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Resumo 

Introdução: Erros de medicação (EM) decorrentes da falha de comunicação entre profissionais 

de saúde, em diferentes níveis de cuidado, correspondem à causa mais frequente no surgimento 

de problemas relacionados ao uso de medicamentos (PRM). A conciliação de medicamentos 

(CM) é um serviço farmacêutico que visa a prevenção de EM resultantes de discrepâncias da 

prescrição. Objetivos: Avaliar PRM identificados por meio da CM na admissão hospitalar de 

pacientes, em um hospital de médio porte. Metodologia: Estudo transversal quantitativo que 

envolve um serviço de CM no período de março 2021 a fevereiro de 2022 de pacientes 

admitidos no setor clínica médica e que fazem uso de ao menos um medicamento de uso 

contínuo. A primeira entrevista do serviço de CM foi realizada em até 48 horas após admissão 

dos pacientes, sendo realizada a coleta de dados sociodemográficos, indicadores de saúde, 

informações detalhadas sobre a farmacoterapia domiciliar e análise de discrepância 

medicamentosa (DM) classificada como intencional e não intencional. Os medicamentos foram 

descritos conforme o segundo e quinto nível da Anatomic Therapeutic Chemical (ATC). O 

banco de dados foi construído em planilhas do Microsoft Excel. Foram variáveis desfechos, 

ocorrência de DM e PRM identificados pelos farmacêuticos na CM, sendo o PRM avaliado na 

população idosa. Além disso, avaliado a adesão médica às intervenções farmacêuticas . As 

análises descritivas e estatísticas foram realizadas no Software Stata 13.0, e o limiar de 

significância foi de 5%. Trabalho aprovado pelo Comitê de Ética de Pesquisa da Universidade 

Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP), parecer no 4.845.642. Resultados: Fazer uso de ao menos 

um Medicamento Inapropriado para Idosos (MPI) (p<0,001), polifarmácia (p=0,014) e 

internações por doenças do aparelho circulatório (p=0,007) apresentaram relação significativa 

para a ocorrência de ao menos um PRM. Já a análise multivariada, verificou-se que a ocorrência 

de ao menos um PRM em idosos foi associada ao uso de pelo menos um MPI (RP: 2,33; IC95% 

1,68 - 3,25), apresentar história de alergia medicamentosa (RP:1,48; IC 95% 1,07-2,06), 

internações por doenças infecciosas e parasitárias (RP:1,52; IC95% 1,16-2,01) e doenças do 

aparelho circulatório (RP:1,30; IC95% 1,00-1,70). As variáveis, faixa etária (p=0,005), 

polifarmácia (p<0,001), ser portador de ao menos uma das duas comorbidades mais prevalentes 

(hipertensão arterial ou diabetes mellitus) (p=0,001), internações por doenças infecciosas e 

parasitárias (p<0,001) e doenças do aparelho circulatório (p=0,040) possuem relação 

significativa para a ocorrência de ao menos uma DM em prescrições. Com relação à adesão da 

equipe médica foi observada correlação estatisticamente significativa com a presença de DM 

do tipo não intencional (p=0,002), via de relato a equipe médica (p<0,001) e internações por 

doenças do aparelho respiratório (p=0,006). Medicamentos utilizados no Diabetes Mellitus 

(p<0,001), agentes que atuam no Sistema Renina-Angiotensina (p=0,028), agentes 

modificadores de lipídio (p=0,026), Medicamentos para doenças obstrutivas das vias aéreas 

(p=0,001), nutrientes gerais (p=0,005) e medicamentos hormonais tireoidianos (p=0,002) foram 

associados à DM não intencional. Conclusão: O serviço CM é capaz de avaliar PRM na 

população idosa e identificar um percentual significativo de DM em prescrição. A 

caracterização da população e o conhecimento do perfil de medicamentos utilizados pelos 

pacientes é uma estratégia essencial para reduzir os EM durante a transição do cuidado. Sugere-

se que a adesão médica está mais favorecida nos casos de contexto epidemiológico atual devido 

o estudo ter ocorrido em período de pandemia pela COVID-19. Sendo assim, o serviço de CM 

é capaz de promover segurança do paciente em âmbito hospitalar. 

Palavras chave: Conciliação Medicamentosa. Segurança do Paciente. Erros de medicação. Uso 

de Medicamentos 
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Abstract 

Background: Medication errors (ME) resulting from communication failure between health 

professionals, at different levels of care, correspond to the most frequent cause in the emergence 

of drug related problems (DRP). Medication reconciliation (MR) is a pharmaceutical service 

aimed at preventing ME due to prescription discrepancies. Objective: To evaluate DRP 

identified by means of MR at the hospital admission of patients in a medium-sized hospital. 

Methods: Quantitative cross-sectional study of MR in the period from March 2021 to February 

2022. The first interview of the MR service was performed within 48 hours of admission, and 

the collection of sociodemographic data, health indicators, detailed information on home 

pharmacotherapy and analysis of medication discrepancy (MD) classified as intentional and 

unintentional was performed. Medications were described according to the second and fifth 

level of the Anatomic Therapeutic Chemical (ATC). The database was constructed in Microsoft 

Excel spreadsheets. Outcomes, occurrence of MD and DRP identified by pharmacists in the 

MR were variables, and DRP was evaluated in the elderly population. In addition, physician 

adherence to pharmaceutical interventions was evaluated. Descriptive and statistical analyses 

were performed in Stata 13.0 Software and the significance threshold was 5%. Work approved 

by the Research Ethics Committee of the Universidade Federal de Ouro Preto (CEP/UFOP), 

opinion no 4,845,642. Results: The use of at least one Inappropriate Medication for the Elderly 

(IME) (p<0.001), polypharmacy (p=0.014) and hospitalizations for circulatory system diseases 

(p=0.007) were significantly related to the occurrence of at least one DRP. The multivariate 

analysis showed that the occurrence of at least one DRP in the elderly was associated with the 

use of at least one IME (RP: 2.33; 95%CI 1.68 - 3.25), history of drug allergy (RP:1.48; 95%CI 

1.07-2.06), hospitalizations for infectious and parasitic diseases (RP:1.52; 95%CI 1.16-2.01) 

and circulatory system diseases (RP:1.30; 95%CI 1.00-1.70). The variables age group 

(p=0.005), polypharmacy (p<0.001), having at least one of the two most prevalent 

comorbidities (hypertension or diabetes mellitus) (p=0.001), hospitalizations for infectious and 

parasitic diseases (p<0.001), and circulatory system diseases (p=0.040) were significantly 

related to the occurrence of at least one MD in prescriptions. Regarding medical team 

compliance, a statistically significant correlation was observed with the presence of 

unintentional type MD (p=0.002), route of reporting to the medical team (p<0.001) and 

hospitalizations for respiratory system diseases (p=0.006). Drugs used in Diabetes Mellitus 

(p<0.001), agents acting on the Renin-Angiotensin System (p=0.028), lipid-modifying agents 

(p=0.026), Medications for obstructive airway disease (p=0.001), general nutrients (p=0.005), 

and thyroid hormone medications (p=0.002) were associated with unintentional MD. 

Conclusion: The MR service is able to assess DRP in the elderly population and identify a 

significant percentage of MD in prescription. Characterization of the population and knowledge 

of the profile of medications used by patients is an essential strategy to reduce ME during the 

care transition. It is suggested that medical adherence is more favored in cases of current 

epidemiological context due to the study having occurred in a pandemic period by COVID-19. 

Thus, the MR service is able to promote patient safety in a hospital setting. 

 

Keywords: Medication Reconciliation. Patient Safety. Medication errors. Medication Use 
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1. INTRODUÇÃO 

A segurança do paciente é caracterizada pela redução do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado em saúde (BRASIL, Ministério da Saúde, 2013). Considerando que a 

utilização apropriada dos medicamentos essenciais é um dos componentes de melhor relação 

custo-efetividade da atenção em saúde, a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou seu 

terceiro desafio global, em 2017, intitulado “Medicação sem danos”. O objetivo é reduzir 

potenciais danos relacionados ao uso de medicamentos, propondo estratégias com o intuito de 

promover práticas de medicação mais seguras (WHO, 2017). 

Muitos erros de medicação são decorrentes da omissão do paciente de um medicamento na 

admissão hospitalar e da falha de comunicação entre profissionais de saúde, na transição do 

cuidado, comprometendo a segurança do paciente e a efetividade do tratamento (GALVIN et 

al., 2013). Tal efeito pode desencadear danos permanentes à saúde e ao bem estar do paciente, 

desde a admissão hospitalar até os demais estágios da transição do cuidado (LOMBARDI et 

al., 2016). 

Nesse contexto, para garantir a segurança do paciente e o uso correto de medicamentos, a 

conciliação de medicamentos visa aperfeiçoar o processo de atendimento do paciente no ato da 

admissão hospitalar e tem como finalidade a coleta de informações precisas e detalhadas sobre 

o paciente e os medicamentos em uso domiciliar, com a finalidade de garantir uma assistência 

individualizada sobre sua farmacoterapia (WHO, 2019). Este processo viabiliza a melhor 

avaliação da necessidade dos medicamentos a serem administrados, de acordo com doenças já 

pré-estabelecidas e auxilia na identificação de medicamentos sem necessidade (SANTOS et al., 

2019). Assim a CM, tem como um dos objetivos melhorar a qualidade de vida dos pacientes e 

reduzir ao máximo possível os riscos a que estão expostos em diferentes etapas do processo de 

cuidado em saúde (SCHUCH AZ, ZUCKERMANN J, SANTOS MEF, MARTINBIANCHO 

JK, 2013). 

A farmacoterapia do paciente se baseia em três princípios - necessidade, efetividade e 

segurança, a fim de evitar ou minimizar os Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) 

(SBFC, 2019; CINFARMA, 2015). De acordo com os serviços clínicos farmacêuticos, o 

acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes, a realização da conciliação de 

medicamentos e a revisão da farmacoterapia são serviços essenciais prestados por 
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farmacêuticos em ambiente hospialar. Evidências mostraram que estes serviços geram 

resultados melhores e mais precisos na assistência integral aos pacientes internados (GALVIN 

et al., 2013). Diante disso, pode-se constatar a importância do profissional farmacêutico dentro 

de uma instituição hospitalar, elaborando um plano de cuidado individualizado e realizando 

intervenções farmacêuticas, que tem como objetivo promover a segurança do paciente e o uso 

racional de medicamentos. A conciliação de medicamentos contribui para uma farmacoterapia 

mais adequada e individualizada, em prol da promoção da saúde e da minimização de PRM 

(VAN DEN BEMT et al., 2013). Além disso, este serviço possui característica longitudinal do 

acompanhamento farmacoterapêutico durante o processo de acompanhamento do paciente na 

transição do cuidado, um aspecto que faz parte dos pressupostos do Sistema Único de Saúde 

(SUS) de acordo com a Lei 8.080/90.  

