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RESUMO. O estudo trata de investigar as atividades realizadas por noventa farmacêuticos atuantes em
farmácias do setor privado do município de Florianópolis/SC, bem como o perfil destes profissionais e das
farmácias, com a finalidade de identificar a prática farmacêutica adotada. A metodologia utilizada foi a
pesquisa quantitativa, de caráter descritivo, utilizando como instrumento a entrevista estruturada. A cole-
ta de dados foi realizada entre junho e setembro de 2002. Os resultados afirmaram, de maneira geral, que
a prática farmacêutica adotada parece estar em desacordo com as atribuições inerentes ao farmacêutico.
A regulamentação da profissão preconiza que o farmacêutico é um profissional membro da equipe multi-
disciplinar de saúde e suas ações nas farmácias do setor privado devem estar inseridas neste contexto. Ao
término do artigo são sugeridos alguns apontamentos de mudanças na estrutura dos serviços desenvolvi-
dos atualmente nas farmácias do setor privado, a fim de que realmente gerem resolutividade para os pro-
blemas de saúde da população.
SUMMARY. “Pharmaceutic profile investigation and activities developed in community pharmacies of Floria-
nopolis city, in Santa Catarina State, Brazil”. The present work investigates the activities done by ninety pharma-
ceutics that work in community pharmacies of Florianopolis/SC, as well as the profile of these professionals and
the pharmacies, with the intention to identify the pharmaceutical practice adopted. The utilized methodology was
the quantitative research, with a descriptive character, utilizing as an instrument a structured research. The data
gathering was done between June and September of 2002. The results confirmed, in a general way, that the phar-
maceutical practice adopted seems not to be according with the pharmaceutics attributions. The profession regu-
lation says that that pharmaceutics is a professional member of the multidisciplinary health team and their prac-
tices in the community pharmacies should be inserted in that context. At the article end there are some sugges-
tions in order to get changes in the structure of the developed services in the community pharmacies, aiming so-
lutions to the population health problems.




