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RESUMO 

O processo de intervenção farmacêutica vem se expandindo nos últimos anos, contribuindo 

para fortalecer a integração do farmacêutico com os demais profissionais da área de saúde. 

Com o objetivo de avaliar o impacto das intervenções farmacêuticas na análise de prescrições 

para a segurança dos pacientes hospitalares, realizou-se uma revisão da literatura nas bases de 

dados eletrônicas Pubmed, Lilacs e Scielo, considerando o período compreendido entre 1989-

2012, que avaliaram este impacto. As palavras chaves utilizadas foram farmacovigilância, 

intervenção farmacêutica e conciliação medicamentosa. Foram localizadas 948 referências. 

Um total de 866 referências foi excluído ou por não descreverem nenhuma intervenção 

relacionada à análise de prescrições ou por não ter sido possível recuperar o trabalho na 

íntegra (776). Do total 172 artigos selecionados para leitura, apenas 5 atenderam aos critérios 

de inclusão no trabalho, que foram a) envolver, explicitamente, a intervenção farmacêutica em 

análise de prescrição, b) avaliar a eficácia da intervenção farmacêutica, c) ter sido redigido em 

Português, Inglês ou Espanhol, d) descrever claramente os resultados encontrados. Como o 

número de artigos selecionados foi pequeno, foi adicionado de forma complementar 5 monografias 

analisadas No total foram analisados 10 estudos. Os resultados do estudo sugerem a 

necessidade de desenvolver análise de prescrição através da presença do farmacêutico na 

clínica, reduzindo a probabilidade de ocorrência dos eventos adversos, erros de medicação e 

interação medicamentosa durante a hospitalização. E que quando o farmacêutico assume a 

responsabilidade na farmacoterapia junto a equipe interdisciplinar, ocorrem reduções 

significativas nas intervenções farmacêuticas, promovendo qualidade e segurança aos 

pacientes hospitalizados. 

Palavras-chave: Intervenção Farmacêutica, Farmacovigilância, e Conciliação 

Medicamentosa. 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

The process of pharmaceutical intervention has been expanding in recent years, contributing 

to strengthen the integration of pharmacists with other health professionals. In order to 

evaluate the impact of pharmaceutical interventions in the prescription analysis for the safety 

of hospital patients, a literature review on the electronic databases of the Pubmed, Lilacs and 

Scielo was carried out, considering the period from 1989 to 2012, which evaluated this 

impact. The keywords used were pharmacovigilance, pharmaceutical intervention and also 

medication reconciliation. 948 references were found. A total of 866 references were 

excluded because neither did they describe any intervention related to the analysis of 

prescriptions nor were they able to recover the entire work (776). From the total of 172 

selected articles for reading, only 5 met the criteria for inclusion in the study, which were a) 

involving, explicitly, the pharmaceutical intervention in the prescription analysis, b) 

evaluating the efficacy of the pharmaceutical intervention, c) having been written in 

Portuguese, English or Spanish, d) clearly describing the results. As the number of selected 

articles was small, 5 others analysis from monographs were included. A total of 10 studies 

were analyzed. The results of the study suggest the need to develop prescription analysis with 

the presence of a pharmacist in the clinic, reducing the probability of adverse events, 

medication errors and drug interactions during hospitalization, promoting quality and safety 

for hospitalized patients. 

Keywords: Pharmaceutical Intervention, Pharmacovigilance, and Medication Reconciliation. 
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1 INTRODUÇÃO 

A segurança do paciente no ambiente hospitalar tem gerado debates no mundo inteiro 

e recebido muitas interpretações, entre elas a de que a segurança consiste na diminuição de 

danos que poderiam ser evitáveis, associados à assistência em saúde (CAMERINI et al., 

2011).  

Diante do entendimento de que os erros de medicação são inerentes ao processo de 

assistência à saúde e que a ocorrência destes resulta em falhas humanas ou materiais causados 

por um sistema ineficiente, as estratégias de prevenção de erros devem ser realizadas através 

de medidas que tem por objetivo garantir a segurança no uso de medicamentos (COIMBRA, 

2004). 

A busca pela qualidade nas organizações da área de saúde visa garantir aos pacientes a 

melhor assistência possível, reduzindo riscos e aumentando as chances de sucesso na 

terapêutica. Para alcançar tais objetivos, os serviços de saúde devem monitorar seus processos 

e avaliar continuamente seu desempenho, usando de modo efetivo os dados quantitativos e 

qualitativos disponíveis. A utilização de mecanismos para a prevenção de erros seria, então, o 

primeiro passo para a melhoria da qualidade assistencial (STORPIRTIS et al., 2008). Entre as 

estratégias que podem ser utilizadas para aumentar a segurança do paciente e diminuir erros 

de medicação está a criação de comissões de segurança em busca da qualidade da assistência.  

Segundo instituições como a United States Pharmacopeia (USP), Food and Drug 

Administration (FDA), Institute of Medicine (IOM) e o Institute for Safe Medication Practice 

(ISMP), para uma melhor assistência a recomendação é a criação de comissões de segurança 

na utilização de medicamentos, as quais devem ser compostas por médicos, farmacêuticos, 

enfermeiros e representantes da direção do hospital. O objetivo dessas comissões consiste em 

buscar a melhoria da qualidade na assistência à saúde, com a elaboração de um programa de 

detecção, notificação e análise de erros e reações adversas a medicamentos (COIMBRA, 

2004). A inclusão do farmacêutico na equipe multiprofissional é imprescindível para que o 

farmacêutico possa ter a noção exata de sua competência e dos limites de sua intervenção no 

processo saúde-doença (AMARAL, 2008). 

A presença do farmacêutico junto aos demais profissionais de saúde proporciona uma 

atuação mais efetiva do profissional, contribuindo da maneira mais frequente e ativa na forma 

de intervenções farmacêuticas, visando contribuir para a maior eficácia do processo de 

utilização de medicamentos. A intervenção farmacêutica deve ser feita em conjunto com os 

profissionais de saúde e o usuário, e todo o processo deve ser planejado, documentado e 



16  

 

 

registrado sempre com o intuito de resolver ou prevenir problemas que possam interferir na 

terapia medicamentosa do paciente (Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, 2002). 

As intervenções farmacêuticas se mostram um grande instrumento para a promoção da 

saúde já seu principal beneficiário é o usuário do medicamento. Quando o farmacêutico se 

insere na equipe de saúde e passa a atuar como referência na orientação, no cumprimento, no 

acompanhamento e no monitoramento da terapia medicamentosa, podendo contribuir para a 

garantia da segurança no uso de medicamentos e o restabelecimento da saúde dos pacientes 

(FERRACINI, 2011). 

Este trabalho teve como objetivo efetuar uma revisão da literatura sobre o impacto das 

intervenções farmacêuticas relacionadas à análise das prescrições medicamentosas no sentido 

de traçar o estado da arte do conhecimento sobre as potencialidades destas ações, de forma a 

servir de base para a implantação destas atividades no ambiente hospitalar e para a motivação 

das equipes de saúde no que se refere à aceitação da integração do farmacêutico. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 ASSISTÊNCIA E ATENÇÃO FARMACÊUTICA 

A Assistência Farmacêutica é definida pela Política Nacional de Medicamentos como:  

 

"um grupo de atividades relacionadas com o medicamento, destinadas a apoiar as 

ações de saúde. Envolve o abastecimento de medicamentos em todas e em cada uma 

de suas etapas constitutivas, a conservação e controle de qualidade, a segurança e a 

eficácia terapêutica dos medicamentos, o acompanhamento e a avaliação da 

utilização, a obtenção e a difusão de informação sobre medicamentos e a educação 

permanente dos profissionais de saúde, do paciente e da comunidade para assegurar 

o uso racional de medicamentos" (BRASIL, 1998). 

