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ANÁLISE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DOS USUÁRIOS DO SUS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE 
LOCALIZADA EM UMA CIDADE NO VALE DO TAQUARI-RS. 
TIZIANE STRAPASSON; ALICIA DEITOS; ANA CLÁUDIA DE SOUZA; CARLA KAUFFMANN; FERNANDA 
MARCOLIN; GRABRIELA LASTE; RODRIGO HILGEMANN; LUCIANA CARVALHO FERNADES; IRACI LUCENA DA 
SILVA TORRES. 
A Assistência Farmacêutica compreende um conjunto de ações desenvolvidas pelo farmacêutico e outros profissionais de saúde, 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, tanto no nível individual como coletivo. O objetivo deste trabalho foi 
analisar a assistência farmacêutica prestada aos usuários do SUS em uma Unidade Básica de Saúde de médio porte, situada em 
um município localizado no Vale do Taquari-RS, com uma população de mais de 20.000 habitantes. Esse trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética Institucional. A amostra compreendeu 1% da população do município. Sendo este um estudo transversal, foi 
aplicado um questionário previamente testado, no período de junho de 2007, totalizando 254 entrevistas. Os dados foram 
analisados através do programa Epi Info versão 3.3.5 de 2005. Observou-se que a idade média dos entrevistados foi de 44,3 anos. 
69,2% dos entrevistados eram do sexo feminino, 65,2% possuem ensino fundamental incompleto e 80,2% dos usuários relataram 
renda familiar de 1 a 3 salários mínimos. A maioria dos usuários (53,4%) utiliza a farmácia do posto uma vez por mês. Quanto à 
percepção do atendimento, 76,3% o consideram bom. Sobre a entrega de medicamentos, 96% relataram que a farmácia não realiza 
a entrega sem apresentação da prescrição médica. Grande parcela dos usuários (54,5%) não sabe quem dispensou o medicamento. 
16,6% costum am parar de usar medicamentos por conta própria e, quando is! so acontece, 11,5% relataram agravar a patologia. 
57,3% guardam medicamentos de forma inadequada, sendo que, 77,1% não receberam informações de como guardá-los. Os 
resultados obtidos demonstram que a maioria dos usuários possui baixa escolaridade e renda familiar. Com isso, é possível inferir 
que a falta de vínculo com quem dispensa o medicamento associada aos dados sócio-econômicos da população estudada e a 
escassez de informações sobre os medicamentos prescritos, pode gerar o uso irracional dos mesmos.  
  
  




