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RESUMO 

A evolução da farmácia hospitalar no Brasil começou na década de 50, tendo suas ações 
contidas nas Santas Casas de Misericórdia e no Hospital das Clínicas da Universidade de São 
Paulo. Diante da explosão de novas formulações cuja eficácia e reações adversas eram pouco 
conhecidas, o farmacêutico hospitalar passa a ser indagado sobre as características dessas 
novas drogas. Atualmente a farmácia hospitalar é definida como uma unidade clínica, 
administrativa e econômica, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do 
hospital e integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência 
ao paciente. Através de uma revisão bibliográfica este trabalho buscou avaliar o impacto 
farmacoeconômico das intervenções farmacêuticas clínicas. Foram realizadas buscas em 
vários sites de banco de dados utilizando palavras chaves, somente foram aceitos artigos 
compreendidos entre 1994 a 2014. O acompanhamento terapêutico é parte integrante da 
farmácia clínica e é realizado através da avaliação da posologia, das interações 
medicamento/fármaco, medicamento/alimento ou medicamento/comorbidade, da indicação 
terapêutica, das vias de administração e dos efeitos colaterais. A farmacoeconomia agrega os 
conceitos de eficácia, segurança e qualidade em várias atividades pertinentes a assistência à 
saúde provendo medidas econômicas. De acordo com os dados encontrados a partir desta 
revisão bibliográfica pode-se concluir que, as intervenções farmacêuticas clínicas possuem 
ótimo custo-benefício por produzem diminuição de custos com medicamentos, tempo de 
internação, custos com novas consultas médicas e ainda satisfatório custo-efetividade e custo-
utilidade, diminuindo as reações adversas, melhorando a qualidade e aumentando a 
expectativa de vida dos pacientes. 
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ABSTRACT 

The development of hospital pharmacy in Brazil began in the 50s, with shares contained in 
the Holy Houses of Mercy and at the Hospital of the University of São Paulo. Given the 
explosion of new formulations whose efficacy and adverse reactions were little known, the 
hospital pharmacist shall be asked about the properties of these new drugs. Currently the 
hospital pharmacy is defined as a clinical, administrative and economic unit, run by 
pharmacist, hierarchically linked to the direction of the hospital and functionally integrated 
with other administrative units and patient care. Through a literature review this work was to 
evaluate the pharmacoeconomic impact of clinical pharmaceutical interventions. Searches 
were carried out in several database sites using key words, were only accepted articles ranging 
from 1994 to 2014. The therapeutic monitoring is an integral part of clinical pharmacy and is 
performed by assessing the dosage, interactions, drug / drug, drug / food or medicine / 
comorbidity, therapeutic indication, routes of administration and side effects. 
Pharmacoeconomics aggregates the effectiveness of concepts, safety and quality in various 
activities pertaining to health care, providing economic measures. According to the findings 
from this literature review can be concluded that the clinical pharmaceutical interventions 



have great value for money by producing decrease in drug costs, length of stay, cost of new 
medical consultations and still satisfactory cost-effectiveness and utility cost, reducing 
adverse reactions, improving the quality and increasing the life expectancy of patients. 
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1. INTRODUÇÃO 

A produção de medicamentos no século XIX e inícios do século XX era quase 

exclusividade das farmácias hospitalares. Sendo o farmacêutico responsável por todos os 

ciclos relacionados ao medicamento. Porém com o avanço das indústrias farmacêuticas, a 

recusa dos médicos em prescrever formulações, a praticidade e o baixo custo das medicações 

industrializadas, a produção artesanal foi aniquilada.  Com isso a farmácia hospitalar se 

descaracterizou, passando a ser meramente um dispensário de medicamentos industrializados 

(FINATTO, et al., 2012). 

A evolução da farmácia hospitalar no Brasil começou na década de 50, tendo suas ações 

contidas nas Santas Casas de Misericórdia e no Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo. Diante da falta de informações a respeito do tema, em 1973 o Professor José Sylvio 

Cimino (diretor do Serviço de Farmácia do Hospital das Clínicas da Universidade de São 

Paulo) publicou o livro “Iniciação à Farmácia Hospitalar”, primeira obra científica da área no 

Brasil (BRASIL, 1994).  

