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RESUMO 

 

FONTOURA, Andrea. Importância do farmacêutico clínico na reconciliação 

medicamentosa em um hospital ensino. Ribeirão Preto, 2019. 94 f. Tese (Doutorado) – 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2019. 

 

A reconciliação medicamentosa pode ser uma ferramenta utilizada pelo farmacêutico para 

minimizar os erros e/ou discrepâncias de medicamentos no ambiente hospitalar e 

principalmente na transição do cuidado. O presente estudo teve como objetivo identificar as 

discrepâncias nas prescrições de medicamentos dos pacientes internados na enfermaria da 

Neurologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, sugerir 

intervenções para solucioná-las, avaliar o grau de aceitabilidade e realizar uma análise 

farmacoeconômica. Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal de intervenção. Realizou-

se a reconciliação medicamentosa, entre maio de 2016 a março de 2017, na admissão e alta 

hospitalar e também analisou-se diariamente as prescrições durante o período de internação 

do paciente. Todas as discrepâncias identificadas foram classificadas em intencionais e não 

intencionais e as intervenções sugeridas foram classificadas em aceitas ou não aceitas. As 

análises de custos diretos e custo-benefício foram realizadas. Neste estudo foram incluídos 96 

pacientes, com média de idade de 53,5 (DP = 16,59) anos. Cerca de 92,0% dos pacientes 

apresentaram pelo menos uma discrepância e o total de discrepâncias encontradas foi de 399 

(48,9% na admissão hospitalar), com média de 4,16 por paciente, sendo cerca de 78,0% não 

intencionais. O total de intervenções sugeridas foi de 318, das quais 79,2% foram aceitas. A 

análise farmacoeconômica mostrou que o custo marginal do serviço farmacêutico 

proporcionou uma economia de R$ 1.112,13, na perspectiva do hospital e na perspectiva do 

sistema de saúde o benefício líquido foi positivo. Conclui-se, desta forma, que o farmacêutico 

clínico contribui para a detecção de discrepâncias e problemas relacionados a medicamentos 

realizando a reconciliação medicamentosa na admissão e alta hospitalar, bem como, 

analisando diariamente as prescrições durante o período de internação do paciente, o que tem 

impacto positivo para a melhora da segurança do paciente e diminuição de custos para o 

sistema de saúde. 

 

Palavras Chaves: Reconciliação medicamentosa. Serviço farmacêutico. Neurologia. 

Farmacoeconomia. 
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ABSTRACT 

FONTOURA, Andrea. Importance of the clinical pharmacist in medication reconciliation 

at a teaching hospital. Ribeirão Preto, 2019. 94 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, 2019. 

 

The medication reconciliation (MR) may be a tool used by the pharmacist to minimize 

medication errors and/or discrepancies in the hospital and especially in the health care 

transition. The present study aimed to identify discrepancies on the drug prescriptions for 

inpatients in Neurology ward of the General Hospital of Medical School of Ribeirão Preto, to 

suggest interventions to solve them, to evaluate the degree of acceptability and perform a 

pharmacoeconomic analysis. It is a prospective and longitudinal study of intervention. The 

MR was performed, between May 2016 and March 2017, at hospital admission and hospital 

discharge, and prescriptions were also analyzed daily during hospitalization. All discrepancies 

identified were classified as intentional and unintentional and the interventions were classified 

as accepted or not accepted. Direct healthcare costs analysis and cost-benefit analysis were 

performed. In this study, 96 patients were included, with a mean age of 53.5 (DP = 16,59) 

years. About 92.0% of the patients had at least one discrepancy and the total discrepancies 

were 399 (48,9% in hospital admission), mean of 4.16 per patient, of which 78.0% were 

unintentional. The total number of interventions suggested was 318, of which 79.2% were 

accepted. The pharmacoeconomics analysis showed that the marginal cost of the 

pharmaceutical service a savings R$ 1,112.13 from the perspective of the hospital, being 

positive from the perspective of the health system. Thus, it is concluded that the presence of 

the clinical pharmacist contributes to the detection of discrepancies and drug-related problems 

during MR performed in admission and discharge hospital and during hospitalization, which 

has a positive impact for the improvement of the patient safety and cost savings for the health 

system. 

 

Key words: Medication Reconciliation. Pharmaceutical Services. Neurology. Economics, 

Pharmaceutical 
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1. INTRODUÇÃO 

Entende-se por segurança do paciente a “redução do risco, a um mínimo aceitável de 

danos desnecessários associados ao atendimento em saúde” (RUNCIMAN et al., 2009). A 

segurança do paciente e os riscos associados ao uso de medicamentos tem sido uma 

preocupação comum entre os diferentes profissionais de saúde, pois a ocorrência de eventos 

adversos relacionados à utilização de medicamentos representa uma importante causa de 

morbimortalidade além de aumentar os custos do atendimento nos serviços de saúde 

(MARQUES; ROMANO-LIEBER, 2014). 

Em 2004 a Organização Mundial de Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para a 

Segurança do Paciente visando aprimorar ou desenvolver sistemas com informações que 

podem ampliar a segurança dos pacientes (WHO, 2005). No Brasil, o Ministério da Saúde 

instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente por meio da Portaria nº 529 de 1º de 

abril de 2013, com o objetivo de “contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em 

todos os estabelecimentos de saúde do território nacional” e consequentemente promover a 

melhoria da segurança do paciente (BRASIL, 2013). 

O Desafio Global de Segurança do Paciente, lançado pela OMS, busca identificar 

áreas de riscos para a segurança do paciente e os dois primeiros desafios lançados foram 

“Higienização das Mãos” e “Cirurgia Segura” que, de modo geral, buscam a redução de 

infecções e os riscos associados às cirurgias. Em 2017, um novo desafio foi lançado, 

“Medicação sem Danos”, a sua concepção foi baseada no alto risco de danos associados à 

utilização de medicamentos, visa reduzir os danos evitáveis relacionados aos medicamentos e 

destaca que uma das áreas em que o paciente se torna mais vulnerável à ocorrência de erros 

relacionados aos medicamentos é na transição do cuidado, pois aumentam a possibilidade de 

acontecer erros de comunicação podendo gerar graves erros de medicação (WHO, 2017). 

A incidência de eventos adversos em hospitais tem sido estudada ao longo dos anos e 

o grande impacto da importância desse tema foi revelado em 1984 com o The Harvard 

Medical Practice Study, realizado em hospitais do estado de Nova York, que mostrou os 

problemas de segurança do paciente internado e definiu evento adverso como sendo uma 

lesão não intencional que resultou em incapacidade temporária ou permanente, e/ou 

prolongamento do tempo de permanência ou morte como consequência do cuidado de saúde 

prestado (MENDES et al., 2013; LEAPE et al., 1991; BRENNAN et al., 1991). A ANVISA, 

2009, define evento adverso como “qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode 

ocorrer durante o tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, 
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relação causal com esse tratamento”. Em relação ao ambiente hospitalar, os problemas com 

erro e/ou discrepâncias de medicamentos são alarmantes e, muitas vezes ocasionados pela 

deficiente comunicação entre os profissionais de saúde, o paciente e seus cuidadores durante 

os processos de admissão, internação e principalmente durante a alta hospitalar (TEIXEIRA; 

RODRIGUES; MACHADO, 2012). Discrepâncias de medicamentos são divergências 

existentes na farmacoterapia do paciente tais como omissão de medicamentos, duplicidade 

terapêutica, dose incorreta, entre outras, podendo ser ou não intencional (CLIMENTE-

MARTÍ et al., 2010; STEURBAUT et al., 2010). 

A admissão e a alta hospitalar são dois dos principais momentos durante os quais 

podem ocorrer os erros e/ou discrepâncias de medicamentos representando um desafio para a 

equipe de saúde. Uma ferramenta utilizada pelo farmacêutico clínico para minimizar estes 

erros e/ou discrepâncias é a reconciliação de medicamentos ou reconciliação medicamentosa 

que pode ser realizada na admissão e/ou alta hospitalar (SCHUCH et al., 2013; CUA; 

KRIPALANI, 2008; HEPLER; STRAND, 1990). 

Essa ferramenta consiste na obtenção de uma lista completa e precisa dos 

medicamentos utilizados pelo paciente por meio de uma entrevista clínica detalhada, contendo 

nome dos medicamentos, apresentação, dose, frequência, via de administração, alergias e 

reações adversas. Essas informações devem ser comparadas com as prescrições médicas para 

a identificação e resolução dos erros e discrepâncias que possam existir (FRIZON et al., 2014; 

SCHUCH et al., 2013; TEIXEIRA; RODRIGUES; MACHADO, 2012; UNROE et al., 2010; 

COFFEY et al., 2009). Quando a reconciliação de medicamentos é realizada com qualidade e 

há uma eficiente comunicação entre o farmacêutico clínico e o paciente e/ou cuidador, a 

reinternação do paciente por erros e/ou discrepâncias de medicamentos pode ser evitada 

(POMPEO et al., 2007). 

A reconciliação medicamentosa é efetiva no sentido de sistematizar procedimentos 

para a prevenção de eventos adversos a medicamentos evitáveis (YOUNG, 2008), e permite 

identificar discrepâncias não intencionais (VIRA; COLQUHOUN; ETCHELLS, 2006), além 

de evitar e/ou minimizar erros de transcrição, omissão de medicamentos, duplicidade 

terapêutica e interações medicamentosas (FRIZON et al., 2014), sendo a participação dos 

pacientes e seus cuidadores fundamental para o sucesso dessa ferramenta, pois estes são os 

responsáveis pelas informações dos medicamentos utilizados (PRONOVOST et al., 2003). 

A reconciliação de medicamentos é reconhecida por organizações internacionais que 

identificam esse procedimento como uma intervenção essencial para melhoria da segurança 

do paciente (SCHUCH et al., 2013). O farmacêutico clínico inserido na equipe 
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multiprofissional realizando a reconciliação medicamentosa e revisando as prescrições 

diariamente, pode reduzir os erros de medicação (BROWN et al., 2008). As intervenções 

farmacêuticas buscam a utilização correta e segura dos medicamentos, aumenta a qualidade 

do cuidado ao paciente e alguns estudos tem evidenciado que estas intervenções podem 

promover a redução dos custos nas instituições (MIRANDA et al., 2012). 

A ocorrência de eventos adversos acarreta custos sociais e econômicos que podem 

gerar danos irreversíveis aos pacientes e suas famílias. O relatório To Err is Human: Building 

a Safer Health System mostrou que, em dois grandes estudos, um realizado no Colorado e o 

outro em Nova York, mais da metade dos eventos adversos ocorridos em pacientes 

hospitalizados resultaram de erros médicos que poderiam ser evitados. Quando esses 

resultados são extrapolados para os demais hospitais norte-americanos, eles sugerem que pode 

ocorrer, anualmente, entre 44 e 98 mil mortes decorrentes de erros médicos (KOHN; 

CORRIGAN; DONALDSON, 2000). 

Os problemas causados pelos erros de medicação são considerados um problema de 

saúde pública mundial. Nos Estados Unidos da América (EUA), por exemplo, estima-se que 

cada paciente internado nos hospitais está sujeito a um erro de medicação por dia e estes erros 

podem assumir dimensões clinicamente significativas colocando a vida do paciente em risco, 

além de atribuir custos relevantes ao sistema de saúde (ANACLETO et al., 2010). 

Nos hospitais, 50% dos erros de medicação podem ser ocasionados durante a 

admissão, internação e alta hospitalar. A alta hospitalar é um momento crítico para os 

pacientes e seus cuidadores, pois representa uma ocasião de alto risco para potenciais 

confusões e erros de medicação se não realizada de maneira adequada (TEIXEIRA; 

RODRIGUES; MACHADO, 2012; YOUNG, 2008). Miasso e Cassiani (2005) constataram 

que a alta hospitalar ocorre em locais inadequados para orientações, com escassez de tempo e 

sem estratégias que confirmem a compreensão dos pacientes e/ou cuidadores sobre o regime 

medicamentoso, o que pode limitar a efetividade do processo. 

Frizon e colaboradores (2014) realizaram um estudo no Hospital Universitário do 

Oeste do Paraná e encontraram que 62,5% dos pacientes entrevistados apresentaram pelo 

menos um erro relacionado aos medicamentos, sendo necessária a intervenção farmacêutica. 

