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ATENÇÃO FARMACÊUTICA

CORDEIRO, B.C; LEITE, S.N. O Farmacêutico na
atenção à saúde. Itajaí: Universidade do Vale do Itajaí,
2005. 189p.

O livro aborda temas atuais e
gerais sobre os novos
paradigmas da profissão Far-
macêutica. Discorre sobre a
participação do farmacêutico
na Assistência Farmacêutica,
as responsabilidades e os
modelos de prática, incluindo
a Atenção Farmacêutica,
como forma de melhorar o
acesso da população aos me-
dicamentos e promover seu
uso racional. O Farmacêuti-
co na Atenção Farmacêutica

está dividido em 9 capítulos. O primeiro apresenta a Assis-
tência Farmacêutica na Atenção Primária à Saúde - APS,
discute esse conceito com foco nas Unidades Básicas de
Saúde, menciona sua relação com o Ciclo de Assistência
Farmacêutica e descreve a experiência de sua aplicação em
serviço de farmácia. O segundo, A Atuação do Farmacêu-
tico na Saúde da Família, apresenta aspectos que justificam
a inserção do farmacêutico em equipes multiprofissionais
que desenvolvem atividades de assistência direta à comu-
nidade, como nos Programas Saúde da Família. Em Aten-
ção Farmacêutica: Evolução ou Revolução relata a
readaptação da Farmácia para atender às necessidades
sociais, transferindo o seu foco de atuação do medicamento
para o paciente, e as experiências práticas brasileiras
incipientes. O Capítulo 4, Adesão à Terapêutica Medi-
camentosa: o que o farmacêutico tem a ver com isso?, ana-
lisa os vários fatores relacionados à não-adesão do paciente
à farmacoterapia e sugere possibilidades de intervenção

farmacêutica. Este capítulo é complementado pelo seguin-
te, denominado de Comunicação Farmacêutica, onde é
abordado os distintos aspectos da comunicação e sua im-
portância na prática da Atenção Farmacêutica. No Ca-
pítulo 6 são descritos o conceito, as contribuições e os dois
grandes grupos de ações da Farmacoepidemiologia: a
Farmacovigilância e os Estudos de Utilização de Medica-
mentos. Em Compreendendo a Relação Saúde/Doença/
Tratamento: estudos quantitativos em farmácia, Capítulo
7, é proposta a pesquisa qualitativa em farmácia, empre-
gando metodologias de campo das ciências sociais. O Ca-
pítulo 8, Farmacoeconomia, apresenta os fundamentos da
Economia da Saúde e sua aplicação aos medicamentos
como ferramenta auxiliar na tomada de decisão por geren-
tes de saúde. Por fim, em Qualidade de Vida e Qualidade de
Vida Relacionada à Saúde, aborda-se as características
conceituais de qualidade de vida, os instrumentos utiliza-
dos para medi-la e sua aplicação em Atenção Farmacêuti-
ca. Trata-se de literatura elaborada em linguagem clara e
acessível, indispensável aos estudantes e profissionais far-
macêuticos, aos gerentes de saúde e a todos que se interes-
sam pela assistência em saúde.
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A presente publicação mostra-se de grande valia para pes-
quisadores, nas Áreas de: Farmacognosia, demais Ciências
Farmacêuticas, Química de Produtos Naturais e outras
Ciências afins, além de ser útil, também, às empresas inte-
ressadas em desenvolver produtos fitoterápicos. Ainda, na




