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RESUMO

A Assistência Farmacêutica (AF) é um modelo profissional de prática que presta serviços de gerenciamento de medicamentos aos pacientes no 
âmbito da saúde pública. Envolve a identificação e resolução de problemas de terapia medicamentosa, com o objetivo de otimizar a 
farmacoterapia e melhorar o resultado do paciente. Para tanto, é necessário um ciclo que norteia todo o processo, desde a seleção dos 
medicamentos até a sua dispensação e acompanhamento. Neste contexto, este trabalho teve como objetivo, analisar as atividades do ciclo de 
Assistência Farmacêutica desenvolvido no setor da “Farmacinha” em Porciúncula, município situado na região noroeste fluminense do estado do 
Rio de Janeiro, tendo como princípio a participação dos profissionais envolvidos nos processos. Adotou-se como metodologia, a pesquisa 
descritiva de caráter qualitativo, realizada através do levantamento de dados por meio de entrevista semiestruturada com profissionais da 
“Farmacinha”, bem como, observação in loco. Este processo contou com a abordagem exploratória na Secretaria Municipal de Saúde, onde 
obteve-se a autorização do Secretário para realizar a pesquisa, o qual aprovou e sinalizou 3 funcionários para colaborar, os quais posteriormente 
foram entrevistados sobre as atividades desempenhadas dentro do ciclo da AF. Após a análise dos dados, a interpretação se desenvolveu na 
forma de descrição e avaliação do processo da assistência farmacêutica no município. Os resultados demonstraram que, embora o município tem 
se esforçado para garantir o sucesso do ciclo, ainda assim, não está imune a falhas, onde ressalta-se que tanto o usuário do serviço quanto o 
profissional de saúde são desvalorizados em um relacionamento complacente que não atende às demandas da prestação de serviços. A 
experiência de Porciúncula destaca a importância de garantir mecanismos explícitos e funcionais de participação, transparência e prestação de 
contas ao lançar a assistência universal à saúde. Dessa forma, há enorme necessidade da responsabilidade compartilhada em um processo 
interdisciplinar, requerendo o engajamento de gestores municipais, prescritores, profissionais responsáveis pelo processo de dispensação de 
medicamentos e usuários do sistema de saúde. Tendo em vista os resultados aqui apresentados, sugere-se um aumento na conscientização do 
usuário durante a dispensação, aconselhamento farmacêutico ou monitoramento farmacoterapêutico, ou seja, estratégias recomendadas pelos 
entrevistados para promover a adesão ao tratamento, mas não esquecer que a adesão é um fenômeno multidimensional e único, às vezes difícil 
de intermediar, iniciar e manter. Para promover a adesão, é absolutamente necessário melhorar a relação paciente-profissional de saúde, 
compreendendo os fatores e variáveis socioeconômicas, culturais e patológicas que podem levar à não adesão. Portanto, em pesquisas futuras 
que tratem desta temática, é importante que se realize através da participação da comunidade como um todo, especialmente, os usuários da 
“Farmacinha”, visto que, são eles que de certa forma possuem uma visão mais crítica do ciclo de AF. Da mesma forma, reconhecer e valorizar o 
conhecimento popular pode possibilitar a continuidade e a coesão do tratamento, além de capacitar os pacientes a assumir com confiança a 
responsabilidade e o gerenciamento de seus próprios cuidados.
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