Os autores observaram ainda, média de 4,6 discrepâncias por paciente, sendo que 80% dessas 

não foram justificadas. 

Na Espanha, Baena e colaboradores (2014) implantaram um aplicativo junto ao 

prontuário eletrônico que permitia realizar a reconciliação medicamentosa de uma maneira 

mais completa, pois esse aplicativo permitia registrar os medicamentos que os pacientes 
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utilizavam em domicílio no momento da internação e assinalar quais mudanças ocorreram 

quando a prescrição de alta foi realizada, indicando quais medicações foram mantidas, 

modificadas, retiradas e/ou acrescentadas durante o período de internação. Os autores 

relataram que, antes da implantação dessa ferramenta no prontuário eletrônico, 63,06% dos 

pacientes internados tinham pelo menos uma discrepância não intencional na sua 

farmacoterapia e que, após a implantação, as discrepâncias não intencionais estavam presentes 

em 11,83% dos pacientes. 

Um estudo realizado em um hospital universitário na França propôs a reconciliação 

medicamentosa em dois momentos distintos. No primeiro, período observacional do estudo, a 

reconciliação medicamentosa foi realizada pelo farmacêutico após o médico ter coletado toda 

a história da farmacoterapia do paciente na admissão hospitalar. No segundo momento o 

farmacêutico foi totalmente inserido no processo da admissão hospitalar e realizou a 

reconciliação medicamentosa antes do atendimento médico. O número de pacientes com pelo 

menos uma discrepância não intencional passou de 45,8% para 2,07% no primeiro e segundo 

momento, respectivamente, corroborando que a reconciliação medicamentosa realizada por 

um farmacêutico clínico pode aumentar a segurança do paciente (LEGUELINEL-BLACHE et 

al., 2014).  

Em São Paulo, Miranda e colaboradores (2012) analisaram 3.542 prescrições médicas 

e encontraram 1.238 intervenções realizadas pelo farmacêutico clínico, das quais 35% foram 

relacionadas com a dose dos medicamentos prescritos. Este estudo permitiu evidenciar a 

importância desse profissional e o grande impacto que este conseguiu promover no aumento 

da segurança ao paciente e na prevenção de eventos adversos. 

Gillespie e colaboradores (2009) após investigar as intervenções farmacêuticas, 

encontraram que as readmissões por problemas com medicamentos foram reduzidas em 80%, 

corroborando que a reconciliação medicamentosa é um passo essencial no processo de 

cuidado com o paciente. 

Os problemas com medicamentos são considerados a maior fonte de despesa em um 

hospital e os eventos adversos a medicamentos evitáveis podem aumentar a hospitalização do 

paciente, em média, em 4,6 dias, o que representa custos totais de cerca de US$ 5.800,00. 

Estima-se que os custos anuais com eventos adversos evitáveis, em um hospital com 700 

leitos, alcance 2,8 milhões de dólares (BATES et al., 1997). 

Os custos totais anuais com eventos médicos evitáveis nos EUA foram estimados entre 

17 e 29 bilhões de dólares. No Reino Unido e na Irlanda do Norte, os gastos com processos 
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judiciais associados aos eventos adversos alcançaram em torno de 400 milhões de libras 

anualmente (WHO, 2003a). 

Sendo assim, o presente estudo teve como finalidade testar a seguinte hipótese: o 

farmacêutico clínico contribui para a detecção de discrepâncias e problemas relacionados a 

medicamentos realizando a reconciliação medicamentosa na admissão e alta hospitalar, bem 

como, analisando diariamente as prescrições durante o período de internação do paciente, 

contribuindo na melhora da segurança do paciente e diminuindo custos para o sistema de 

saúde. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

Realizar a reconciliação medicamentosa e identificar as discrepâncias nas prescrições 

de medicamentos dos pacientes internados na enfermaria da Neurologia, sugerir intervenções 

para solucioná-las e avaliar o grau de aceitabilidade. 

2.2 Objetivos Específicos 

 Estimar a adesão dos pacientes à farmacoterapia no momento da admissão hospitalar; 

 Mensurar os dados da reconciliação de medicamentos na admissão e alta hospitalar; 

 Identificar as discrepâncias na farmacoterapia dos pacientes analisando as prescrições 

diárias; 

 Classificar as discrepâncias em intencionais e não intencionais e as intervenções 

sugeridas em aceitas ou não aceitas pelo médico; 

 Sugerir intervenções junto ao médico responsável para solucionar as discrepâncias 

encontradas na admissão hospitalar, período de internação e alta hospitalar do 

paciente; 

 Realizar a análise direta de custos das intervenções farmacêuticas e a análise custo-

benefício do serviço de farmácia clínica. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1 Local do estudo 

Este estudo foi realizado entre maio 2016 e março de 2017 na Enfermaria da 

Neurologia (ala B adultos) localizada no 4º andar do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (HCFMRP/USP). Este hospital é 

uma autarquia pública estadual, certificado como Hospital Ensino Integrado ao Sistema Único 

de Saúde (SUS), desenvolve atividades direcionadas ao ensino, pesquisa e assistência à saúde, 

sendo referência no tratamento de complexidades terciárias e quaternárias. 

A Enfermaria da Neurologia funciona diariamente, possui 26 leitos e semanalmente 

ocorrem cerca de oito novas internações sendo, em média, 400 pacientes atendidos por ano. 

Atende pacientes com diferentes morbidades ou condições clínicas, tais como: Epilepsia, 

Doença de Parkinson, Esclerose Múltipla, Miastenia Gravis, Doença de Alzheimer, Acidente 

Vascular Encefálico, entre outras, sendo a maioria das internações para investigação 

diagnóstica. 

3.2 Delineamento 

Trata-se de um estudo prospectivo, longitudinal de intervenção. 

3.3 Critérios de Inclusão 

Foram incluídos neste estudo os pacientes internados na Enfermaria da Neurologia do 

HCFMRP/USP e que utilizavam, no momento da admissão hospitalar, pelo menos um 

medicamento de uso contínuo, com idade mínima de 18 anos no momento da internação, de 

ambos os sexos e que assinasse o termo de consentimento livre e esclarecido (apêndice A). 

Caso um paciente incluído no estudo fosse reinternado durante o período de coleta de dados, 

este não seria selecionado novamente para a pesquisa, dessa forma cada paciente foi incluído 

apenas uma vez no estudo. 

3.4 Critérios de Exclusão 

Foram excluídos deste estudo os pacientes que permaneceram menos de 48 horas 

internados, pacientes institucionalizados e pacientes que desistissem de participar da pesquisa 

antes do seu término. Não foram convidados a participar deste estudo os pacientes não 
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contactantes e desacompanhados de seus cuidadores, os pacientes internados exclusivamente 

para a administração agendada de medicamento intravenoso que fazia parte do esquema 

terapêutico previamente definido (pulsoterapia), os pacientes internados exclusivamente para 

procedimentos cirúrgicos, os pacientes de outras enfermarias que estavam em leito 

emprestado e os pacientes que foram exclusivamente realizar polissonografia. 

3.5 Padronização das Discrepâncias 

Para este estudo, foi considerada discrepância qualquer diferença encontrada entre a 

primeira prescrição e a reconciliação medicamentosa na admissão (RMAd), inconsistências na 

primeira prescrição, diferenças entre a prescrição de alta e os medicamentos utilizados pelo 

paciente (reconciliação medicamentosa de alta hospitalar - RMAH) e qualquer incoerência 

encontrada nas prescrições diárias durante o período de internação do paciente. Baseando-se 

em diferentes estudos (WILLIAMS et al., 2012; HERRERO-HERRERO; GARCÍA-

APARICIO, 2011), as discrepâncias para este estudo foram padronizadas da seguinte 

maneira: 

a) Dose Inferior: dose menor do que a utilizada pelo paciente ou menor do que a 

padronizada pelos protocolos (seja pela recomendação da Comissão Controle de 

Infecção Hospitalar, seja pelos ajustes recomendados pelos guidelines de acordo 

com função renal, dentre outros); 

b) Dose Superior: dose maior do que a utilizada pelo paciente ou maior do que a 

padronizada pelos protocolos (seja pela recomendação da Comissão Controle de 

Infecção Hospitalar, seja pelos ajustes recomendados pelos guidelines de acordo 

com função renal, dentre outros); 

c) Omissão de Medicamento: medicamento utilizado pelo paciente e ausente na 

prescrição, medicamento necessário segundo as condições clínica do paciente e 

não prescrito ou medicamento retirado da prescrição sem justificativa; 

d) Medicamento Desnecessário: paciente não necessita do medicamento, mesmo 

assim foi prescrito ou medicamento não utilizado pelo paciente, prescrito e não 

justificado; 

e) Medicamento Errado: paciente utiliza um medicamento diferente do prescrito; 

f) Duplicidade de medicamento: o mesmo medicamento prescrito duas vezes na 

mesma prescrição; 

g) Divergência no Horário de Administração: o horário de administração do 

medicamento está incorreto de acordo com a literatura, horário está diferente do 
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horário utilizado pelo paciente ou interação medicamento/medicamento/alimento 

devido ao horário; 

h) Prevenção de Reação Adversa ao Medicamento (RAM): medicamento utilizado 

pode provocar uma reação adversa ao paciente. 

i) Monitorização Clínica não Realizada: paciente necessita de realizar algum 

exame laboratorial/bioquímico e não foi pedido; 

j) Custo desnecessário: alterar a via de administração ou a apresentação do 

medicamento para diminuir os custos sem prejudicar o paciente; 

k) Outra discrepância: qualquer divergência que não se enquadre nas anteriores. 

3.6 Padronização das Intervenções Realizadas 

Entende-se por intervenção, neste estudo, uma ação de expressar, um ponto de vista, 

acrescentando argumentos ou ideias, em determinada situação, na tentativa de alterar o seu 

resultado (DICIO, 2019), sempre em forma de sugestão e nunca de forma autoritária. 

As intervenções realizadas foram classificadas de acordo com a discrepância 

encontrada e foram padronizadas da seguinte forma: 

a) Ajuste de dose; 

b) Introdução de Medicamento; 

c) Retirada do medicamento; 

d) Troca do medicamento; 

e) Ajuste no horário de administração; 

f) Solicitação de exame bioquímico; 

g) Ajustes devido ao custo do medicamento; 

h) Outra intervenção. 

Vale a pena ressaltar que, uma mesma intervenção pode ter sido gerada de diferentes 

discrepâncias, como por exemplo, a intervenção retirada do medicamento pode ter sido gerada 

a partir de uma das discrepâncias: medicamento desnecessário, duplicidade de medicamento 

ou prevenção de reação adversa ao medicamento. 

 

3.7 Delineamento experimental 

O delineamento experimental deste estudo foi dividido em três momentos distintos. 
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3.7.1 Admissão Hospitalar 

Até 48 horas após a admissão hospitalar realizou-se uma entrevista com o paciente 

e/ou seu cuidador para coletar dados socioeconômicos e demográficos dos pacientes 

utilizando um formulário estruturado (apêndice B) adaptado pelos pesquisadores do 

formulário desenvolvido pelo Centro de Pesquisa em Assistência Farmacêutica e Farmácia 

Clínica (CPAFF) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade 

de São Paulo – FCFRP/USP, e adequado por meio do estudo piloto (o qual aconteceu entre 

Janeiro e Abril de 2016). No momento desta entrevista, também realizou-se a RMAd e a 

aplicação da Modified Morisky Scale (MMS) (anexo A) para estimar a adesão 

farmacoterapêutica do paciente (CMSA, 2006). 

A RMAd, catalogada em ficha própria (apêndice C), foi realizada por meio das 

informações fornecidas pelo paciente e/ou do cuidador (autoreferidas), além da consulta às 

receitas médicas que o paciente estava em mãos no momento da admissão e pelos 

medicamentos trazidos pelo paciente. 

