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INTRODUÇÃO
O farmacêutico clínico trabalha promovendo a
saúde, prevenindo e monitorando eventos adversos,
intervindo e contribuindo na prescrição de
medicamentos para a obtenção de resultados clínicos
positivos.
A implantação de um Serviço de Farmácia Clínica
possibilita o aumento da segurança e da qualidade da
atenção ao paciente, redução de custos e aumento da
eficiência hospitalar

OBJETIVOS

Descrever os resultados iniciais de um serviço de
farmácia clínica implantado em um hospital do sertão
do Ceará como barreira para a segurança do paciente.
MÉTODO

 Trata- se de um estudo descritivo, quantitativo e
retrospectivo realizado no Hospital Regional do
Sertão Central (HRSC) em Quixeramobim/Ceará.
 Os dados analisados foram de janeiro a maio/2018
do Serviço de Farmácia Clínica. As clínicas com a
atuação do farmacêutico no período do estudo
foram: Unidade de Terapia Intensiva, Clínica Médica,
Clínica Cirúrgica, Clínica de Acidente Vascular
Cerebral Subagudo e Unidade de Cuidados
Especiais. As atividades foram realizadas por
farmacêuticos clínicos divididos no período diurno e
noturnos para 92 leitos.
 As variáveis analisadas foram: taxa de prescrições
analisadas pelo farmacêutico clínico; taxa de
conciliações medicamentosas realizada em até 48
horas após admissão do paciente no hospital;
número de acompanhamentos farmacoterapêuticos
e taxa de orientações farmacêuticas na alta
hospitalar.
 Os dados foram tabulados em planilha do Google
Drive e foram gerados os indicadores que são
monitorados diariamente pelo farmacêutico clínico
responsável pela unidade e é discutido
mensalmente com a gerente de farmácia do
hospital para elaboração dos planos de melhoria. Os
dados foram descritos na forma de frequência.

RESULTADOS
 No período avaliado, a taxa de conciliação
medicamentosa realizada pelo farmacêutico clínico
foi 100%, ou seja, todos os pacientes internados no
referido hospital tiveram seus medicamentos
utilizados em domicílio avaliados quanto a
necessidade de continuar o tratamento durante a
internação em até 48 horas após admissão.
 Foram analisadas 99,78% das prescrições atendidas
pela farmácia e as oportunidade de otimização
identificadas, na farmacoterapia, foram realizadas
recomendações junto a equipe multiprofissional.
O
número
de
acompanhamento
farmacoterapêuticos foram 133, nesses o
farmacêutico analisou exames laboratoriais, validou
as prescrições, elaborou um plano de cuidados e
realizou o registro no prontuário do paciente.
 O farmacêutico clínico realizou orientação de alta
de 99,85% dos pacientes que tiveram sinalização de
alta com uso de medicamento.

CONCLUSÃO
Os resultados iniciais do serviço de farmácia clínica
implantado, no HRSC, tornou possível a atuação do
farmacêutico junto aos pacientes e integrado a uma
equipe multiprofissional. Além disso, a equipe foi
capaz de realizar atividades que aumentaram a
qualidade da
segurança e da utilização da
farmacoterapia.
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