuniões formais e informais com os 
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pacientes, a fim de estabelecer planos de cuidados farmacêuticos individuais e 

reportar os planos em andamento. Todos os membros da equipe de saúde podem 

se aproximar facilmente do farmacêutico com perguntas sobre medicação e 

farmacoterapia dos pacientes (MELO et al., 2017). 

 

2.2 GESTÃO DA QUALIDADE 

 

A atenção farmacêutica visa melhorar a segurança da medicação em nível 

organizacional, através da otimização de processos dentro da prática em torno de 

prescrição repetida, caminhos de cuidados clínicos, eficiências administrativas e 

identificação de erros comuns de medicação (BLATT et al., 2012). O farmacêutico 

sempre deve está à procura de possíveis opções de otimização nos regimes de 

medicação, como monitoramento da função renal e eletrólitos com farmacoterapia 

indicada, diminuindo o uso crônico de inibidores da bomba de prótons e otimizando 

a prescrição de antibióticos. Nesse sentido, A atenção farmacêutica organiza 

programas específicos para melhorar a qualidade dos cuidados farmacêuticos na 

prática. Além disso, o farmacêutico deve fornece educação de pacientes e 

profissionais envolvidos também (TONELLO et al., 2013). 
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3 DESAFIOS DA ASSISTÊNCIA PRESTADA PELO FARMACÊUTICO 

 

No atual estado de desenvolvimento que os medicamentos oferecem estes 

dias aos profissionais e aos pacientes, os medicamentos são produtos que foram 

mostrados capazes de prevenir, curar e / ou melhorar muitas doenças, seus sintomas 

e suas consequências e que seu consumo e uso é sempre inofensivo e às vezes 

também apresenta problemas de eficácia e segurança, o que necessita de seu 

monitoramento. Precisamente a essa necessidade social, a Farmácia responde 

como uma profissão universal, integrada no campo da saúde e cuja missão 

específica é liderar o uso correto de medicamentos pela sociedade (DOMINGUES et 

al., 2017). 

Hoje, há um debate constante sobre os papéis, responsabilidades e ética das 

diferentes profissões da saúde. É precisamente neste contexto que os farmacêuticos 

devem assumir a sua parte de responsabilidade no Sistema de Saúde, em tudo o 

que se refere à farmacoterapia e através do Cuidado Farmacêutico para responder 

às necessidades sociais atuais para um melhor controle, sendo o farmacêutico é o 

profissional ideal para o fazer (HEPLER, 1997). 

O papel do farmacêutico no sistema de saúde foi analisado em vários fóruns 

de natureza global e desde a Declaração de Alma-Ata Health for All em 2000 , em 

1990, a Declaração de Tóquio 1993), para a questão mais recente da Estratégia 

Farmacêutica para os anos 2004-2007 (Organização Mundial da Saúde, 2004), 

enfatizou-se que o farmacêutico está ativamente comprometido com a estratégia de 

cuidados de saúde primários. saúde e consolida sua posição como drogas 

especialista na equipe de saúde, através do exercício da assistência farmacêutica, 

nova filosofia de prática onde o paciente é o principal beneficiário das ações da 

farmacêutica (HEPLER; STRAND, 1990 ). 

No entanto, mesmo o papel do farmacêutico no campo da saúde não atende 

às necessidades de uma sociedade consumidor de drogas, o que levou nos últimos 

anos à incidência de erros de medicação, o que levou a mortes de pacientes e 

internações (HEPLER, 2003). Atualmente, existe um problema nefastos nos 

cuidados de saúde que exige urgentemente atenção especializada, a prevenção de 

morbidade e mortalidade relacionadas à droga (DOMINGUES et al., 2017).  

É quando se torna essencialmente importante conhecer a percepção social 

dos pacientes e profissionais de saúde sobre o desempenho clínico dos profissionais 
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farmacêuticos e mostrar a partir de uma perspectiva qualitativa as representações 

desses grupos de pessoas em torno desse problema (PANDOLFO; DELDUQUE; 

AMARAL, 2012).  

A existência atual de Problemas Relacionados com Medicamentos (PRM) nos 

cuidados de saúde, bem como a metodologia proposta pelo Care Farmacêutico para 

identificá-los, resolvê-los e prevenir, agora vistos como elementos de processo e 

causas de Resultados Negativos associados à Medicação (RNM), pelo Terceiro 

Consenso de Granada, (Comité de Consenso de Granada, 2007), adverte sobre o 

significado desta prática ainda não está estabelecido no relacionamento 

farmacêutico-paciente (OLIVEIRA et al., 2012). 