 

O farmacêutico hospitalar, além de assumir ações clínico-assistenciais, é também o 

responsável por reduzir custos, utilizar eficientemente a tecnologia e os recursos humanos, e 

desenvolver sistemas seguros de utilização de medicamentos. Como o paciente deve ser o real 

beneficiário das ações do farmacêutico, a assistência farmacêutica deve ser um complexo de 

atitudes, comportamentos, compromissos, valores éticos, funções, conhecimentos e 

responsabilidades (FERRACINI, 2011; ROSSO et al., 2009). 

Um estudo realizado por Ferracini et al. (2011), em um hospital paulista de grande 

porte, demonstrou que a complexidade das terapias medicamentosas e as evidências dos 

resultados das intervenções farmacêuticas na melhoria dos regimes terapêuticos e na redução 

dos custos assistenciais reforçam a importância de uma assistência farmacêutica de qualidade.  

Embora as atividades logísticas como aquisição, armazenamento, controle de estoque 

e dispensação sejam importantes e façam parte das atribuições da farmácia hospitalar, as 

atividades farmacêuticas clínicas nos hospitais é que irão possibilitar a prática e o uso seguro 

e racional de medicamentos (STORPIRTIS et al., 2008)  

A assistência farmacêutica engloba a atenção farmacêutica que é a atividade específica 

do farmacêutico, com objetivo, juntamente com outras etapas, promover o uso racional de 

medicamentos orientando o paciente no ato da dispensação (MARIN, 2003). Portanto, a 

prática da atenção farmacêutica encontra-se inserida no contexto da assistência farmacêutica, 

sendo mais evidentemente visualizada em seu ciclo (ARAÚJO et al., 2005).   

O termo "Atenção Farmacêutica" foi adotado e oficializado no Brasil, a partir de 

discussões lideradas pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), pela Organização 

Mundial de Saúde (OMS), pelo Ministério da Saúde (MS), entre outros. A partir de uma 

reunião de especialistas, foi proposto o conceito de Atenção Farmacêutica:  
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"um modelo de prática farmacêutica desenvolvida no contexto da assistência 

farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, 

compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e 

recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do 

farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de 

resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida 

(Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, 2002).” 

 

 

No entanto, a atenção farmacêutica tem como componentes gerais a educação em 

saúde, a promoção do uso racional de medicamentos, a orientação farmacêutica, a 

dispensação de medicamentos, a entrevista farmacêutica, o seguimento e acompanhamento 

farmacoterapêutico, o registro sistemático das atividades e a mensuração e avaliação dos 

resultados. Ela visa à melhoria das condições clínicas e humanísticas dos pacientes, 

decorrentes da redução da morbidade e da mortalidade ocasionada por medicamentos, através 

de ações que estimulem a adesão dos pacientes aos tratamentos e que previnam, detectem e 

tratem eventuais problemas relacionados aos medicamentos (STORPIRTIS et al., 2008; 

ALMEIDA, 2009). 

A atenção farmacêutica no âmbito hospitalar é de suma importância, e sua aplicação 

garante um tratamento farmacológico individualizado e seguro, promovendo o bem estar do 

paciente e sua plena recuperação. É uma ferramenta que facilita a interação do farmacêutico 

com o usuário do sistema de saúde (ARAÚJO, 2005). 

 

2.2 SEGURANÇA DO PACIENTE 

A segurança do paciente tem sido objeto de preocupação dos gestores da saúde, devido 

aos avanços terapêuticos e incidentes desastrosos ocasionados pelo uso incorreto de 

medicamentos (OTERO et al., 2000).  Os erros de utilização de medicamentos são definidos 

como qualquer erro no processo de prescrição, dispensação ou administração de um 

medicamento, e vêm chamando especial atenção, pois são os que mais frequentemente 

ocorrem em hospitais, trazem danos ao paciente, contribuem para depreciação profissional e 

podem, também, aumentar os custos das internações hospitalares (BOHOMOL et al., 2007).  

Em 1999, a publicação do relatório do Institute of Medicine (IOM) dos EUA, To Err 

Is Human: Building a Safer Health System foi um marco na história da segurança do paciente. 

Esse relatório descreveu uma série de preocupações com a saúde, demonstrando que a 

assistência à saúde naquele país era frágil. Estimou-se que 44.000 a 98.000 pessoas morreram 

devido a erros médicos e cerca de 7.000 unicamente por erros de medicação, dentro ou fora de 

hospitais (KOHN, et.al., 2000). 
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Esses danos podem ser incapacitantes, com sequelas permanentes, além de levar ao 

aumento do custo e da permanência hospitalar e, até mesmo, resultar em morte prematura 

como consequência direta das práticas em saúde inseguras (WHO, 2008). 

Atualmente, o movimento para a segurança do paciente substitui “a culpa e a 

vergonha” por uma nova abordagem, a de “repensar os processos assistenciais”, com o intuito 

de antecipar a ocorrência dos erros antes que causem danos aos pacientes em serviços de 

saúde. Assim, já que o erro é uma condição humana, deve-se buscar conhecê-lo, aprendendo a 

criar mecanismos para sua prevenção nos serviços de saúde. Entretanto, os profissionais de 

saúde respondem aos Conselhos pelos atos de negligência, imperícia e imprudência, o que 

também tem um papel importante na criação de uma cultura de responsabilidade (ANVISA, 

2011). 

A qualidade do cuidado em saúde é definida pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) como “o grau em que os serviços de saúde para indivíduos e populações aumentam a 

probabilidade de resultados desejados e são consistentes com o conhecimento profissional 

atual”. A segurança é uma importante dimensão da qualidade que se refere ao direito das 

pessoas de terem o “risco de um dano desnecessário associado com o cuidado de saúde 

reduzido a um mínimo aceitável”. Erros, violações e falhas no processo de cuidado aumentam 

o risco de incidentes que causam danos aos pacientes (GOUVÊA et. al., 2010). 

Os hospitais são responsáveis por significativa e complexa parcela dos cuidados de 

saúde prestados aos pacientes. A inclusão de indicadores de segurança nos programas de 

monitoramento da qualidade representa uma importante estratégia para orientar medidas que 

promovam a segurança do paciente hospitalizado, garantindo assim qualidade da assistência 

prestada (GOUVÊA et al., 2010). Nesse sentido a adoção de estratégias para redução de erros 

e eventos adversos em Instituições de Saúde é fundamental. 

 

2.3 FARMACOVIGILÂNCIA 

Antes de sua comercialização os medicamentos são submetidos a uma série de ensaios 

clínicos com a finalidade de se estabelecerem suas características farmacológicas e seus 

efeitos adversos. Os ensaios a que os medicamentos são submetidos antes de sua 

comercialização, não são capazes de detectar reações adversas de ocorrência rara, bem como 

reações associadas ao seu uso prolongado, analisando-se seu efeito sobre uma população 

muito jovem ou muito idosa e ainda levando-se em consideração fatores como peso, etnia e as 

mais diversas doenças (FERRACINI, 2010). 
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A preocupação mundial com a segurança dos medicamentos iniciou-se historicamente, 

em 1961, com o trágico "episódio da talidomida", quando foram registrados cerca de 4000 

casos e 500 mortes provocadas por uma malformação congênita, a "Síndrome da Focomelia". 

A Talidomida era um medicamento tomado para combater enjôos, durante a gravidez. No 

entanto, provocou o nascimento de centenas de crianças sem braços e pernas (ALMEIDA, 

2009). Este episódio serviu para alertar as autoridades sanitárias do mundo inteiro para a 

necessidade de monitorar os efeitos dos medicamentos comercializados. 

