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RESUMO. As dificuldades enfrentadas pelos deficientes visuais são inúmeras e uma delas é o uso de medicamentos. A grande limitação do acesso à informação sobre produtos farmacêuticos e enfermidades é um
fato importante que contribui para o uso inadequado de medicamentos. O objetivo deste estudo foi formar
uma base de dados sobre os deficientes visuais que permita a definição de estratégias para a implantação
da Atenção Farmacêutica no grupo estudado. O estudo foi realizado entre fevereiro a agosto de 2007 na
Associação Aliança dos cegos situada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. O termo de consentimento pós
informado foi obtido de todos participantes antes do início do estudo. A metodologia empregada foi a qualitativa em nível exploratório. Os dados foram coletados utilizando-se um roteiro pré definido em 30 participantes do sexo masculino com idade entre 18 e 89 anos. A dificuldade de administração de algumas formas farmacêuticas foi um dos principais problemas relacionados ao medicamento encontrados no grupo
estudado. Estratégias foram definidas para a implantação da atenção farmacêutica neste grupo: consulta
das necessidades, anseios e prioridades dos cegos; comunicação eficiente geradora de confiança e amizade;
aconselhamento e programas educativos e motivacionais de saúde para os deficientes e sua família; atuação de uma equipe multidisciplinar e com visão humanística.
SUMMARY. “Visual Defficient and Pharmaceutical Care”. The difficulties faced by visual deficient are countless
and one of them is the use of medicines. The poor access to the information on pharmaceutical products and diseases is a fact that contribute to inadequate use of drugs. The aim of this study was to create data base about special needs of visual deficient that allows the definition of strategies to development of the Pharmaceutical Care to
this group. This study was conducted from February to August 2007 in the visual deficient association called Associação Aliança, in the city of Rio de Janeiro, Brazil. Written informed consent was obtained from all participants before their enrollment in the study. It was qualitative study in exploratory level. Survey data were collected through recorded interviews from thirty male participants aged between 18 to 89 years. The interviews followed a subject route previously established. The difficulty of administration of some pharmaceutical forms was
one of the principal drug-related problems (DRPs) found in this group. Strategies were defined to development
of the Pharmaceutical Care to this group as follow: evaluation of the needs, expectations and priorities of the visual deficient; efficient communication to create trust and friendship; counseling and educational and motivational health programs including visual deficients and their family; action of multidisciplinary team with humanistic
vision.
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