Em 1975 a disciplina de farmácia hospitalar é incluída no curso superior de farmácia 

pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). A exemplo da UFMG a Universidade 

Federal do Rio de Janeiro é a primeira a apresentar a pós-graduação em farmácia hospitalar, 

lato sensu e stricto sensu (DANTAS, 2011).  

Diante da explosão de novas formulações cuja eficácia e reações adversas eram pouco 

conhecidas, o farmacêutico hospitalar passa a ser indagado sobre as características dessas 

novas drogas. Como consequência de seu bom desempenho é incluído pelo Ministério da 

Saúde na equipe multiprofissional que configura a comissão de controle de infecções 

hospitalares. Ainda em detrimento de muitos esforços, na década de 90 foi criada a Resolução 

208 do Conselho Federal de Farmácia que definiu, atribuiu, reconheceu e normatizou a 

farmácia hospitalar no Brasil. Sete anos depois esta resolução foi reavaliada e modificada 

originando a Resolução 300 (ANTUNES, 2008).  

Cipriano, em 2009, relata a importância da criação da Sociedade Brasileira de Farmácia 

Hospitalar (SBRAFH), no ano de 1995, para o dinamismo da profissão e o progresso da 



produção técnico-científica nas áreas de assistência farmacêutica hospitalar. Dois anos após 

sua criação, a SBRAFH padroniza a prática da farmácia hospitalar publicando “Padrões 

Mínimos para a Farmácia Hospitalar”, no I congresso de Farmácia Hospitalar em São Paulo.  

Atualmente a farmácia hospitalar é definida como uma unidade clínica, administrativa e 

econômica, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e 

integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao 

paciente. Significando que suas atividades vão além de seus limites físicos, ampliando-as ao 

paciente e suas necessidades, utilizando como instrumento o medicamento (SBRAFH, 2007). 

Assim a farmácia assume um perfil clínico assistencial no ambiente hospitalar, 

permitindo a agregação da assistência farmacêutica que se conceitua como um aglomerado de 

ações realizadas pelo farmacêutico e outros profissionais de saúde, direcionadas à promoção, 

proteção e recuperação da saúde, nos âmbitos individuais e coletivos, tendo o medicamento 

como insumo essencial e visando seu acesso e uso racional. Nesse aglomerado estão: a 

pesquisa, desenvolvimento e produção de medicamentos e insumos, assim como sua seleção, 

programação, aquisição, distribuição, dispensação, garantia da qualidade dos produtos e 

serviços, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na expectativa de resultados 

concretos e de melhor qualidade de vida para população (BRASIL, 2004).  

Através da assistência farmacêutica outras ramificações foram sendo adotadas com 

intuito de melhorar a terapêutica e a qualidade de vida do paciente. Entre elas estão: atenção 

farmacêutica, farmácia clínica, intervenções farmacêuticas, farmacoeconomia entre outras. E 

todas, visão o uso racional de medicamentos que nada mais é do que a administração do 

medicamento adequado à necessidade clínica do paciente, na dose e posologia corretas, por 

tempo adequado e a custos menores para si e para a sociedade como um todo (COSTA, et al., 

2013).  

Este trabalho obteve como objetivo avaliar o impacto farmacoeconômico das 

intervenções clínicas realizadas por farmacêuticos em clínicas, hospitais e pronto atendimento 

através de uma revisão bibliográfica.  

