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INTRODUÇÃO

RESULTADOS

Na busca por garantir a segurança dos
pacientes muitas ações são voltadas para
prevenir e reduzir riscos assistenciais em todos
os níveis de atenção à saúde no Brasil. O
Serviço de Farmácia Clínica apresenta-se como
ferramenta essencial para a efetivação ao que
tange a segurança dos pacientes a partir do
desenvolvimento da farmácia hospitalar, a
compor uma das práticas de atividades clínicas
para o manejo da identificação de erros
associados a medicamentos. Demonstra-se
fundamental para avaliação, identificação e
monitoramento
de
possíveis
não
conformidades nas prescrições e possibilita
intervenções mediadas pelo profissional
farmacêutico para a garantia do uso correto e
seguro de medicamentos.

17.489
PRESCRIÇÕES
LIBERADAS

7.003
PRESCRIÇÕES
AVALIADAS

1.199
COM UMA OU
MAIS
INTERVENÇÕES

2.585
TOTAL DE
INTERVENÇÕES

CONCLUSÃO
OBJETIVOS

Apresentar as intervenções farmacêuticas
mais frequentes para evitar erros de
medicação, identificadas através da avaliação
das prescrições de um setor de internação
hospitalar pelo Serviço de Farmácia Clínica.

MÉTODO

Trata-se de um estudo retrospectivo,
quantitativo, realizado no período de abril de
2017 à abril de 2018, primeiro ano de vigência
do Serviço de Farmácia Clínica, em um hospital
de médio porte do interior do Rio Grande do
Sul. O estudo foi realizado com as prescrições
médicas de um setor de internação da
instituição que conta com 35 leitos, escolhido
por se tratar de uma unidade com
atendimento clínico, 100% pelo Sistema Único
de Saúde e com a presença de médicos do
programa de residência em clínica médica do
hospital.

Observou-se da amostra utilizada neste
trabalho, que a participação do profissional
farmacêutico é imprescindível na assistência
segura ao paciente. Visto que além das
intervenções
citadas
nos
resultados
contribui-se para uma elaboração de
prescrições mais seguras, com objetivo de
diminuir erros relacionados a medicamentos e
prevenção de incidentes associados. O Serviço
de Farmácia Clínica também corrobora com a
otimização de recursos financeiros dentro das
instituições hospitalares, públicas e privadas,
pois os medicamentos representam uma
parcela considerável dos gastos nestes
estabelecimentos.
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS
BRASIL, Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº 36, de 25 de julho de 2013.
JACOBSEN, Thiely Fernandes Jacobsen; MUSSI, Miriam Moreira; SILVEIRA,
Marysabel Pinto Telis Silveira. Análise de erros de prescrição em um hospital da
região sul do Brasil.
VIEIRA. Fabiola Sulpino. Evolução do gasto com medicamentos do sistema único de
saúde

no

período

de

2010

a

2016.

Disponível:

<http://repositorio.ipea.gov.br/bitstream/11058/8250/1/TD_2356.pdf>.
em: 25.05.2018.

Acesso