A Farmacovigilância foi definida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), como 

sendo um conjunto de atividades relativas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção 

dos efeitos adversos ou qualquer outro problema relacionado ao medicamento, tais como 

reações adversas, erros de medicação, uso abusivo/indevido, inefetividade terapêutica, desvio 

de qualidade com consequências danosas a pacientes e intoxicações medicamentosas. O 

resultado de tais eventos se expressa através de óbito, lesão, incapacidade e/ou prolongamento 

da internação hospitalar de pacientes, resultando em um aumento de custos (MOTA, 2011). 

Assim, a detecção precoce e o diagnóstico de efeitos adversos a medicamentos tornam a 

farmacovigilância um importante instrumento para a saúde pública. 

Algumas estratégias bem sucedidas já vêm sendo sugeridas e implementadas, como, 

por exemplo o relato espontâneo de suspeita de reação adversa, a implantação dos hospitais-

sentinela, busca e detecção precoce de sinais, o monitoramento dos recolhimentos de 

medicamentos nacionais e internacionais, a revisão contínua da legislação e das bulas dos 

medicamentos comercializados (ALMEIDA, 2009). 

Em 1999, com a criação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o 

Brasil começou a estabelecer mecanismos para que vários grupos de profissionais, 

principalmente farmacêuticos, se esforçam para o desenvolvimento da farmacovigilância, 

participando ativamente do programa através das notificações voluntárias. Hoje, o sistema 

dispõe de melhores condições para monitorar a qualidade dos medicamentos fabricados e 

oferece, através do endereço eletrônico do órgão, um sistema informatizado (NOTIVISA) na 

plataforma web para receber notificações de eventos adversos e queixas técnicas relacionados 

aos medicamentos e insumos farmacêuticos (FERRACINI, 2010). O serviço de 

farmacovigilância que recebe essas notificações tem o papel de analisar e disparar ações com 

o intuito de prevenir, eliminar ou, pelo menos, minimizar riscos de danos à saúde dos 

pacientes e dos profissionais. Este trabalho vem produzindo efeitos importantes no mercado 

farmacêutico brasileiro, sendo reconhecido por todos (ALMEIDA, 2009).  
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Outras estratégias podem ser utilizadas para aumentar a notificação, tais como: ênfase 

na educação de residentes e médicos, além dos próprios graduandos de medicina; introdução 

de links eletrônicos para facilitar o relato pela internet; adequado feedback aos relatores por 

meio de comunicações personalizadas ou boletins periódicos, entre outros (DAINESI, 2005). 

Um fator muito importante que contribui para as não notificações são os profissionais de 

saúde que na maioria das vezes não reconhecem eventos adversos provocados por 

medicamentos (SILVEIRA, 2008). 

Segundo Laporte e Capella, uma Reação Adversa a Medicamentos (RAM) é uma 

resposta a um medicamento que é nociva e não intencional, e que ocorre em doses 

normalmente utilizadas em seres humanos para a profilaxia, diagnóstico e tratamento da 

doença, ou para a codificação fisiológica da função (FERRACINI, 2010). 

As reações adversas a medicamentos podem ser agrupadas em três categorias: as do 

tipo A, previsíveis e comuns, relacionadas com a atividade farmacológica da droga; as do tipo 

B, imprevisíveis e incomuns, dependentes de características dos pacientes; e as do tipo C, 

relacionadas com o aumento estatístico da ocorrência de uma doença em pacientes expostos a 

um medicamento frente à sua freqüência basal em não expostos. Aproximadamente 80% das 

reações adversas a medicamentos são do tipo A, enquanto que as do tipo B compreendem em 

torno de 6 a 10% (NAGÃO-DIAS et al., 2004). Apesar de mais raras, as reações do tipo B 

constituem a maior parte das notificações espontâneas recebidas pelos sistemas de 

farmacovigilância nos EUA, dado o caráter peculiar e imprevisível das mesmas, bem como 

sua gravidade (NAGÃO-DIAS et al., 2004). As reações do tipo B incluem manifestações de 

intolerância a fármacos, reações idiossincrásicas e reações alérgicas. Elas geralmente são 

identificadas após o medicamento ter sido comercializado durante o processo de 

farmacovigilância (NAGÃO-DIAS et al., 2004). 

Nenhum medicamento é isento de riscos. Todos têm efeitos colaterais que necessitam 

ser balanceados versus os potenciais benefícios. E é por isto que o julgamento médico é 

absolutamente essencial. Além disso, os esforços para melhorar os sistemas de relato de 

eventos adversos devem receber especial atenção de toda a comunidade de profissionais de 

saúde. Considera-se que o incentivo à notificação de reações adversas a medicamentos seja 

um elemento chave para o fortalecimento dos sistemas de monitoração e o único modo de 

garantir a qualidade e a segurança dos medicamentos que os pacientes utilizam (DAINESI, 

2005). 
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2.4 INTERVENÇÃO FARMACÊUTICA 

Segundo a proposta do Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica, a intervenção 

farmacêutica é: 

"um ato planejado, documentado e realizado junto ao usuário e aos profissionais de 

saúde, que visa resolver ou prevenir problemas que interferem ou podem interferir 

na farmacoterapia, sendo parte integrante do processo de acompanhamento e 

seguimento farmacoterapêutico" (Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica: 

Proposta, 2002). 

 

 

Assim as intervenções farmacêuticas denominam todas as ações pelas quais o 

farmacêutico participa ativamente do processo de tomada de decisão, na terapia dos pacientes 

e também na avaliação dos resultados. As sistematizações das intervenções farmacêuticas e a 

troca de informações dentro de um sistema de informação composto por outros profissionais 

de saúde podem contribuir para um impacto em nível coletivo e na promoção do uso seguro e 

racional de medicamentos, que consiste em obter o efeito terapêutico adequado à situação 

clínica do paciente utilizando o menor número de medicamentos durante o período indicado, 

na dose correta e com menor custo possível (AMARAL, 2008). 

A intervenção farmacêutica ocorre quando o profissional realiza a monitoração 

farmacoterapêutica, que é um processo contínuo de identificar e resolver problemas 

relacionados com os medicamentos. Diante disto, o farmacêutico pode realizar intervenções 

visando aumentar a efetividade e diminuir os riscos da farmacoterapia (FARRÉ et al., 2000). 

Segundo Amaral, o processo de monitoração terapêutica deve ser dividido em etapas 

para facilitar o processo de intervenção do farmacêutico. Essas etapas são triagem dos 

pacientes, análise dos dados, detecção dos problemas, discussão das intervenções entre os 

profissionais de saúde e documentação de todas as intervenções realizadas. O objetivo é 

elaborar um plano de atuação previamente estabelecido com o paciente e executar as 

intervenções necessárias para resolver os problemas relacionados aos medicamentos que o 

paciente está apresentando (AMARAL et al., 2008). 

Nos Estados Unidos, o processo de intervenção farmacêutica vem se expandindo, 

contribuindo para fortalecer a integração deste com os demais profissionais da área de saúde. 

Com isso, permite que o farmacêutico desempenhe um importante papel, colaborando com os 

médicos na prestação de serviços relacionados ao tratamento medicamentoso, e/ou no 

monitoramento de doenças (FERRACINI, 2010).  

No Brasil, entretanto, a realidade é um pouco diferente. Na maioria dos hospitais, o 

número de farmacêuticos é reduzido e estes dedicam a maior parte da sua jornada de trabalho 
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a funções administrativas, salvo em alguns hospitais, onde já existe implantada a farmácia 

clinica (FERRACINI, 2010). 