Neste contexto, observa-se a necessidade de maior conhecimento a respeito dos erros de 

medicação e da eficácia da CM na admissão hospitalar de pacientes, visto que o 

acompanhamento diário pelo farmacêutico clínico promove aumento da segurança do paciente 

quanto ao uso de medicamentos dentro dos hospitais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. Farmácia Clínica 

A farmácia clínica teve origem nos Estados Unidos, a partir da década de 1950, sendo a 

atuação iniciada na década seguinte, em um ambiente hospitalar, onde existe a supervisão 

contínua do paciente (SBFC, 2019). Sua prática pode ser desenvolvida em vários níveis de 

atenção à saúde como em hospitais, unidades de atenção primária, instituições de longa 

permanência, ambulatórios e farmácias comunitárias (CFF, Resolução 585/2013). 

No Brasil, a farmácia clínica ganhou visibilidade a partir de 1977 e foi em 1979, no Hospital 

das Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que ocorreu a criação do marco 

inicial, o “Serviço de Farmácia Clínica” e do primeiro “Centro de Informação sobre 

Medicamentos” visando propiciar suporte técnico-científico essencial ao desempenho das ações 

que passariam a ser executadas por farmacêuticos (SBFC, 2019).  

As atribuições clínicas do farmacêutico são regulamentadas no Brasil pela Resolução do 

Conselho Federal de Farmácia (CFF) nº 585 de 29 de agosto de 2013, que dispõe sobre os 

direitos e responsabilidades do profissional frente à sua área de atuação (CFF, Resolução 

585/2013). A Farmácia Clínica é definida como “área da farmácia voltada à ciência e prática 

do uso racional de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de 

forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar, e prevenir doenças” (CFF, 

2013, p.7).  

De acordo com Sociedade Brasileira de Farmácia Clínica (2019), para a execução desta 

prática clínica há diferentes serviços farmacêuticos diretamente interligados, não somente 

destinados aos pacientes, mas também aos familiares e comunidades, visando promoção da 

saúde e cuidado farmacêutico integrado, como: 

• Rastreamento em saúde: “Identificação provável de doença ou condição de saúde, 

em pessoas assintomáticas ou sob risco de desenvolvê-las, pela realização de 

procedimentos, exames ou aplicação de instrumentos de entrevista validados, com 

subsequente orientação e encaminhamento do paciente a outro profissional ou 

serviço de saúde para diagnóstico e tratamento; 

• Educação em saúde: “Compreende diferentes estratégias educativas, as quais 

integram os saberes popular e científico, de modo a contribuir para aumentar 
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conhecimentos, desenvolver habilidades e atitudes sobre os problemas de saúde e 

seus tratamentos”; 

• Dispensação: “Serviço proporcionado pelo farmacêutico, geralmente em 

cumprimento a uma prescrição de profissional habilitado. Envolve a análise dos 

aspectos técnicos e legais do receituário, a realização de intervenções, a entrega de 

medicamentos e de outros produtos para a saúde ao paciente ou ao cuidador, a 

orientação sobre seu uso adequado e seguro, seus benefícios, sua conservação e 

descarte, com o objetivo de garantir a segurança do paciente, o acesso e a utilização 

adequados”; 

• Manejo de problemas autolimitados: “Serviço pelo qual o farmacêutico acolhe 

uma demanda relativa à problema de saúde autolimitado, identifica a necessidade 

de saúde, prescreve e orienta quanto a medidas não farmacológicas, medicamentos 

e outros produtos com finalidade terapêutica, cuja dispensação não exija 

prescrição médica e, quando necessário, encaminha o paciente a outro profissional 

ou serviço de saúde”; 

• Monitorização terapêutica de pacientes: “Serviço que compreende a mensuração 

e a interpretação dos níveis séricos de fármacos, com o objetivo de determinar as 

doses individualizadas necessárias para a obtenção de concentrações plasmáticas 

efetivas e seguras”; 

• Conciliação de medicamentos: “O farmacêutico elabora uma lista precisa de 

todos os medicamentos (nome ou formulação, concentração/dinamização, forma 

farmacêutica, dose, via de administração e frequência de uso, duração do 

tratamento) utilizados pelo paciente, conciliando as informações do prontuário, da 

prescrição, do paciente, de cuidadores, entre outras”;  

• Revisão da farmacoterapia: “Serviço pelo qual o farmacêutico faz uma análise 

estruturada e crítica sobre os medicamentos utilizados pelo paciente, com os 

objetivos de minimizar a ocorrência de problemas relacionados à farmacoterapia, 

melhorar a adesão ao tratamento e os resultados terapêuticos, bem como reduzir o 

desperdício de recursos”; 

• Gestão da condição de saúde: “Serviço pelo qual se realiza o gerenciamento de 

determinada condição de saúde, já estabelecida, ou de fator de risco, por meio de 

um conjunto de intervenções gerenciais, educacionais e no cuidado, com o objetivo 
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de alcançar bons resultados clínicos, reduzir riscos e contribuir para a melhoria da 

eficiência e da qualidade da atenção à saúde”; 

• Acompanhamento farmacoterapêutico: “Serviço pelo qual o farmacêutico 

realiza o gerenciamento da farmacoterapia, por meio da análise das condições de 

saúde, dos fatores de risco e do tratamento do paciente, da implantação de um 

conjunto de intervenções gerenciais, educacionais e do acompanhamento do 

paciente, com o objetivo principal de prevenir e resolver problemas da 

farmacoterapia, a fim de alcançar bons resultados clínicos, reduzir os riscos, e 

contribuir para a melhoria da eficiência e da qualidade da atenção à saúde. Inclui, 

ainda, atividades de prevenção e proteção da saúde”. 

2.2. Cuidado Farmacêutico  

A Farmácia Clínica teve início no âmbito hospitalar, nos Estados Unidos, a partir da 

década de 1960, e atualmente incorpora a filosofia do Pharmaceutical Care (CFF, Resolução 

585/2013), fundamentada por atitudes e valores para que o profissional farmacêutico assuma 

responsabilidades frente ao paciente, visando suas necessidades farmacoterapêuticas, de forma 

centrada e individualizada (SILVA et al., 2018). De acordo com o Ministério da Saúde, o 

cuidado farmacêutico consiste em “um modelo de prática que orienta a provisão de uma 

variedade de serviços farmacêuticos ao paciente, sua família e comunidade, por meio da ação 

integrada do farmacêutico com a equipe multiprofissional de saúde” (BRASIL, Ministério da 

Saúde, 2014).  

As condutas do farmacêutico clínico se baseiam em otimizar a farmacoterapia 

promovendo o uso racional de medicamentos, buscando na medida do possível fornecer melhor 

qualidade de vida àqueles que necessitam (LIMA et al., 2017). Este modelo visa a prevenção e 

resolução de problemas na farmacoterapia medicamentosa, a fim de garantir sucesso no 

tratamento farmacoterapêutico, bem como o uso racional de medicamentos, a promoção, 

proteção e recuperação da saúde e de outros agravos (SANTOS et al., 2018; SBFC,2019). 

O farmacêutico conta com a utilização de ferramentas de pesquisa e melhor informação 

possível da história medicamentosa do paciente, a fim de oferecer a ele, sua família e 

comunidade, cuidados com o intuito de reduzir eventos adversos aos medicamentos e promover 

a segurança do paciente (LIMA et al., 2017). O cuidado centrado no paciente envolve o respeito 

às crenças, expectativas, experiências, atitudes e preocupações do paciente ou cuidadores 
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quanto às suas condições de saúde e ao uso de medicamentos, na qual farmacêutico e paciente 

compartilham a tomada de decisão e a responsabilidade pelos resultados em saúde (CFF, 2013) 

Em âmbito hospitalar a atuação do farmacêutico é realizada em conjunto com os demais 

profissionais da saúde, visando o acompanhamento farmacoterapêutico e resolução de PRM 

que possam surgir no transcorrer do tratamento, fornecendo atendimento mais seguro ao 

paciente (SANTOS et al., 2018). 

O processo de cuidado se consolida para o paciente e para a sociedade por meio de 

serviços farmacêuticos que, quando aplicados na prática, podem ser de natureza clínica, como 

o acompanhamento farmacoterapêutico, análise da terapia farmacológica e conciliação de 

medicamentos. Neste sentido, estes serviços são aplicáveis em diferentes níveis de atenção à 

saúde e seguem uma ordem lógica de atendimento como o acolhimento e identificação de 

necessidades de saúde, delineamento e implantação de plano de cuidado e avaliação dos 

resultados, como demonstrado na Figura 1, a fim de prestar melhor cuidado possível ao paciente 

(SBFC, 2019). 

Figura 1: Processo de cuidado farmacêutico nos diferentes níveis de atenção à saúde 

 

Adaptado de: SBFC, 2019 

 Dentre as variadas atribuições clínicas do farmacêutico descritas na Resolução n° 585 

de 2013 do Conselho Federal de Farmácia (CFF), pode-se destacar a que diz respeito ao registro 

das atividades clinicas do profissional na qual consta “fazer a evolução farmacêutica e registrar 
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no prontuário do paciente” (CFF, 2013, p.5).  O profissional deve registrar de forma clara, 

objetiva e ordenada as informações resultantes do processo de cuidado do paciente e também 

as informações ligadas à segurança e efetividade no uso de medicamentos, de acordo com os 

tratamentos farmacoterapêuticos, visto que a documentação é a forma de comunicação mais 

efetiva com as demais equipes de saúde e também com os demais membros da equipe (MARIA; 

SIDNEY, 2019). 

A Atenção Farmacêutica é um modelo da prática que compreende a execução das diversas 

atribuições clínicas, de forma integrada à equipe de saúde, onde o principal beneficiário das 

ações farmacêuticas é o paciente (CASTRO et al., 2006). O seguimento farmacoterapêutico é 

um elemento da atenção farmacêutica onde o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades 

do paciente frente ao uso adequado de medicamentos, com o objetivo de prevenir PRM’s e 

promover a saúde (LIMA et al., 2016). 

Segundo o Consenso de Granada, PRM é definido como um resultado clínico negativo, 

derivado do tratamento farmacológico que, produzido por diversas causas, tem como 

consequência o não alcance do objetivo terapêutico desejado ou o aparecimento de efeitos 

indesejáveis (SANTOS et al., 2004). Configura-se em um problema de saúde, que interfere nos 

resultados terapêuticos e na qualidade de vida do usuário, e sua identificação segue os princípios 

básicos de necessidade, efetividade e segurança, próprios da farmacoterapia (CASTRO et al., 

2006). 

O gerenciamento da terapia medicamentosa (GTM) é um serviço clínico farmacêutico do 

processo de cuidado farmacêutico, que objetiva a otimização da farmacoterapia por meio da 

identificação, resolução e prevenção de PRM (DE OLIVEIRA et al., 2011). O processo de 

cuidado visa atendimento centrado no paciente, onde as intervenções são baseadas na 

individualidade de condição clínica e embasadas no processo racional de tomada de decisões, 

seguindo um fluxo no cuidado: avaliações farmacoterapêuticas, plano de cuidado 

individualizado e acompanhamento contínuo (SOUZA et al., 2017). 