De posse dessas informações, a farmacêutica observava se essa reconciliação estava 

completa, ou seja, o paciente e/ou cuidador lembravam e sabiam relatar com precisão todos os 

medicamentos utilizados em domicílio ou tinham todas as receitas e/ou medicamentos em 

mãos, ou se esta estava incompleta (paciente e/ou cuidador não se lembravam ou não sabiam 

relatar com precisão todos os medicamentos utilizados em domicílio ou não tinham todas as 

prescrições e/ou medicamentos em mãos). Caso as informações estivessem completas, a 

pesquisadora considerou que essa reconciliação poderia ser comparada com a primeira 

prescrição (RMAd passível de comparação), caso contrário, a farmacêutica apenas analisava a 

primeira prescrição.  Em ambos os casos, se houvesse alguma discrepância, a pesquisadora 

conversava pessoalmente com o prescritor responsável (médico residente) com o propósito de 

entendê-las, sugerindo intervenções caso fosse necessário (figura 1). 

Como a prescrição no HCFMRP/USP é diária e eletrônica, via sistema Athos, as 

informações sobre a primeira prescrição, as demais prescrições realizadas durante o período 

de internação e a prescrição de alta foram obtidas junto a esse sistema. O sistema Athos é 

informatizado e contém todas as informações do paciente tais como: história clínica, exames, 

consultas ambulatórias, consumo de medicamentos dentre outras. 
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Figura 1 - Fluxograma realizado na admissão do paciente na enfermaria da neurologia do 

HCFMRP/USP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. HCFMRP/USP – Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo; Teste MMS – Modified Morisky Scale. 
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3.7.2 Período de Internação: análise das prescrições diariamente 

Durante o período de internação, a pesquisadora analisou, diariamente, as prescrições 

dos pacientes incluídos no estudo (apêndice D). Quando alguma discrepância era encontrada a 

pesquisadora realizava a intervenção junto ao prescritor responsável para que a mesma fosse 

esclarecida e resolvida (figura 2). 

Figura 2 - Fluxograma do período de internação do paciente incluído no estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elabora pela autora 

3.7.3 Alta Hospitalar 

No momento em que o paciente recebeu a alta hospitalar a farmacêutica verificou se 

havia alguma prescrição de alta. Se houvesse, foi realizada RMAH, em ficha própria 

(apêndice E) observando se havia alguma discrepância em relação aos medicamentos 

utilizados pelo paciente. Caso fosse encontrada, a pesquisadora conversava com o prescritor 

para tentar solucionar a divergência antes que o paciente deixasse o hospital (fgura 3). 
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Figura 3 - Fluxograma realizado na alta hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Com a(s) prescrição(ões) em mãos, a farmacêutica orientava o paciente e/ou seu 

cuidador e fornecia todas as informações necessárias em relação aos medicamentos prescritos 

que seriam utilizados em domicílio pelo paciente. Quando se fez necessário, pictogramas e/ou 

tabelas foram utilizados para orientar melhor o paciente e/ou seu cuidador sobre a 

farmacoterapia procurando sanar todas as dúvidas existentes. 

Em relação aos pacientes que não receberam nenhuma prescrição no momento da alta, 
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prescrição e quando a resposta foi afirmativa, a farmacêutica realizou as orientações 

necessárias junto ao paciente e/ou cuidador e o mesmo foi liberado. 

3.8 Delineamento das Discrepâncias e Intervenções 

Sempre que uma inconsistência na prescrição era encontrada, uma intervenção era 

gerada e a sugestão de correção apresentada ao prescritor pela pesquisadora. As discrepâncias 

encontradas nas prescrições foram classificadas como intencional ou não intencional 

conforme relato do prescritor à pesquisadora no momento dessa abordagem. As intervenções 

sugeridas pela pesquisadora aos residentes poderiam ser aceitas ou não e para realizar essa 

classificação, tanto na admissão, como durante o período de internação, aguardou-se 48 horas, 

ou seja, duas novas prescrições após a sugestão para alteração, para considerar se a 

intervenção sugerida foi ou não aceita (figura 4). No momento da alta as discrepâncias 

encontradas foram classificadas como aceitas ou não aceitas antes que o paciente saísse do 

hospital. 

Figura 4 - Fluxograma das discrepâncias e intervenções geradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Todas as divergências encontradas e as intervenções sugeridas nos três momentos 

(admissão hospitalar, período de internação e alta hospitalar) foram catalogadas fichas 

padronizadas (apêndice F), adaptada da ficha do Serviço de Farmácia Clínica desenvolvida 

pelo CPAFF – FCFRP/USP. 

3.8.1 Classificação das Discrepâncias em Intencionais ou Não Intencionais 

As discrepâncias encontradas foram consideradas intencionais quando o prescritor 

manifestou o desejo de realizar a alteração na farmacoterapia do paciente por algum motivo 

justificável. Caso contrário, foram classificadas como não intencionais. 

3.8.2 Classificação das intervenções em aceitas e não aceitas pelo prescritor 

As intervenções sugeridas ao prescritor foram consideradas aceitas se houvesse 

modificação em, no máximo, 48 horas após a realização da intervenção junto ao prescritor. 

Caso contrário, a pesquisadora considerou que a intervenção sugerida não foi aceita. 

3.8.3 Classificação das discrepâncias quanto ao tipo de problema farmacoterapêutico 

gerado. 

As discrepâncias encontradas pela pesquisadora foram classificadas como um 

problema farmacoterapêutico de necessidade, efetividade, segurança e outros conforme 

descrito no Quadro 1. Essa classificação foi elaborada pela pesquisadora (quadro 1) e baseada 

em Cipolle, Strand e Morley (2004) que levou em consideração suas discrepâncias e 

intervenções padronizadas. Vale a pena ressaltar que outros tipos de classificações são 

possíveis de acordo com as peculiaridades de cada estudo. 
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Quadro 1 - Classificação das discrepâncias quanto ao tipo de problema farmacoterapêutico 

gerado. 

Classificação dos Problemas 

Farmacoterapêuticos 
Discrepâncias Intervenções 

Necessidade 

Omissão de 

medicamento 

Introdução de 

medicamento 

Medicamento 

desnecessário 

Retirada de 

medicamento 

Efetividade 

Dose inferior Ajuste de dose 

Divergência no 

horário de 

administração 

Ajuste no horário de 

administração 

Outra 

Troca do 

medicamento 

Ajuste no horário de 

administração 

Outra 

Segurança 

Dose superior Ajuste de dose 

Medicamento errado 
Troca do 

medicamento 

Duplicidade de 

medicamento 

Retirada do 

medicamento 

Prevenção de reação 

adversa ao 

medicamento 

Retirada do 

medicamento 

Ajuste de dose 

Troca do 

medicamento 

Ajuste no horário de 

administração 

Outra 

Outra Outra 

Outros 

Monitorização 

clínica não realizada 

Solicitação de exame 

bioquímico 

Custo desnecessário 
Ajustes devido ao 

custo 

Divergência no 

horário de 

administração 

Ajuste no horário de 

administração 

Medicamento errado Troca medicamento 

Outra 
Troca medicamento 

Outra 
Fonte: Elaborado pela pesquisadora baseado em  Cipolle, Strand, Morley (2012). 
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3.9 Modified Morisky Scale (MMS)  

Essa escala consiste em um instrumento desenvolvido para avaliar as atitudes e o 

comportamento do paciente frente ao medicamento utilizado e consequentemente classificar 

sua adesão ao tratamento farmacológico. Ela é composta por seis perguntas com respostas 

dicotômicas, sim ou não, que geram um escore que pode variar de 0 a 4 (cada resposta Não 

equivale a um ponto). Quanto maior o escore melhor é a adesão do paciente. A classificação 

é: alta adesão (escore= 4), média adesão (escore de 2 a 3) e baixa adesão (escore de 0 a 1). Na 

ocorrência de pelo menos uma resposta Sim, deve-se fazer as perguntas 5 e 6 que representam 

o conhecimento e a motivação, respectivamente (CMSA, 2006). 

3.10 Farmacoeconomia: custeio 

Os custos das intervenções realizadas foram utilizados para realizar a 

farmacoeconomia. Esses custos foram calculados considerando o custo médio do 

medicamento envolvido na intervenção, obtidos no sistema do HCFMRP/USP, o custo dos 

exames que foram adquiridos no site do Departamento de Informática do Sistema Único de 

Saúde - DATASUS por meio do Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, 

Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde – 

SIGTAB (DATASUS, 2015), os quais foram adaptados de Calcini (2017) e o custo com os 

profissionais de saúde foi calculado por meio dos dados fornecidos pelo departamento de 

recursos humanos referentes ao salário e bonificações de cada profissional onde foi possível 

verificar o custo médio referente às atividades do enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 

técnico de enfermagem na execução de suas atividades e o custo anual com o farmacêutico 

para realização do serviço de farmácia clínica (tabela 1). 
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Tabela 1 – Custo profissional para o cálculo do custo direto com as intervenções 

farmacêuticas e o custo do serviço de farmácia clínica. 

Profissional de 

Saúde 

Custo R$ 
Horas 

trabalhadas/ano 

Custo/hora 

Média (DP) IC 95% 

Salário 

 

Salário 

anual + 

13º  

30h/semana Custo/minuto Custo/minuto 

Auxiliar de 

enfermagem 

2.082,00 27.066,02 1.440 18,79 0,31±0,09 0,30-0,45 

Enfermeiro 2.705,84 35.175,94 1.440 24,43 0,41±0,12 0,39-0,58 

média 2.393,92 31.120,98 1.440 21,61 0,36 ±0,11 0,34-0,51 

Farmacêutico 2.483,68 32.287,77 1.440 - 

48.431± 

9.819
1 

30.673-46.010
2 

Fonte: Adaptado de Calcini (2017). DP - desvio padrão; IC - intervalo de confiança para a precisão de 95%; 1 - 

média anual (desvio padrão); 2 - Intervalo de Confiança 95% anual; O custo com os profissionais foi calculado 

com base nos dados fornecidos pelo departamento de recursos humanos referentes ao salário e bônus de cada 

profissional. Considerou-se 30 horas por semana para o capital humano; Foi utilizado o salário médio para um 

farmacêutico, para um enfermeiro e para um auxiliar de enfermagem no estado de São Paulo, Brasil. A 

sensibilidade foi avaliada conforme recomenda a Rede Brasileira de Avaliação de Tecnologia em Saúde, quando 

não há consenso para a sensibilidade do custo o recomendado é variar de 50% quanto à média calculada (como 

foi utilizado o piso salarial, a variação a baixo foi a mínima para o grau de certeza, 5% e, para o valor máximo 

foi consensual com a REBRATS, 50% acima). 

A análise dos custos diretos foi realizada para cada tipo de intervenção e os cálculos 

para o custeio dessas intervenções foram adaptados de Calcini (2017), e estão descritos no 

quadro 2. 
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Quadro 2 – Cálculo para o custeio das intervenções. 

Intervenção realizada 

Fórmula para o cálculo do custo 

Antes da Intervenção Depois da intervenção
1 

Ajuste de dose 

Custo médio do 

medicamento x número 

de dias que utilizaria 

sem a intervenção x a 

posologia antes da 

intervenção 

Custo médio do 

medicamento x número 

de dias utilizados após a 

intervenção x a 

posologia após a 

intervenção 

Introdução de medicamento - 

Custo médio do 

medicamento x número 

de dias utilizados após a 

intervenção x a 

posologia após a 

intervenção 

Retirada do medicamento 

Custo médio do 

medicamento x número 

de dias que utilizaria 

sem a intervenção x a 

posologia 

Custo médio do 

medicamento x número 

de dias utilizados até a 

intervenção x a 

posologia 

Troca do medicamento 

Custo médio do 

medicamentos prescrito 

x número de dias que 

utilizaria sem a 

intervenção x a 

posologia 

(custo médio do 

medicamento prescrito 

x número de dias que 

utilizou até a 

intervenção x 

posologia) + (custo 

médio do medicamento 

sugerido x número de 

dias que utilizou após a 

intervenção x a 

posologia sugerida) 

Solicitação de exames bioquímicos - 
Custo do exame 

sugerido 

Ajuste devido ao custo do medicamento 

Custo médio do 

medicamento x número 

de dias que utilizaria 

sem a intervenção x a 

posologia 

Custo do medicamento 

na apresentação 

sugerida x número de 

dias que utilizou após a 

intervenção x a 

posologia 

Outra intervenção 

Custo médio do 

medicamento x número 

de dias que utilizaria 

sem a intervenção x a 

posologia 

Custo do medicamento 

x número de dias que 

utilizou após a 

intervenção x a 

posologia 
Fonte: Adaptado de Calcini (2017); 1 - Se a intervenção não foi aceita considerou que o custo dessa foi igual a 

zero; 
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Para a mensuração dos custos diretos a intervenção “ajuste no horário de 

administração” não foi considerada, pois essa intervenção não gerou nenhuma alteração de 

custo uma vez que a sugestão realizada foi apenas para adequar o horário de administração do 

medicamento. Foram excluídas dessa análise as intervenções realizadas na reconciliação, pois 

não foi possível calcular o número de dias que o paciente usaria o medicamento envolvido na 

intervenção sugerida, as intervenções realizadas com os medicamentos prescritos cuja 

posologia estava “se necessário” e todas as intervenções que não envolviam medicamentos, 

ou seja, intervenções administrativas e não clínicas (como por exemplo, falta de carimbo na 

receita de alta, falta de processo de alto custo, dentre outras). A análise de custo direto foi 

utilizada para calcular o custo marginal do serviço de farmácia clínica, benefício que as 

intervenções realizadas geraram para o hospital e para o SUS. 