Recentemente, alguns estudos têm demonstrado que intervenções farmacêuticas 

podem gerar redução de custos. O farmacêutico clínico pode aumentar a qualidade do cuidado 

ao paciente e segurança em relação à terapia medicamentosa, bem como identificar e prevenir 

erros de medicação (SAOKAEW et al, 2009; TORNÉ et al. 2011; LUCCA et al.,2012). 

Para tanto, ao farmacêutico são indispensáveis conhecimentos especializados, 

capacidade analítica para interpretar informações, atitudes e habilidades que permitam a ele a 

atuação junto à equipe de saúde e interagir mais com o paciente e a comunidade, contribuindo 

para a melhoria da qualidade de vida no que se refere à otimização da farmacoterapia e o uso 

racional de medicamentos (OPAS, 2003). 

Em geral estima-se que um paciente internado utiliza pelo menos seis medicamentos 

simultaneamente. É importante observar que quanto maior o número de fármacos em uma 

prescrição, maiores são as chances para a ocorrência de erros de medicação, PRM (problemas 

relacionados a medicamentos) e interações medicamentosas que podem levar ao aumento ou à 

redução da eficácia terapêutica, bem como à exacerbação de efeitos adversos dos 

medicamentos (FERRACINI, 2011; ROSSO et al., 2009). 

O relacionamento entre equipe médica, enfermagem e farmácia é decisivo no 

desenvolvimento da prática da análise de prescrição. A experiência adquirida entre ambos ao 

longo do tempo garante que haja confiança de médicos e enfermeiros às intervenções 

realizadas pelo farmacêutico, além do trabalho desenvolvido em conjunto, unindo-se os 

diferentes conhecimentos para aperfeiçoar a assistência ao paciente (ARAÚJO, 2005). 

Existem várias maneiras de fazer intervenções farmacêuticas. A análise através da 

prescrição médica é a mais realizada nos últimos anos em hospitais, analisando: dose, tempo 

de infusão, compatibilidade, via de administração, aprazamento, alergia e/ou intolerância, 

interação, função renal, farmacovigilância, medicamento via sonda, frequência, reações 

adversas a medicamentos, diluição, indicação, legibilidade, adesão, duplicidade 

(FERRACINI, 2011).  

Para que o farmacêutico possa intervir na prescrição médica, é necessário que ele 

tenha no mínimo uma noção básica de como interpretar estudos clínicos e de como extrapolar 

os resultados dos mesmos para a prática clínica diária. A intervenção farmacêutica deve 

possuir a integração entre a melhor evidência científica encontrada na literatura, a experiência 

clínica e as preocupações e expectativas do paciente. A perfeita interação entre esses fatores 
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leva à otimização de resultados clínico-terapêuticos e à melhoria da qualidade de vida 

(FERRACINI, 2010). 

Segundo Miranda (2012), os motivos que levam a intervenções durante a análise de 

prescrições médicas mais usuais são: 

• forma farmacêutica inexistente ou inadequada à administração prescrita; 

• dose inexistente e/ou acima ou abaixo da dosagem usualmente prescrita; 

• frequência de administração inadequada ao medicamento; 

• modo de administração inadequado ao descrito em literatura; 

• diluente inadequado ou incompatível com o medicamento prescrito; 

• incompatibilidade entre medicamentos; 

• prescrição de medicamentos com mesma ação farmacológica; 

• medicamentos ilegíveis ou com descrição incompleta; 

• ajustes de doses em medicamentos para pacientes com insuficiência renal; 

• medicamento prescrito fora da relação de medicamentos padronizados pelo hospital;  

Obs.:Caso não seja possível, é realizada a compra do mesmo; 

• outras não conformidades que necessitam de esclarecimento junto à equipe médica. 

 

2.5 CONCILIAÇÃO MEDICAMENTOSA 

A conciliação medicamentosa é um tipo de intervenção farmacêutica muito utilizada 

nos últimos anos pelos profissionais na área hospitalar. É uma porta de entrada para a 

farmácia clínica, pois é uma proposta simples e que promove ações educativas e de 

aconselhamentos sobre o regime terapêutico, trazendo benefícios ao paciente. Dessa forma, o 

farmacêutico poderá realizar um trabalho mais amplo de assistência farmacêutica, 

desenvolvendo uma análise da terapia dos medicamentos, fazendo assim a conciliação 

medicamentosa (SÁNCHEZ OD et al.;2008). 

A conciliação medicamentosa consiste na obtenção de uma lista completa e precisa 

dos medicamentos que o paciente utiliza em seu domicílio, incluindo informações sobre 

medicamentos prescritos, não prescritos ou provenientes de terapias alternativas, com seus 

respectivos nomes, doses, posologias, vias de administração, últimas doses administradas, 

alergias e intolerâncias medicamentosas ou interrupções prévias de tratamento por efeitos 

secundários ao uso do medicamento. Esta lista é comparada com as prescrições de 

medicamentos elaboradas na admissão hospitalar, nas consultas ambulatoriais, nas 

transferências entre unidades assistenciais e na alta hospitalar (MORIEL et al., 2008). Se, por 

http://www.elsevier.es/es/revistas/farmacia-hospitalaria-121/conciliacion-medicacion-asumamos-responsabilidad-compartida-13121225-editorial-2008#1dcb2060e847a41f07ee9dab07db7846
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ventura, forem identificadas discrepâncias de medicamentos entre a lista e as prescrições de 

medicamentos elaboradas, o médico prescritor deverá ser comunicado e, se necessário, as 

prescrições deverão ser corrigidas, justificadas e documentadas (MORIEL et al.,2008). 

A conciliação medicamentosa requer duas etapas básicas: a primeira é o acesso aos 

registros médicos de atenção primária e ambulatorial; e a segunda é a entrevista com o 

paciente/cuidador para verificar o tratamento real do paciente (SÁNCHEZ OD et al.;2008).  

Na etapa de conciliação, quando são identificadas discrepâncias entre os 

medicamentos, é realizada a adequação das dosagens prescritas, corrigindo-as juntamente 

com o conciliador médico. A proposta é evitar ou minimizar os erros de transcrição, omissão, 

duplicidade da terapia e interações medicamentosas, intervindo diretamente na assistência 

prestada ao paciente (TEIXEIRA, 2012). 

Para que seja efetuada a implantação da conciliação de medicamentos em uma unidade 

hospitalar, recomenda-se que, inicialmente, seja formada uma equipe multidisciplinar 

composta por médico, enfermeiro e farmacêutico. A equipe multidisciplinar deve contar com 

tempo específico para o desenvolvimento e avaliação da conciliação de medicamentos na 

admissão, transferência e na alta hospitalar, visando assegurar a exatidão e o controle desse 

método (MORIEL et al., 2008). É indispensável que os profissionais apresentem 

conhecimentos, habilidades técnicas e experiências clínicas para aplicação, manejo e 

desenvolvimento da proposta. 

