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Resumo 

 

 

Introdução 

 

A Atenção Farmacêutica (AtF) é um modelo de prática farmacêutica que tem por objetivo  

diminuir a morbi-mortalidade relacionada ao uso de medicamentos, aproximando o 

farmacêutico do usuário e de outros profissionais da saúde, promovendo o uso racional da 

farmacoterapia. Fitoterapia e Homeopatia são consideradas práticas integrativas e 

complementares que vem recebendo incentivo para implantação nos serviços públicos de 

saúde. Sendo assim, este trabalho tem por objetivo avaliar o conhecimento de usuários da rede 

municipal de saúde de Lajeado – RS sobre estes conceitos. 

 

Metodologia 

 

Esta pesquisa segue o modelo de estudo transversal e as variáveis a serem estudadas estão 

relacionadas a características sócio-demográficas e conhecimentos dos termos Fitoterapia, 

Homeopatia e Atenção Farmacêutica. Estes dados estão sendo coletados com auxílio de 

questionários semi-estruturados com questões abertas e fechadas. O projeto de pesquisa foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Centro Universitário UNIVATES. 

 

 

Resultados (ou Resultados e Discussão) 

 

 Até o momento entrevistamos 4% da população alvo, sendo os resultados apresentados 

parciais.  A idade média dos entrevistados foi de 45 anos, 80% eram do sexo feminino e 50% 

não possuíam ensino fundamental completo. Ainda, 70% destes não possuí acesso a internet e 
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o que diz respeito à renda familiar dos entrevistados 90% é de 1 à 3 salários-mínimos. Quanto 

ao conhecimento dos termos pesquisados, 90% não conhece o significado de fitoterapia, 68% 

desconhecem o termo homeopatia e 94% desconhece o que significa o termo atenção 

farmacêutica. 

 

Conclusão 

Estes resultados podem estar relacionados ao fato destes serviços não serem ainda oferecidos 

no município. A partir dos resultados finais da pesquisa será possível estabelecer estratégias e 

ações de Atenção Farmacêutica a serem desenvolvidas. 

 


