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Todos os estudantes destacaram que os facilitadores dominaram os

assuntos, esclarecendo suas dúvidas e transmitindo suas experiências

profissionais com comprometimento. No que se refere à estrutura física

e organização, enfatizaram que o planejamento das atividades e

atendimento pela empresa foram satisfatórios. Dos entrevistados,

66,7% destacaram que a carga horária proposta para a atividade foi

razoável, devido o despertar dos temas abordados, tiveram pouca

oportunidade de vivenciar algumas atividades, principalmente na

manipulação de medicamentos, sugerindo novos momentos de

discussão. Estes, ainda, salientaram ter segurança na compreensão do

conteúdo. Todos os entrevistados informaram que a experiência

agregou conhecimento e, que tomaram conhecimento da atividade

através dos professores do Curso de Farmácia, na própria

Universidade.

Conclusão

A partir dos resultados obtidos observou-se que a participação do

farmacêutico na Atenção Domiciliar era um tema pouco conhecido pelos

estudantes. A parceria entre a Universidade e a SOS Vida se fez muito

importante para difusão do conhecimento na Atenção Domiciliar e, para

a prática de atividades pertinentes ao profissional farmacêutico, tais

como a Logística Farmacêutica, Assistência Farmacêutica, Farmácia

Clínica e Manipulação de Medicamentos.

Introdução

A Atenção Domiciliar faz parte das práticas de cuidado domiciliar,

particularmente as que implicam uma convivência entre

profissionais de saúde, pacientes e cuidadores familiares. Neste

contexto, se insere o profissional farmacêutico que desenvolve

atividades técnico-científicos e educativas, orientando usuários

ou consumidores acerca dos riscos dos medicamentos.

Objetivo

Apresentar informações referentes às percepções de estudantes

do Curso de Farmácia, da Universidade do Estado da Bahia

(UNEB) sobre o papel do farmacêutico na Atenção Domiciliar

desenvolvido pela SOS Vida – Inovando em Saúde.

Método

Estudo descritivo das percepções dos estudantes sobre as

atribuições do farmacêutico na Atenção Domiciliar desenvolvida

pela S.O.S.Vida, através de atividades expositivas e visita

técnica. A amostragem foi por conveniência, tendo sido

selecionados 9 estudantes de diferentes semestres após um

curso introdutório (Seminário) sobre o tema na S.O.S.Vida. A

coleta de dados ocorreu através de questionários

semiestruturados, após a participação dos estudantes nas

atividades propostas pela S.O.S.Vida em maio de 2013, em

Salvador-Ba. As variáveis investigadas envolveram aspectos

relacionados aos seguintes itens: 1 – Conteúdo apresentado, 2 –

Facilitadores, 3 – Espaço Físico e Organização, 4 – Desempenho

(Autoavaliação) e 5 – Conhecimento.

Resultado

Um total de 88,9% dos entrevistados julgou que os conteúdos

apresentados nas atividades foram cumpridos e os recursos

audiovisuais foram adequados à proposta. A participação do

farmacêutico na Atenção Domiciliar, para a maioria dos alunos,

apresentou-se como um campo de atuação desconhecido ou

pouco explorado e, como uma área multidisciplinar, que busca a

qualidade do serviço e segurança ao paciente.

Aspectos avaliados Conclusões

Facilitadores do Curso 

Introdutório (Seminário)

Domínio dos assuntos, esclarecendo as dúvidas e

transmitindo suas experiências profissionais com

comprometimento;

Segurança na compreensão do conteúdo;

Experiência que agregou conhecimento.

Visão do estudante quanto a 

participação do farmacêutico 

na Atenção Domiciliar

Campo de atuação desconhecido ou pouco explorado;

Área multidisciplinar, que busca a qualidade do serviço e

segurança ao paciente.

Curso Introdutório 

(Seminário) 

Conteúdos apresentados nas atividades foram cumpridos

e os recursos audiovisuais foram adequados à proposta;

Planejamento das atividades e atendimento pela empresa

foram satisfatórios;

Carga horária proposta para a atividade foi razoável,

devido o despertar dos temas abordados, tiveram pouca

oportunidade de vivenciar algumas atividades,

principalmente na manipulação de medicamentos.

Fonte: Questionários semiestruturados, após a participação dos estudantes nas atividades propostas pela

S.O.S.Vida em maio de 2013, em Salvador-Ba


