
A farmácia clínica brasileira está em processo de 
evolução e conquista do seu espaço à medida que os 
hospitais melhoram a qualidade do serviço prestado ao 
paciente.1 A atuação do farmacêutico junto a uma 
equipe multiprofissional é uma opção mais avançada 
para o pleno exercício da profissão farmacêutica e tem 
como objetivo aprimorar os conceitos de segurança e 
melhor utilização da farmacoterapia.2 As intervenções 
farmacêuticas podem atuar diminuindo a alta 
incidência de erros de medicação, de reações adversas 
a medicamentos, interações medicamentosas, 
possibilitando o aumento da segurança e da qualidade 
da atenção ao paciente, redução de custos e aumento 
da eficiência hospitalar.3
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Avaliar as intervenções farmacêuticas realizadas 
durante os rounds multidisciplinares.

Os rounds multidisciplinares realizados no ano de 2017 
nas unidades de Medicina Interna e de AVC no Hospital 
Nossa Senhora da Conceição – RS tiveram a 
participação de enfermeiros, médicos residentes e 
seus preceptores, fisioterapeutas, assistentes sociais, 
nutricionistas e farmacêuticos (figura 1). As prescrições 
disponíveis no prontuário eletrônico do paciente foram 
avaliadas por uma farmacêutica com auxílio de 
estagiários curriculares de farmácia quanto à: 
apresentação, dose, frequência, via e interações 
medicamentosas. Durante os rounds, foram feitas as 
intervenções farmacêuticas de acordo com a avaliação 
das prescrições.

Junto à equipe de assistência ao paciente, ocorreram 
485 intervenções farmacêuticas, tratando de diversas 
situações, como: 

Mais de 20% das prescrições tiveram alguma 
intervenção farmacêutica realizada. Após discussão 
com a equipe de assistência ao paciente, foram feitas 
orientações no leito e evolução no prontuário 
eletrônico do paciente. A orientação no leito mais 
comum foi para o paciente com previsão de alta com 
anticoagulante  (figura 2).
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PARTICIPAÇÃO FARMACÊUTICA NOS ROUNDS 
MULTIDISCIPLINARES EM UM HOSPITAL TERCIÁRIO 
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Foram realizadas 2334 avaliações farmacêuticas das 
prescrições dos rounds multidisciplinares para 
posterior discussão da situação clínica dos pacientes 
internados. 

Este trabalho mostra a importância da participação do 
farmacêutico na equipe de assistência ao paciente, 
tornando mais racional o uso dos medicamentos e 
proporcionando maior segurança para o paciente.

Figura 1. Round multidisciplinar

Figura 2. Orientações no leito