Nesse contexto, o farmacêutico é capaz de avaliar e traçar um plano de cuidado a fim de 

solucionar problemas encontrados na farmacoterapia e evoluir com um parecer farmacêutico 

considerando o formulário terapêutico, o processo de medicação, a adesão ao tratamento e a 

conciliação de medicamentos (MENDES, 2010).  
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2.3. Evento adverso relacionado ao uso de medicamentos e erros de medicação 

Um evento adverso (EA) é definido como um incidente que resulta em danos ao paciente, 

sendo este causado pelo cuidado à saúde e não pela enfermidade causal (BRASIL., 2014). Já o 

evento adverso a medicamento (EAM) é definido como um incidente com danos causados aos 

pacientes decorrentes de intervenções relacionadas ao uso de medicamentos, podendo 

promover danos irreparáveis e agravamento das enfermidades, gerando impactos sociais e 

econômicos  (MENDES, 2010; PETERLINI; PEREIRA, 2002).  

Os erros de medicação estão inseridos na definição de eventos adversos, pois são 

caracterizados como eventos evitáveis ocorridos em qualquer etapa do processo da terapia 

medicamentosa, relacionados ao uso inadequado de medicamentos, podendo causar algum dano 

permanente ou transitório ao paciente, conhecidos como incidentes com danos (COREN-SP, 

2011; SCHUCH AZ, ZUCKERMANN J, SANTOS MEF, MARTINBIANCHO JK, 2013). 

Incidentes sem danos, também conhecidos como eventos potenciais, são caracterizados por um 

erro no processo de terapia medicamentosa que não causou danos ao paciente (CASSIANI, 

2000; BRASIL., 2014).  

A segurança do paciente é um elemento que visa contribuir para a qualificação dos cuidados 

nos diferentes níveis de atenção à saúde (BRASIL., 2016). Entretanto, os eventos adversos 

relacionados à segurança do paciente estão intimamente relacionados com os erros de 

medicação no processo de transição do cuidado (SCHUCH AZ, ZUCKERMANN J, SANTOS 

MEF, MARTINBIANCHO JK, 2013).  

Uma revisão de literatura sobre erros de medicação reforçou que estes erros podem gerar 

alto custo, desencadeando uma importante fonte de ineficiência no cuidado à saúde, reiterando 

a necessidade de adoção de medidas preventivas (VILELA et al., 2018). Em um estudo norte-

americano realizado em 1994, foi observado que 100 mil pacientes hospitalizados tiveram 

reações adversas fatais a medicamentos e em cada 100 admissões havia 6,5 eventos adversos e 

5,5 eventos potenciais, demonstrando 28% de erros preveníveis (CASSIANI, 2000). 

Em âmbito hospitalar, 46% a 56% dos erros de medicação ocorrem nos pontos de transição 

dos níveis de atenção à saúde, sendo estes erros considerados eventos adversos evitáveis 

(GOMES et al., 2010).  Visto isso, o serviço clínico de conciliação de medicamentos (CM) na 

admissão e alta hospitalares demonstrou redução das discrepâncias medicamentosas em 
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prescrição, quando comparadas ao uso domiciliar, promovendo redução de 70% dos erros de 

medicação (MENDES, 2010).  

2.4.  Conciliação de Medicamentos 

A CM é um serviço clínico farmacêutico regulamentado, que tem como objetivo 

prevenir erros de medicação resultantes de discrepâncias em prescrição, como omissão ou 

duplicidade de medicamentos, visando racionalização da utilização dos medicamentos e 

cuidado integral à saúde, principalmente quando o paciente transita por diferentes níveis de 

atenção à saúde (SBFC, 2016).  

A transição do cuidado ocorre quando o paciente necessita comparecer em diferentes 

equipes assistenciais à saúde ou unidades com o objetivo de dar continuidade a tratamentos, 

exigindo comunicação eficiente entre o paciente, familiares ou cuidadores e profissionais de 

saúde (WEBER et al., 2017). A implantação do serviço farmacêutico de CM é fundamentada 

pela criticidade da ocorrência de erros de medicação (como omissão de dose, dose e posologia 

diferentes e vias de administração impróprias) provenientes da transição do cuidado, pois há o 

risco de comunicação ineficiente entre os profissionais da saúde (MENDES, 2010).  

Durante o processo de CM é necessário que o farmacêutico elabore uma lista precisa de 

todos os medicamentos que o paciente utiliza, evidenciando dose, forma farmacêutica, via de 

administração, frequência de utilização e duração do tratamento, a fim de se obter o melhor 

histórico medicamentoso possível (ISMP, 2019). Esses dados são coletados por meio de relatos 

do paciente, familiares ou cuidadores e pelos dados registrados em prontuários, receitas de 

medicamentos e laudos médicos (LOMBARDI et al., 2016). Os pacientes ou responsáveis têm 

um papel fundamental nesse processo, fornecendo informações precisas para a elaboração da 

lista de medicamentos utilizados (MENDES, 2010).  

O serviço de CM deve ser realizado quando o paciente transita por diferentes níveis de 

saúde. A farmacoterapia possui caráter multiprofissional intrínseco, uma vez que envolve 

diferentes profissionais da saúde, direta ou indiretamente no cuidado ao paciente (SANTOS et 

al., 2019). Este serviço tem demonstrado grande impacto na prevenção de erros de medicação, 

e, consequentemente, prevenção de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos, 

visto que uma comunicação ineficiente entre as diferentes equipes de saúde assistenciais 

promove perda de informações relevantes, prejudicando a terapia medicamentosa e a eficácia 
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terapêutica durante o processo de internação hospitalar (LINDENMEYER; GOULART; 

HEGELE, 2013). 

A melhoria no atendimento no processo de transição do cuidado tende a aprimorar os 

atendimentos assistenciais e melhorar a qualidade de vida dos pacientes, promovendo 

diminuição do tempo de internação e possíveis reinternações frequentes desnecessárias e, por 

fim, gera a redução do custo relacionado aos cuidados de saúde (GUERRERO; PULS; 

ANDREW, 2014). 

Um estudo de CM realizado em uma unidade de internação de hospital público do Sul 

do Brasil demostrou que pacientes polimedicados apresentaram número maior de possíveis 

problemas relacionados à farmacoterapia, dentre eles as interações medicamentosas. A 

identificação desses problemas e das discrepâncias em prescrição demonstrou a importância da 

realização do serviço de CM e do parecer farmacêutico na prevenção de eventos adversos 

relacionados a medicamentos (BARBOZA DA SILVA; PEGORARO ALVES-ZARPELON; 

LAUREANO, 2021). Penha et al (2020) observaram, ao avaliar discrepâncias em prescrição 

identificadas pelo serviço de CM na admissão hospitalar de pacientes no setor de ortopedia, que 

55,1% das discrepâncias encontradas não eram justificadas e que 30,4% dos pacientes 

envolvidos no estudo apresentavam ao menos um erro de medicação necessitando de parecer 

farmacêutico para resolução dos problemas na farmacoterapia.  

Outro estudo de análises de discrepâncias em prescrição encontradas por um serviço de 

CM na admissão de pacientes em um setor de cardiologia, em um hospital de grande porte com 

alto índice de comorbidade (75,5% dos casos), observou 49,6% de discrepâncias não 

intencionais. Tal fato está interligado diretamente ao número de medicamentos que não são 

reincorporados ao tratamento dos pacientes, podendo repercutir em consequências clínicas 

importantes e mostrando a importante atuação do farmacêutico no cuidado contínuo dos 

pacientes (LOMBARDI et al., 2016). 

Dessa forma, a prática clínica farmacêutica do serviço de CM reforça a importância 

deste serviço no acompanhamento dos idosos, subgrupo populacional mais vulnerável, à 

ocorrência de eventos indesejáveis relacionados ao uso de medicamentos. 
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2.4.1. A Conciliação de Medicamentos como estratégia de racionalização do uso 

de medicamentos inapropriado para idosos 

Durante o século XX, estendendo-se ao século XXI, foram observadas significativas 

alterações no perfil demográfico em todas as regiões do mundo, demonstrando aumento 

gradativo da população com idade igual ou acima de 60 anos (PEREIRA et al., 2017). Dados 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) demonstraram aumento da população 

idosa a partir da década de 1980 até os dias atuais. A partir de dados do Censo de 2010, o IBGE 

estimou um crescimento médio de mais de 1 milhão de pessoas idosas a cada ano, nos 10 anos 

seguintes (IBGE, 2019).  

Juntamente com o envelhecimento da população, observa-se o aumento do consumo de 

medicamentos em pessoas acima de 60 anos (CAMPOS; REIS; MARTINS, 2013). O uso de 

múltiplos medicamentos é entendido como polifarmácia, sendo definida como o uso 

concomitante de cinco ou mais medicamentos por um mesmo paciente(SALES; SALES; 

CASOTTI, 2017). 

A polifarmácia reflete a existência de vários problemas de saúde, incluindo doenças 

crônicas (como o diabetes mellitus e a hipertensão arterial), condições agudas (como infecções 

recorrentes) e sintomas que estão relacionados com o tempo de vida, como a dor (MORIN et 

al., 2018). Assim, o número de medicamentos utilizados pela população idosa tende a ser maior 

quando comparado com a população jovem adulta (KANTOR et al., 2015).  

O risco da ocorrência de eventos adversos relacionados ao uso de medicamentos na 

população em polifarmácia é relevante, visto que alterações fisiológicas e comorbidades 

adquiridas durante o processo de envelhecimento podem promover alterações importantes na 

farmacocinética e farmacodinâmica dos medicamentos, comprometendo a eficácia terapêutica 

(LIMA et al., 2016).  

A escolha do medicamento apropriado para determinada doença deve-se levar em 

consideração que a prescrição seja clinicamente efetiva, segurança do paciente e uma relação 

custo-efetividade satisfatória (OLIVEIRA et al., 2017). A prescrição e, consequentemente, o 

uso de um medicamento inapropriado para idosos promove um risco significativamente 

aumentado na ocorrência de eventos adversos, quando há uma alternativa igual ou mais efetiva 

com menos potencial de dano ao paciente, para tratar a mesma condição clínica (P. 

GALLAGHER et al, 2009).  
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Com o intuito de minimizar os danos decorrentes na falha de utilização dos medicamentos 

em idosos, determinados medicamentos são classificados como medicamentos inapropriados 

para uso por essa população, a fim de mostrar que o risco da utilização excede o benefício da 

terapia medicamentosa (MOREIRA et al., 2020). Diante desse contexto, uma lista de 

Medicamentos Potencialmente Inapropriados para idosos (MPI) foi criada, utilizando-se 

critérios subdivididos entre aqueles que não devem ser usados por idosos, que devem ser 

evitados quando da existência de determinada doença, que pode ser exacerbada, e 

medicamentos que devem ser usados com cautela (BEERS et al., 1991; OLIVEIRA et al., 2017; 

ANACLETO, 2017). Visto isso, tais critérios auxiliam a equipe de saúde no cuidado 

individualizado ao paciente, a fim de evitar o uso de MPI, uma estratégia importante para a 

segurança do paciente (LOPES et al., 2016).  
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3. JUSTIFICATIVA 

Dada a importância da necessidade da promoção de práticas de medicação mais seguras, a 

OMS lançou seu terceiro desafio global, em 2017, intitulado “Medicação sem danos, com o 

objetivo de reduzir potenciais danos relacionados ao uso de medicamentos (WHO, 2019). O 

desafio aborda ações prioritárias para atuação, com destaque para situações de alto risco, 

utilização de polifarmácia e falhas de comunicação nas transições de atendimento (ISMP, 2019; 

SHEIKH et al., 2017). 

