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RESUMO. Este artigo revisa alguns conceitos básicos em atenção farmacêutica e em farmacoeconomia,
comenta, sucintamente, o custo da farmacoterapia inadequada para o sistema de saúde, bem como os mé-
todos de avaliação farmacoeconômicos. A quinta seção é dedicada a alguns instrumentos de medida dos
resultados terapêuticos percebidos e revelados pelos indivíduos e que são utilizados pela avaliação econô-
mica. A conclusão mais imediata é que tanto a atenção farmacêutica quanto a farmacoeconomia devem ser
incentivadas pelas autoridades sanitárias na tentativa de favorecer a criação de espaços nos sistemas de sa-
úde para o desenvolvimento dessas ferramentas.
SUMMARY. “Pharmacoeconomical Evaluation: instruments of measure of the benefits in Pharmaceutical Care”.
This article revises some basic concepts in Pharmaceutical Care and in Pharmacoeconomy. In brief, the cost of
the inadequate pharmacotherapy for the health system, as well as the pharmacoeconomical methods of evaluation
are commented. The fifth section is dedicated to some instruments of measure of the therapeutical results per-
ceived and disclosed by the individuals, that are used by the economic evaluation. The main conclusion is that as
much Pharmaceutical Care as Pharmacoeconomy must be stimulated by the sanitary authorities in the attempt to
favor the creation of spaces in the health systems for the development of these tools.