Apesar dos benefícios humanísticos, clínicos e econômicos estabelecidos dos 

programas de Cuidados Farmacêuticos que foram desenvolvidos na Europa, e o 

progresso que estão ocorrendo atualmente em alguns países da América Latina, 

incluindo o Brasil, mesmo este é não uma prática geralmente realizada por 

farmacêuticos, exercício ainda foi implementado globalmente em muitos sistemas de 

saúde, sendo limitado e não sistemático (TONELLO et al., 2013). 

Por outro lado, o sistema de saúde tenta abordar a implementação de 

Cuidados Farmacêuticos, lançando programas experimentais a nível comunitário e 

hospitalar, sem identificar socialmente as barreiras que desde a perspectiva de 

pacientes, farmacêuticos, profissionais de saúde e sistema de saúde em geral, 

limitam o desenvolvimento deste modelo de prática profissional, bem como outros 

aspectos que no ambiente psicossocial se manifestam e caracterizam a prática 

profissional dos farmacêuticos (MELO; CASTRO, 2017). 

Os eventos adversos de drogas representam 5,6% das internações 

hospitalares agudas no Brasil. Quase metade dessas admissões é potencialmente 

evitável sendo previamente prevenida (PANDOLFO; DELDUQUE; AMARAL, 2012).  

A idade avançada, a polifarmácia, a multimorbilidade, a cognição prejudicada 

e a função renal prejudicada foram identificadas como fatores de risco para essas 

admissões hospitalares preventivas (HARMs). Dado o envelhecimento da 

população, a mesma está susceptível a riscos e crescerá em um futuro próximo se 

políticas públicas não sejam aprimoradas. Por isso, novas estratégias são 

necessárias para melhorar a eficácia e a segurança da farmacoterapia na prática 

clínica e prevenir essas internações hospitalares (MELO; CASTRO, 2017). 
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Como a maioria da farmacoterapia é iniciada na prática geral, sua qualidade 

pode ser melhorada principalmente pela revisão estrutural da medicação dos 

pacientes em atenção primária. Até agora, os resultados dos estudos sobre a eficácia 

das revisões da medicação não foram conclusivos: vários estudos relataram um 

efeito positivo sobre o número de problemas de terapia de drogas, mas nenhum 

efeito sobre a morbidade, mortalidade ou qualidade de vida foi encontrado 

(TONELLO et al., 2013). 

Várias dificuldades dificultam a implementação de exames de medicação em 

cuidados primários e pode ter contribuído para a conclusão inconclusa desses 

resultados. Em primeiro lugar, como os farmacêuticos comunitários recebem uma 

taxa insuficiente ou insuficiente para realizar exames de medicamentos, falta um 

incentivo financeiro (OLIVEIRA et al., 2012).  

No entanto, isso não parece ser o único problema. Outra dificuldade 

importante na implementação é a falta de informação: os farmacêuticos comunitários 

não têm acesso a registros rotineiros de pacientes. Consequentemente, a realização 

de avaliações adequadas da medicação é muitas vezes impedida, pois nem todas 

as informações disponíveis podem ser levadas em consideração (MELO; CASTRO, 

2017). 

 Em terceiro lugar, os farmacêuticos faltam conhecimento de farmacologia 

clínica e habilidades de raciocínio clínico, para o treinamento, sendo assim, a prática 

farmacêutica apresenta-se historicamente voltados ao medicamento em vez de ser 

orientado para o paciente. As tarefas dos farmacêuticos comunitários dizem 

principalmente respeito à organização e ao acompanhamento dos processos 

logísticos (por exemplo, dispensando o medicamento certo na dose certa para o 

paciente certo); Farmacêuticos comunitários desempenham pouco ou nenhum 

atendimento farmacêutico direto ao paciente. Como resultado, os farmacêuticos têm 

pouca experiência em farmacoterapia clínica (PANDOLFO; DELDUQUE; AMARAL, 

2012).  

Em quarto lugar, no sistema atual, farmacêuticos e clínicos gerais têm 

diferentes responsabilidades, origens e processos de trabalho, resultando em 

colaboração inadequada (OLIVEIRA et al., 2012).  

Em quinto lugar, o modo atual da pratica clínica realizado pelos farmacêuticos 

é principalmente reativo, enquanto o processo de cuidados farmacêuticos requer 

uma abordagem pró ativa. Finalmente, há um desajuste entre a natureza demorada 
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de realizar avaliações de medicamentos e a carga de trabalho atual de médicos e 

farmacêuticos (TONELLO et al., 2013). 