Os erros de medicação decorrentes da falha de comunicação entre profissionais de saúde, 

em diferentes níveis de cuidado, correspondem à causa mais frequente no comprometimento da 

segurança do paciente e no surgimento de problemas relacionados ao uso de medicamentos 

(SCHUCH AZ, ZUCKERMANN J, SANTOS MEF, MARTINBIANCHO JK, 2013). Diante 

disso, a conciliação de medicamentos é um serviço que tem como objetivo prevenir erros de 

medicação resultantes de discrepâncias da prescrição, como duplicidades ou omissões de 

medicamentos, principalmente quando o paciente transita pelos diferentes níveis de atenção ou 

por distintos serviços de saúde, com a finalidade de promover racionalização quanto ao uso de 

medicamentos, estabelecer uma comunicação eficiente e garantir a transferência correta das 

informações para os demais profissionais de saúde.  

Estratégias como essas vem sendo empregadas com o intuito de reduzir os erros de 

medicação durante a transição do cuidado, especialmente no ambiente hospitalar. Neste 

contexto, a CM foi implantada como parte do processo de admissão de pacientes, em um 

hospital de médio porte na região dos Inconfidentes, em Minas Gerais. O objetivo é prestar 

atenção integral e multidisciplinar, de acordo com as necessidades clínicas individuais dos 

pacientes internados do hospital e demonstrar necessidade do fortalecimento desta prática 

clínica farmacêutica. Os resultados do projeto contribuirão para consolidar o cuidado 

farmacêutico como atividade clínica essencial na atenção hospitalar, fortalecendo a segurança 

do paciente na instituição e no município.  
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4. OBJETIVOS 

4.1. Objetivo Geral 

Avaliar problemas relacionados ao uso de medicamentos, identificados por meio do serviço 

de conciliação de medicamentos implantado na admissão hospitalar de pacientes, em um 

hospital de médio porte de Minas Gerais. 

4.2. Objetivos Específicos 

• Caracterizar a população atendida pelo serviço de conciliação de medicamentos quanto 

aos aspectos sociodemográficos e condições de saúde; 

• Descrever problemas relacionados ao uso de medicamentos, na população idosa de estudo, 

e identificar fatores associados a esses problemas; 

• Identificar fatores associados à ocorrência de discrepâncias medicamentosas em prescrições 

analisadas pelo serviço de conciliação de medicamentos; 

• Identificar a adesão médica às intervenções farmacêuticas no hospital de estudo.  
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5. METODOLOGIA 

5.1. Local do estudo  

Trata-se de um estudo observacional transversal descritivo, de março de 2021 a 

fevereiro de 2022, em um hospital de médio porte, na região dos Inconfidentes, no estado de 

Minas Gerais (MG). A Instituição hospitalar é uma entidade civil, particular, sem fins 

lucrativos, filantrópica e de utilidade pública federal. É um hospital geral com maternidade e 

especialidades: anestesiologia, cardiologia, clínica médica, cirurgia geral e plástica, 

dermatologia, ginecologia/obstetrícia, ortopedia, urologia, otorrinolaringologia, oftalmologia e 

pediatria. 

O hospital dispõe de uma área física de 4.709m2, com 67 leitos ativos e atendimento 

ambulatorial e emergencial de aproximadamente 4.500 pacientes/mês. O atendimento 

hospitalar é dividido entre os setores de clínica médica, clínica cirúrgica, que compreende 

atendimento à maternidade, berçário e pré-parto, apartamentos e pediatria, além de atendimento 

ambulatorial, com nove leitos para observação. A instituição também dispõe de três leitos para 

Unidade de Cuidado Intermediário (UCI), para internação de pacientes 

semicríticos/potencialmente críticos. O hospital possui 249 colaboradores, destes 61 fazem 

parte do corpo clínico, composto por médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, 

farmacêuticos, fisioterapeutas e nutricionistas. O serviço farmacêutico é disponibilizado 24 

horas por dia, sete dias por semana, possuindo quatro farmacêuticos plantonistas e uma 

farmacêutica responsável técnica hospitalar.  

A clínica médica é um setor dentro da instituição destinado a pacientes com diagnósticos 

e tratamentos clínicos de doenças, em adultos, sem a necessidade de procedimentos cirúrgicos. 

A equipe médica assistencial tem como objetivo avaliar a condição de saúde do paciente de 

forma completa a fim de solucionar a maioria das enfermidades e gerenciar o cuidado do 

paciente indicando o especialista adequado, caso haja necessidade. O serviço de CM implantado 

neste setor tem como objetivo promover atendimento integrado aos pacientes.  

5.2. População de estudo  

Os pacientes atendidos pelo serviço clínico farmacêutico de CM implantado em um hospital 

de médio porte na região dos Inconfidentes/MG, no período de 01 março de 2021 a 28 de 

fevereiro de 2022,  com idade igual ou maior que 18 anos e que faziam, no mínimo, o uso 
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contínuo de um medicamento no momento da admissão hospitalar, compõem a população de 

estudo. Foram excluidos aqueles que não puderem responder sobre sua farmacoterapia 

domiciliar, seja por incapacidade ou cujo acompanhante não possuia informações sobre a 

farmacoterapia. 

O serviço de CM seguiu o fluxograma apresentado na Figura 2, sendo iniciado após 

internação hospitalar de pacientes admitidos no setor Clínica Médica. O primeiro atendimento 

do serviço de CM foi realizada preferencialmente em até 24 horas após a internação hospitalar, 

podendo acontecer em até 48 horas após a admissão. Durante a entrevista foi realizada a coleta 

de dados sociodemográficos, indicadores de saúde, informações detalhadas sobre a 

farmacoterapia domiciliar e análise de discrepâncias medicamentosas. Os dados foram 

coletados pelos farmacêuticos clínicos após atendimento farmacêutico beira leito, com o auxílio 

de um formulário próprio elaborado pela equipe (ANEXO A).  

No momento do atendimento farmacêutico beira leito foi realizada a coleta da história 

medicamentosa do paciente e a identificação dos medicamentos de uso contínuo realizado por 

meio de relatos dos pacientes e/ou acompanhantes, consulta de receitas de acompanhamento da 

unidade básica de saúde e lista e/ou sacola de medicamentos apresentados. Além disso, coleta 

da história de uso de medicamentos descrita em prontuário eletrônico pelos demais profissionais 

de saúde que realizaram seu atendimento no momento da admissão hospitalar.  Após a coleta 

dos dados, foi realizado a conciliação dos medicamentos de uso contínuo com os medicamentos 

prescritos durante a internação hospitalar. As diferenças entre a lista de medicamentos que o 

paciente fazia de uso contínuo, identificados na admissão hospitalar, e a prescrição hospitalar 

foi denominada como discrepância, classificadas como intencional ou não intencional. 

Prescrições que apresentavam discrepâncias medicamentosas foram discutidas com a equipe 

médica, a fim proporcionar otimização da farmacoterapia visando a individualidade de cada 

paciente.  
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Figura 2: Fluxograma do atendimento de conciliação de medicamentos realizado no hospital 

de médio porte em Minas Gerais durante o período de março 2021 a fevereiro de 2022. 

 

5.3. Variáveis de estudo  

As variáveis desfechos foram a ocorrência de DM e PRM identificados pelos 

farmacêuticos em prescrição durante a CM. Foi avaliada também a adesão médica às 

intervenções farmacêuticas após o parecer farmacêutico, ao evidenciar problemas na 

farmacoterapia tanto domiciliar quanto hospitalar, a fim de promover aprimoramento no 

tratamento medicamentoso individualizado dos pacientes.  

Para a caracterização da população de estudo foram coletadas as variáveis 

sociodemográficas, indicadores de saúde e perfil de medicamentos utilizados na admissão 

hospitalar. Polifarmácia foi definida como o uso concomitante de cinco ou mais medicamentos, 

por um mesmo paciente, identificados na admissão hospitalar (NASCIMENTO, RCRM et al., 

2017). Os medicamentos foram descritos de acordo com a Denominação Comum Brasileira 

(DCB) e classificados conforme o segundo e quinto nível da Anatomic Therapeutic Chemical 

(ATC). Para a caracterização da CM, foram coletadas as variáveis descritas no Quadro 1. 

 

 

Admissão de 
pacientes no setor 

Clínica Médica

Critério de inclusão: 
uso de ao menos um 
medicamento de uso 
contínuo e ter idade   

≥ 18 anos

Conciliação de 
Medicamentos

Análise de 
discrepâncias 

medicamentosas

Parecer e intervenção 
Farmacêutica

Identificação da 
adesão médica às 

intervenções 
farmacêuticas
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Quadro 1: Variáveis sociodemográficas, indicadores de saúde e perfil de medicamentos 

utilizados pelos pacientes para caracterização da população atendida pelo serviço de 

conciliação de medicamentos, no período de março de 2021 a fevereiro de 2022 

Caracterização da população de estudo 

Variável Classificação 

Gênero/Sexo 
Masculino 

Feminino  

Idade por faixa etária 

18 a 44 anos 

45 a 64 anos 

≥ 65 anos 

Tempo de internação 
1 a 7 dias  

≥ 8 dias 

Tipo de internação 

SUS 

Convênio 

Particular 

Diagnóstico de internação 
Conforme capítulos e códigos da Classificação 

Internacional de Doenças (CID- 10)  

Presença de acompanhante Sim ou Não 

Histórico de alergias Sim, Não e Não sabe 

Quantidade de medicamentos 

na admissão hospitalar 

Média do número de medicamentos de uso contínuo 

identificados na admissão hospitalar 

Quantidade de medicamentos 

não padronizados na admissão 

hospitalar 

Média do número de medicamentos de uso contínuo que 

não são padronizados no hospital identificados na 

admissão hospitalar 

Medicamentos utilizados 
Classificados conforme 2º nivel da Anatomic Therapeutic 

Chemical (ATC) 

Polifarmácia Uso concomitante de 5 medicamentos ou mais 

Comorbidades 

Presença concomitante de Diabetes Mellitus e Hipertensão 

Arterial Sistêmica ou isoladamente uma das duas 

comorbidades 

 

Para a caracterização do serviço de CM foram avaliadas as variáveis relacionadas ao 

paciente (presença ou não de acompanhante), ao atendimento farmacêutico, com base na 

história medicamentosa relatada pelo paciente ou familiar e à avaliação da prescrição, incluindo 

a identificação de DM, PRM, Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP)e Medicamentos 

Potencialmente Inapropriados para Idosos (Quadro 2). 
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Quadro 2: Variáveis correlacionadas ao serviço de conciliação de medicamentos em 

um hospital de médio porte, no período de março de 2021 a fevereiro de 2022 

Caracterização Farmacoterápica 

Variável Classificação 

Discrepância medicamentosa 

Sim ou Não 

Pacientes que apresentaram ao menos uma discrepância 

medicamentosa em prescrição 

Tipos de Discrepância 

Medicamentosa  

Omissão do uso de medicamento no processo de 

medicação 

Uso suspenso baseado na situação clínica 

Uso suspenso devido à duplicidade terapêutica 

Alteração da posologia/frequência de administração 

Alteração de dose 

Alteração de via de administração 

Problemas Relacionados ao uso 

de Medicamentos  

Não 

Sim - Presença de ao menos um PRM identificado na 

admissão hospitalar. 