As condições clínicas evitadas foram classificadas de acordo com cada intervenção 

realizada. Essa classificação foi obtida considerando a classificação internacional de doenças 

e problemas relacionados à saúde (CID – 10). Os custos ambulatorial e de internação pela 

comorbidade foram adquiridos por meio da base de dados do Ministério da Saúde 

denominado TabWin desenvolvido pelo DATASUS (BRASIL, 2016). 

As informações relacionadas ao custo ambulatorial e de internação encontravam-se em 

arquivos dissemináveis para tabulação do Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS 

(SIA-SUS) e arquivos dissemináveis para tabulação do Sistema de Informações Hospitalares 

do SUS (SIH-SUS), respectivamente, os quais são utilizados para obtenção de dados sobre o 

desempenho clínico e a morbidade hospitalar. De posse desses dados foi realizada a criação 

das pastas com o banco de dados ambulatoriais e o banco de dados de internação sendo 

possível assim a tabulação utilizando o aplicativo TabWin 32- versão 4.1.1-DATASUS
®
. 

Após a identificação, mensuração e valoração dos custos, realizou-se o ajuste de custo 

em relação ao tempo (DA SILVA; SILVA; PEREIRA, 2016). O ano de 2015 foi utilizado 

como base para o cálculo devido à coleta de dados e os custos ajustados para o ano de 2019. 

Para tanto, foi considerado o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), 

disponibilizado nos indicadores econômicos consolidados do Banco Central do Brasil 

(BRASIL, 2019). O cálculo foi realizado da seguinte forma: custo x (1+ [INPC]ano de custo) x ... 

(1+ [INPC]ano 2018) (RASCATI, 2014). 
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3.11 Farmacoeconomia: análise 

Os resultados foram analisados pelos custos totais e por paciente. O custo marginal do 

serviço de farmácia clínica representa o custo adicional envolvido nas intervenções 

farmacêuticas para a produção de unidades de saúde (RASCATI, 2014). 

Dessa forma, o custo marginal negativo representa um benefício monetário e positivo 

não representa benefícios. Os custos marginais totais das intervenções, os custos evitados para 

o sistema de saúde, juntamente com os custos do serviço de farmácia clínica, compreenderam 

o cálculo dos indicadores da análise de custo-benefício para o serviço de farmácia clínica: 

razão benefício-custo (RBC) do serviço de farmácia clínica e benefícios líquidos (BL) do 

serviço de farmácia clínica, ambos para a perspectiva hospitalar: 

 RBC = benefícios (custo marginal do serviço de farmácia clínica) ÷ custo 

(serviço de farmácia clínica) 

 BL = benefícios (custo marginal do serviço de farmácia clínica) - custo 

(serviço de farmácia clínica) 

Equivalentemente, o custo evitado das complicações de saúde foi adicionado aos 

custos marginais do serviço de farmácia clínica para compor os benefícios na perspectiva do 

SUS e, assim, realizar os cálculos dos dois indicadores de custo-benefício. A interpretação 

destes indicadores foi realizada da seguinte forma (BRASIL, 2014): 

 RBC > 1 ou BL > 0, os benefícios foram superiores aos custos mostrando que 

o serviço de farmácia clínica pode trazer economias monetárias; 

 0 < RBC < 1 ou BL < 0, os custos foram superiores aos benefícios referentes 

ao serviço de farmácia clínica; 

 Se os resultados forem 1 e 0 para RBC e BL, respectivamente, significa que 

não houve diferença entre benefícios e custos monetários; 

 Se, RBC = 0 significava que não houve benefício. 

O teste t de Student para amostras pareadas foi realizado para testar a hipótese que a 

média do custo evitado (benefício), RBC e BL, difere entre hospital e SUS para o total de 

intervenções. O nível de significância das análises (α) foi estabelecido em 5% e as análises 

foram desenvolvidas pelo software estatístico MINITAB versão 17. 
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3.12 Aprovação do Comitê de Ética 

Esse projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 

HCFMRP/USP, número do parecer 773.541 (anexo B). 

3.13 Cálculo Amostral 

Para o cálculo amostral desse estudo levou-se em consideração os objetivos 

específicos e este foi realizado por meio da fórmula de prevalência (MEDRONHO et al., 

2006) utilizando uma população finita e adotou-se a estratégia de maximizar o tamanho da 

amostra (n), considerando a pior situação para o cálculo amostral na qual se admite uma 

prevalência (P) de 50%. Considerou-se ainda um nível de significância (α) de 5%. Sendo 

assim, o tamanho amostral necessário foi de 92 pacientes. 

3.14 Análise Estatística 

Inicialmente os dados foram tabulados em uma planilha do Microsoft Office Excel
®

. 

As análises estatísticas foram realizadas com o auxílio do Programa Statistical Package for 

Social Sciences
®

 (SPSS Inc., versão 21.0.0.0) e foi fixado um nível de significância (α) de 

5%. 

O coeficiente de correlação de Spearman (rhõ) foi utilizado para correlacionar o 

número de discrepâncias com o número de dias internados; para correlacionar o número de 

intervenções com o número de dias internados; para correlacionar o número de discrepâncias 

com o número de medicamentos prescritos e também para correlacionar o número de 

discrepâncias com o número de medicamentos utilizados. 

O modelo de regressão logística binária foi utilizado para avaliar a associação entre o 

número de dias internados e a aceitabilidade da intervenção realizada. 

O Odds Ratio (OR), com o respectivo intervalo de confiança (IC 95%), foi utilizado 

para avaliar a associação entre a escolaridade do paciente e a ocorrência de uma reconciliação 

medicamentosa na admissão comparável e entre a escolaridade do paciente e a adesão à sua 

farmacoterapia. A regressão linear múltipla foi utilizada para avaliar a associação entre o 

número de discrepâncias encontradas, a idade do paciente e o número de medicamentos 

prescritos. O teste qui-quadrado foi utilizado para avaliar a associação entre a aceitabilidade 

das intervenções e o momento em que foram realizadas. Para as discrepâncias não 

intencionais foi calculado a frequência relativa e seus respectivos IC 95%. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Foram convidados a participar deste estudo 100 pacientes sendo quatro excluídos: três 

pacientes ficaram menos de 48 horas internados e um desistiu de participar. Portanto, foram 

incluídos neste estudo 96 pacientes, os quais foram admitidos na enfermaria da neurologia do 

HCFMRP/USP, no período compreendido entre maio de 2016 a março de 2017 e que 

atenderam aos critérios de inclusão pré-estabelecidos (item 3.3). 

4.1 Características gerais dos pacientes 

 A maioria dos pacientes (89,6%) declararam procedentes do Estado de São Paulo, com 

média de idade de 53,5 anos (DP = 16,6), variando de 18 a 86 anos, 47,9% (n = 46) eram 

casados e o número de dependentes variou de 1 a 8 (tabela 2). 

Tabela 2 - Características Gerais dos Participantes 

Variável n % 

Faixa etária   

<60 anos 60 62,5 

≥ 60 anos 36 37,5 

Sexo   

Feminino 51 53,1 

Masculino 45 46,9 

Estado Civil   

    Com Companheiro(a) 55 57,3 

    Sem Companheiro(a) 41 42,7 

Anos de estudo   

De 0 a 9 51 53,1 

De 10 a 12 28 29,2 

Mais de 12 17 17,7 

Ocupação   

Aposentado 47 49,0 

Não aposentado 49 51,0 

Renda Familiar (reais)*   

    Até 3.000,00 67 69,8 

    Mais de 3.000,00 27 28,1 

Cor/Raça (autorrelato)   

    Branco 62 64,6 

    Não Branco 34 35,4 

Convênio de Saúde Particular   

    Sim 19 19,8 

    Não 77 80,2 

Total 96 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora.*Dois pacientes não sabiam relatar a renda familiar 
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Abdulghani e colaboradores (2018), assim como, Spalla e Castilho (2016), também 

incluíram pacientes com 18 anos ou mais em seus estudos, e encontraram média de idade de 

59,9 (DP = 16,5) e de 50,9 (DP = 14,4) e sendo a maioria de mulheres, 54,2%, e 53,3%, 

respectivamente, dados similares aos do nosso estudo. 

Salameh et al. (2018) em seu estudo na Jordânia, encontrou que a metade da sua 

população eram casados, dado semelhante ao nosso estudo. Entretanto, em relação à 

escolaridade podemos observar uma grande diferença entre esse estudo, cerca de 75,0% 

tinham pelo menos graduação, e o nosso, apenas cerca de 18,0% tinham 13 anos ou mais de 

estudo, essa diferença pode ser devido às diferenças culturais entre existente entre esses dois 

países, uma vez que economicamente são considerados países em desenvolvimento.  

A média de dias internados foi de 12,9 dias (DP = 9,1) variando de 3 a 47 dias sendo 

que, 53,1% (n = 51) dos pacientes ficaram internados 10 dias ou mais e o aumento no número 

de dias internados está correlacionado com o aumento da ocorrência de discrepâncias (rhõ = 

0,241 e valor p = 0,018) e consequentemente com o aumento das intervenções realizadas (rhõ 

= 0,270 e valor p = 0,008). Entretanto, a cada dia a mais que o paciente fica internado não 

aumenta a chance da intervenção realizada ser aceita, (valor p = 0,869; qui-quadrado do 

modelo = 0,027). A variação na quantidade de dias internados pode ser devido à 

complexidade do caso a ser tratado ou mesmo devido ao fechamento do diagnóstico do 

paciente.  

Dentre os 96 pacientes, 51,0% (n = 49) não tinham acompanhante no hospital e 59,4% 

(n = 57) dos pacientes tinha dificuldade ou não estavam deambulando no momento da 

admissão (figura 5). 

Figura 5: Pacientes deambulando no momento da admissão hospitalar. 

 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Uma das grandes preocupações com pacientes que estão restritos ao leito é o risco de 

ocorrer tromboembolismo venoso (TEV). Esse, que inclui trombose venosa profunda e 
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embolia pulmonar, é um problema de saúde pública crescente e a maioria dos pacientes 

acometidos é assintomática. Ele representa a terceira condição cardiovascular mais comum e 

pacientes hospitalizados apresentam um risco elevado, dependendo do motivo da 

hospitalização. Portanto, a profilaxia de TEV é vista internacionalmente como um indicador 

para a segurança do paciente (ENCKE; HAAS; KOPP, 2016; LARYEA; CHAMPAGNE; 

2013; TAGALAKIS et al., 2013). 

Na enfermaria da neurologia do HCRP/USP a profilaxia de TEV é realizada em 

pacientes que não deambulam ou que estão com dificuldade para deambular e ficam restritos 

ao leito utilizando, geralmente, a enoxaparina principalmente devido ao seu esquema de 

dosagem mais cômodo, quando comparada à heparina não fracionada, e à sua segurança. 

Entretanto, a enoxaparina deve ser substituída pela heparina não fracionada quando a função 

renal do paciente está comprometida (clearance creatitina < 30mL/mim). Em nosso estudo 

12,5% (n = 12) dos pacientes tiveram, em algum momento, uma discrepância relacionada à 

profilaxia de tromboembolismo venoso, ora pela sua ausência e ora pelo seu uso 

desnecessário, bem como pela necessidade de troca do antitrombótico devido à alteração da 

função renal do paciente. 