2. METODOLOGIA  

Para selecionar os artigos foram utilizados os banco de dados: Scielo.br, banco de dados 

de teses e dissertações CAPES, Medline, Pubmed, portal periódicos CAPES e artigos 

científicos no Google, onde utilizou-se as palavras de busca isoladas: Farmácia, PRM, 

Farmacoeconomia, Hospital, Clínica, Intervenção, Acreditação, Assistência e busca 



combinada de 2 ou três palavras Farmácia – Hospitalar, Farmácia hospitalar – 

Assistência, Assistência farmacêutica – Clínica, Atenção Farmacêutica – Hospitalar, 

Problemas Relacionados – Medicamentos, Farmácia – Clínica, Intervenção 

Farmacêutica – Clínica, Economia – Saúde, Intervenção Farmacêutica – 

Farmacoeconomia, Custo-benefício – Intervenção. Os trabalhos que não agrupavam as três 

palavras foram excluídos, assim como, os que não se enquadravam nos anos pré-selecionados 

de 1994 a 2014. O critério de exclusão também se aplica para os artigos que após leitura que 

não se referiam ao objetivo principal da presente pesquisa. No total foram recrutados 40 

trabalhos, dentre eles 5 em espanhol e 35 em português. 

3. DESENVOLVIMENTO 

3.1. Atenção Farmacêutica 

Entre as ações realizadas na assistência farmacêutica está a atenção farmacêutica que 

consiste na “interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia 

racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da 

qualidade de vida” (OPAS, 2002, p.17). Atenção farmacêutica baseia-se em um vínculo entre 

farmacêutico e paciente, na qual se estabelecem as obrigações e responsabilidades para ambas 

as partes. Nesta modalidade da assistência o profissional se compromete pela necessidade, 

segurança e efetividade da farmacoterapia do paciente. No entanto tal comprometimento só é 

possível a partir da identificação, resolução e prevenção dos problemas relacionados ao 

medicamento (PRMs). Estes são definidos como: “Aquelas situações que, no processo de uso 

de medicamentos, causam ou podem causar o aparecimento de resultados negativos 

associados ao medicamento (RNM) que são resultados em saúde do paciente não adequado ao 

objetivo da farmacoterapia e associados ao uso ou falha no uso de medicamentos” (COMITÊ 

DE CONSESO, 2002, p.14). 

A atenção farmacêutica apoia-se principalmente no acompanhamento da terapia 

medicamentosa dos pacientes, visando a solução da problemática relativa à farmacoterapia, a 

partir da captura de resultados terapêuticos desejados, proporcionando ao farmacêutico o 

exercício de uma atividade clínica, tendo o paciente como foco principal para a resolução dos 

PRMs (CIPOLLE, et al., 2000). 

3.2. Farmácia Clínica 

A farmácia clínica exerce primordial função na promoção do uso racional de 

medicamentos, proporcionando ao paciente adequada farmacoterapia, com resultados 



terapêuticos determinados e mimetizando consequentemente os riscos indesejados de uma 

terapia medicamentosa, reduzindo ainda, os custos. De acordo com Penafort, (2006, p.28) a 

farmácia clínica pode ser definida como: 

Ciência da Saúde, cuja responsabilidade é assegurar, mediante a aplicação de 
conhecimentos e funções relacionados com o cuidado aos pacientes, que o uso de 
medicamentos seja seguro e apropriado e que necessita de uma educação 
especializada e interpretação de dados, da motivação pelo paciente e de interações 
multiprofissionais. 

O farmacêutico clínico deve utilizar suas habilidades para identificar sinais e sintomas, 

sugerir, aconselhar e monitorar a terapia medicamentosa, além de orientar o paciente para 

obter melhores resultados farmacoterapêuticos. Atuando em conjunto com a equipe 

multiprofissional promovendo educação continuada através de protocolos clínicos, artigos 

científicos, elaborando regimes terapêuticos diferenciados, assumindo uma postura clínico-

assistencial no que tange ao medicamento e seu uso racional. Contudo para atuar na farmácia 

clínica, assim como, na atenção farmacêutica é necessário um vasto conhecimento em 

farmacologia e práticas terapêuticas, somado a destreza para julgamento e tomada de decisão 

(ANTUNES, 2008). 