Identificação de problemas na 

farmacoterapia e contato com 

o prescritor para discussão e 

sugestão de adequações  

Não 

Sim - Presença de problemas identificados tanto na 

farmacoterapia domiciliar quanto na farmacoterapia 

hospitalar  

Medicamentos Potencialmente 

Perigosos (MPP) 

Não 

Sim - Presença de ao menos um MPP em uso no momento 

da admissão hospitalar 

Medicamentos Potencialmente 

Inapropriados para Idosos 

(MPI) 

Não 

Sim - Presença de ao menos um MPI em uso no momento 

da admissão hospitalar 

Retorno do contato com o 

prescritor 

Não 

Sim - Identificação do retorno do prescritor verbalmente 

ou identificação da alteração em prescrição conforme 

sugestão para adequação 

 

As sugestões realizadas pelo farmacêutico, de acordo com o tipo de discrepância 

encontrada foram: inclusão do medicamento em prescrição quando este era omitido pelo 

paciente, adequação de dose, posologia/frequência de administração quando estas eram 

diferentes da farmacoterapia realizada em domicílio e suspensão do medicamento, quando este 

promovia duplicidade terapêutica e/ou alguma condição clínica desfavorável ao paciente. 
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Foram consideradas como aceitas, as sugestões farmacêuticas que resultaram em adequação da 

farmacoterapia de acordo com as recomendações do farmacêutico, dentro das 72 horas do 

período de admissão, realizadas verbalmente e/ou identificados em prescrição,. 

5.4. Caracterização dos problemas relacionados à farmacoterapia 

PRM foi definido como resultados clínicos negativos, derivados do tratamento 

farmacológico que tem, como consequência, objetivo terapêutico desejado não obtido ou o 

aparecimento de efeitos indesejáveis (Machuca et al., 2003).. Os PRM’s foram classificados, 

de acordo com o método Dáder, Segundo Consenso de Granada de 1999, (MACHUCA; 

FERNÁNDEZ-LLIMÓS; FAUS, 2003), em necessidade (PRM 1 e 2), efetividade (PRM 3 e 4) 

e segurança (PRM 5 e 6).  

Quadro 3: Classificação de Problema Relacionado a Medicamentos, de acordo com o 

método Dáder (Segundo Consenso de Granada, 1999) 

Necessidade 

PRM 1: O paciente apresenta um problema de saúde por não utilizar um 

medicamento de que necessita; 

PRM 2: O paciente apresenta problema de saúde por utilizar um medicamento de 

que não necessita. 

Efetividade 

PRM 3: O paciente apresenta um problema de saúde por usar um medicamento que 

foi mal selecionado; 

PRM 4: O paciente apresenta um problema de saúde por usar uma posologia inferior 

à que necessita. 

Segurança 

PRM 5: O paciente apresenta um problema de saúde por usar uma posologia 

superior à que necessita; 

PRM 6: O paciente apresenta um problema de saúde porque nele o medicamento 

causa uma reação adversa.  

Fonte: adaptado de José et al., 2009 

Para a coleta de dados referente ao uso dos medicamentos e análise dos PRM, foram 

utilizadas perguntas sobre o uso dos medicamentos de uso contínuo domiciliar (Quadro 4) 

adotadas durante o atendimento clínico farmacêutico de CM, conforme formulário próprio em 

anexo.  
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Quadro 4: Perguntas utilizadas pelo farmacêutico durante o serviço de CM para coleta de dados 

sobre o uso contínuo dos medicamentos dos pacientes em um hospital de médio porte, março 

de 2021 a fevereiro de 2022. 

Perguntas referentes aos medicamentos de uso contínuo realizadas aos pacientes 

durante o serviço de conciliação de medicamentos 

Qual o nome do medicamento? Como usa? 

Utiliza todos os dias? Até quando é para ser utilizado? 

Para que? Sente algo estranho após uso de medicamentos? 

Está melhor? Possui dificuldades? 

Desde quando? Se recorda de quem prescreveu?  

Quanto usa? Desde quando faz uso? 

 

Após identificação dos PRM, as medidas tomadas incluíam contactar a equipe médica, 

quando necessário, a fim de promover adequação na farmacoterapia e fazer reorientações 

quanto ao uso adequado e racional dos medicamentos ao paciente e familiares, em prol da 

segurança do paciente. As sugestões realizadas a partir da identificação do PRM eram 

individualizadas, considerando as características do paciente. Dentre as sugestões possíveis 

após atendimento do serviço de CM destacam-se a retirada ou troca do medicamento por 

promover condições desfavoráveis ao paciente, troca de forma farmacêutica, a fim de melhorar 

adesão e eficácia do tratamento e adequação da farmacoterapia do paciente conforme condição 

de aquisição dos medicamentos . 

5.5. Análises estatísticas 

Os dados contidos nas fichas de atendimento farmacêutico e prontuários foram digitados 

em planilhas utilizando o Microsoft Excel e plotados no Software Stata 13.0 para as análises 

descritivas e estatísticas. Para avaliar a correlação das variáveis desfechos (PRM e adesão 

médica às intervenções farmacêuticas) com as variáveis explicativas foi realizado o teste de 

qui-quadrado de Pearson. Já para as análises multivariadas foi utilizado o teste de Poisson, 

incluindo-se as variáveis com valores p<0,20 no teste bivariado. O limiar de significância 

estatística foi 5% . 
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5.6. Aspectos éticos 

Os procedimentos adotados neste trabalho estão de acordo com os princípios éticos em 

pesquisa. A coleta e análise de dados do estudo foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da Universidade Federal de Ouro Preto (CEP)/UFOP sob parecer nº 4.845.642. A autorização 

formal do hospital foi concedida pela gerência e diretoria administrativa.  
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6. RESULTADOS 

6.1. Caracterização da população atendida pelo serviço de Conciliação 

Medicamentosa 

Durante o período de estudo, 1.051 pacientes foram admitidos para internação hospitalar 

no setor da Clínica Médica. Destes, 270 (25,7%) foram atendidos pelo serviço de CM, 

entretanto 55 pacientes se enquadraram nos critérios de exclusão do estudo e 781 pacientes não 

foram. Dessa forma, 215 pacientes (20,5%) participaram do estudo (Figura 3). 

Figura 3: Fluxograma do atendimento de conciliação de medicamentos realizado no hospital 

de médio porte em Minas Gerais durante o período de março 2021 a fevereiro de 2022. 

 

Dos 215 pacientes atendidos pelo serviço clínico farmacêutico de CM, a maioria era do sexo 

feminino (n=115; 53,5%), com idade média de 68 ±18 anos, sendo observada uma maior 

prevalência de internação de pacientes com idade ≥ 65 anos (n=131; 61,0%). A maioria das 

internações ocorreu em leitos do Sistema Único de Saúde (SUS) (90,7%; n=195). O tempo 

médio de internação foi de 8±7 dias sendo observado que 133 pacientes (61,9%) tiveram tempo 

de internação de, no máximo, 7 dias (Tabela 1). 

História de alergia medicamentosa foi observada em 15,3% dos pacientes (n=33). O número 

médio de medicamentos em uso, no momento da admissão hospitalar, foi de 6±3 medicamentos 

e a polifarmácia foi identificada em 128 (59,5%) dos casos. As comorbidades mais prevalentes 

foram Diabetes Mellitus e Hipertensão arterial, sendo observada a presença de no mínimo uma 

das duas comorbidades em 80,0% dos pacientes (n=172), conforme demonstrado na Tabela 1. 
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Tabela 1: Caracterização da população atendida pelo serviço de Conciliação Medicamentosa (n=215) 

em um hospital de médio porte de Minas Gerais, no setor de clínica médica, de acordo com as 

características sociodemográficas e condições de saúde, no período de março de 2021 a fevereiro de 

2022 

Variáveis 
Pacientes atendidos pelo serviço de CM 

n % 

Sexo 

Masculino 100 46,5 

Feminino 115 53,5 

Faixa etária     

18 a 44 anos 26 12,0 

45 a 64 anos 58 27,0 

≥ 65 anos 131 61,0 

Tipo de internação 

SUS 195 90,7 

Convênio 20 9,3 

Particular 0 0,0 

Tempo de internação 

1 a 7 dias 133 61,9 

≥ 8 dias 82 38,1 

Presença de acompanhante   

Não  74 34,4 

Sim 141 65,6 

História de alergia medicamentosa 

Não 167 77,7 

Sim 33 15,3 

Não sabe 15 7,0 

Polifarmácia 

Não 87 40,5 

Sim 128 59,5 

Portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus 

Não 43 20,0 

Sim 172 80,0 

 

Os diagnósticos de internação mais prevalentes, de acordo com os capítulos da CID- 10, 

foram algumas doenças infecciosas e parasitárias (n=66; 30,7%), doenças do aparelho 

circulatório (n=45; 20,9%) e as doenças do aparelho geniturinário (n=22; 10,2%). Dentre estes, 

a CID-10 mais prevalente foi a B34.2: Infecção por coronavírus de localização não especificada 

(27,4%; n=59) que está inserida no capítulo I (Tabela 2). 
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Tabela 2: Percentual dos diagnósticos de internações dos pacientes atendidos pelo serviço de 

Conciliação de medicamentos de um hospital de médio porte em Minas Gerais, de acordo com os 

capítulos da CID-10, no período de março de 2021 a fevereiro de 2022 

Capítulos Códigos Descrição n % 

I A00-B99 Algumas doenças infecciosas e parasitárias 66 30,7 

IX I00-I99 Doenças do aparelho circulatório 45 20,9 

XIV N00-N99 Doenças do aparelho geniturinário 22 10,2 

X J00-J99 Doenças do aparelho respiratório 31 14,4 

IV E00-E90 Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas 10 4,7 

XI K00-K93 Doenças do aparelho digestive 8 3,7 

V F00-F99 Transtornos mentais e comportamentais 8 3,7 

  Outros diagnósticos de internações 25 11,6 

  TOTAL 215 100,0 

 

6.2. Caracterização do serviço clínico farmacêutico 

Dos 215 pacientes atendidos pelo serviço clínico farmacêutico de CM, 161 pacientes 

(74,2%) apresentaram ao menos uma discrepância medicamentosa (DM) em prescrição. Destas, 

35,8 % (n=77) apresentaram no mínimo uma discrepância do tipo não intencional. Problemas 

relacionados ao uso de medicamentos foram identificados em 55,3% dos  pacientes (n=119) no 

momento da admissão hospitalar, sendo observada a presença de mais    de um PRM em 14,9% dos 

pacientes (n=32). Houve relato de uso de ao menos um medicamento potencialmente perigoso 

identificado no momento da admissão hospitalar por 65 pacientes (30,3%) e 141 possuíam 

acompanhantes no momento do atendimento farmacêutico do serviço de CM (65,6%), 

auxiliando na transferência de informações mais detalhadas possíveis com relação ao uso de 

medicamentos (Tabela 3).  