4.2 Adesão do paciente ao tratamento prescrito 

A tabela 3 mostra o resultado da escala MMS aplicada no momento da admissão 

hospitalar para verificar a adesão dos pacientes em relação à farmacoterapia utilizada em sua 

residência. 

Tabela 3: Resultado da Modified Morisky Scale (MMS)  

Variável n % 

Adesão 

  Baixa Adesão 
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34,4 

  Média Adesão 41 42,7 

  Alta Adesão 22 22,9 

  Conhecimento   

Sim 28 37,8 

Não 46 62,2 

  Motivação   

Sim 31 41,9 

Não 43 58,1 

Total 96 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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A adesão à farmacoterapia é um tema amplamente discutido e está presente em 

diferentes estudos, principalmente quando se trata de doenças crônicas. O nosso estudo 

encontrou que a alta adesão (escore igual a quatro) foi declarada por 22,9% (n = 22) dos 

pacientes e evidenciou que não há associação entre a escolaridade do paciente e a adesão à 

sua farmacoterapia (OR = 0,850 e IC 95% 0,328 – 2,204), sugerindo que um maior 

comprometimento do paciente em relação à sua farmacoterapia se faz necessário para que o 

mesmo possa aderir ao seu tratamento e evitar possíveis danos à sua saúde. 

Além disso, diante da complexidade do tema adesão ao tratamento e os desafios que 

ele exige, o comprometimento da equipe multiprofissional pode contribuir para que o paciente 

tenha uma maior autonomia no cuidado relacionado à sua saúde, uma vez que a adesão 

também abrange inúmeros comportamentos relacionados à saúde que se estendem além do 

uso dos medicamentos prescritos (WHO, 2003b). O paciente deve ser visto como um todo, 

seu estilo de vida, suas preferências, sua renda familiar, sua cultura, seu acesso ao serviço de 

saúde, o seu entendimento a respeito das consequências desencadeadas por sua condição 

clínica e o esclarecimento das suas dúvidas assim como, conhecer os benefícios que os 

medicamentos podem lhe proporcionar são peças fundamentais nas decisões em relação ao 

tratamento e principalmente no engajamento do paciente diante seu estado de saúde. A 

integração do paciente à equipe multiprofissional, ao cuidado farmacêutico e aos grupos 

educacionais pode ter um papel fundamental na adesão do paciente ao seu tratamento 

farmacológico (NOBRE; DOMINGUES, 2017). 

Vale a pena ressaltar que 62,2% (n = 46) e 41,9% (n = 31) dos pacientes com baixa ou 

média adesão, respectivamente, afirmam não saber sobre a importância e os benefícios do(s) 

seu(s) medicamento(s) e esquecem de repô-lo(s) antes que ele(s) acabe(m). A baixa adesão é 

um problema desafiador a ser enfrentado, pois está associada ao aumento da 

morbimortalidade, das hospitalizações e dos custos para o sistema de saúde. Nos EUA, 

estima-se que US$ 100 bilhões de dólares sejam gastos anualmente com serviços de saúde 

diretamente relacionados à baixa adesão aos medicamentos, tais como, hospitalizações 

sucessivas e aumento da necessidade de intervenções médicas (KINI; HO, 2018). 

4.3 Caracterização das Discrepâncias e Intervenções 

Durante o período estudado foram encontradas 399 discrepâncias com média de 4,2 

(DP = 3,7) por paciente, sendo que, o número de discrepâncias encontradas não sofreu 

influência em relação à idade do paciente (valor p = 0,679), mas foi diretamente proporcional 
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ao aumento do número de medicamentos prescritos (valor p < 0,001).  Dessas, 

aproximadamente, 49,0% (n = 195), 28,0% (n = 111) e 23,0% (n = 93) foram realizadas na 

admissão hospitalar, no período de internação e na alta hospitalar, respectivamente. 

Entre as discrepâncias encontradas, aproximadamente, 78,0% (n = 311) foram 

classificadas como não intencionais e geraram 318 intervenções. Essa diferença entre o 

número de intervenções geradas e o número de discrepâncias não intencionais é porque, 

apesar das 88 discrepâncias classificadas como intencionais, sete, foram aceitas pelos médicos 

perfazendo o total de 318 intervenções realizadas. Desse modo, para melhor entendimento dos 

resultados consideramos que 318 discrepâncias geraram 318 intervenções. Dentre essas 

intervenções realizadas, aproximadamente, 80,0% (n = 252) foram aceitas pelos residentes 

responsáveis pelos pacientes (figura 6). 
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Figura 6: Fluxograma do desfecho das discrepâncias e intervenções realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora. 

Dos 96 pacientes incluídos neste estudo, oito não apresentaram nenhuma discrepância 

e seis tiveram apenas discrepâncias consideradas intencionais, ou seja, 85,4% (n = 82) dos 

participantes apresentaram pelo menos uma discrepância classificada como não intencional. 

Um estudo realizado na Arábia Saudita, considerando apenas as discrepâncias não 

intencionais, encontrou que 48,3% dos pacientes tiveram pelo menos uma discrepância e um 

96 pacientes  

399 discrepâncias 
encontradas 

Discrepâncias? 

8 pacientes 
(8,3%) 

Intencionais? 

Não 

Sim 

88 pacientes 
(91,7%) 

195 na admissão 

(48,9%) 

111 no período de internação 

(27,8%) 

93 na alta 

(23,3%) 

Não 

88 discrepâncias 
(22,1%) 

311 discrepâncias 
(77,9%) 

Aceitas pelos prescritores? 

66 não aceitas 

(20,8%) 
252 aceitas 

(79,2%) 

Sim 

Intervenções e sugestões 

(n = 318) 
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estudo realizado no Hospital Universitário em Niterói-RJ apresentou que 23,3% dos pacientes 

tiveram pelo menos uma intervenção farmacêutica a ser realizada, resultados inferiores ao 

encontrado no nosso estudo (ABDULGHANI et al., 2018; SPALLA e CASTILHO, 2016). 

Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato do nosso estudo abranger todo o período de 

internação do paciente e os demais serem em momentos específicos, admissão e/ou alta 

hospitalar. 

O número de discrepâncias por paciente no nosso estudo variou de zero a 18. Quando 

consideramos apenas as discrepâncias não intencionais (n = 318) essa variação foi de zero e 

15 (tabela 4). 

Tabela 4 – Número de pacientes e total de discrepâncias não intencionais por pacientes. 

Número de Pacientes (n=96) Número de Discrepâncias (n=318) 

14 0 

15 1 

21 2 

13 3 

7 4 

9 5 

6 6 

3 7 

1 8 

1 9 

1 10 

1 11 

1 12 

1 13 

1 14 

1 15 

Fonte: Elaborada pela autora 

Estudos realizados na Jordânia e em Curitiba-PR encontraram que 35,0% e 50,4% das 

discrepâncias foram não intencionais, respectivamente (SALAMED et al., 2018; LOMBARDI 

et al., 2016), porcentagem inferior à encontrada neste estudo (77,9%, n = 311). Entretanto, em 
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um estudo realizado em Niterói-RJ, 100,0% das discrepâncias encontradas foram classificadas 

como não intencionais (SPALLA e CASTILHO, 2016).  

Tam e colaboradores (2005) em uma revisão sistemática, encontraram que 

discrepâncias na admissão hospitalar são comuns e  ocorrem em até 67,0% dos casos. Além 

disso, os estudos incluídos nessa revisão revelaram que até 54,0% dos pacientes tinham pelo 

menos uma discrepância e que de 19,0% a 75,0% dessas discrepâncias foram não 

intencionais. Alguns dados encontrados nesses estudos sugerem que entre 11,0% e 59,0% das 

discrepâncias eram clinicamente relevantes. 

A detecção de discrepâncias durante a reconciliação medicamentosa pode indicar os 

primeiros problemas relacionados com a farmacoterapia do paciente, as quais podem resultar 

em intervenções para a prevenção de erros de medicamentos e eventos adversos. Contudo, 

para que a reconciliação medicamentosa seja relevante na melhora da segurança do paciente é 

fundamental a comunicação e colaboração entre o farmacêutico e o médico. 

A taxa de aceitabilidade das intervenções sugeridas pelo farmacêutico tem grande 

variação entre os estudos. No nosso estudo 79,2% (n = 252) das intervenções realizadas foram 

aceitas pelos médicos residentes, resultado semelhante ao encontrado por Reis et al. (2013) 

que foi de 74,71%. Entretanto, nota-se que os nossos resultados são inferiores quando 

comparamos com estudos realizados na Jordânia, República Tcheca e Alemanha, os quais 

tiveram 92,8%, 100,0% e 92,8% das intervenções aceitas, respectivamente (SALAMED et al., 

2018; RYCHLÍČKOVÁ; ŠALOUN; GREGOROVÁ, 2016; LANGEBRAKE; HILGARTH; 

2010). 

Essas diferenças podem ser explicadas pelo fato da farmácia clínica estar melhor 

consolidada nos países desenvolvidos e a atuação do farmacêutico clínico fazer parte da rotina 

do hospital junto com a equipe de saúde. Sabe-se que as universidades nesses países 

favorecem a formação clínica do farmacêutico proporcionando profissionais mais bem 

preparados para atuar no mercado de trabalho. Diferente do Brasil, que ainda existe uma 

lacuna no que se refere à formação clínica do farmacêutico nas universidades o que pode 

dificultar a equipe de saúde enxergar esse profissional como um profissional que veio para 

somar. 

Na maioria dos serviços de saúde, entre os quais estão os hospitais brasileiros, o 

farmacêutico não exerce qualquer tipo de atividade clínica, ficando restrito, muitas vezes, as 

atividades de gestão e sem contato algum com o paciente e os outros profissionais de saúde. A 

melhor estrutura aliada à atuação norteada por protocolos clínicos bem estabelecidos e a 
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formação adequada dos profissionais farmacêuticos são fatores que podem explicar o maior 

grau de aceitação encontrado nos estudos que foram propostos em países desenvolvidos. 

4.4 Descrição das discrepâncias e intervenções padronizadas 

4.4.1 Discrepâncias padronizadas 

Conforme a padronização estabelecida (item 3.5), a tabela 5 apresenta o total das 

discrepâncias encontradas, quantas foram classificadas como não intencionais e quantas foram 

intencionais e aceitas. 

Tabela 5 – Classificação das discrepâncias encontradas 

Classificação das Discrepâncias 

Padronizadas 

Total 

encontrada 

(n) 

% 

Não 

Intencionais 

(n) 

Intencionais 

e Aceitas 

(n) 

% 

Omissão de Medicamento 140 35,1 103 1 32,7 

Custo desnecessário 46 11,5 42 0 13,2 

Divergência no Horário de 

Administração 
46 11,5 38 0 11,9 

Dose Inferior 43 10,8 28 2 9,4 

Dose Superior 32 8,0 21 0 6,6 

Outras discrepâncias  25 6,3 22 1 7,2 

Monitorização Clínica não Realizada 19 4,8 19 0 6,0 

Prevenção de RAM 18 4,5 17 1 5,7 

Medicamento Desnecessário 17 4,3 11 1 3,8 

Duplicidade de Medicamento 7 1,8 7 0 2,2 

Medicamento Errado 6 1,5 3 1 1,3 

Total 399 100 311 7 100 

  Fonte: Elaborada pela autora. 

As nossas principais discrepâncias encontradas foram omissão de medicamentos, custo 

desnecessário, divergência no horário de administração seguida da dose inferior. A omissão 

de medicamento, também está descrita como a mais prevalente em diferentes estudos 77,0% e 

61,5% (ABDULGHANI, et al., 2018; SPALLA; CASTILHO, 2016), respectivamente. Assim 
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como evidenciado por Rey, Prados e Gómez (2016), Lima et al. (2016), Lombardi et al. 

(2016), detectaram que a omissão de medicamentos nas prescrições foi a discrepância mais 

encontrada, 86,2%, 67,8% e 71,8%, respectivamente. 

Esses dados mostram a importância da reconciliação medicamentosa realizada pelo 

farmacêutico e o quanto esse profissional, inserido na equipe de saúde, pode ajudar a 

minimizar os erros e as complicações relacionados com os medicamentos. Bond, Raehl e 

Franke (2002) apresentaram, em seu estudo, que quando o farmacêutico realiza a 

reconciliação medicamentosa ocorre uma redução de 51,0% do total de erros de medicação e 

uma redução de 82,0% nos erros de medicamentos que causam algum evento adverso ao 

paciente. Evidências sugerem que os farmacêuticos são mais capazes para detectar erros com 

medicamentos no hospital do que outros profissionais de saúde (FACCHINETTI; 

CAMPBELL; JONES, 1999). 

