
Ciências da Saúde  

 582 

ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA UBS SANTA CECÍLIA. Ricardo dos Santos Angeli, Mauro 
Silveira de Castro, Maria Beatriz Cardoso Ferreira (orient.) (UFRGS). 
Atenção Farmacêutica é um novo modelo de prática farmacêutica que visa a prevenção de doenças, 

promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o 
usuário, visando uma farmacoterapia racional e obtenção de resultados definidos e mensuráveis. A Resolução nº 
338/04, do Ministério da Saúde, estabelece a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, a qual, em seu inciso 
IV, dispõe que as ações da Assistência Farmacêutica envolvem aquelas referentes à Atenção Farmacêutica, tornando-
a, portanto uma política de saúde pública. Nesse contexto afigura-se uma questão – qual a expectativa da população 
sobre essa nova prática? Objetivou-se verificar se os usuários da Unidade Básica de Saúde Santa Cecília estão 
satisfeitas com o atendimento recebido quando da retirada de medicamentos, se gostariam de ser atendidos de uma 
forma diferenciada, a qual está sendo estudada para implantação na UBS Santa Cecília. Foi realizado um estudo 
exploratório por meio de entrevistas semi-estruturadas com avaliação do atendimento atual, e das formas de 
atendimento previstas como macro-componentes da Atenção Farmacêutica. Os principais resultados apresentam-se 
de acordo as Modalidades de atendimento: Atendimento atual, Dispensação de Medicamentos, Orientação 
Farmacêutica, Seguimento Farmacoterapêutico e Expectativa em geral, quanto a nova prática; sendo adequadas a um 
Grau atribuído em itens: Menor que 7, 0, de 7.0 – 8, 9 e de 9.0 – 10.0. Onde o Atendimento atual obteve: 33%, 36% 
e 35%, respectivamente; a Dispensação de Medicamentos: 7%, 43% e 50%, respectivamente; a Orientação 
Farmacêutica: 5%, 52% e 43%, respectivamente; o Seguimento Farmacoterapêutico: 9%, 46% e 45%, 
respectivamente e a Expectativa em geral, quanto a nova prática: 5%, 42% e 53%, respectivamente. Portanto, pelos 
resultados obtidos existe indicativo de boa expectativa para a implantação do paradigma da Atenção Farmacêutica. 
(PIBIC). 
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