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Os medicamentos são de suma importância no sistema de saúde e, se utilizados corretamente, 

apresentam benefícios a curto ou longo prazo no restabelecimento da saúde do paciente. A 

fim de reduzir as taxas de morbidade e mortalidade causada pelo mau uso de medicamentos, 

os serviços farmacêuticos surgem com a missão de reduzir o número de reações adversas a 

medicamentose reduzir os custos hospitalares. Levando em consideração a necessidade de 

acompanhamento e orientação, nas farmácias comunitárias, o farmacêutico assume o papel de 

acompanhar a terapia e analisar os resultados (positivos e negativos) que são esperados a 

partir do uso de medicamentos, bem como, promover eficácia e segurança terapêutica para o 

paciente. Logo, é relevante analisar o perfil farmacêutico e relacionar com os serviços 

prestados à população, haja vista que os resultados obtidos interferem na economia e na 

redução do tempo de tratamento quando o paciente toma as decisões apropriadas na terapia, 

entende a utilidade do medicamento, compreende a ocorrência de possíveis reações adversas e 

interações medicamentosas, tornando-se mais informado sobre o tratamento de sua doença. 

Diante do exposto, este trabalho tem como objetivo geral avaliar o perfil e o atendimento 

farmacêutico realizado nas farmácias comunitárias do município de Cruz das Almas-

BA.Serárealizado um estudo qualitativo, de estratégia metodológica descritiva e analítica, no 

qual serão realizadas entrevistas semiestruturadas com farmacêuticos responsáveis técnicos de 

farmácias comunitárias do município de Cruz da Almas-BA. Espera-se caracterizar o perfil 

dos farmacêuticos que atuam no município de Cruz das Almas-BA, identificar as principais 

dificuldades encontradas para o atendimento farmacêutico, verificar os serviços farmacêuticos 

desenvolvidos pelos farmacêuticos e investigar o conhecimento do profissional farmacêutico 

acerca da Atenção Farmacêutica e atribuições clínicas do farmacêutico. O presente projeto 

encontra-se em fase de apreciação ética no Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) e a coleta e 

análise dos dados estão previstas para os meses de outubro e novembro de 2018. 
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