O processo de conciliação de medicamentos tem como objetivos: 

• registrar e analisar os erros encontrados entre a medicação atual do paciente e a 

prescrição; 

• classificar os problemas relacionados aos medicamentos e valorizar a gravidade dos 

mesmos; 

• aumentar a segurança; 

• informar aos pacientes verbalmente e por escrito, individualmente, a respeito do 

tratamento prescrito pelo médico durante a alta hospitalar; 

Para que ocorra sucesso no processo de conciliação medicamentosa, é essencial que o 

trabalho seja em equipe. Processos de admissão, transferência e  alta hospitalar redesenhados, 

incorporando a reconciliação medicamentosa, aconselhamento do paciente, seguimento 

telefônico após a alta e o papel específico de coordenadores de transição. Isso pode resultar na 

identificação e na resolução das discrepâncias de medicamentos, reduzindo a incidência de 

http://www.elsevier.es/es/revistas/farmacia-hospitalaria-121/conciliacion-medicacion-asumamos-responsabilidad-compartida-13121225-editorial-2008#1dcb2060e847a41f07ee9dab07db7846
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eventos adversos a medicamentos evitáveis após a alta, e diminuir o número de readmissões 

hospitalares e a não aderência ao tratamento medicamentoso (TEIXEIRA, 2012). 
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3 OBJETIVO GERAL 

Levantar o estado da arte da avaliação do impacto das intervenções farmacêuticas 

relacionadas à análise das prescrições médicas. 

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Identificar estratégias de intervenção farmacêutica centradas no processo de avaliação da 

prescrição médica; 

• Traçar um panorama do conhecimento acerca do impacto da implementação de 

intervenções farmacêuticas relacionadas à análise de prescrições de medicamentos.  
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4 METODOLOGIA 

Trata-se de uma revisão dirigida da literatura, cuja coleta de dados foi realizada no 

período de dezembro de 2012 e Janeiro 2013, abrangendo todos os estudos publicados 

disponíveis nas bases de dados National Library of Medicine, Estados Unidos (PUBMED), 

Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), 

ScientificEletronic Library Online (SCIELO). Utilizando os seguintes descritores: Intervenção 

Farmacêutica (pharmaceutical intervention), Farmacovigilância (pharmacovigilance), e 

Conciliação Medicamentosa (medication conciliation).  

Assim, foram considerados elegíveis para esta revisão os estudos primários originais, 

redigidos em português, inglês ou espanhol, que após cruzamento dos descritores e 

exploração do material descrevessem a avaliação de intervenções farmacêuticas através da 

análise de prescrição. Foram excluídos do estudo artigos que não abordavam a avaliação das 

intervenções ou não puderam ser recuperados na íntegra para leitura.  

De forma complementar, buscou-se identificar o tema nas monografias do curso de 

residência em farmácia hospitalar da UFF, através do acesso direto aos documentos na 

Biblioteca da Faculdade de Farmácia. 

Para seleção dos artigos realizou-se, primeiramente, a leitura dos resumos das 

publicações selecionadas com o objetivo de refinar a amostra por meio de critérios de 

inclusão e exclusão. Foram incluídos artigos originais publicados entre 1998 a 2012. Por meio 

desse processo, a amostra final foi constituída por cinco artigos. 

A avaliação crítica dos artigos consistiu na leitura do estudo na íntegra e, em seguida, 

na elaboração de quadros sintéticos com os dados coletados com informações de cada 

pesquisa, a saber: autores, período do estudo, número de intervenções, local de estudo, tipo de 

estudo, número de profissionais envolvidos, tipos de intervenção, entre outros.  

Além disto, buscou-se identificar, através da leitura dos artigos selecionados, os 

aspectos relevantes para a análise do estado do conhecimento do impacto destas intervenções 

na qualidade da assistência em saúde.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Identificou-se 948 publicações a partir dos descritores em saúde pré-definidos, sendo 

que após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, foram recuperados na base de dados 

172, excluindo os artigos que não abordavam intervenção. Desses, foram selecionados os que 

o texto completo estava disponível, que foram 82 artigos, para os quais se realizou a leitura 

flutuante. Durante a leitura flutuante, observou-se que a maioria dos artigos se referia a erros 

de medicamentos e eventos adversos sem que fossem feitas intervenções, ou em que foram 

feitos outros tipo de intervenção (envolvendo enfermeiros ou outro profissional que não o 

farmacêutico), e por fim intervenções que não eram quantificadas. Apenas 05 artigos 

efetivamente recuperados para leitura exploratória, os quais fazem referência à intervenção 

farmacêutica em análise de prescrição no ambiente hospitalar. Esses 5 artigos analisados, 

foram poucos para o estudo que é uma revisão bibliográfica, como a autora teve dificuldade 

de encontrar artigos que avaliavam intervenções farmacêuticas através de análise de 

prescrição, buscou-se em monografias da UFF que abordavam o assunto, porém não haviam 

sido publicadas, acrescentando no estudo 5 monografias encontradas que abordavam o 

assunto. Totalizando o presente estudo analisou 10 estudos (sendo 5 artigos publicados e 5 

monografias não publicadas). 
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Figura 1 – Fluxograma da seleção e análise dos artigos recuperados na base de dados: 

PUBMED, LILACS e SCIELO, até fevereiro de 2013. 

 

Publicações encontradas 

inicialmente na busca: 948 

artigos 

N° de artigos encontrados na 

base de dados – PUBMED – 

741 

LILACS – 103 

SCIELO – 104 

 

Publicações excluídas: 776 

Motivo da exclusão:  

Estudos que não abordam 

nenhum tipo de intervenção ou 

sem acesso. 

 

N° de artigos selecionados 

após leitura do resumo: 172 

Publicações excluídas: 90 

Motivo da exclusão: 

Artigos que abordam outro 

tipo de intervenção 

farmacêutica que não a análise 

de prescrição. 

N° de artigos selecionados – 

82 
Publicações excluídas: 77 

Motivo da exclusão: 

Artigos que não 

quantificaram as 

intervenções ou que foram 

feitas por outro profissional 

que não era farmacêutico. 

N° de artigos analisados na 

presente revisão - 05 



31 

 

 

Os artigos analisados foram publicados no período de 2008 a 2012, desses, sete foram 

realizados no Brasil, um na Tailândia, outro na Índia e um na Espanha, como apresentado na 

Tabela 1. Nesses dez artigos, todas as ações resultaram em melhora do regime terapêutico ou 

no uso de medicamentos. 

 

Tabela 1 – Descrição dos artigos analisados no estudo. 

 

Autor Período do estudo 
N° de 

intervenções 
Local do estudo 

N° dos 

estudos 

Tipo de 

estudo 

NUNES 

et al., 2008 

Junho de 2004 a 

Junho de 2005 

(1 ano) 

227 

Instituto 

Ortopédico 

(INTO) no Rio 

de Janeiro 

Estudo 1 

Prospectivo 

SAOKAEW 

et al., 2009 

Fevereiro de 2005 

a Abril de 2005 

(5 semanas) 

127 

Hospital 

Buddhachinaraj 

na Tailândia 

Estudo 2 

Prospectivo 

MIRANDA 

et al., 2011 

Janeiro a 

Dezembro de 

2010 

(1 ano) 

1238 

Hospital 

Israelita Albert 

Einstein UPA 

em São Paulo 

Estudo 3 

Prospectivo 

TORNÉ 

et al., 2011 

Novembro de 

2008 a Abril de 

2009 (6 meses) 

297 

Hospital Nuestra 

Señora del 

Prado na 

Espanha 

Estudo 4 

Prospectivo 

LUCCA 

et al., 2012 

Julho de 2007 a 

Janeiro de 2008 

(7 meses) 

117 

Hospital 

terciário de 

ensino na Índia 

Estudo 5 

Prospectivo 
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Tabela 2 – Resultados das intervenções realizadas dos artigos analisados no estudo. 