4.4.2 Intervenções Padronizadas 

Em relação às intervenções realizadas e conforme a padronização pré-estabelecida 

neste estudo (item 3.6), as quatro intervenções que mais se destacaram foram: introdução de 

medicamento, ajuste de dose, ajuste no horário de administração e ajuste devido ao custo, 

sendo, respectivamente, 32,7% (n = 104), 16,4% (n = 52), 13,2% (n = 42) e 13,2% (n = 42) 

(tabela 6). 

Tabela 6 – Classificação das intervenções realizadas 

Classificação das Intervenções Padronizadas n % 

Introdução de Medicamento 104 32,7 

Ajuste de dose 52 16,4 

Ajuste no horário de administração 42 13,2 

Ajuste devido ao custo 42 13,2 

Retirada do Medicamento 25 7,9 

Outras intervenções  21 6,6 

Solicitação de exame bioquímico 19 6,0 

Troca do medicamento 13 4,1 

Total 318 100 

Fonte: Elaborada pela autora. 
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Um estudo realizado na Alemanha mostrou a importância do envolvimento do 

farmacêutico clínico na otimização da farmacoterapia na prática clínica diária e que a maioria 

das intervenções realizadas teve um impacto significativo na saúde do paciente 

(CORTEJOSO et al., 2016). 

4.5 Caracterização e descrição das discrepâncias e intervenções padronizadas nos 

diferentes momentos: admissão hospitalar, período de internação e alta hospitalar. 

4.5.1 Admissão Hospitalar 

4.5.1.1 Discrepâncias encontradas na admissão hospitalar 

Durante a RMAd, dos 96 pacientes entrevistados 14 pacientes e/ou cuidadores não 

sabiam relatar com precisão os medicamentos utilizados em domicílio, não sendo possível 

realizar, de forma integral, a comparação com a primeira prescrição. Entretanto, se fosse 

observado alguma necessidade de intervenção após a análise da primeira prescrição, essa foi 

realizada junto ao prescritor. 

Diferentes estudos realizados no Brasil sugerem que o déficit de conhecimento dos 

indivíduos acerca dos medicamentos ou sobre sua condição de saúde estaria relacionado a 

uma inadequada organização dos serviços no que se refere à educação em saúde e à correta 

orientação de acordo com as necessidades e particularidades de cada um (OENNING; 

OLIVEIRA; BLATT, 2011; MOREIRA et al., 2008; SILVA; SCHENKEL; MENGUE, 

2000). O paciente que desconhece informações básicas sobre o uso de seus medicamentos e 

sobre as consequências da não adesão é, em geral, menos aderente a terapias farmacológicas e 

não farmacológicas (OKUMURA et al., 2016; VIEIRA; CASSIANI, 2014). 

O nosso estudo evidenciou que, os pacientes que possuem nove anos ou menos de 

estudo têm 74,0% menos chance de ter uma reconciliação medicamentosa comparável, ou 

seja, não sabiam relatar com precisão os medicamentos utilizados em domicilio antes da 

internação, do que aqueles pacientes que possuem mais de nove anos de estudo (OR = 0,26; 

IC 95% 0,067 – 0,883), sugerindo que há uma relação entre o grau de escolaridade e o nível 

de conhecimento sobre os medicamentos utilizados. 

Em ambiente hospitalar, quando se observa a falta de conhecimento do paciente e/ou 

do cuidador sobre a condição clínica logo na admissão, torna-se imprescindível a realização 

de uma orientação cuidadosa com educação em saúde na alta hospitalar, pois, o paciente que 

recebe alta hospitalar sem as devidas orientações tem um maior risco de ser reinternado por 

uma causa evitável. 
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Foram encontradas 195 discrepâncias durante a RMAd com média por paciente de 2,0 

(DP = 2,0) e variação de 0 a 8, sendo que, 69,8% (n = 67) dos pacientes tiveram pelo menos 

uma discrepância (figura 7), dado que pode ter sido subestimado devido ao fato recordatório 

do paciente e/ou cuidador. 

Figura 7 – Número de discrepâncias por paciente na admissão hospitalar 

 
Fonte: Elaborada pela autora 

 

A tabela 7 apresenta a classificação das discrepâncias encontradas na admissão 

hospitalar. 

Tabela 7 – Classificação das discrepâncias na admissão hospitalar.  

Classificação das Discrepâncias na Admissão hospitalar n % 

Omissão de Medicamento 62 31,8 

Custos Desnecessários 36 18,5 

Dose Inferior 25 12,8 

Divergência de Horário da Administração 24 12,3 

Dose Superior 11 5,6 

Monitorização Clínica não Realizada 9 4,6 

Prevenção de Reação Adversa ao Medicamento 8 4,1 

Medicamento Desnecessário 7 3,6 

Outras 7 3,6 

Medicamento Errado 4 2,1 

Duplicidade de Medicamento 2 1,0 

Total 195 100 

Fonte: Elaborada pela autora 
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Van Der Luit et al. (2018), encontraram em seu estudo, na Holanda, que 11,7% dos 

seus pacientes apresentavam uma discrepância na admissão hospitalar e que a frequência de 

discrepância por admissão foi de apenas 0,21, dados inferiores aos nossos. Além disso, a 

discrepância mais encontrada por eles foi a dose incorreta do medicamento correspondente a 

nossa terceira e quinta discrepância mais encontrada com 12,8% (n = 25) e 5,6% (n = 11), 

respectivamente. Vale a pena destacar que a diferença de dose pode comprometer a terapia 

farmacológica do paciente e colocar o paciente em risco. 

Essas discrepâncias geraram 149 intervenções, sendo 145 provenientes de 

discrepâncias classificadas como não intencionais e quatro de discrepâncias intencionais. 

4.5.1.2 Intervenções realizadas na admissão hospitalar 

Das 318 intervenções realizadas quase metade foram realizadas na admissão hospitalar 

(46,9%, n = 149) com uma média de 1,6 (DP = 1,8) por paciente e variação de zero a oito 

intervenções (figura 8). 

Figura 8 – Número de intervenções por paciente na admissão hospitalar 

  

Fonte: Elaborada pela autora. 

Dentre essas 149 intervenções, 78,5% (n = 117) foram aceitas pelos residentes e a 

introdução de medicamentos foi a de maior destaque, representando cerca de 30,0% (n = 45) 

das intervenções realizadas. A tabela 8 apresenta a classificação das intervenções realizadas e 

a aceitabilidade de cada uma. 
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Tabela 8 – Classificação das intervenções realizadas na admissão hospitalar e sua 

aceitabilidade. 

Classificação das Intervenções na Admissão hospitalar n % Aceitas (n) % 

Introdução de Medicamento 45 30,2 32 71,1 

Ajustes Devido ao Custo 32 21,5 25 78,1 

Ajuste de Dose 21 14,1 16 76,2 

Ajuste no Horário de Administração 21 14,1 17 81,0 

Troca do Medicamento 9 6,0 9 100,0 

Retirada do Medicamento 9 6,0 8 88,9 

Solicitação de Exame Bioquímico 9 6,0 8 88,9 

Outras Intervenções 3 2,0 2 66,7 

Total 149 100,0 117 - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Vale a pena destacar que 100,0% (n = 9) das intervenções referentes à troca de 

medicamentos foram aceitas e as discrepâncias encontradas que deram origem a esta 

intervenção foram prevenção de reação adversa ao medicamento (n = 5), medicamento errado 

(n = 3) e outra discrepância (n = 1), as quais estão relatadas abaixo: 

 Paciente com função renal comprometida (clearance creatitina < 30mL/mim) 

utilizando enoxaparina, solicitada a troca por heparina. 

 Bromoprida prescrita para paciente com Parkinson, solicitada a troca por 

ondansetrona (ocorrido com três pacientes). 

 Prescrito dipirona para paciente alérgico, solicitado a troca por paracetamol. 

 Paciente utiliza atenolol e foi prescrito losartana. 

 Paciente utiliza imipramina e foi prescrito clomipramina. 

 Paciente utiliza amitriptilina e foi prescrito nortriptilina. 

 Paciente com sonda e prescrito omeprazol cápsula, solicitado troca por 

ranitidina xarope. 
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4.5.2 Período de Internação 

4.5.2.1 Discrepâncias encontradas no período de internação 

Durante o período de internação, a pesquisadora analisou diariamente as prescrições 

dos pacientes incluídos neste estudo e identificou 111 discrepâncias correspondem a 27,8% do 

total de discrepâncias encontradas (n = 399), sendo a média por paciente de 1,2 (DP = 1,8). 

Essas discrepâncias geraram 98 intervenções, sendo 95 provenientes de discrepâncias 

classificadas como não intencionais e três de discrepâncias intencionais. A tabela 9 apresenta 

a classificação das discrepâncias encontradas durante o período de internação do paciente. 

Tabela 9 – Classificação das discrepâncias encontradas durante o período de internação do 

paciente. 

Classificação das Discrepâncias no Período de 

Internação 
n % 

Omissão de medicamento 25 22,5 

Divergência de horário da administração 17 15,3 

Dose superior 12 10,8 

Dose inferior 11 9,9 

Custos desnecessários 10 9,0 

Prevenção de reação adversa ao medicamento 9 8,1 

Monitorização clínica não realizada 9 8,1 

Outras 9 8,1 

Medicamento desnecessário 5 4,5 

Duplicidade de medicamento 3 2,7 

Medicamento errado 1 0,9 

Total 111 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Assim como na admissão, a discrepância mais encontrada durante o período de 

internação foi a omissão de medicamentos 22,5% (n = 25) sendo que 72,0% (n = 18) foram 

classificadas como não intencional. Entre elas podemos destacar: 

 Exame de paciente revela deficiência de vitamina B12 e a reposição não foi 

iniciada; 
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 Exame de paciente revela deficiência de ácido fólico e a reposição não foi 

iniciada; 

 Exame de paciente característico de anemia ferropriva e reposição não foi 

iniciada; 

 Paciente utilizava anlodipino e esse saiu da prescrição sem justificativa; 

 Paciente com exame característico de infecção, porém sem antibiótico 

mesmo após urocultura; 

 Paciente fará pulsoterapia sem prescrição profilática de anti-helmíntico e 

antiprotozoário (albendazol). 

4.5.2.2 Intervenções realizadas no período de internação 

Entre as 318 intervenções realizadas, 30,8% (n = 98) foram realizadas durante o 

período de internação com média de 1,0 (DP = 1,6) por paciente e variação de zero a sete 

(figura 9). 

Figura 9 – Número de intervenções por paciente durante o período de internação 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

Dentre as 98 intervenções realizadas 74,5% (n = 73) foram aceitas pelos médicos e as 

que mais se destacaram foram ajuste de dose 20,4% (n = 20) seguida da introdução de 

medicamento e do ajuste no horário de administração com 18,4% (n = 18). A tabela 10 

apresenta a classificação das intervenções realizadas e a aceitabilidade de cada uma delas. 
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Tabela 10 – Classificação das intervenções realizadas no período de internação e sua 

aceitabilidade 

Classificação das Intervenções no Período de 

Internação 
n % Aceitas (n) % 

Ajuste de Dose 20 20,4 14 70,0 

Introdução de Medicamento 18 18,4 16 88,9 

Ajuste no Horário de Administração 18 18,4 13 72,2 

Retirada do Medicamento 12 12,2 8 66,7 

Ajustes Devido ao Custo 10 10,2 8 80,0 

Solicitação de Exame Bioquímico 9 9,2 5 55,6 

Outras Intervenções 8 8,2 6 75,0 

Troca do Medicamento 3 3,1 3 100,0 

Total 98 100,0 73 - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Muitos estudos avaliam apenas as discrepâncias na admissão e alta. Lenssen e 

colaboradores (2016) relataram, em seu estudo, que 36,0% de todos os problemas 

relacionados com medicamentos ocorreram durante o período de internação do paciente, 

dados superior aos nossos (27,8%). No entanto, esses dados confirmam que as estratégias para 

identificar e resolver os problemas farmacoterapêuticos devem ser implementadas em todos 

os ambientes de cuidado ao paciente. 