A farmácia clínica pode gerar impacto positivo no processo de qualidade. Através da 

mesma é possível trabalhar, evitando e acompanhando eventos adversos, interferindo e 

auxiliando na prescrição medicamentosa para a conquista de resultados clínicos positivos, 

beneficiando a qualidade de vida dos pacientes sem, entretanto, esquecer-se da economia 

atrelada à terapia. Vários estudos identificam o impacto positivo da atuação do farmacêutico 

clínico, como a prescrição de antimicrobianos, cujo uso inapropriado pode acarretar em 

graves consequências na seleção de microrganismos resistentes, no risco de superinfecções, 

além dos custos envolvidos (ARAUJO & ALMEIDA, 2010). 

3.3. Intervenção Farmacêutica Clínica 

O acompanhamento terapêutico é parte integrante da farmácia clínica e é realizado 

através da avaliação da posologia, das interações medicamento/fármaco, 

medicamento/alimento ou medicamento/comorbidade, da indicação terapêutica, das vias de 

administração e dos efeitos colaterais.  Com base nos dados avaliados, a intervenção 

farmacêutica pode ser uma boa e importante opção (FARRÉ, et al., 2000). A intervenção 

farmacêutica é caracteriza pelo Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica (OPAS, 2002, 

p. 20) como: “ato planejado, documentado e realizado junto ao usuário e profissionais de 

saúde, que visa resolver ou prevenir problemas que interferem ou podem interferir na 



farmacoterapia, sendo parte integrante do processo de acompanhamento/seguimento 

farmacoterapêuticos”. 

Independente de quão parecido seja um caso com outro, a intervenção deve ser 

obrigatoriamente, específica para cada paciente, respeitando sua condição clínica, suas 

necessidades e seus problemas relacionados ao medicamento. O layout de uma intervenção 

precisa considerar as alternativas terapêuticas disponíveis e deve ser desenvolvido com 

auxílio do paciente e, quando oportuno, com seu familiar, cuidador e/ou médico responsável. 

E como dito anteriormente, é imprescindível que todas as intervenções sejam documentadas 

para criação de indicadores posteriormente (CORRER & OTUKI, 2011).  

O serviço de assistência farmacêutica hospitalar compõe um sistema complexo, porém 

importante no que tange a gestão de sistemas e serviços em saúde, não apenas por integrar um 

dos instrumentos básicos no cuidado ao paciente, mas também por envolver custos para sua 

implantação. Sabe-se que para o desenvolvimento deste serviço é necessário que exista uma 

farmácia hospitalar estruturada e com processos bem delimitados e seguros, além de um 

número de profissionais compatíveis, uma comissão de farmácia e terapêutica atuante e apoio 

da administração do hospital. É preciso ainda, um sistema informatizado que permita acesso 

aos bancos de dados eletrônicos garantindo um suporte para a realização das intervenções 

farmacêuticas, prevenindo até mesmo, ocorrências antes da administração do medicamento 

(ARAUJO & ALMEIDA, 2008). 

Contudo o principal impasse na implementação do serviço farmacêutico no ambiente 

hospitalar está direcionado aos Recursos Humanos, devido ao número de profissionais 

necessários para tal. Além disso, é importante que a formação desses seja compatível com as 

ações que se pretende realizar. Logo, é imprescindível que se contrate farmacêuticos 

especializados ou mesmo que se integre a instituição um centro de treinamento e educação 

continuada objetivando novos conhecimentos e crescimento profissional (PENAFORT, 

2006).  

Segundo o mesmo autor Penafort (2006), é importante que hajam profissionais 

(farmacêuticos e auxiliares) em número ideal para realização dos processos comuns de uma 

farmácia hospitalar e que esta ainda disponibilize suporte técnico que fundamente as 

atividades desenvolvidas pelo setor.  

3.4. Acreditação Hospitalar 



É cada vez maior o número de instituições que estão apostando na assistência 

farmacêutica como instrumento para o uso racional de medicamentos, levando a melhoria da 

qualidade e segurança dos serviços prestados ao paciente. E o programa de acreditação 

hospitalar criado em 1997 vêm auxiliando bastante neste sentido (BRASIL, 2002).  