Após realização da CM, foi realizada análise farmacoterapêutica das prescrições, e para 

aquelas cujos problemas na farmacoterapia foram identificados, tanto com relação à 

farmacoterapia domiciliar quanto à hospitalar, realizou-se contato com o prescritor para parecer 

farmacêutico e discussão da farmacoterapia, a fim de buscar melhorias no processo de uso de 

medicamentos. Foi observada a necessidade de contato com o prescritor em 128 (59,5%) dos 

casos, sendo este realizado predominantemente via registro em prontuário eletrônico (84,2%; 

n=181).  O  retorno das manifestações de sugestão de adequação da farmacoterapia foram 
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observadas em 31,6% dos pacientes (n=68) sendo estas de forma direta, por contato verbal, e/ou 

de forma indireta, identificadas em prescrição médica (Tabela 3). 

Tabela  3: Caracterização do serviço clínico farmacêutico (n=215) no setor de clínica médica de um 

hospital de médio porte de Minas Gerais, no período de março de 2021 a fevereiro de 2022. 

Variáveis 

Pacientes atendidos pelo serviço de 

Conciliação Medicamentosa 

n % 

Presença de discrepância medicamentosa 

Não 54 25,1 

Sim 161 74,2 

Presença de no mínimo uma discrepância do tipo não intencional 

Não 138 64,2 

Sim 77 35,8 

Presença de no mínimo uma discrepância do tipo intencional 

Não 76 35,4 

Sim 139 64,6 

Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos  

Não  96 44,7 

Sim 119 55,3 

Quantidade de PRM por paciente 

0 96 44,7 

1 87 40,5 

2 ou mais 32 14,8 

Presença de ao menos um Medicamento Potencialmente Perigoso em uso no momento da 

admissão hospitalar 

Não 150 69,7 

Sim 65 30,3 

Parecer Farmacêutico 

Não  87 40,5 

Sim 128 59,5 

Via de relato à equipe médica* 

Imediato (pessoalmente ou telefone) 34 15,8 

Prontuário 181 84,2 

Adesão da intervenção pelo prescritor verbalmente e/ou identificada em prescrição  

Não 147 68,4 

Sim 68 31,6 

 

6.2.1. Perfil dos medicamentos utilizados pelos pacientes no momento da 

admissão hospitalar 

De acordo com os medicamentos conciliados durante serviço de CM na admissão 

hospitalar, os três subgrupos terapêuticos predominantes foram os diuréticos (C03 – n=137; 

11,1%), medicamentos utilizados no tratamento do diabetes mellitus (A10 –  n=124; 10,1%) e 
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agentes com ação sobre o sistema renina angiotensina (C09 –  n=118; 9,6%), conforme 

demonstrado no gráfico 1. 

Gráfico 1: Distribuição de frequências de medicamentos conciliados (n=1.231) pelo serviço clínico 

farmacêutico de conciliação medicamentosa de acordo, com segundo nível da Anatomic Therapeutic 

Chemical (ATC) no setor de clínica médica de um hospital de médio porte, março de 2021 a fevereiro 

de 2022. 

 

6.2.1.1. Discrepância medicamentosa  

Foram conciliados 1.231 medicamentos em uso, dos quais 488 (39,6%) apresentavam 

DM em prescrição no momento da admissão hospitalar (Gráfico 2). As classes farmacológicas 

mais frequentes dentre as DM foram os medicamentos utilizados no tratamento do Diabetes 

Mellitus (n=72; 14,8%), os diuréticos (n=58; 11,9%) e agentes com ação sobre o sistema renina 

angiotensina (n=40; 8,2%). Dentre esses 488 medicamentos, 324 (66,4%) apresentavam 

discrepância do tipo intencional e 164 (33,6%) discrepância do tipo não intencional (Gráfico 

2). 
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Gráfico 2: Distribuição de presença de discrepância medicamentosa dos medicamentos conciliados no 

momento da admissão hospitalar (n=1.231) de acordo com o tipo de discrepância encontrada (n=488), 

em um hospital de médio porte no setor de Clínica Médica em relação com as características 

sociodemográficas e indicadores de saúde, durante março de 2021 a fevereiro de 2022.  

 

Dos 488 medicamentos conciliados que apresentaram DM, 33,6% apresentaram 

discrepância do tipo não intencional causada por omissão do uso do medicamento (n=164). 

Com relação às discrepâncias intencionais foram identificados o uso suspenso baseado na 

situação clínica (n=121; 24,8%), uso suspenso devido duplicidade terapêutica (n=85; 17,4%), 

alteração da posologia/frequência de administração (n=50; 10,2%), alteração da dose do 

medicamento (n=49; 10,0%) e alteração da VA (n=19; 3,9%), conforme apresentado no gráfico 

3 e Figura4. 

Durante o serviço de CM foi possível observar que as duplicidades terapêuticas eram 

evitadas, fazendo com que o medicamento fosse conciliado e classificado como discrepância 

intencional, visto que a necessidade da suspensão do medicamento foi observada pelos 

prescritores no momento da admissão hospitalar, evitando erros de medicação.  
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Figura 4: Fluxograma do atendimento do serviço de Conciliação de Medicamentos e 

distribuição dos tipos de discrepâncias medicamentosas encontradas durante o serviço em 

hospital de médio porte no período de março de 2021 a fevereiro de 2022. 

 

6.3. Caracterização dos Problemas Relacionados ao uso de medicamentos de 

acordo com o perfil dos pacientes atendidos pelo serviço de Conciliação 

Medicamentosa 

PRM´s foram identificados em 66,4% dos pacientes (n=119) no momento da admissão 

hospitalar, sendo observada a presença de mais de um PRM em 14,9% dos pacientes (n=32).  

Foi observada maior ocorrência do PRM efetividade (n=72; 47,1%) com prevalência do PRM 

3, onde o paciente apresenta um problema de saúde por usar um medicamento que foi mal 

selecionado (n=57; 37,3%), conforme demonstrado no gráfico 4.  
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Gráfico 3: Caracterização dos tipos de Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos no setor de 

clínica médica de um hospital de médio porte, no período de março de 2021 a fevereiro de 2022, 

conforme o Método Dáder (Consenso de Granada, 1999). 

 

6.3.1. Fatores associados à ocorrência de Problemas Relacionados ao uso de 

Medicamentos na população idosa 

Dos 119 pacientes que apresentaram ao menos um PRM, 79 (66,4%) possuíam idade 

igual ou maior que 65 anos (Tabela 4). Dos 131 pacientes idosos atendidos pelo serviço clínico 

de CM, 50,4% eram do sexo feminino (n=66). A maioria das internações ocorreu em leitos do 

SUS (n=117: 89,3%), o tempo médio de internação foi de 8±6 dias, sendo observado que 78 

pacientes (59,5%) tiveram tempo de internação de no máximo 7 dias. Fazer uso de ao menos 

um MPI foi identificado em 52,8 % dos casos (n=69) e MPP em 37,4% (n=49) (Tabela 4).  
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História de alergia medicamentosa foi observada em 11,5% dos pacientes (n=15). O 

número médio de medicamentos em uso, no momento da admissão hospitalar, foi de 7±3 

medicamentos e a polifarmácia foi identificada em 96 dos casos (73,3%). As comorbidades 

mais prevalentes foram Diabetes Mellitus e Hipertensão arterial, sendo observada a presença 

de no mínimo uma das duas comorbidades em 89,3% dos pacientes (n=117), conforme 

demonstrado na Tabela 4.  

Ao realizar-se uma análise bivariada com as características sociodemográficas e 

indicadores de saúde, fazer uso de ao menos um MPI (p<0,001), polifarmácia (p=0,014) e 

internações por doenças do aparelho circulatório (p=0,007) apresentaram relação 

estatisticamente significativa com a ocorrência de ao menos um PRM (Tabela 4).  

Tabela 4: Análise bivariada da prevalência de Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos da 

população idosa (≥65 anos) atendida pelo serviço de Conciliação de Medicamentos (N=131) no setor de 

Clínica Médica de um hospital de médio porte em relação às características sociodemográficas e 

indicadores de saúde, março de 2021 a fevereiro de 2022. 

Variáveis 

Pacientes idosos atendidos pelo 

serviço de CM 

n % PRM** n (%) p 

Sexo   0,134 

Masculino 65 49,6 35 (53,9)  

Feminino 66 50,4 44 (66,8)  

Tipo de Internação       0,798 

SUS 117 89,3 71 (60,7)  

Convênio 14 10,7 8 (57,1)  

Particular 0 0 0 (0,0)  

Tempo de Internação       0,706 

1 a 7 dias 78 59,5 46 (59,0)  

≥ 8 dias 53 40,5 33 (62,3)  

Medicamentos Potencialmente Inapropriado para Idosos (MPI)  <0,001 

Não 62 47,3 23 (37,1)  

Sim 69 52,8 56 (81,2)  

Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP)   0,203 

Não 82 62,6 46 (56,1)  

Sim 49 37,4 33 (67,4)  

História de alergia medicamentosa   0,098 

Não/Não sabe 116 88,5 67 (57,8)  

Sim 15 11,5 12 (80,0)  

Polifarmácia   0,014 

Não 35 26,7 15 (42,9)  

Sim 96 73,3 64 (66,8)  

   (Continuação)  
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   (Conclusão)  

Variáveis 
Pacientes idosos atendidos pelo 

serviço de CM 

 n % PRM** n (%) p 

Portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus 0,798 

Não 14 10,7 8 (57,1)  

Sim 117 89,3 71 (60,7)  

Presença de acompanhante 0,898 

Não 22 16,8 13 (59,1)  

Sim 109 83,2 66 (60,6)  

Algumas doenças infecciosas e parasitárias (Capítulo I)* 0,137 

Não 105 80,2 60 (57,1)  

Sim 26 19,8 19 (73,1)  

Doenças do aparelho circulatório (Capitulo IX)* 0,007 

Não 95 72,5 64 (67,37)  

Sim 36 57,5 15 (41,7)  

Doenças do aparelho geniturinário (Capítulo XIV)* 0,197 

Não 118 90,1 69 (58,5)  

Sim 13 9,9 10 (76,9)  

Doenças do aparelho respiratório (Capítulo X)* 0,554 

Não 105 80,1 62 (59,1)  

Sim 26 19,9 17 (65,4)  

Outros capítulos* 0,969 

Não 101 77,1 61 (60,4)  

Sim 30 22,9 18 (60,0)   

Limiar de significância estatística foi p≤ 0,05.  *Capítulos conforme a CID-10; **PRM: Problemas Relacionados 

ao uso de Medicamentos. 

 A partir da análise multivariada, verificou-se que a ocorrência de ao menos um PRM 

em idosos foi associada ao uso de pelo menos um MPI (RP: 2,33; IC95% 1,68 - 3,25), apresentar 

história de alergia medicamentosa (RP:1,48; IC 95% 1,07-2,06), internações por doenças 

infecciosas e parasitárias (RP:1,52; IC95% 1,16-2,01) e doenças do aparelho circulatório 

(RP:1,30; IC95% 1,00-1,70), (Tabela 5). Valores ajustados por sexo. 
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Tabela 5: Análise multivariada por meio da regressão de Poisson da prevalência de PRM na população 

idosa atendida pelo serviço de CM (n=131) no setor de Clínica Médica de um hospital de médio porte, 

março de 2021 a fevereiro de 2022.  