Acompanhar diariamente a farmacoterapia dos pacientes internados, por meio da 

prescrição, é fundamental para a correção das discrepâncias que podem acontecer ao longo da 

internação. O nosso estudo evidenciou que “ajuste de dose” foi a intervenção de maior 

destaque nesse período, e essa na alteração na dose do medicamento, seja pela diminuição ou 

pelo aumento, pode comprometer a evolução clínica do paciente. O farmacêutico clínico 

envolvido diariamente com a equipe de saúde e revisando as prescrições pode detectar 

precocemente uma discrepância e contribuir para a diminuição de erros evitáveis relacionados 

à medicação ao longo da internação. 

4.5.3 Alta hospitalar 

No momento da alta hospitalar, 19 pacientes receberam alta durante a ausência da 

pesquisadora no hospital, cinco pacientes foram transferidos para outras enfermarias ou outro 
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hospital e dois pacientes foram a óbito. Dos 70 pacientes que receberam alta hospitalar 

quando a pesquisadora estava presente no hospital, 17 pacientes receberam alta sem 

prescrição médica, sendo assim, a RMAH foi realizada com 53 pacientes dos quais 66,0% (n 

= 35) tinha pelo menos uma discrepância (figura 10). 

Figura 10 – Fluxograma das discrepâncias na alta hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

4.5.3.1 Discrepâncias encontradas na alta hospitalar 

Na alta hospitalar encontramos 93 discrepâncias, que corresponde a 23,3% do total de 

discrepâncias encontradas, com média de 1,3 por paciente (DP = 2,2), das quais 76,3% (n = 

71) foram classificadas como não intencionais e deram origem às intervenções realizadas. A 

tabela 11 apresenta a classificação das discrepâncias encontradas no momento da alta 

hospitalar. 

Pesquisadora ausente 

na alta (n=19) 

Pesquisadora presente 

na alta (n=70) 

Óbito (n=2) 

96 pacientes 

Reconciliação na 

Alta (RMAH) 

Transferência (n=5) 

Paciente sem prescrição de 

alta (n=17) 

Paciente com prescrição 

de alta (n=53) 

Sim (n=35) Não (n=18) 

Discrepância? 
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Tabela 11 – Classificação das discrepâncias encontradas no momento da alta hospitalar 

Classificação das Discrepâncias na Alta Hospitalar n % 

Omissão de Medicamento 53 57,0 

Dose Superior 9 9,7 

Outras 9 9,7 

Dose Inferior 7 7,5 

Medicamento Desnecessário 5 5,4 

Divergência de Horário da Administração 5 5,4 

Duplicidade de Medicamento 2 2,2 

Medicamento Errado 1 1,1 

Prevenção de Reação Adversa ao Medicamento 1 1,1 

Monitorização Clínica não Realizada 1 1,1 

Total 93 100,0 

Fonte: Elaborada pela autora 

Assim como nos demais momentos deste estudo, a discrepância mais encontrada foi a 

“omissão de medicamento” (57,0%, n = 53). Entretanto, ela possui um destaque maior quando 

comparada com a admissão e o período de internação, pois é responsável por mais da metade 

das discrepâncias encontradas. Resultado esse, que pode ser explicado pelo fato que durante a 

alta hospitalar, na maioria das vezes, só ocorre a prescrição de medicamentos que foram 

introduzidos ou tiveram sua posologia alterada durante a internação. 

4.5.3.2 Intervenções realizadas na alta hospitalar 

Na alta hospitalar realizamos 71 intervenções, que correspondem a 22,3% do total de 

intervenções realizadas (n = 318) com média por paciente de 1,0 (DP = 2,0) e variação de 

zero a 10 (figura 11). 
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Figura 11 – Número de intervenções por paciente realizadas na alta hospitalar 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Dentre as 71 intervenções realizadas, 87,3% (n = 62) foram aceitas pelos residentes. A 

tabela 12 apresenta a classificação das intervenções realizadas e a aceitabilidade de cada uma. 

Tabela 12 – Classificações das intervenções realizadas na alta hospitalar e sua aceitabilidade 

Classificação das Intervenções na Alta 

Hospitalar 
n % 

Aceitas 

(n) 
% 

Introdução de Medicamento 41 57,7 33 80,5 

Ajuste de Dose 11 15,5 10 90,9 

Outras Intervenções 10 14,1 10 100,0 

Retirada do Medicamento 4 5,6 4 100,0 

Ajuste no Horário de Administração 3 4,2 3 100,0 

Solicitação de Exame Bioquímico 1 1,4 1 100,0 

Troca do Medicamento 1 1,4 1 100,0 

Total 71 100,0 62 - 

Fonte: Elaborada pela autora. 

Schnipper et al. (2006) afirmaram que a presença do farmacêutico durante a alta 

hospitalar pode melhorar a adesão do paciente à sua farmacoterapia e minimizar a necessidade 

de novas internações. Devido às possíveis mudanças na farmacoterapia durante a 

hospitalização, a reconciliação de medicamentos e as orientações dadas pelo farmacêutico ao 

paciente e/ou seu cuidador no momento da alta, pode minimizar os problemas com a 
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farmacoterapia logo após a alta e contribuir para o sucesso do tratamento em domicílio 

(LIMA et al., 2016). 

Apesar das diferentes porcentagens de aceitabilidade das intervenções realizadas na 

admissão hospitalar, no período de internação e na alta hospitlar, 78,5%, 74,5% e 87,3%, 

respectivamente, essa não esteve associada com o momento em que a intervenção foi 

realizada (valor p = 0,122; qui-quadrado 4,212). 

Dentre as 318 discrepâncias não intencionais 46,9% (IC 95% 41,44 – 52,34) foram na 

admissão hospitalar, 30,8% (IC 95% 26,0 – 36,1) no período de internação e 22,3% (IC 95% 

18,1 – 27,2) na alta hospitalar, esses dados corroboram a literatura que evidencia a transição 

do cuidado como um momento crítico para a segurança do paciente. Aqui podemos perceber 

que o número de discrepâncias não intencionais encontradas durante a alta hospitalar não 

apresenta evidências de ser um momento crítico quando comparada com a admissão. 

Entretanto, esse dado pode ter sofrido a influência da presença da pesquisadora durante todo o 

período de internação realizando intervenções e consequentemente diminuindo as 

discrepâncias que poderiam ocorrer durante a alta hospitalar proporcionando assim esse 

resultado. 

Embora muitos pesquisadores tenham proclamado a necessidade de farmacêuticos 

clínicos, em particular, nos hospitais, pouca mudanças aconteceram até este momento na 

Alemanha (LENSSEN et al., 2016), assim como no Brasil. E os motivos podem ser diversos, 

tais como, falta de recursos por parte das instituições, mais principalmente pela escassez de 

profissionais gabaritados para exercer a função clínica. 

Rodrigues e colaboradores (2019) realizaram um estudo com dados de janeiro de 2012 

a dezembro de 2014, na mesma enfermaria do nosso estudo e eles também evidenciaram que 

a omissão de medicamentos (condição não tratada) foi a discrepância mais encontrada tendo 

uma taxa de aceitabilidade das intervenções realizadas de 82,8%. Entretanto, cerca de 90,0% 

das intervenções realizadas foram detectadas durante o período de internação, mas essa 

diferença pode ser explicada pela limitação do estudo, pois a ausência do farmacêutico 

durante a admissão ou alta hospitalar do paciente fez com que a reconciliação não fosse 

realizada e provavelmente as possíveis divergências ocorridas nestes momentos e 

consequentemente as intervenções a serem realizadas podem ter sido subestimadas. 

Diante dos dados apresentados por esses pesquisadores podemos perceber o quão 

relevante é a omissão de medicamentos durante a transição do cuidado e até mesmo durante o 

período de internação. Essa omissão de medicamentos pode comprometer a saúde do 

paciente, que muitas vezes encontra-se debilitado, piorando sua condição de saúde e gerando 
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novos problemas a serem resolvidos pela equipe médica, além de poder elevar os custos para 

o hospital e para o sistema de saúde com um todo.  

4.6 Destaque para algumas intervenções não aceitas 

Dentre as 399 discrepâncias encontradas, cerca de 78,0% (n = 311) foram classificadas 

como não intencionais e, portanto, geraram uma intervenção a ser realizada. Entretanto, 

dessas, cerca de 21,0% (n = 66) não foram aceitas pelos médicos e algumas estão descritas no 

quadro3. 
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Quadro 3  – Exemplos de discrepâncias não intencionais e as intervenções sugeridas que não foram aceitas 

Discrepância encontrada Intervenção sugerida e não aceita 

Paciente com deficiência de vitamina B12 e utilizando 

omeprazol 40mg. 

Reduzir a dose do omeprazol, pois este pode influenciar na absorção da vitamina 

B12 

Paciente utiliza levotiroxina 100mcg e no meio da internação 

dose é reduzida para 75mcg sem explicação. 
Ajustar a dose para 100mcg, pois não houve nenhum motivo para redução. 

Paciente restrito ao leito, sem deambular Iniciar profilaxia para trombose com enoxaparina. 

Exame realizado revela que paciente está com dosagem sérica 

de vitamina E baixa 
Iniciar reposição de vitamina E 

Exame realizado revela que paciente está com dosagem sérica 

de ácido fólico baixa 
Iniciar reposição do ácido fólico 

Paciente não utilizava omeprazol e também não tem indicação, 

porém o medicamento foi prescrito. 
Retirar o medicamento 

Exame realizado revela que as plaquetas do paciente estão 

abaixo de 100.000/ μL e paciente está utilizando enoxaparina 
Suspender a enoxaparina devido ao risco de hemorragia 

Paciente deambulando normalmente, mas está utilizando 

enoxaparina 
Retirar a enoxaparina 

Paciente utilizando omeprazol e levotiroxina e ambos 

prescritos no mesmo horário 

Colocar a levotiroxina primeiro e depois de 30 minuto o omeprazol devido à 

interação medicamentosa, pois omeprazol pode diminuir a absorção da 

levotiroxina e consequentemente seu efeito 

Paciente utilizando ácido acetilsalicílico às 14 horas 
Colocar às 12 horas, logo após o almoço, para prevenção da formação de úlceras 

gastrointestinais 

Paciente utilizando omeprazol após café da manhã Colocar em jejum, 30 minutos antes do café da manhã 

Paciente utilizando albendazol profilático pré-pulso às 16 horas Colocar às 12 horas, logo após a refeição, para aumentar sua biodisponibilidade 

Fonte: Elaborado pela autora

6
4
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4.7 Classificação das discrepâncias quanto ao tipo de problema farmacoterapêutico 

gerado. 

Das 318 discrepâncias que geraram intervenções, aproximadamente 37,0% (n = 116) 

foram classificadas como problema farmacoterapêutico de necessidade (figura 12). 

Figura 12 – Classificação das discrepâncias quanto ao tipo de 

problema farmacoterapêutico gerado. 

 
Fonte: Elaborada pela autora. 

Como era esperado o tipo de problema farmacoterapêutico que mais foi encontrado 

pela pesquisadora foi o de necessidade reforçando, a importância da reconciliação 

medicamentosa realizada pelo farmacêutico clínico para a identificação e prevenção de 

discrepâncias com potenciais consequências clínicas para o paciente, podendo comprometer 

sua segurança, sua evolução clínica e gerar novos problemas de saúde. 

4.8 Medicamentos 

A média de medicamentos prescritos por paciente foi de 12,3 (DP = 6,6) com mínimo 

de três e máximo de 38. Quando consideramos somente os medicamentos utilizados pelos 

pacientes a média passa a ser 10,2 (DP = 6,6) com mínimo de dois e máximo de 36. O 

aumento no número de medicamentos, prescritos ou utilizados, está correlacionado com o 

aumento da ocorrência de discrepâncias, rhõ = 0,348 e valor p = 0,001; rhõ = 0,345 e valor p 

= 0,001, respectivamente. 

Os medicamentos prescritos foram classificados de acordo com a Anatomical 

Therapeutic Chemical (ATC) (2º nível) e tiveram 55 classificações diferentes sendo os mais 



66 

 

prescritos os medicamentos para disfunções gastrointestinais (9,7%). A tabela 13 apresenta as 

10 classes de medicamentos mais prescritos segundo a classificação ATC. 

