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RESUMO

Nos últimos anos no Brasil diferentes contribuições surgiram para fortalecer a importância do farmacêutico como profissional da saúde, em 
destaque a RDC 44 de 2009, que estabelece Farmácia comunitária como o estabelecimento de prestação de serviços farmacêuticos, incluindo 
principalmente a prática de Atenção Farmacêutica, e a Resolução 586 de 2013 que regula a prescrição Farmacêutica, trazendo ao profissional 
maiores responsabilidades no manejo clínico, intensificando seu processo de cuidado e buscando a qualidade de vida do paciente. Assim, o 
objetivo deste trabalho foi conhecer a opinião de usuários de medicamentos sobre os serviços farmacêuticos.  Parisso, 80 pacientes atendidos em 
farmácia comercial do município de Tijucas-SC foram entrevistados com a utilização de um questionário fechado. Todos os pacientes foram 
informados e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido de acordo com os princípios regidos pelo comitê de ética da instituição. 
Aproximadamente 70% dos pacientes entrevistados eram usuários de medicamentos crônicos, com tempo médio de uso de 4 anos. Dentre os 
usuários de medicamentos, apenas 10% encaixavam-se no grupo dos pacientes polimedicados (que utilizavam 4 ou mais medicamentos), 
enquanto 88% das pessoas conhecia a definição de reação adversa e apenas 55% conheciam a de interação medicamentosa. Com relação aos 
serviços farmacêuticos listados na RDC 99/2008 foram mais conhecidos aqueles tradicionalmente disponibilizados em farmácias: verificação de 
pressão arterial (94%), aplicação de injetáveis (94%), verificação da temperatura corporal (90%), colocação de brincos (73%), execução de 
pequenos curativos (68%), participação em campanhas de saúde (57%), realização de exames bioquímicos rápidos (42%), prestação de assistência 
farmacêutica domiciliar (38%) e revisão da farmacoterapia (21%).  Este último, revisão da farmacoterapia, embora tenha sido o menos conhecido, 
foi o aquele que os pacientes demonstraram maior interesse em conhecer (35% dos entrevistados). Destes 53% dos pacientes pagariam pelo 
serviço e 39% só realizariam se fosse de graça.  Nossos resultados mostram a necessidade de informar a população a existência do serviço de 
revisão da farmacoterapia, uma vez que este serviço leva o farmacêutico a outro nível de interação com o paciente e gera reduções significativas 
nos custos com saúde.
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