É importante destacar os estudos relacionados ao Cuidados Farmacêuticos 

no Brasil. Um exemplo disso é uma pesquisa fenomenológica baseada na 

hermenêutica, realizada por profissionais farmacêuticos da Faculdade de Farmácia 

da Universidade Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, em torno da percepção 

dos benefícios relatados pelo Cuidados Farmacêuticos para pacientes. Os métodos 

utilizados foram observação participante e entrevistas em profundidade com 

pacientes e farmacêuticos (Freitas, 2005; Pereira, 2006). É importante ressaltar que 

resultados semelhantes aos obtidos em estudos realizados nos Estados Unidos, o 

que poderia estar relacionado ao fato de que os serviços de Farmaceutical Care 

oferecidos nos Estados Unidos e no Brasil possuem a mesma filosofia de prática e 

usam o mesmo processo de atendimento ao paciente. Os pacientes sentem-se 

confortáveis com um profissional de saúde responsável pelo gerenciamento de sua 

farmacoterapia e os farmacêuticos se sentem valorizados como profissionais de 

saúde (PANDOLFO; DELDUQUE; AMARAL, 2012).  

A implementação de um farmacêutico não dispensador (NDP) em equipes de 

atenção primária pode abordar esses problemas de implementação e melhorar os 

resultados dos cuidados farmacêuticos. O NDP como membro da equipe de saúde - 

teria acesso aos registros de pacientes e às informações clínicas necessárias. A falta 

de conhecimento clínico e habilidades do farmacêutico pode ser superada por um 

treinamento em farmácia clínica (OLIVEIRA et al., 2012).  

Espera-se que a colaboração com o médico seja melhorada, porque o NDP 

está posicionado na prática clínica e é membro integral da equipe de atenção 

primária. Além disso, à medida que o escopo do NDP se altera do produto 

farmacêutico orientado para pacientes orientados, a perspectiva profissional colidirá 

melhor com a do médico. Finalmente, essa mudança de escopo alivia o NDP de sua 

responsabilidade pelo processo de distribuição e permite que o NDP trabalhe em 

tempo integral na melhoria da farmacoterapia (MELO; CASTRO, 2017). 

Este modelo de cuidados farmacêuticos integrados já foi estudado no Canadá, 

Austrália e nos Estados Unidos da América. Verificou-se que o modelo tem o 

potencial de abordar muitas das barreiras ao atendimento farmacêutico efetivo das 

formas descritas acima, otimizando o uso de medicação e, portanto, levando a 

melhores resultados de saúde(MODÉ et al., 2015). No Canadá, os médicos 
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reconheceram muitos benefícios Inter profissionais trabalhando com um 

farmacêutico diretamente integrado à sua prática. Além disso, os benefícios da 

educação melhorada foram descritos (TONELLO et al., 2013).  

O estudo australiano relatou uma redução significativa nos problemas 

relacionados à medicação após a intervenção dos farmacêuticos e uma melhoria 

significativa da adesão ao regime de medicação. Nos EUA, os GPs e os pacientes 

perceberam benefícios qualitativos das consultas de farmacoterapia (OLIVEIRA et 

al., 2012). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A saúde é um direito humano básico e o acesso a ela é uma ferramenta básica 

para garantir a saúde. Este direito e suas ferramentas enfrentam grandes problemas 

no mundo e a atenção farmacêutica desempenha um papel importante no aumento 

do acesso aos medicamentos, a fim de garantir a saúde.  

Até agora é visível que apesar de todas as dificuldades, os esforços notáveis 

foram feitos.  No Brasil, existe uma melhor circunstância para aumentar a 

disponibilidade e a acessibilidade dos medicamentos. No entanto, ainda há uma 

necessidade substancial de melhorias, bem como o potencial notável para fazer 

mudanças. 

Uma responsabilidade mais realista de diferentes partes - incluindo estados e 

grandes empresas farmacêuticas - é a principal necessidade dessa maneira. Sem 

essa responsabilidade, não haverá mudanças reais e de longo prazo na situação e 

cada passo funcionaria como um analgésico temporário, mas não como uma cura. 

Também deve ser considerado que esta responsabilidade não pode ser 

realizada de forma automática ou através de conselhos éticos, mas precisa de atos 

legais sérios em termos de delitos definidores, estados vinculantes e não estatais para 

aumentar a cooperação e criar uma maneira segura de acesso ao medicamento 

genérico e a melhoria na atenção farmacêutica. 

Devido a isso, a profissão farmacêutica tem passado por transformações no 

perfil desse profissional, centrando sua formação acadêmica no cuidado aos 

pacientes, através da implantação do currículo generalista, que permite ao 

farmacêutico integrar-se profissionalmente ao sistema de saúde, assumindo um papel 

importante na in- formação sobre a utilização correta dos medica- mentos e 

desenvolvimento pleno da assistência farmacêutica. 
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