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RESUMO – A Organização Mundial da Saúde – OMS, preconiza que o Farmacêutico tem um papel 
relevante a cumprir no Sistema de Saúde, devido ao seu conhecimento técnico na área de 
medicamentos. Essa orientação sobre o uso adequado dos medicamentos é privativa do profissional 
Farmacêutico, sendo assim a falta deste profissional na Atenção Básica é extremamente 
preocupante. Apesar da existência da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080/90), que institui o Sistema 
Único de Saúde - SUS, e de diversas outras legislações ainda encontra-se certa resistência por parte 
dos órgãos públicos quando o assunto tratado é a inserção integral e obrigatória de farmacêuticos em 
farmácias das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do SUS. Este trabalho tem como objetivo 
demonstrar a visão dos responsáveis pelas farmácias de Unidades Básicas de Saúde, a respeito da 
necessidade do farmacêutico na composição da equipe multidisciplinar, alertando também de como a 
falta desse profissional pode prejudicar a população usuária do SUS. A metodologia utilizada foi à 
pesquisa exploratória, utilizando como instrumento de coleta de dados a entrevista com profissionais 
responsáveis pela Farmácia em duas Unidades Básicas de Saúde participantes do Programa de 
Educação pelo Trabalho para a Saúde - PET Saúde. Em uma UBS o profissional responsável pela 
Farmácia é Farmacêutico e em outra o responsável é um profissional da área da Enfermagem. Os 
profissionais entrevistados consideraram relevante a presença de farmacêutico nas UBS, a 
enfermeira afirmou que há uma sobrecarga de funções nas suas atividades prejudicando o 
atendimento dos pacientes por falta de tempo e conhecimento, já que apenas o farmacêutico tem 
conhecimento técnico focado e aprofundado na área de medicamentos. A partir do estudo concluiu–
se que a falta do farmacêutico afeta a população no esclarecimento de suas duvidas como: dosagem, 
interações medicamentosa, efeitos colaterais entre outros fatores essenciais para o tratamento. 
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