 

N° dos 

estudos 

N° de farmac. 

envolvidos no 

estudo 

Recomendações farmacêuticas intervenções 

N° de 

interv. 

aceitas 

Classificação dos medicamentos envolvidos nas 

intervenções 

Impacto 

Econômico 

Estudo 1 

6 farmacêuticos 

residentes 

equipe 

interdisciplinar 

Tempo de tratamento 

Dose incorreta 

Medicamento incorreto 

Forma farmacêutica errada 

Omissão de dose 

Medicamento necessário não prescrito 

 

NR 

Anti-infecciosos– 4,85% (11) 

Órgãos dos Sentidos  - 0,44%(1) 

Preparações hormonais sistêmicas e insulinas – 

5,29% (12) 

Sangue e formas orgânicas do sangue – 20,26%(46) 

Sistema Cardiovascular – 31,72%(72) 

Sistema Geniturinário e Hormônios Sexuais – 2,20(5) 

Sistema Muscular Esquelético – 4,85(11) 

Sistema Nervoso 14,54(33) 

Sistema Respiratório – 2,64%(6) 

Trato alimentar e metabolismo – 6,61%(15) 

Não determinado – 6,61%(15) 

NR 

Estudo 2 

1 farmacêutico 

equipe 

interdisciplinar 

Prescrições incompletas – 33 (25,98%) 

Ajuste de dose renal – 20 (15,75%) 

Interações Medicamentosas – 10 (7,87%) 

Recomendações de cobertura para antibióticos – 10 

(7,87) 

Recomendações de suplementos terapêuticos – 9 

(7,09%) 

Horário, dosagem ou frequência imprópria – 7 (5,51%) 

Monitoramento de Nutrição Enteral/Parenteral Total – 3 

(2,36%) 

Forma de administração – 2 (1,57%) 

Medicamentos contraindicados– 1 (0,79%) 

Unidade de medida errada – 1 (0,79%) 

Outros – 29 (23,2%) 

 

125 

Anti-infecciosos – 51 (40,16%) 

Medicamentos Cardiovasculares – 18 (14,17%) 

Eletrólitos – 15 (11,81%) 

Anticoagulantes – 14 (11,02%) 

Agentes do Sistema Nervoso Central – 6 (4,72%) 

Medicamentos Gastrointestinais – 5 (3,94) 

Agentes Antidiabéticos – 2 (1,57) 

Agentes Antiasmáticos – 2 (1,57) 

Analgésicos – 1 (0,79%) 

Outros – 13 (10,24%) 

2266.05 

USD 
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N° dos 

estudos 

N° de farmac. 

envolvidos no 

estudo 

Recomendações farmacêuticas intervenções 

N° de 

interv. 

aceitas 

Classificação dos medicamentos envolvidos nas 

intervenções 

Impacto 

Econômico 

Estudo 3 

1 Farmacêutico 

Clínico 

Equipe 

interdisciplinar 

Via de administração – 105 (8,48%) 

Frequência – 73 (5,89%) 

Dose – 431 (34,81%) 

Função renal – 14 (1,13%) 

Compatibilidade – 50 (4,03%) 

Diluição – 121 (9,77%) 

Legibilidade – 39 (3,15%) 

Farmacovogilância – 7 (0,56%) 

Reações Adversas a Medicamentos – 7 (0,56%) 

Alergia – 35 (2,82%) 

Tempo de Infusão – 76 (6,13%) 

Indicação – 52 (4,20%) 

Reconciliação – 2 (0,16%) 

Medicamento Via Sonda – 38 (3,06%) 

Aprazamento – 7 (0,56%) 

Protocolo de Anticoagulante – 44 (3,55%) 

Protocolo de Hipoglicemiante -42 (3,39%) 

1143 NR NR 

Estudo 4 NR 

Dose – 50 (16,83%) 

Substituição – 174 (58,58%) 

Via de administração – 34 (11,44%) 

Interações – 25 (8,41%) 

Alergias – 3 (1,01%) 

Outros – 11 (3,70%) 

177 

 

Hipocolesterolemia e Hipotriglicerídeo – 22,40% 

Bloqueadores de Canais de Cálcio – 15% 

Fármacos usados na Hipertrofia Prostática Benigna – 

13,60% 

Antagonista da Angiotensina II – 6,80% 

Inibidores da ECA – 6,10% 

Antiinflamatórios não esteroidais – 4,76% 

Antivaricosos sistêmico e vasoprotetores da via 

sistêmica – 4,08% 

Antiulcerosos – 3,04% 

18.146,39 

EUR 

ou 

24190,94 

USD 
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N° dos 

estudos 

N° de farmac. 

envolvidos no 

estudo 

Recomendações farmacêuticas intervenções 

N° de 

interv. 

aceitas 

Classificação dos medicamentos envolvidos nas 

intervenções 

Impacto 

Econômico 

Estudo 5 
1 Farmacêutico 

Residente 

Indicações não tratadas – 6 (5,12%) 

Medicamentos usados sem indicação – 4 (3,41%) 

Subdose terapêutica – 8 (6,83%) 

Sobredose – 28 (23,93%) 

Reação Adversa a Medicamentos – 10 (8,54%) 

Interação Medicamentosa – 19 (16,23%) 

Seleção de Medicamentos Inadequados – 4 (3,41%) 

Dose alternativa – 4 (3,41%) 

Outros - 30 (25,64%) 

110 

 

Antibióticos – 21 

Agentes Lipídios – 13 

Anti-hipertensivos – 14 

Diuréticos – 10 

Antiarrítmicos – 5 

Antifúngicos – 5 

Agentes inotrópicos – 4 

Antitrombóticos – 3 

Outros - 15 

77260,13 

INR 

ou 

1205,11 

USD 

 

NR – Não Relatado 

USD – Dólar Americano 

EUR – Euro 

INR – Rúpias Indiana 
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De forma complementar, buscou-se identificar as monografias do curso de residência em farmácia hospitalar da UFF que envolveram o 

tema do estudo. Cinco monografias foram localizadas (Tabela 3) 

 

Tabela 3 – Descrição das monografias analisadas nos estudos. 

 

Autor Período do estudo 
N° de 

intervenções 
Local do estudo 

N° dos estudos 
Tipo de estudo 

SANTOS et al., 

2011 

Agosto a 

Dezembro de 

2010 

40 

Instituto Nacional 

do Câncer II 

(INCA II) 

Estudo 6 

Prospectivo 

BRASIL et al., 

2011 

Outubro e 

Dezembro de 

2010 

(30 dias não 

consecutivos) 

270 
Instituto Nacional 

de Cardiologia 

Estudo 7 

Prospectivo 

FERREIRA et 

al., 2012 

Abril de 2011 a 

Janeiro 2012  

(6 meses não 

consecutivos) 

64 
Instituto Nacional 

de Cardiologia 

Estudo 8 

Prospectivo 

MOTA et al., 

2012 

Julho a Outubro 

de 2011 
21 

Instituto 

Ortopédico 

(INTO) no Rio de 

Janeiro 

Estudo 9 

Prospectivo 

ROCHA et al., 

2012 

Abril a Julho de 

2011 
238 

Hospital Federal 

de Bonsucesso 

Estudo 10 
Prospectivo 
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As características das monografias encontram-se sumarizadas na Tabela 4.  

 

Tabela 4 – Resultados das intervenções realizadas das monografias analisadas no estudo. 