Tabela 13: As 10 classes de medicamentos mais prescritos segundo a classificação ATC 

Classificação ATC (2º nível) Descrição % 

A03 

M01 

B01 

N03 

N05 

N06 

A06 

J01 

A02 

C09 

Disfunções gastrointestinais 

Anti-inflamatórios e antirreumáticos 

Agentes antitrombóticos 

Antiepiléticos 

Psicolépticos 

Psicoanalépticos 

Fármacos para constipação 

Antibacterianos para uso sistémico 

Fármacos para desordens ácidas 

Agentes a nível do sistema renina-angiotensina 

9,7 

9,0 

6,8 

6,2 

5,8 

4,8 

4,5 

4,2 

3,8 

3,4 

Fonte: Elaborada pela autora 

Quando analisamos apenas os medicamentos envolvidos nas discrepâncias não 

intencionais, encontramos que 93 medicamentos diferentes que deram origem à 297 

intervenções. Entre esses medicamentos, o omeprazol (7,7%) seguido da bromoprida (23,7%) 

foram os mais envolvidos em discrepâncias. A tabela 14 apresenta os 12 medicamentos que 

mais apareceram nas discrepâncias não intencionais e sua respectiva classificação segundo à 

ATC. 
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Tabela 14 – Classificação dos 12 medicamentos mais envolvidos nas discrepâncias 

não intencionais e sua classificação segundo a ATC. 

Medicamentos 
Classificação ATC (2º nível) - 

descrição 

Número de 

intervenções 
% 

Omeprazol A02 – fármacos para desordens 

ácidas 

23 7,7 

Bromoprida A03 – disfunções gastrointestinais 22 7,4 

Dipirona M01 – anti-inflamatórios e 

antirreumáticos 

19 6,4 

Levotiroxina H03 – terapia tireoide 12 4,0 

Enoxaparina B01 – agentes antitrombóticos 11 3,7 

Vitamina B12 A11 – vitaminas 11 3,7 

Ácido Fólico B03 – preparações antianêmicas 10 3,4 

Metformina A10 – medicamentos usados na 

diabetes 

9 3,0 

Gabapentina N03 – antiepiléticos 8 2,7 

Sinvastatina C10 – agentes modificadores de 

lipídeos 

8 2,7 

Ácido Acetilsalisílico B01 – agentes antitrombóticos 7 2,4 

Hidroclorotiazida C03 - diuréicos 7 2,4 

Fonte: Elaborada pela autora. 

O omeprazol, na maioria das vezes, esteve envolvido na intervenção de ajuste de 

horário devido não estar prescrito em jejum e principalmente devido a interação 

medicamentosa com a levotiroxina, uma vez que esses dois medicamentos foram prescritos 

para serem administrados no mesmo horário.  

Vale a pena comentar que a bromoprida assim como a dipirona ganharam destaque 

entre as intervenções mais realizadas porque são prescritas para quase todos os pacientes 

internados na neurologia como “se necessário” e na grande maioria das vezes na forma de 

injetáveis. Sendo assim, a farmacêutica classificava como uma discrepância de custo 

desnecessário que gerava uma intervenção de ajuste devido ao custo, visto que a diferença de 

custo entre a forma farmacêutica injetável e comprimido ou gotas é exorbitante podendo 

onerar o sistema de forma desnecessária. Dessa maneira, se excluirmos esses dois 

medicamentos da classificação disposta na tabela 14 veremos que a levotiroxina torna-se o 

segundo medicamento que mais esteve envolvido em discrepâncias, ora devido estar junto 

com o omeprazol, no mesmo horário, ora porque estava junto com o café da manhã. 

Quando comparamos os nossos resultados com os encontrados por Rodrigues e 

colaboradores, 2019, podemos notar que existe uma semelhança entre os medicamentos mais 
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envolvidos nas discrepâncias encontradas, com destaque para enoxaparina, levotriroxina e a 

vitamina B12. Essa semelhança pode sugerir que as intervenções farmacêuticas realizadas não 

podem ficar restritas ao prontuário do paciente, elas devem gerar ações educativas, com, por 

exemplo, um “boletim informativo”, para disseminar as informações ao maior número de 

profissionais possível, uma vez que a rotatividade de médicos residentes na enfermaria é 

constante, e consequentemente diminuir as discrepâncias e melhorar a segurança do paciente, 

nosso foco principal. 

4.9 Farmacoeconomia 

O total das intervenções resultou em um custo direto de R$ 2.375,24 para o hospital, o 

que gerou um custo marginal do serviço de farmácia clínica igual a R$ - 1.112,13 para o 

hospital. Na perspectiva do SUS, o custo total evitado pelo serviço de farmácia clínica foi de 

R$ 120.586,00 e por paciente de R$ 1.256,10 (tabela 15). 

Tabela 15 - Custos totais e anuais (R$) discriminados por intervenção farmacêutica realizada 

pelo serviço de farmácia clínica na enfermaria da Neurologia 

HCFMRP/USP. 

Intervenções Farmacêuticas 

Custo sem o 

serviço de 

FC 

Custo com 

o serviço 

de FC 

Custo 

marginal do 

serviço de 

FC 

Custo 

evitado 

para o 

SUS 

Introdução de medicamento 0 1051,72 1.051,72 66.123,32 

Retirada de medicamento 834,57 34,59 -799,984 5.043,04 

Ajuste de dose 869,58 660,08 -209,50 26.258,83 

Troca de medicamento 244,97 221,50 -23,47 4.288,05 

Ajuste de horário de administração 0 0 0 13.583,50 

Solicitação de exame 0 249,71 249,71 3.433,84 

Ajuste devido ao custo 1271,90 11,98 -1.259,92 1.223,92 

Outros 266,34 145,66 -120,68 631,50 

Total 3.487,36 2.375,24 -1.112,13 120.586,00 

Custo por paciente 36,33 24,74 -11,59 1.256,10 

Fonte: Elaborada pela autora. Foram consideradas se as intervenções foram aceitas ou não para o cálculo do 

custo; Serviço FC - Serviço de Farmácia Clínica; Custo marginal do serviço de farmácia clínica = (custo com a 

intervenção - custo sem a intervenção), sendo que, resultados negativos no custo marginal, significa economia de 

recursos monetários. 

Ao analisarmos pela perspectiva do custo marginal do serviço de farmácia clínica, vale 

a pena ressaltar que a intervenção “ajuste devido ao custo”, que gerou uma economia de R$ 

1.259,92 para o hospital, a qual envolveu cinco intervenções, das quais três foram a sugestão 

de alteração da apresentação do medicamento e duas alteração da via de administração de 

injetável para via oral. 
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Claramente a “introdução de medicamentos” e a “solicitação de exames” foram as 

intervenções que mais geraram custos para o hospital, no entanto, da perspectiva do SUS, 

essas duas intervenções proporcionam economias substancias para o sistema de saúde pois 

representam cerca de 58,0% do total da economia promovida, ressaltando a importância da 

reconciliação, principalmente no que se refere à omissão de medicamentos, que conforme 

exposto em vários estudos supracitados, é uma das discrepâncias mais relatadas na literatura. 

Evidencia-se a diferença entre os benefícios gerados pelo serviço de farmácia clínica 

para o hospital e para o SUS. Na perspectiva hospitalar houve uma economia de recursos 

monetário menor que na perspectiva do SUS, R$ 1.112,13 e R$ 120.585,99, respectivamente. 

Diante disso, o BL foi negativo, e RBC foi 0,034 para o hospital. Entretanto, para a 

perspectiva do sistema de saúde houve o benefício líquido positivo de R$ 88.298,22 e a RBC 

de 3,7347 (tabela 16). 

Tabela 16 - Relação benefício-custo por intervenção e análise sumarizada com base no 

benefício-custo do serviço de farmácia clínica para a perspectiva do hospital e 

do SUS 

Intervenções farmacêuticas Hospital SUS 

Introdução de medicamento 0 2,0579 

Retirada de medicamento 0,0247 0,1561 

Ajuste de dose 0,0064 0,8132 

Troca de medicamento 0,0007 0,1328 

Ajuste de horário de administração 0 0,4207 

Solicitação de exame 0 0,1063 

Ajuste devido ao custo 0,0390 0,0379 

Outros 0,0037 0,0195 

Análise sumarizada (total) 

Custos diretos com o serviço de FC (R$) 
R$ 32.287,77 

 

R$ 32.287,77 

Benefício (custo R$ evitado pelo serviço de FC) R$ 1.112,13 R$ 120.585,99
* 

Razão de benefício-custo do Serviço de FC 0,0344 3,7347 

Benefício líquido do Serviço de FC R$ -31.175,63 R$ 88.298,22 

Fonte: Elaborada pela autora. FC - farmácia clínica; RBC - razão benefício-custo; BL - benefício líquido; A 

razão benefício-custo das intervenções considerou o custo marginal do serviço de farmácia clínica por cada 

intervenção e o custo direto do serviço de Farmácia Clínica (a razão benefício-custo igual a zero indica que 

não houve benefício; Benefício líquido negativo significa que os custos foram superiores aos benefícios). * 

- análise estatística p <0,001 quando comparada hospital e SUS (para RBC e BL os valores de p foram 

0,222 e 0,106, respectivamente). 
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Rijdt, Willems e Simoens (2018) em uma revisão da literatura, relataram que quase 

todos os estudos, dos 21 incluídos, apontaram que as intervenções realizadas pelo serviço de 

farmácia clínica proporcionam um benefício financeiro baseado na economia dos custos 

diretos, na redução dos custos estimados na prevenção de eventos adversos aos medicamentos 

e na redução do tempo de hospitalização. 

A presença do farmacêutico clínico nas instituições de saúde agrega valor, mas tem 

um custo, e os gastos com o seu salário pode não proporcionar reembolso para a instituição, 

visto que, os resultados clínicos, proporcionados por esse profissional, nem sempre são 

facilmente mensuráveis e nem sempre levam à redução dos custos. Mas, reconciliação de 

medicamentos liderada por farmacêuticos é, provavelmente, a intervenção com melhor custo-

benefício. No entanto, estudos bem delineados para avaliar o custo-efetividade das 

intervenções realizadas pelo farmacêutico clínico ainda são necessários (KARNON; 

CAMPBELL; CZOSKI-MURRAY, 2009; KABOLI, 2008). 
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5. CONCLUSÃO 

No nosso estudo a alta adesão à farmacoterapia na admissão hospitalar foi estimada 

em cerca de 23,0% dos pacientes. 

A reconciliação medicamentosa detectou 399 discrepâncias e mostrou que cerca de 

92,0% dos pacientes tiveram pelo menos uma discrepância. Das discrepâncias encontradas 

aproximadamente 49,0% e 23,0% foram na admissão e na alta hospitalar, respectivamente. As 

discrepâncias geraram 318 intervenções sugeridas aos médicos residentes, sendo 46,9% na 

admissão hospitalar e 22,3% na alta hospitalar. A discrepância mais encontrada nesses dois 

momentos foi a omissão de medicamento. 

A discrepância mais identificada durante o período de internação também foi a 

omissão de medicamentos, sendo responsável por 22,5% das discrepâncias encontradas 

durante esse momento. 

As intervenções mais sugeridas junto aos médicos residentes foram a introdução de 

medicamentos, 30,2% e 57,7%, na admissão e alta hospitalar, respectivamente, e ajuste de 

dose (20,4%) no período de internação. 

As discrepâncias classificadas com não intencionais representaram cerca de 78,0% e 

aproximadamente 80,0% das intervenções sugeridas foram aceitas pelos médicos residentes 

A analise dos custos diretos mostrou benefício tanto na perspectiva do hospital, ainda 

que menor, quanto na perspectiva do SUS. Entretanto, os indicadores de custo-benefício 

mostrou que houve benefício apenas na perspectiva do SUS. 

Diante dos resultados encontrados, podemos concluir que o farmacêutico clínico 

contribui para a detecção de discrepâncias e problemas relacionados a medicamentos 

realizando a reconciliação medicamentosa na admissão e alta hospitalar, bem como, 

analisando diariamente as prescrições durante o período de internação do paciente, o que tem 

impacto positivo para a melhora da segurança do paciente e proporcionando benefícios para o 

sistema de saúde. 
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