
Os erros de medicação constituem um grave problema
de saúde pública. No âmbito da segurança do paciente
estes erros refletem o declínio da qualidade da
assistência prestada ao paciente, bem como
contribuem para o aumento dos gastos em saúde.
Dentre os erros de medicação destaca-se o erro de
prescrição. A Farmácia Clínica constitui uma
importante ferramenta para prevenção destes erros
através da análise de prescrições médicas no ambiente
hospitalar.
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Descrever o serviço de análise de prescrições como
ferramenta de promoção da segurança do paciente no
uso de medicamentos em um Hospital Universitário de
Minas Gerais.

*Sem Intervenção Clínica Farmacêutica: falta de
preenchimento de laudos de medicamentos especiais
e/ou de alto custo e requisições de antimicrobianos,
falta de medicamento em estoque ou prescrição de
medicamento não padronizado na instituição sem
indicação de substituição disponível.
**Com Intervenção Clínica Farmacêutica: são
classificadas quanto à dose, intervalo e via de
administração, forma farmacêutica mais adequada
disponível, medicamento inapropriado/desnecessário,
necessidade de medicamento adicional, alternativa
terapêutica mais adequada disponível, interações
medicamentosas potenciais, diluição e/ou taxa de
infusão inadequadas e relacionadas à estabilidade
físico-química.

Observa-se uma aceitabilidade crescente das
intervenções feitas junto aos prescritores, uma vez que
a consolidação do serviço gera confiabilidade da classe
médica através do entendimento de que o
farmacêutico clínico deve somar para a qualidade da
assistência e segurança do paciente. Como fragilidade
do sistema implantado cita-se à alta rotatividade da
equipe médica, composta em sua maioria por
residentes, sendo necessário um trabalho contínuo de
conscientização em relação ao papel da Farmácia
Clínica.

A atuação do farmacêutico clínico na análise de
prescrições constitui uma importante ferramenta para
prevenção de erros de medicação, contribuindo para o
cumprimento de metas do Terceiro Desafio Global de
Segurança do Paciente proposto pela Organização
Mundial da Saúde. À medida que a Farmácia Clínica
torna-se uma realidade cada vez mais consolidada no
âmbito hospitalar, espera-se que menos Intervenções
Clínicas sejam necessárias como resultado da
participação ativa do farmacêutico no processo de
cuidado.
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