
A farmácia clínica engloba as atividades executadas,
pelos farmacêuticos, direcionadas ao paciente e a
equipe multidisciplinar, visando assegurar o uso
racional de medicamentos, contribuindo assim com a
segurança do paciente e efetividade terapêutica. Os
erros relacionados aos medicamentos atingem cerca
de 1,3 milhão de pacientes por ano. Durante a
hospitalização, o paciente é submetido a mais de 1
erro de medicação por dia. O farmacêutico clínico atua
na prevenção de eventos adversos, contribuindo para
o cuidado do paciente, através de recomendações e
intervenções, podendo reduzir as taxas de
mortalidade, custos e tempo de internação.
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Demonstrar o desenvolvimento do serviço de farmácia
clínica em um hospital de reabilitação desde a sua
implantação até o momento, a fim de reduzir os
eventos adversos relacionados aos medicamentos e
consequentemente reduzir custos e prolongamento da
internação.

Estudo prospectivo realizado no Centro Estadual de
Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo
(CRER), na cidade de Goiânia, em Goiás, que conta
com 136 leitos de internação e 20 leitos de unidade
de terapia intensiva (UTI) adulto, no período entre
2015 a maio de 2018. O serviço de farmácia clínica
iniciou no segundo semestre de 2014 com a
contratação de 3 farmacêuticos para atender os
padrões de qualidade exigidos pela Organização
Nacional de Acreditação (ONA). A estruturação do
serviço iniciou mediante um estudo de implantação e
desenvolvimento de manuais, protocolos e
procedimentos operacionais padrão (POPs). Foram
avaliados a quantidade de profissionais, as evoluções
e intervenções farmacêuticas com seus respectivos
tipos: interação medicamentosa, incompatibilidade,
via de administração, dosagem, posologia,
tratamento com antimicrobiano, monitorização da
profilaxia para TEV, frequência, orientação à equipe,
reconciliação medicamentosa, orientação pré e pós
alta, duplicidade terapêutica, estabilidade, entre
outros. Os dados coletados foram obtidos a partir de
intervenções realizadas após a análise clínica das
prescrições médicas e os mesmos foram alimentados
diariamente em planilhas.

Houve um aumento significativo nas evoluções
farmacêuticas desde o ano de 2015 até maio de 2018,
sendo 2386 em 2015, 5631 em 2016, 8088 em 2017 e
4520 nos cinco primeiros meses de 2018. Em relação
às intervenções farmacêuticas realizadas teve um
aumento quantitativo de 827 em 2015 para 2422 em
2017. Visando um potencial de crescimento, ocorreu
um aumento no quadro de farmacêuticos clínicos,
passando de 3 para 5 colaboradores em 2018, dessa
forma alcançando nos cinco primeiros meses do ano
citado 1170 intervenções.

Através da análise clínica das prescrições e
intervenções do farmacêutico clínico, observou-se a
importância deste profissional no âmbito hospitalar
devido ao crescimento significativo do serviço,
contribuindo assim para a segurança do paciente e
redução de custos para a instituição.
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