Acreditação hospitalar é um método de consenso, racionalização e ordenação das 
instituições hospitalares e, principalmente, de educação permanente dos seus 
profissionais e que se expressa pela realização de um procedimento de avaliação dos 
recursos institucionais, voluntário, periódico e reservado, que tende a garantir a 
qualidade da assistência por meio de padrões previamente estabelecidos (BRASIL, 
2002, p.9). 

A farmácia hospitalar, da mesma forma que outro setor, pode e deve aplicar os padrões, 

princípios e requisitos da acreditação para se autocriticar quanto a sua estrutura, processos e 

resultados, provocando contínua evolução na qualidade das ações em assistência farmacêutica 

fornecidas ao paciente e à equipe da saúde (CIPRIANO, 2009).  

Fortes em 2013, relata que no Brasil existem 197 hospitais acreditados, sendo 174 

possuem certificados emitidos pela Organização Nacional de Acreditação (ONA) e os 23 

restantes emitidos pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação (CBA) empresa afiliada a Joint 

Commission International dos Estados Unidos da América. Porém este número ainda é 

extremamente baixo, principalmente na rede pública de saúde, representando apenas 3% dos 

hospitais do Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos objetivos da certificação pela 

acreditação é o estímulo à economia de recursos por meio de atividades padronizadas e 

controladas que propiciam o aumento da segurança e o acompanhamento mais rigoroso dos 

custos. 

3.5. Farmacoeconomia 

Ainda sobre efeitos da última crise econômica mundial, cujo início ocorreu em 2008, a 

realidade na maioria dos países é a do menor custo, do mais econômico. Seguindo essa lógica 

torna-se obrigatório o melhor aproveitamento dos meios de tratamentos disponíveis. Porém a 

chave deste desafio está em: de que forma diminuir as despesas sem afetar a qualidade dos 

tratamentos levando em consideração as relações entre efetividade, riscos, benefício e custo 

(MATTOS, 2005). 

Sendo uma subárea da Economia em Saúde, a farmacoeconomia agrega os conceitos de 

eficácia, segurança e qualidade em várias atividades pertinentes a assistência à saúde 

provendo medidas econômicas. A farmacoeconomia é conceituada como o detalhamento e 

avaliação dos custos de terapias medicamentosas em função dos pacientes, sistemas de saúde 

e a sociedade. E possui como objetivo disponibilizar dados que embasem uma determinada 



decisão, a partir da identificação, verificação e comparação dos recursos consumidos 

(AREDA, 2009). 

Uma avaliação econômica é considerada completa somente quando a mesma abrange 

duas circunstâncias: analisar ao mesmo tempo os custos e os resultados dos objetos de estudo 

e realizar comparação entre duas ou mais opções possíveis e plausíveis (MARTINS, et al., 

2009). 

Os custos são referentes ao valor de insumos explorados e são classificados em diretos, 

indiretos e intangíveis. Os custos direitos estão diretamente associados à assistência a saúde 

(medicamentos, materiais, salários de profissionais). Os custos indiretos são associados à 

perda ou queda na produtividade de um indivíduo por causa de uma morbi-mortalidade (dias 

de trabalho perdidos, ineficiência, incapacidade). Já os custos intangíveis são aqueles onde 

não há possibilidade de estimativa financeira como: morte, dor, qualidade de vida (SECOLI et 

al., 2005). 

Ainda de acordo com Secoli et al. (2005), os resultados são as finalizações, as 

consequências da intervenção da saúde e são expressos em medidas clínicas, humanísticas e 

financeiras, de acordo com aspecto da análise. A eficácia diz respeito aos resultados de uma 

intervenção promovida em meio ideal, (ensaios clínicos). A efetividade refere-se aos 

desfechos de intervenções em condições reais, (na prática). E a eficiência compara os custos e 

benefícios de uma intervenção. 

