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RESUMO 

 

Introdução: Um componente essencial do cuidado em saúde é o medicamento, 

sendo indispensável que se relate a integração da Assistência Farmacêutica nas 

Redes de Atenção à Saúde, sobretudo na porta de entrada para tais serviços, no caso 

as UBS. O objetivo do presente trabalho foi identificar qual a percepção dos usuários 

e profissionais de uma Unidade Básica de Saúde sobre a inclusão do cuidado 

farmacêutico na atenção primária. Metodologia: Estudo do tipo observacional, 

descritivo, com abordagem quali-quantitativa, transversal, tendo sido realizada com 

pacientes e profissionais de saúde na UBS Antônio Alves Camelo, localizada na 

cidade de Quixeramobim entre os meses de outubro de 2018 e janeiro de 2019. 

Resultados e Discussão: Foram entrevistados 22 pacientes usuários do serviço, 

sendo destes 17 (77,27%) do gênero feminino com idade variando entre 47 a 78 anos 

e 5 (22,72%) pacientes do gênero masculino com idades entre 49 a 68 anos. Quanto 

aos profissionais, participaram da entrevista aqueles que se encontravam na UBS no 

momento da coleta de dados. Conclusões: Levando-se em conta a opinião dos 

profissionais e usuários entrevistados no serviço de saúde, infere-se que a atuação 

do farmacêutico na porta de entrada para as ações e serviços em saúde é de 

fundamental relevância para a efetividade do cuidado farmacêutico e por conseguinte 

o cuidado integral em saúde. 

Palavras-chave – Atenção Farmacêutica; Polimedicação; Unidade Básica de Sáude; 

Sistema Único de Saúde. 

 

ABSTRACT 

 

Introduction: An essential component of healthcare is the medicine, and it is 

indispensable to report the integration of Pharmaceutical Assistance in Health Care 

Networks, especially at the gateway to such services, in the case of UBS. The objective 

of this study was to identify the perception of users and professionals of a Basic Health 

Unit on the inclusion of pharmaceutical care in primary care. Methodology: An 

observational, descriptive study with a qualitative and quantitative cross-sectional 

approach was carried out with patients and health professionals at the UBS Antônio 

Alves Camelo, located in the city of Quixeramobim between October 2018 and January 

2019. Results and Discussion: Twenty-two patients who were users of the service 

were interviewed, of which 17 (77.27%) were female, ranging from 47 to 78 years old 

and 5 (22.72%) male patients aged 49 to 68 years . As for professionals, those 
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interviewed at the UBS participated in the interview at the time of data collection. 

Conclusions: Taking into account the opinion of professionals and users interviewed 

in the health service, it is inferred that the performance of the pharmacist at the 

gateway to health actions and services is of fundamental relevance for the 

effectiveness of pharmaceutical care and for comprehensive health care. 

Keywords - Pharmaceutical care; Polyimedication; Basic health Unit; Health Unic 

System. 

 

INTRODUÇÃO 

 

O delineamento estrutural do Sistema Único de Saúde (SUS), iniciou-se a partir da 8ª. 

Conferência Nacional de Saúde, instigando a ideia de promoção de saúde em âmbito 

coletivo, cabendo ao Estado prover tal direito a população, de modo digno, prioritário 

e igualitário, conforme relata o Art. 196 da Constituição Federal e ainda o Art. 2º da 

Lei Nº 8.080/90 (BRASIL, 1990a; RODRIGUES; SANTOS, 2011).  

Nesse sentido, o SUS foi edificado com modelo organizacional descentralizado 
correspondendo a três níveis de governo. Enfatizando a Atenção Primária (AP), temos 
que esta fornece assistência básica, compreendendo programa Estratégia Saúde da 
Família (ESF) juntamente com Unidades Básicas de Saúde (UBS), postos de saúde, 
pronto-atendimentos e o Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) (STORPIRTIS 
et al., 2017). 
Sabe-se ainda que um componente essencial do cuidado em saúde é o medicamento, 
sendo indispensável que se relate a integração da Assistência Farmacêutica nas 
Redes de Atenção à Saúde, sobretudo na porta de entrada para tais serviços, no caso 
as UBS, conduzindo-nos ao princípio da integralidade, bem como a ampliação e 
qualificação de acesso da população aos medicamentos, proporcionando o uso 
correto dos mesmos, ofertando ao usuário o cuidado integral e a resolutividade das 
ações em saúde (BRASIL, 2014a).  
Nesse âmbito, insere-se o cuidado farmacêutico, dando viabilidade a ação de modo 
multiprofissional, integrando o farmacêutico a equipe de saúde, enfatizando o paciente 
e colocando-o como foco principal do tratamento, sendo sua saúde e bem-estar 
avaliados de maneira integral (BRASIL, 2014b). 
Logo, o objetivo do presente trabalho foi identificar qual a percepção dos usuários e 
profissionais de uma Unidade Básica de Saúde sobre a inclusão do cuidado 
farmacêutico na atenção primária. 