Variáveis 

Pacientes idosos que apresentaram ao 

menos um PRM 

RP (IC) p 

Medicamentos Potencialmente Inapropriado para Idosos (MPI) 

Não 1  

Sim 2,33 (1,68 - 3,25) <0,001 

História de Alergia Medicamentosa 

Não/Não sabe 1  

Sim 1,48 (1,07 - 2,06) 0,019 

Doenças infecciosas e parasitárias (Capítulo I)*   

Não 1  

Sim 1,52 (1,16 - 2,01) 0,003 

Doenças do aparelho geniturinário (Capítulo XIV)*   

Não 1  

Sim 1,30 (1,00 - 1,70) 0,049 

Limiar de significância estatística foi de valores-p ≤ 0,05. RP: razão de prevalência; IC: intervalo de confiança; 

*Capítulos conforme CID-10 

 

6.4. Fatores associados à ocorrência de discrepâncias medicamentosas  

O presente estudo possibilitou observar que as variáveis a faixa etária (p=0,005),  

polifarmácia (p<0,001), ser portador de ao menos uma das duas comorbidades mais prevalentes 

(hipertensão arterial ou diabetes mellitus) (p=0,001), internações por doenças infecciosas e 

parasitárias (p<0,001) e doenças do aparelho circulatório (p=0,040) possuem relação 

significativa para a ocorrência de ao menos uma DM em prescrições (Tabela 6).  

Com relação à adesão da equipe médica quanto à sugestão de adequação da 

farmacoterapia, realizada pela equipe de farmacêuticos, o presente estudo apresentou 53,2% de 

adesão da equipe médica frente às intervenções farmacêuticas (n=128), apresentando correlação 

estatisticamente significativa com a presença de DM do tipo não intencional (p=0,002), via de 

relato a equipe médica (p<0,001) e internações por doenças do aparelho respiratório (p=0,006), 

são variáveis explicativas para a ocorrência de demonstrando relação significativa (Tabela 7). 

 

  



 

45 

 

Tabela 6: Análise bivariada da ocorrência de discrepâncias medicamentosas em prescrições avaliadas 

pelo serviço CM (N=215) no setor de Clínica Médica de um hospital de médio porte em relação com as 

características sociodemográficas e indicadores de saúde, março de 2021 a fevereiro de 2022. 

Variáveis 

Pacientes atendidos pelo serviço de 

Conciliação Medicamentosa 

n % DM** n (%) p  

Sexo 0,505 

Masculino 100 46,5 77 (77,0)  

Feminino 115 53,5 84 (73,0)  

Faixa etária       0,005 

18 a 44 anos 26 12 15 (57,7)  

45 a 64 anos 58 27 38 (65,5)  

≥ 65 anos 131 61 108 (82,4)  

Tipo de internação 0,273 

SUS 195 90,7 144 (73,9)  

Convênio 20 9,3 17 (85,0)  

Tempo de internação 0,649 

1 a 7 dias 133 61,9 101 (75,9)  

≥ 8 dias 82 38,1 60 (73,2)  

História de alergia medicamentosa 0,237 

Não/Não sabe 182 84,7 139 (76,4)  

Sim 33 15,3 22 (66,7)  

Polifarmácia <0,001 

Não 87 40,5 50 (57,5)  

Sim 128 59,5 111 (86,7)  

Portadores de Hipertensão Arterial Sistêmica e/ou Diabetes Mellitus 0,001 

Não 43 20 24 (55,8)  

Sim 172 80 137 (79,7)  

Presença de acompanhante 0,258 

Não 74 34,4 52 (70,3)  

Sim 141 65,6 109 (77,3)  

Algumas doenças infecciosas e parasitárias (Capítulo I)* <0,001 

Não 163 75,8 133 (81,6)  

Sim 52 24,2 28 (53,9)  

Doenças do aparelho circulatório (Capitulo IX)* 0,040 

Não 170 79,1 122 (71,8)  

Sim 45 20,9 39 (86,7)  

Doenças do aparelho geniturinário (Capítulo XIV)* 0,429 

Não 193 89,7 143 (74,1)  

Sim 22 10,2 18 (81,8)  

Doenças do aparelho respiratório (Capítulo X)* 0,924 

Não 184 85,6 138 (75,0)  

Sim 31 14,4 23 (74,2)  

CID: Outros capítulos* 0,139 

Não 150 69,8 108 (72,0)  

Sim 65 30,2 53 (81,5)   
Valores absolutos, relativos e limiar de significância estatística foi de valores-p ≤ 0,05 . *Capítulos conforme a 

CID-10; **DM: Discrepância Medicamentosa.



Tabela 7: Análise bivariada da adesão às intervenções farmacêuticas pelo prescritor (n=128) no setor 

de Clínica Médica de um hospital de médio porte, de acordo com as características do serviço de 

conciliação de medicamentos, no período de março de 2021 a fevereiro de 2022. 

Variáveis 
Pacientes atendidos pelo serviço de CM 

n % ADESÃO** n (%) p 

Pacientes que apresentaram no mínimo uma discrepância medicamentosa 0,595 

Não 13 10,2 6 (46,2)  
Sim 115 89,8 62 (53,9) 

Presença de no mínimo uma discrepância do tipo não intencional 0,002 

Não 55 43 38 (69,1)  
Sim 75 57 30 (41,1) 

Presença de no mínimo uma discrepância do tipo intencional   0,219 

Não 34 26,6 15 (44,1)  
Sim 94 73,4 53 (56,4) 

Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos   0,743 

Não  51 39,8 28 (54,9)  
Sim 77 60,2 40 (51,9) 

Quantidade de Problemas Relacionados ao uso de Medicamentos por paciente 0,928 

0 51 39,8 28 (54,9)  

1 57 44,5 30 (52,6)  

2 ou mais 20 15,7 10 (50,0)  

Doenças infecciosas e parasitárias (Capítulo I)* 0,910 

Não 104 81,2 55 (52,9)  

Sim 24 18,8 13 (54,2)  

Doenças do aparelho circulatório (Capitulo IX)* 0,249 

Não 101 78,9 51 (50,5)  

Sim 27 21,9 17 (62,9)  

Doenças do aparelho geniturinário (Capítulo XIV)* 0,594 

Não 113 88,3 61 (53,9)  

Sim 15 11,7 7 (46,7)  

Doenças do aparelho respiratório (Capítulo X)* 0,006 

Não 108 84,4 63 (58,3)  

Sim 20 15,6 5 (25,0)  

Outros capítulos 0,164 

Não 86 67,2 42 (48,8)  

Sim 42 32,8 26 (61,9)  

Presença de ao menos um Medicamento Potencialmente Perigoso em uso no momento 

da admissão hospitalar  
0,564 

Não 82 64 42 (51,2)  

Sim 46 36 26 (56,5)  

Via de relato com a equipe médica    <0,001 

Direto (imediato ou via telefone) 34 26,7 30 (88,2)  
Indireto (via prontuário) 94 73,4 38 (40,4)   
Limiar de significância estatística foi p ≤ 0,05. *Capítulos conforme a CID-10; **Adesão da intervenção pelo prescritor verbalmente e/ou 

identificada em prescrição  
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As classes terapêuticas mais presente nas DM não intencionais por omissões foram os 

agentes modificadores de lipídeo (n=16; 21,9%) com destaque para os medicamentos 

sinvastatina (C10AA01 – n=6) e fenofibrato (C10AB05 – n=5), seguido dos agentes 

antitrombóticos (n=13; 12,4%), sendo o ácido acetilsalicílico (B01AC06 – n=10) o 

predominante nesta classe e os diuréticos (n=13; 9,50%), com destaque para o medicamento 

furosemida (C03CA01- n=8).  

Dentre os medicamentos que apresentaram relação positiva para a ocorrência de 

discrepância não intencional por omissão, destacaram-se metformina (A10BA02), glicazida 

(A10BB09), losartana (C09CA01), sinvastatina (C10AA01), fenofibrato (C10AB05), brometo 

de tiotrópio (R03BB04), salmeterol+flucatisona (R03AK06), outras combinações de nutrientes 

gerais (V06DX) e levotiroxina (H03AA01), conforme representado na tabela 8. 
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Tabela 8: Medicamentos que apresentaram discrepância não intencional por omissão (n=164) 

identificados no serviço de CM de acordo com o segundo e quinto nível da Anatomic 

Therapeutic Chemical (ATC), no setor de Clínica Médica de um hospital de médio porte, março 

de 2021 a fevereiro de 2022 

 

Dos 1.031 medicamentos conciliados em uso na admissão hospitalar, 318 (25,8%) eram 

medicamentos não padronizados no hospital.  Houve correlação entre as classes de 

medicamentos de acordo com o nível 2 da ATC e a ocorrência das discrepâncias 

medicamentosas não intencionais, por omissão do uso do medicamento. Medicamentos 

utilizados no Diabetes Mellitus (p<0,001), agentes que atuam no Sistema Renina-Angiotensina 

(p=0,028), agentes modificadores de lipídio (p=0,026), Medicamentos para doenças obstrutivas 

Código ATC  
Descrição  

DM não 

intencional 

por omissão 

Nível 2 Nível 5 n % 

A10  Medicamentos utilizados no Diabetes Mellitus 4 2,4% 
 A10BA02 Metformina  2  
 A10BB09 Glicazida 2  

C09  Agentes que atuam no Sistema Renina-Angiotensina 8 4,9% 
  C09AA01 Captopril 2  
  C09AA02  Enalapril 2  
   C09CA01 Losartana 4  

C10  Agentes modificadores de lipídio 16 9,76% 
  C10AA01 Sinvastatina 6  
  C10AA05  Atorvastatina 2  
  C10AA07  Rosuvastatina 3  
 C10AB05  Fenofibrato 5  

R03  Drogas para doenças obstrutivas das vias aéreas 12 7,3% 
  R03AC02 Salbutamol 2  
  R03AK06 Salmeterol e Flucatisona 3  
 R03AK07  Formoterol e Budesonida 1  
 R03BB01 Brometo de Ipratóprio  1  
 R03BB04  Brometo de Tiotrópio  4  
 R03DA08 Bamifilina 1  

V06  Nutrientes gerais 10 6,1% 
  V06DX Outras combinações de nutrientes  10  

H03  Medicamentos hormonais tireoidianos 10 6,1% 
 H03AA01 Levotiroxina  9  
 H03BB02 Tiamazol 1  

    Outras classes ATC's nível 2 104 63,4% 

    Total 164   
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das vias aéreas (p=0,001), nutrientes gerais (p=0,005) e medicamentos hormonais tireoidianos 

(p=0,002) foram associados à DM não intencional, ( Tabela 9). 