 

N° dos 

estudos 

N° de farmac. 

envolvidos no 

estudo 

Recomendações farmacêuticas intervenções 

N° de 

interv. 

aceitas 

Classificação dos medicamentos envolvidos nas 

intervenções 

Impacto 

Econômico 

Estudo 6 
1 Farmacêutico 

Residente 

Alteração de dose – 26 (65%) 

Inclusão de pré-quimioterapia – 14 (35%) 
39 Quimioterápicos - Paclitaxel com Carboplatina NR 

Estudo 7 
1 Farmacêutico-

residente 

 

Posologia – 5 (11,11%) 

Via de administração – 4 (1,48%) 

Interação medicamentosa – 3 (6,67%) 

Indicação – 2 (4,44%) 

Forma farmacêutica – 12 (4,44%) 

Diluente – 4 (8,89%) 

Dose – 7 (15,55) 

Impossibilidade de administração de uma dose prescrita 

– 8(17,78%) 

 utilizando as formas farmacêuticas disponíveis – 8 

(2,96%) 

Dose ou via de administração equivocada – 107 

(47,55%) 

Prescrições incompletas – 60 (26,67%) 

Ambíguas – 52 (23,11%) 

Duplicidade – 6 (2,67%) 

107 

Antídotos – 0,26% 

Anti-infecciosos para uso sistêmico -20,84% 

Antineoplásicos e agentes imunomoduladores – 1,3% 

Antiparasitários – 0,52% 

Órgãos dos sentidos – 0,52% 

Preparações hormonais sistêmicas, exceto hormônios 

sexuais e insulinas – 1,56% 

Sangue e formas orgânicas do sangue – 14,58% 

Sistema cardiovascular – 30,99% 

Sistema músculo esquelético – 0,78% 

Sistema Nervoso – 11,46% 

Não determinado – 0,78% 

NR 
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N° dos 

estudos 

N° de farmac. 

envolvidos no 

estudo 

Recomendações farmacêuticas intervenções 

N° de 

interv. 

aceitas 

Classificação dos medicamentos envolvidos nas 

intervenções 

Impacto 

Econômico 

 

Estudo 8 

4 Residentes e 1 

Estagiária 

Resolução de problemas relacionados com 

medicamentos – 53,12% 

Prevenção de uma situação de risco – 20,31% 

Realização de uma indicação, sugestão e/ou orientação 

ativa – 18,75% 

Realização de uma indicação, sugestão e/ou orientação 

passiva – 7,82% 

55 NR NR 

Estudo 9 

1 Farmacêutica e 

1Farmacêutico 

Residente 

Suspensão do medicamento – 7 (33,33%) 

Substituição do medicamento – 4 (19,04%) 

Início de um novo medicamento – 5 (23,80%) 

Correção da prescrição informatizada – 1 (4,76%) 

Alteração do horário de administração – 1 (4,76%) 

Alteração da via de administração – 1 (4,76%) 

Alteração da dose do medicamento – 2 (9,52%) 

 

19 

Antibióticos de uso sistêmico – 15,4% 

Analgésicos – 11,6% 

Medicamentos antitrombóticos – 8,0% 

Medicamentos para acidez gástrica – 6,1% 

Psicolépticos – 5,7% 

Terapêutica cardíaca – 5,1% 

Agentes antiespasmódicos, anticolinérgicos e 

propulsivos – 4,9% 

Substitutos do sangue e soluções de perfusão – 4,9% 

Laxativos – 4,0% 

Diuréticos – 3,8% 

Corticosteróides para uso sistêmico – 3,8% 

Outros – 26,8% 

 

NR 
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N° dos 

estudos 

N° de farmac. 

envolvidos no 

estudo 

Recomendações farmacêuticas intervenções 

N° de 

interv. 

aceitas 

Classificação dos medicamentos envolvidos nas 

intervenções 

Impacto 

Econômico 

Estudo 10 
3 Farmacêuticos- 

residentes 

Dose/ posologia – 27 (11,34%) 

Substituto terapêutico – 130 (62%) 

Via de administração/ forma farmacêutica – 22 (9,24%) 

Orientações de preparo/ administração – 46 (19,32%) 

Suspensão do tratamento – 13 (5,46%) 

178 

Sangue e sistema hematológico – 40% 

Sistema cardiovascular – 20,6% 

Anti-infecciosos de uso sistêmico – 15,5% 

Trato alimentar e metabolismo – 11,3% 

Preparações hormonais – 3% 

Antineoplásicos e imunomoduladores – 2,1% 

Sistema músculo esquelético – 2,1% 

Produtos antiparasitários, inseticidas e repelentes – 

1,6% 

Sistema Respiratório – 1,3% 

Outros – 2,5%  

NR 

NR – Não Relatado 
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5.1 ESTRATÉGIAS DE INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS 

As estratégias utilizadas pelos autores para realizar as intervenções através de análise 

de prescrições ocorreram de várias maneiras as principais foram, SANTOS et al.(2011) e 

BRASIL et al.(2011) analisaram somente através de análise de prescrição enviadas a 

farmácia, criando um formulário para a coleta dos erros encontrados. Outros como o artigo de 

MIRANDA et al. (2011), FERREIRA et al.(2012) e ROCHA et al.(2012), que analisaram as 

prescrições juntamente com a equipe interdisciplinar, em participações de rounds ou reuniões 

de discussão dos casos clínicos.Mostrou que o farmacêutico inserido à equipe interdisciplinar 

possibilitou, assim como em outros estudos, ao mesmo observar todo o processo, permitiu 

maior detecção de erros e intervenções, permanecendo mais tempo na clínica e intervindo no 

momento em que ocorria o erro. Enquanto que NUNES et al.(2008) em seu estudo realizaram 

uma entrevista farmacêutica utilizando o método Dáder (MACHUCA et. al., 2005), através 

dessa entrevista, os farmacêuticos verificaram quais medicamentos eram utilizados pelos 

pacientes,  e coletaram os dados através de um formulário, que eram anexados ao prontuário 

do paciente, após analisou também a prescrição do paciente junto à equipe interdisciplinar. 

Essas foram as principais estratégias utilizadas nos estudos analisados. 

 

5.2 TIPO DE INTERVENÇÕES AVALIADAS NOS ESTUDOS 

A tabela 2 e 4 mostra a intervenção ocorrida em cada estudo analisado, com isso pôde 

verificar que cada estudo abordou um tipo de intervenção e uma quantidade de intervenções 

diferentes, mostrando que existem diferentes maneiras de intervir em um erro. 

Segundo SOAKAEW et.al. (2009), em seu estudo as maiores intervenções ocorreram 

com prescrições incompletas 25,98% das intervenções, chegando muito próximo das 

intervenções feitas por BRASIL et al.(2011), com 26,67%, a falta de informação necessária na 

prescrição ainda é um grande problema de intervenção, podendo levar a erros. 

Outra intervenção, que também demonstrou resultados bastante significativos 

comparados a outros estudos foi a de substituição terapêutica, em que o estudo de TORNÉ et 

al. (2011), detectou 58,58% das intervenções realizadas. O estudo de ROCHA et al.(2012), 

também demonstrou resultados bem semelhantes com 54,62% das intervenção. ROCHA et 

al.(2012), relatou em seu estudo que essa alta intervenção referente ao substituto terapêutico 

ocorreu devido ao desabastecimento de alguns medicamento na farmácia por atraso no 

processo de compras, ou demanda sazonal. Já o artigo de TORNÉ et al. (2011), não relatou 

em seu estudo o motivo desse alto número de intervenção. 
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No artigo de SANTOS et al.(2011), o maior número de intervenções ocorreu com a 

alteração de dose com 65% das intervenções realizadas. Neste estudo a falta de atualização do 

valor de creatinina sérica entre prescrições do mesmo paciente, foi relatado pelo autor como o 

motivo mais encontrado para intervenções farmacêuticas de alteração de dose. Nenhum outro 

artigo detectou um número alto de alteração por dose, no artigo de MIRANDA et al. (2011), 

foi detectado 34,81%, e TORNÉ et al. (2011), relatou 16,83% de intervenção por dose. 

