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A PERCEPÇÃO DOS DISCENTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SOBRE O TEMA ASSISTÊNCIA 
FARMACÊUTICA 
DENISE BUENO; CLÁUDIA BASTOS GANTÚS;  
 Este trabalho avaliou o conhecimento de discentes sobre o tema Assistência Farmacêutica, bem como se estes compreendem o 
serviço prestado pela Farmácia da Unidade Básica de Saúde HCPA-Santa Cecília. Pretende desta forma oferecer subsídios para 
avaliar o quanto à educação em Assistência Farmacêutica para os estudantes de cursos da área da saúde pode colaborar para o 
efetivo emprego e reconhecimento desta como peça fundamental na atenção primária à saúde. A metodologia empregada foi 
qualitativa utilizando-se um questionário semi-estruturado, o local da coleta dos dados foi a UBS HCPA Santa Cecília, em Porto 
Alegre. O grupo foi composto por dezenove discentes da área da saúde que estagiavam na UBS HCPA Santa Cecília na ocasião 
do desenvolvimento do estudo. Os discentes foram selecionados por conveniência e entrevistados com auxílio de gravador. O 
conhecimento sobre Assistência Farmacêutica construído pareceu fragmentado entre os entrevistados. Não há um entendimento 
amplo do trabalho realizado na farmácia, apenas algumas percepções baseadas em um contato ocasional que alguns discentes 
tiveram com a farmácia ou com os profissionais que ali trabalham. Observou-se que a quase totalidade dos entrevistados entende 
que a Assistência Farmacêutica é de responsabilidade somente do farmacêutico. Nenhum dos discentes, exceto os do curso de 
farmácia, mostrou ter o conhecimento de que é parte integrante e fundamental neste processo. Podemos concluir que a formação 
acadêmica dos cursos da área da saúde pouco ou quase nada prepara para a prática da Assistência Farmacêutica. Uma reorientação
 no processo de formação feita no contexto de um movimento de mudanças dos profissionais de saúde possibilitaria o efetivo 
emprego e reconhecimento da Assistência Farmacêutica como peça fundamental na atenção primária à saúde.   
 




