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O termo Atenção Farmacêutica denota um conjunto de práticas farmacêuticas embasadas em 

atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades 

assumidas pelo farmacêutico, as quais são desenvolvidas no contexto da Assistência 

Farmacêutica. Ela baseia-se no acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, buscando 

a obtenção de resultados terapêuticos e procurando-se definir uma atividade clínica para o 

farmacêutico, tendo o paciente como ponto de partida para a solução dos problemas 

relacionados a medicamentos. Dessa forma, teve como objetivo: analisar criticamente artigos, 

incentivando a produção científica dos graduandos de Farmácia, bem como evidenciar a 

atuação do farmacêutico no contexto da Atenção Farmacêutica. Metodologia: Foram 

realizadas buscas em bancos de dados: Scielo, Google Scholar, LILACS e MEDLINE 

utilizando os seguintes descritores: “atenção farmacêutica”, “farmácia clínica”, “cuidados ao 

paciente” e “atenção farmacêutica no Brasil”. Inicialmente foram selecionados 22 artigos, 

utilizando como critérios de exclusão: i) publicações anteriores a 2013 e ii) trabalhos que não 

abordassem sobre atenção farmacêutica. Por fim elegemos o trabalho intitulado: “Atuação 

profissional dos farmacêuticos no Brasil: perfil sociodemográfico e dinâmico de trabalho em 

farmácia e drogarias privadas”, devido à sua relevância e compatibilidade com o tema 

proposto. Principais resultados: A realização dessa análise permitiu aos discentes o 

desenvolvimento de uma visão mais crítica em relação às publicações que são realizadas pelas 

mais diversas revistas, uma vez que, aquilo que está exposto nos artigos é passível de falhas. 

Além disso, foi possível verificar que o fator de impacto da revista é um ponto importante a 

ser avaliado quando se procura um artigo. A produção desse trabalho também possibilitou aos 

alunos um maior conhecimento sobre a atenção farmacêutica, e a importância do profissional 

farmacêutico. 
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