 

5.3 MEDICAMENTOS ENVOLVIDOS NAS INTERVENÇÕES FARMACÊUTICAS DOS ESTUDOS 

ANALISADOS 

A tabela 2 e 4 mostram que alguns estudos utilizaram e outros não, a classificação de 

acordo com Anatomical Therapeutic Chemical Code (ATC), mostrando que em muitos 

estudos analisados não foram utilizadas classificações padronizadas. O presente estudo 

demonstrou que nos estudos SOAKAEW et.al. (2009), LUCCA et al. (2012), BRASIL et 

al.(2011) e MOTA et al.(2012), prevaleceram os medicamentos Anti-infecciosos de Uso 

Sistêmico com o maior número de medicamentos envolvidos nas intervenções ocorridas. 

Sendo que os estudos SOAKAEW et.al. (2009), e BRASIL et al.(2011), mostraram que os 

medicamentos Anti-infecciosos de Uso Sistêmico e os medicamentos do Sistema 

Cardiovascular representaram juntos 54,33% e 51,83%, ou seja metade das intervenções 

realizadas em seu estudo foram por essas classes de medicamentos. Na maior parte dos artigos 

os medicamentos do Sistema Cardiovascular quando não eram o de maior prevalência 

mantiveram entre os três mais prescritos, assim como os Antibióticos de Uso Sistêmico. O 

presente estudo demonstrou que é preocupante e entra em contradição com os esforços acerca 

do uso seguro e racional de antibióticos já que se trata de erros que poderiam ser evitáveis. E 

quanto à prevalência dos medicamentos cardiovasculares, mostra que esses medicamentos 

devem ser usados com cautela, em virtude da maioria dos medicamentos desta classe ser de 

uso contínuo no tratamento da hipertensão, e por serem medicamentos usados por muitos 

pacientes, principalmente aqueles que apresentavam muitas co-morbidades. 

 

5.4 DESCRIÇÃO DA ACEITAÇÃO DAS INTERVENÇÕES FARMACÊUTICA REALIZADAS 

As intervenções realizadas e aceitas pelo médico nos estudos analisados constatou que 

os artigos que tiveram maior aceitabilidade pelo médico foram, de acordo com a tabela 2 e 4, 

SOAKAEW et.al. (2009) com 98% das intervenções aceitas, SANTOS et al.(2011) com 97% 

das intervenções aceitas, e LUCCA et al. (2012) com 94% das intervenções aceitas, os outros 
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estudos não obtiveram tanto sucesso como estes.O motivo da alta aceitabilidade das 

intervenções pode ter ocorrido por: no estudo de SOAKAEW et.al. (2009), as intervenções 

foram feitas em UTIs, e o farmacêutico permanecia no setor das 8 às 17 horas, cinco vezes 

por semana, mantendo contato com os médicos quando necessário, isso pode ter sido o 

motivo das 98% de intervenções aceitas. No estudo de SANTOS et al.(2011), foram 

analisadas prescrições de pacientes que utilizavam o esquema paclitaxel e carboplatina, ao 

encontrar algum erro o médico era contactado, e somente depois da intervenção realizada, se 

seguia ao preparo e administração dos medicamentos, o alto número de intervenções aceitas 

pode ter sido devido ao fato dos 65% das intervenções está relacionada a dose (desses 50% foi 

por falta de atualização do valor de creatinina sérica) e os outros 35% a inclusão de pré-

quimioterapia, a forma como o farmacêutico propôs ao médico as soluções do erro 

encontrado, pode ter contribuído para a alta porcentagem de aceitação nesse estudo.  

Enquanto que o estudo de LUCCA et al. (2012), mostrou que as intervenções foram feitas em 

três UTIs, analisando um total de 805 pacientes, o fato do estudo ter sido realizado em um 

hospital universitário, o grau de interação entre os profissionais, os profissionais mais 

dispostos a ouvir sugestões, pode ter levado a aceitação das intervenções em 94% que é um 

número embora menor, mas também bastante significativo. 
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Figura 2 – Número de intervenções realizadas e aceitas em cada estudo analisado. 
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5.5 IMPACTO ECONÔMICO DAS INTERVENÇÕES ANALISADAS 

Diante do que foi demonstrado na Tabela 2, três estudos analisaram o impacto 

econômico que levaram as intervenções realizadas em seus estudos. TORNÉ et al. (2011), 

mostrou em seu estudo que das 177 intervenções aceitas gerou uma economia total de 

24190,94 USD. O estudo de SOAKAEW et.al. (2009), a economia de custo total foi de 

2266.05 USD das 125 intervenções aceitas, e o estudo de LUCCA et al. (2012), as 110 

intervenções aceitas gerou uma economia total de custo de 1205,11 USD. O estudo de 

TORNÉ et al. (2011) não informou o motivo que levou o alto custo das intervenções, mas 

comparadas aos outros estudos, os dados mostraram que 58,58% das intervenções ocorridas 

foi por substituição, isso pode ter levado a alta economia de custo. Enquanto que em outros 

estudos embora tenha ocorrido uma economia, não foi tão significativa quanto a de TORNÉ et 

al. (2011) mostrada nas intervenções. Esses dados demonstraram que a participação do 

farmacêutico na equipe interdisciplinar em uma unidade de terapia intensiva reduziu o 

número erros que poderiam levar a eventos adversos, mostrando o custo subsequente desses 

eventos, e que um simples programa de intervenção farmacêutica e vigilância por parte dos 

profissionais pode poupar dinheiro e promover uma adequada utilização dos medicamentos. 
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6 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

O estudo apresentou muitas limitações para o seu melhor desenvolvimento. A 

principal delas está relacionada ao número pequeno de artigos encontrado, não permitindo 

demonstrar a real dimensão da ocorrência das intervenções realizadas. Muitos artigos se 

encontravam em sites bloqueados, em alguns houve uma tentativa de contato com o autor por 

e-mail, mas sem sucesso. Por isso, o motivo de ter sido acrescentado as monografias como 

uma busca a parte. Outra dificuldade a ser relatada se deve a dificuldade de comparações 

entre os resultados dos estudos analisados, pois cada estudo avalia um tipo de intervenção, 

não existe na literatura um padrão de intervenção farmacêutica através de análise de 

prescrição, podendo ser avaliado de várias maneiras, depende do tempo de estudo, da 

disponibilidade da equipe em efetuar a intervenção, da experiência do profissional, enfim de 

muitos fatores, por isso a dificuldade em conseguir compará-los. 
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7 CONCLUSÃO 

Apesar das limitações do estudo, os resultados sugerem que muitos erros são 

preveníveis. Esta prevenção mostra o valor do farmacêutico clínico em uma unidade 

hospitalar, exercendo seu papel na equipe interdisciplinar, favorecendo a prática da terapia 

segura e racional, prevenindo erros e reações adversas a medicamentos, reduzindo a 

morbidade e mortalidade. O estudo mostrou que quando o farmacêutico assume a 

responsabilidade na farmacoterapia junto a equipe interdisciplinar, ocorrem reduções 

significativas nas intervenções farmacêuticas e no tempo de permanência no hospital, levando 

a uma melhoria da qualidade assistencial. 

No entanto para que as intervenções sejam efetivas o estudo deve obter resultados 

positivos melhorando a prescrição, diminuindo os erros, controlando a possibilidade de 

reações adversas, reduzindo o tempo de permanência do paciente no ambiente hospitalar, e 

reduzindo o custo, como foi mostrado nos estudos analisados. A relação contínua entre 

farmacêutico e paciente é fundamental para que o serviço de intervenção farmacêutica seja 

realizado de maneira ética e legal. O benefício do farmacêutico clínico envolvido no cuidado 

do paciente foi observado nos estudos devido ao número de intervenções aceitas, 

proporcionando um incremento sobre a qualidade do tratamento do paciente e garantindo 

segurança na terapia medicamentosa.  
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