Os tipos de análise farmacoeconômicas são:  

3.5.1. Análise de minimização de custo: Compara os custos de dois ou mais procedimentos 

onde suas consequências clínicas sejam idênticas. Esta análise se objetiva na 

identificação da alternativa que gere o total de custos menor (MARTINS, 2009). 

3.5.2. Análise de custo-benefício: Relaciona os custos advindos da terapêutica e os benefícios 

financeiros gerados pela mesma. Todos os investimentos e as consequências são 

avaliados financeiramente possibilitando verificar se os benefícios extrapolam ou não os 

gastos em cada procedimento (MOTA, 2003).  

3.5.3. Analise de custo-efetividade: Quantifica os custos e os resultados de alternativas 

terapêuticas para o alcance do mesmo objetivo onde os custos são expressos em 

unidades financeiras e os resultados em unidades clínicas de efetividade, como número 

de mortes evitadas, complicações evitadas, anos de vidas ganhos, entre outras. É o tipo 

de análise mais utilizada na farmacoeconomia (MATTOS, 2006). 



3.5.4. Analise de custo-utilidade: Correlaciona diferentes intervenções sanitárias, onde os 

custos são expressos financeiramente e os resultados expressos em anos de vida 

ajustados pela qualidade de vida (AVAQ). Este relaciona a quantidade e a qualidade de 

vida de um paciente, por exemplo, relação entre custos de diferentes terapias para o 

câncer e seus índices de qualidade de vida relacionada à saúde em quantidade de anos 

ganhos (AREDA, 2009). 

Desta forma a avaliação farmacoeconômica pondera os fatores econômicos do consumo 

de medicamentos, mas não elimina itens relevantes da avaliação como os resultados clínicos e 

humanísticos. Pois uma intervenção ou programa de saúde não deve ser apurado somente 

pelos custos, mais também pelos resultados obtidos (AREDA, 2009). 

4. DISCUSSÃO 

A atuação do farmacêutico clínico nas Unidades de Pronto Atendimento (UPA) está 

progredindo rapidamente. Hoje acredita-se que menos de 5% das UPAs apresentam 

farmacêutico clínico, toda via é possível que este contingente aumente. Devido a maior 

exigência da Join Comission International, em relação à revisão da prescrição médica pelo 

farmacêutico e ao cumprimento das metas de segurança ao paciente. Além disso, este 

profissional oferece suporte, através de informações sobre medicamentos, aos demais 

profissionais da saúde (MIRANDA et al., 2012). 

Segundo Reis et al. (2013) das intervenções farmacêuticas clínicas realizadas no 

Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná, pouco mais de 50% eram relativas a 

individualização/correção da posologia e quase 19% pediam a suspenção do medicamento, 

porém aproximadamente, 75% das intervenções propostas foram aceitas. Este resultado 

mostra a necessidade do farmacêutico clínico nas equipes de saúde, já que ainda é alto o 

número de erros de medicação. Haja visto que as intervenções farmacêuticas podem melhorar 

os resultados terapêuticos, garantido a eficácia, segurança e custo-efetividade da 

farmacoterapia. 

Em outro estudo Alano et al. (2012) analisaram 58 fichas de pacientes assistidos pelo 

Serviço de Atenção Farmacêutica da Unisul. Nestas identificaram-se 157 PRMs, dos quais os 

referentes à efetividade e a segurança no uso dos medicamentos foram observados com maior 

frequência. Do total de PRM identificados, 82,2% eram evitáveis e 63,7% eram manifestados. 

Dados relevantes quando se avalia o custo econômico decorrente dos atendimentos médicos 

ocasionados por problemas que poderiam ser evitados a partir de uma assistência primária em 



saúde efetiva e de qualidade. Portanto as intervenções destinadas as prevenção e resolução de 

PRMs aparentam ser efetivas na solução de tais problemas. 

