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RESUMO
Atenção farmacêutica (AF) caracteriza-se pelas ações realizadas por farmacêuticos para
orientar e acompanhar o paciente quanto ao uso adequado dos medicamentos. Colabora para
evitar possíveis problemas indesejados durante uso da medicação, promovendo uso racional
de medicamentos. Este estudo teve como objetivo realizar uma revisão de literatura sobre
atuação do profissional farmacêutico na prática da farmácia clínica nas farmácias
comunitárias e abordar os benefícios dessa prática na saúde do paciente. O método de
pesquisa consiste em um levantamento bibliográfico de caráter descritivo e corte transversal
por meio de publicações de periódicos SCIELO, banco de teses CAPES, acervo da biblioteca
Maria da Penha Lenci Campos da Instituição de Ensino FACIMED, foram utilizadas
estratégias de busca nos bancos de dados através de palavras chaves como: (Atenção
farmacêutica) OR (Farmácias comunitárias e os desafios enfrentados pelos farmacêuticos) OR
(Relação farmacêutico-paciente) OR (Serviços Farmacêuticos) OR (farmácias comunitárias)
OR (problemas relacionados com medicamentos) OR (Métodos de atenção farmacêutica das
farmácias comunitárias) OR (incentivo para atenção farmacêutica) AND NOT (assistência
farmacêutica). Foram selecionados arquivos em língua portuguesa que abordavam de forma
objetiva a pesquisa e excluídos artigos em idiomas não dominados, trabalhos com conteúdo
incompleto e/ou não disponível, no período de 1993 a 2017. Essa estratégia foi adaptada às
demais fontes de pesquisa. A falta de conhecimento satisfatório na dispensação do
medicamento, baixa eficácia no acompanhamento terapêutico, uso irracional de
medicamentos, recusa dos proprietários de farmácia comunitária na prática da AF e
desinteresse do profissional, são obstáculos a serem ultrapassados. O estudo mostrou o quanto
são necessários estudos específicos no seguimento dos serviços farmacêuticos. AF apesar de
enfrentar obstáculos, vem sendo inserida gradativamente nas farmácias comunitárias,
contribuindo para promoção e acompanhamento terapêutico satisfatório do paciente, uma
terapia mais efetiva, prevenção de problemas relacionados a medicamentos, além da
valorização do farmacêutico em reestabelecer o bem estar do paciente.
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