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RESUMO. Este artigo pretende ampliar a discussão a respeito da Atenção Farmacêutica - um novo mode-
lo de prática da profissão de Farmácia - e explora alguns aspectos relacionados com sua compreensão, na
tentativa de contribuir para o avanço da prática. Além disso, aborda questões relacionadas com a necessi-
dade social e com as habilidades farmacêuticas que justificam o seu surgimento e reforçam a sua aplicabi-
lidade. No Brasil, a carência de entendimento sobre conceitos, métodos e competências na Atenção Far-
macêutica resultou em um processo de implementação muito fragmentado. Isso diminui o impacto da prá-
tica e inibe o desenvolvimento de estratégias de ação mais efetivas.
SUMMARY. “Pharmaceutical Care. Theory and Practice: a Possible Dialogue?”. This article aims to broaden the
discussion about Pharmaceutical Care - a new practice model in the Pharmacy profession - and explores some as-
pects related to its comprehension, in an attempt to contribute to the advancement of the practice. Moreover, this
article approaches some questions about the social need and professional competencies that justify its emergence
and reinforce its applicability. In Brazil, the lack of agreement about Pharmaceutical Care’s concepts, methods
and competencies results in a very fragmented process of implementation. This diminishes the impact of the
practice and inhibits the development of more effective strategies.