 
METODOLOGIA 
 
A pesquisa envolveu um estudo do tipo observacional, descritivo, com abordagem 
quali-quantitativa, transversal, tendo sido realizada com pacientes e profissionais de 
saúde na UBS Antônio Alves Camelo, localizada na cidade de Quixeramobim.  
A coleta de dados foi realizada entre os meses de outubro de 2018 e janeiro de 2019, 
por meio de formulários semi-estruturados destinados a pacientes que se 
encontravam na UBS no momento da coleta de dados maiores de 18 anos e aos 
profissionais de saúde que compõem a equipe assistencial da unidade.  
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Quanto aos formulários, o instrumento destinado a entrevista com pacientes abordou 
questões envolvendo situação sociodemográfica e econômica, problemas de saúde, 
se houve contato com o farmacêutico na UBS e medicamentos utilizados por eles. O 
instrumento voltado para os profissionais abordou indagações quanto sua formação 
profissional, uso e aplicabilidade de tecnologias educativas por parte dos mesmos, 
uso de estratégias, bem como, ênfase em informações a respeito de medicamentos. 
Cabe ainda ressaltar que o presente estudo se deu em conformidade com os preceitos 
éticos estabelecidos pela Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, tendo 
sido submetido e aprovado pelo Comitê de Ética do Centro Universitário Católica de 
Quixadá, recebendo o parecer de número 2.904.289. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 
Foram entrevistados 22 pacientes usuários do serviço, sendo destes 17 (77,27%) do 

gênero feminino com idade variando entre 47 a 78 anos e 5 (22,72%) pacientes do 

gênero masculino com idades entre 49 a 68 anos, sendo que tais dados encontram 

semelhança com o estudo de Albuquerque e colaboradores (2014), onde evidencia-

se a preponderância de mulheres atendidas (86% das entrevistadas), destacando seu 

papel no cuidado com a família e a maior procura pelos serviços disponibilizados pela 

UBS. 

Ainda quanto as características dos usuários entrevistados 59,09% (13) possuíam 

Ensino Fundamental Incompleto, 36,36% (8) eram não alfabetizados e apenas 4,54% 

(1) possuía ensino médio completo. Com relação ao número de medicamentos 

utilizados por cada usuário entrevistado, observou-se que 54,54% são considerados 

polimedicados levando-se em consideração a definição de Galato, Silva e Tibúrcio 

(2010), que define polifarmácia como a utilização de modo concomitante de cinco ou 

mais medicamentos por um único indivíduo. 

Com relação aos medicamentos, Arrais, Barreto e Coelho (2007), determinam que em 
56,4% das consultas médicas, o paciente deixa o consultório com a prescrição em 
mãos de pelo menos um medicamento, os mesmos ainda apontam que pacientes 
provenientes do setor público receberam mais prescrições de medicamentos (60,5%) 
quando comparado a indivíduos que buscaram o setor privado (50%).  
Assim, Rezende e Giroto (2019), afirmam que a quantidade de fármacos 
administrados relaciona-se de modo direto com a quantidade de doenças que o idoso 
possui, logo, destes pacientes 4,54% (1) eram apenas hipertensos, 13,63% (3) 
apresentaram apenas DM, 27,27% (6) eram hipertensos e diabéticos, sendo que além 
das doenças citadas acima, outras comorbidades estiveram presentes na pesquisa, 
como hipercolesterolemia, acidente vascular cerebral, asma brônquica, gota, 
osteoporose e hipotireoidismo.  
Entrevista feita com pacientes em diversas UBS em um município no estado de São 
Paulo, notou-se a prevalência de doenças como HAS, DM, hipercolesterolemia e 
problemas cardíacos. Outra pesquisa, evidenciou que as enfermidades mais 
encontradas foram HAS, outras patologias, DM e colesterol alto (FREITAS; SILVA, 
2015; KREBS, 2015).  
Quanto aos profissionais de saúde, participaram da entrevista todos os profissionais 
que se encontravam na UBS no momento da coleta de dados, sendo um total de 5 
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profissionais, contando com enfermeira e técnica de enfermagem, técnica em saúde 
bucal e cirurgião dentista e por fim atendente do médico e da farmácia. 
Além de questões quanto sua formação profissional, os questionários abordaram 
questões referentes ao uso e aplicabilidade de tecnologias educativas por parte dos 
mesmos e com ênfase em informações a respeito de medicamentos e o tipo de 
estratégias, como pode ser observado no Quadro 1. 
 

Quadro 1 - Perfil dos profissionais entrevistados na UBS Antônio Alves Camelo 
 

Gênero  Formação  Faz uso de 
estratégias  

Tipos de estratégias  

Feminino  Atendente do médico 
e da farmácia  

Sim Diálogo, repasse de orientações e 
informações 

Feminino  Técnica de 
enfermagem  

Não - 

Feminino  Técnica em saúde 
bucal  

Sim Palestras, rodas de conversa 

Masculino  Cirurgião dentista  Sim Diálogo, repasse de orientações e 
informações 

Feminino  Enfermeira  Sim Oficinas, rodas de conversa, 
exposição dialogada 

 
Quando questionados a respeito da importância do cuidado farmacêutico em UBS, 
100% dos profissionais declararam considera-lo importante, valendo ainda ressaltar 
que não há a presença do mesmo na UBS em questão. 

 

CONCLUSÕES 

 

O presente trabalho nos direciona de maneira relevante para a necessidade de 

inclusão do profissional farmacêutico no âmbito da Atenção Primária em saúde, 

essencialmente nas Unidades Básicas de Saúde, levando-se em conta a necessidade 

de cuidado por parte destes pacientes e que esse setores de saúde são a porta de 

entrada e o primeiro contato dos usuários com os serviços ofertados pelo SUS. 

Observou-se ainda o contato escasso entre o farmacêutico e pacientes, fator que 

reflete na ausência de orientações destinadas ao paciente no momento da 

dispensação, considerando que cada paciente deixa o consultório médico com a 

prescrição em mãos de pelo menos um medicamento, sendo ainda o cuidado 

farmacêutico pautado na atuação de modo integral do farmacêutico com a equipe de 

saúde e centrada no usuário. 

Por fim, levando-se em conta a opinião dos profissionais entrevistados no serviço de 

saúde, infere-se que a atuação do farmacêutico na porta de entrada para as ações e 

serviços em saúde é de fundamental relevância para a efetividade do cuidado 

farmacêutico e por conseguinte o cuidado integral em saúde. 
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