No estudo com pacientes HIV positivo do Hospital Dia do Hospital das Clínicas/ 

UNICAMP realizado por Carnevale (2012), 40 pacientes integraram o grupo intervenção e 40 

o controle. Foram verificadas 151 intervenções farmacêuticas, sendo a maior parte do tipo 

farmacêutico-paciente, e preventiva de erros de cumprimento da terapia. Uma redução 

considerável foi detectada quanto aos PRMs de segurança e necessidade. Durante um ano o 

grupo intervenção expressou maior porcentagem de ausência de co-infecções, diminuição na 

contagem de Linfócitos CD4+ >350 células/ mm3; >500 células/ mm3; carga viral < 50 

cópias/ mL, exceto quanto ao CD4+ > 200 células/ mm3 onde não houve diferença entre os 

grupos. Em relação aos custos o grupo intervenção acarretou menos despesas com consultas, 

exames laboratoriais, e internações, mas, maiores gastos com procedimentos e custo total que 

o grupo controle. Com base na análise de custo-benefício, em termos financeiros, não foi 

benéfico o acompanhamento farmacoterapêutico.  

A observação dos dados expôs que 81,8% das intervenções farmacêuticas ocorridas no 

Serviço Farmacêutico do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia, apresentavam 

correlação com a prescrição médica. As intervenções relacionadas tanto à prescrição quanto à 

administração, representaram 8,8% do total de intervenções. Tal fato se relaciona, na maioria 

das vezes, à ausência de legibilidade e/ou à presença de nomes comerciais ou até mesmo o 

nome do princípio ativo desconhecidos pelos profissionais de enfermagem (NUNES, 2008). 

Segundo Souza et al. (2008) a prescrição exerce funções essenciais na terapêutica 

medicamentosa. Uma destas funções é a conexão realiza com toda a equipe de saúde. Outra 

função dela é servir como meio pelo qual transita o uso racional de medicamentos. Portanto a 

presença de dados de que permitam à identificação do paciente, do prescritor e dos 

medicamentos, além da legibilidade da receita e o cumprimento da legislação influenciam na 

melhora da qualidade terapêutica. 

Em trabalho realizado em ambulatórios do SUS em Ribeirão Preto, Sebastião (2005) 

declarou que no período após a intervenção farmacêutica os pacientes informaram que as 

reações adversas a amitriptilina (RAMT) continuavam as mesmas, em relação ao tipo de 

órgãos envolvidos, contudo a intensidade tenha diminuído. As causas relatadas para reações 

adversas a amitriptilina melhoraram e as RAMT passível de prevenção não variaram muito, 

ainda que o número de medicamentos utilizados simultaneamente com amitriptilina tenha 

reduzido, inclusive com redução, pelos médicos, da prescrição de medicamentos adicionais.  



No Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo implantou-se uma nova conduta 

farmacêutica chamada de “farmacêutico clínico vertical”, ou seja, um farmacêutico exclusivo 

para prevenção do Tromboembolismo Venoso. Das 77 intervenções farmacêuticas realizadas 

houve adesão médica em 92,21% casos. Sucederam em inserção da profilaxia medicamentosa 

25 casos e da profilaxia mecânica em 20 casos, A utilização de profilaxia mecânica foi 

recomendada em situações em que o paciente apresentasse condições clínicas que não 

permitissem o uso da profilaxia medicamentosa, como, por exemplo, plaquetopenia e 

sangramento ativo (HAGA, et al., 2014). 

De acordo com Ricieri et al. (2009), em estudo realizado para avaliar as intervenções 

farmacoeconômicas, notou-se que a classe dos antimicrobianos representou um expressivo 

percentual de 87,8%, ou seja, R$ 117.326,26 na redução de custos, em um período total de 14 

meses. O antimicrobiano se comparado às outras classes farmacológicas, além de significar 

um uso elevado em ambiente hospitalar, tem um impacto financeiro relevante entre os gastos 

hospitalares. Todas as intervenções farmacoeconômicas promovidas implicaram na prevenção 

ou resolução de vários problemas relacionados a medicamentos. Assim, fica nítida a relação 

entre a farmacoeconomia e a promoção do uso racional do medicamento. 

Em um estudo que visou analisar os efeitos das intervenções farmacêuticas em 

pacientes HIV positivo, efetuaram-se 91 intervenções farmacêuticas no grupo intervenção em 

detrimento das intervenções realizadas, os problemas farmacoterapêuticos reduziram 

aproximadamente 16%. Após um ano de estudo, as variações de hemoglobina e CD4+ foram 

significativas no grupo intervenção quando confrontado com o grupo controle; 50,0% do 

grupo controle e 77,8% do grupo intervenção tiveram a carga viral menor que 50 cópias. O 

grupo intervenção gerou 5,1% menos gastos do que o controle, acarretando a uma economia 

de US$ 14,40 por paciente (MORIEL, et al., 2011). 

Na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) da Neurologia de um Hospital geral, dos 90 

pacientes que utilizavam omeprazol intravenoso como profilaxia de úlcera de estresse 58 

receberam intervenções farmacêuticas, das quais 25 (43%) não foram aceitas, pois 18 não 

possuíam acesso por via oral ou por sonda nasoenteral e 7 tiveram alta hospitalar. Dentre as 

intervenções aceitas, 48.5% mudaram de intravenosa para via oral e 51.5% mudaram de 

intravenosa para sonda nasoenteral. O montante total do tratamento sem a intervenção 

farmacêutica seria R$ 10.928,34, com a intervenção foi gasto apenas R$ 2,738.03 que 

corresponde a 74.9% de economia (SILVA, et al., 2009).  

5. CONCLUSÃO 



Este estudo demonstrou que ao longo dos anos a atuação do farmacêutico no ambiente 

hospitalar evoluiu bastante, principalmente na área clínica, por meio de ações como atenção 

farmacêutica, farmácia clínica, a comissão de controle de infecção, a comissão de farmácia e 

terapêutica, entre outras culminando na melhoria na qualidade de vida dos pacientes. 

Acreditação hospitalar também possui grande participação nessa evolução, pois é cada vez 

maior o número de hospitais procurando se adequarem para garantir a certificação da 

qualidade de seus serviços na busca do atendimento de clientes mais exigentes. 

Neste sentido, as intervenções farmacêuticas possuem um papel fundamental, pois a 

partir delas se contribui para o uso racional de medicamentos evitando os problemas 

relacionados aos medicamentos e em alguns casos custos desnecessários. Contudo é preciso 

documentar as intervenções realizadas com o intuito de as transformarem em indicadores de 

qualidade. Os quais podem demonstrar a contribuição do farmacêutico na assistência ao 

paciente, e ainda a formação de um banco de dados para consulta e comparação com dados de 

outras instituições.  

A farmacoeconomia representa um poderoso instrumento para subsidiar as decisões na 

prática clínica, além de auxiliar na tomada de decisões pelos gestores e equipe de saúde na 

avaliação e no direcionamento de investimentos para racionalização de recursos, propiciando 

aos profissionais combinar as particularidades terapêuticas e redução de custos. 

De acordo com os dados encontrados a partir desta revisão bibliográfica pode-se 

concluir que, as intervenções farmacêuticas clínicas possuem ótimo custo-benefício por 

produzem diminuição de custos com medicamentos, tempo de internação, custos com novas 

consultas médicas e ainda satisfatório custo-efetividade e custo-utilidade, diminuindo as 

reações adversas, melhorando a qualidade e aumentando a expectativa de vida dos pacientes. 

E por mais que se existam custos na adequação dos serviços de farmácia hospitalar para a 

implantação da farmácia clínica, esses são ínfimos diante do retorno financeiro e social que 

pode ser gerado pelas intervenções farmacêuticas.  

Vale ressaltar que é imprescindível que hajam mais estudos que permitam analisar mais 

profundamente o impacto das intervenções farmacêuticas. Assim como, é importante a 

utilização de técnicas adequadas e já exploradas por outros estudos para que seu custo-

benefício seja realmente viável, pois há relatos da não identificação de benefícios como em 

Carnevale (2012).  
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