Tabela 9: Análise bivariada das frequências de medicamentos conciliados (N=1231) pelo 

serviço de CM de acordo com as discrepâncias não intencionais causadas por omissões dos 

medicamentos, no setor de Clínica Médica de um hospital de médio porte,março de 2021 a 

fevereiro de 2022 

Código 

ATC 

nível 2 

Descrição 

Medicamentos 

conciliados 

DM Não 

Intencional 

Omissão 

n % n(%) p 

C03 Diuréticos 137 11,1 13 (9,50) 0,161 

A10 Medicamentos utilizados na Diabetes 124 10,1 4 (3,2) <0,001 

C09 Agentes que atuam no Sistema Renina-Angiotensina 118 9,6 8 (6,8) 0,028 

B01 Agentes antitrombóticos 105 8,5 13 (12,4) 0,767 

C07 Agentes Beta bloqueadores 80 6,5 8 (10,0) 0,366 

N03 Antiepiléticos 77 6,3 10 (13,0) 0,929 

C10 Agentes modificadores de lipídio 73 5,9 16 (21,9) 0,026 

N06 Psicanaléptica 65 5,3 5 (7,69) 0,170 

N05 Psicolépticos 63 5,1 8 (12,7) 0,881 

C08 Bloqueadores de Canais de Cálcio 53 4,3 6 (11,3) 0,661 

A02 Medicamentos para distúrbios ácidos relacionados 38 3,1 8 (21,1) 0,154 

R03 Drogas para doenças obstrutivas das vias aéreas 38 3,1 12 (31,6) 0,001 

V06 Nutrientes gerais 34 2,8 10 (29,4) 0,005 

H03 Medicamentos hormonais tireoidianos 32 2,6 10 (31,3) 0,002 

OTC Outras classes ATC's nível 2 194 15,8 33 (17,0) 0,100 

 Total  1031  164  

Limiar de significância estatística foi de valores ≤ 0,05 de p.  
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7. DISCUSSÃO 

No presente estudo, realizado em um hospital de médio porte situado na região dos 

Inconfidentes em Minas Gerais, foi observado que as variáveis faixa etária (p=0,005), 

polifarmácia (p<0,001), ser portador de hipertensão arterial ou diabetes mellitus (p=0,001), ter 

sido internado por doenças infecciosas e parasitárias (p<0,001) e doenças do aparelho 

circulatório (p=0,040) possuíram relação significativa para a ocorrência de ao menos uma DM 

em prescrições. As variáveis polifarmácia (p=0,014), fazer uso de ao menos um MPI (p<0,001) 

e internações por doenças do aparelho circulatório (p=0,007) apresentaram também relação 

com a ocorrência e desenvolvimento de PRM na população idosa.  

 No presente estudo, fazer uso de ao menos um MPI e polifarmácia apresentaram relação 

com a ocorrência de PRM na população idosa. No Brasil, o processo de envelhecimento 

populacional aumentou consideravelmente na última década do século XX (FIRMO et al., 

2020). Neste contexto demográfico tem ocorrido alterações significativas nos perfis 

epidemiológicos da população, promovendo mudança na estrutura etária, com aumento da 

expectativa de vida e das mortes por doenças crônicas (PEREIRA et al., 2017). De acordo com 

a OMS, o envelhecimento populacional irá ocorrer de forma exponencial até o ano de 2050 

(WHO, 2015). 

Neste cenário, houve aumento do uso de medicamentos para tratamentos 

farmacológicos de longa duração, especialmente para doenças crônicas degenerativas de alta 

prevalência, como o Diabetes Mellitus e a Hipertensão Arterial (CORRALO et al., 2018). Em 

decorrência desta necessidade, foi observado que a população idosa se tornou alvo prioritário 

da polifarmácia sendo um fator de risco potencial para a ocorrência de PRM’s e uso de MPI 

(FIRMO et al., 2020).  

Pesquisas sobre PRM apontam a polifarmácia como fator de risco para sua ocorrência, 

visto que a presença de polifarmácia tem sido associada ao aumento da procura dos serviços de 

saúde na prática clínica, internações frequentes, uso inapropriado e exagerado dos 

medicamentos e possíveis desfechos negativos (VIKTIL et al., 2007);  NASCIMENTO, 

RCRM; et al., 2017). Um estudo realizado sobre o perfil de utilização de medicamentos em 

idosos atendidos em serviços de atenção primária do SUS demonstrou que polifarmácia esteve 

associada ao uso de MPI, constatando que o número de medicamentos utilizados está 

relacionado com a segurança do paciente, principalmente na população idosa (SILVEIRA, 
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2021). Este dado se complementa com o que foi descrito por P. Gallagher et al, (2009) onde foi 

demonstrado que a prescrição e, consequentemente, o uso de um MPI promove um risco 

significativamente aumentado na ocorrência de eventos adversos, quando há uma alternativa 

igual ou mais efetiva com menos potencial de dano ao paciente, para tratar a mesma condição 

clínica. Dessa forma, os dados encontrados no presente estudo reiteram os dados da literatura, 

visto que apresentar PRM ao fazer uso de um MPI é um resultado esperado, e que pode estar 

associado à PRM de indicação. Além disso, é importante considerar que o uso de MPI em idosos 

requer análise das especificidades clínicas dos pacientes e avaliação de risco benefício. 

A hipertensão arterial é uma doença crônica de condição multifatorial não transmissível, 

caracterizada pela elevação persistente da pressão arterial, onde os benefícios do tratamento 

medicamentoso ou não superam os riscos da doença (MALACHIAS et al., 2016). No Brasil, é 

uma doença crônica que acomete milhares de pessoas, que cerca de 65% dos indivíduos acima 

de 60 anos apresentam hipertensão arterial (BARROSO et al., 2021). Dados da Pesquisa 

Nacional de Saúde (PNS) demonstraram que as comorbidades mais prevalentes em idosos são 

Hipertensão arterial e colesterol alto (31,3%), Hipertensão arterial e Acidente Vascular Cerebral 

(30,9%) e Hipertensão arterial e Diabetes mellitus (23,3%) sendo que, possuir Hipertensão 

arterial e colesterol alto apresentou  associação com o sexo feminino e idosos mais jovens (DE 

MELO; DE LIMA, 2020; BARROSO et al., 2021).  

A hipertensão arterial é encontrada na maioria dos pacientes com diabetes mellitus, 

sobretudo no sexo feminino. Além disso, a associação dessas comorbidades aumenta com a 

idade, em decorrência das alterações vasculares intrínsecas ao envelhecimento (PINHO et al., 

2015). A prevalência dessas comorbidades em idosos além de estarem relacionados com o 

envelhecimento fisiológico, estão associadas com fatores de estilo de vida e histórico familiar 

(PEIXINHO; NERY; CARVALHO, 2020). Um estudo  demonstrou que a presença de Diabetes 

Mellitus em conjunto com a hipertensão arterial são as principais patologias associadas ao uso 

múltiplo e crônico de medicamentos (SECOLI, 2010) e que a média do uso contínuo de 

medicamentos em idosos varia de 5±2 medicamentos (GALATO; DA SILVA, 2010). Já em 

estudo realizado na Espanha,  foi observado que a maioria era do sexo feminino (72,3%) com 

idade de 72,3 ± 13,1 anos, e o número médio de medicamentos prescritos em uso foi de 9,1±3,8 

por paciente (OÑATIBIA-ASTIBIA et al., 2021). Um estudo observacional transversal em 

Pernambuco, envolvendo 197 óbitos por COVID apresentavam ao menos uma doença do 

aparelho circulatório previamente. Dentre elas, a hipertensão arterial foi observada em 163 dos 
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casos (82,7%) e uma das doenças e fatores de risco mais comuns na população foi a presença 

de diabetes mellitus (n=106; 53,8%) (DE SOUZA; LEAL; SANTOS, 2020).  

Adicionalmente, foi observada associação positiva entre a ocorrência de PRM e história 

de alergia medicamentosa e internações por doenças infecciosas e parasitárias e do aparelho 

geniturinário. A literatura descreve a redução da ocorrência de doenças infecciosas e do 

aparelho geniturinária com o passar dos anos, na população idosa (CORRALO et al., 2018). 

Mas, visto que o período de realização do presente estudo com o contexto atual crítico de 

pandemia pela COVID-19 em um hospital com leitos de atendimento para pacientes com 

COVID-19 desencadeou maior número de internações da população idosas, devido à maior 

susceptibilidade à infecção pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2 (FHON et al., 2020). A 

associação de multimorbidade e fatores de risco podem sugerir que os tipos de internações se 

tornaram variáveis de confusão devido à íntima relação do funcional entre os sistemas 

cardiovasculares e pulmonar que se encontravam comprometidos pela doença pré instalada, o 

que pode justificar que ambas possuem relação com a ocorrência de DM fazendo com que o 

contexto atual possui grande impacto no cuidado, fazendo com que estes pacientes se tornem 

alvos prioritários para o serviço de CM.  

Para a população geral atendida pelo serviço de CM foi observado que faixa etária, 

polifarmácia, ser portador de Diabetes Mellitus e/ou Hipertensão Arterial, ter sido internado 

por doenças infecciosas e parasitárias e do aparelho circulatório apresentaram relação positiva 

com a ocorrência de DM em prescrição. Importante considerar que 60,9% dos pacientes 

atendidos foram idosos. De acordo com Pereira  et al (2017) em um estudo de base 

populacional, observaram que a polifarmácia e características sociodemográficas revelou 

associação com sexo feminino e idosos acima de 80 anos e que independente das variáveis 

socioeconômicas os estudos relacionaram maior prevalência de polifarmácia ao sexo feminino. 

Têm-se uma hipótese que essas características se devem ao fato de as mulheres serem mais 

cuidadosas e preocupadas com a saúde do que os homens.  

Um estudo realizado em hospitais de reumatologia observou que 391 (47%) dos 827 

pacientes atendidos faziam uso de polifarmácia na internação e que o número de PRM por 

paciente aumentou linearmente com o aumento do número de medicamentos utilizados 

(VIKTIL et al., 2007).  

Um estudo de coorte retrospectivo realizado com pacientes internos no setor da clínica 

cirúrgica em um hospital de ensino, entre os anos de 2014 a 2018, na cidade do Alagoas, 
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observou que dos 338 pacientes incluídos no estudo, 187 (55,3%) apresentavam DM 

identificada na primeira prescrição após internação hospitalar. Pacientes do sexo feminino 

foram os mais prevalentes e o tipo de DM mais frequente foi por omissão de medicamentos 

(93,0%). Neste estudo foram avaliadas as variáveis tempo de internação, idade e presença de 

comorbidade com relação à existência de DM, sendo observado que a ocorrência de DM não 

estava associada ao tempo de internação e sim a pacientes com comorbidades (p=0,000) e 

idosos com idade igual ou superior a 60 anos, (p=0,007) (MENEZES et al., 2021). Estes 

achados corroboram os resultados encontrados no presente estudo, demonstrando que o tempo 

de internação não está relacionado com a ocorrência de DM, mas que a faixa etária e presença 

de comorbidades sugerem que ser idoso pode ser um fator de risco para a ocorrência de DM na 

admissão hospitalar. Este resultado se torna relevante tendo em vista que esta população 

necessita de maior cuidado e se encontra como prioridade para avaliação análises de DM em 

protocolo multidisciplinar. Dessa forma, sugere-se que os idosos devem ser priorizados quanto 

ao serviço de conciliação de medicamentos após internação hospitalar a fim de reduzir 

potenciais danos na farmacoterapia medicamentosa.  

Já um estudo de revisão da literatura narrativa na base de dados PubMed sobre 

conciliação medicamentosa realizada em idosos apontou a existência de uma associação 

positiva entre o número de medicamentos utilizados pelo paciente e a taxa de discrepâncias, 

sendo a omissão de medicamentos o tipo de discrepância predominante encontrada (CAMPOS; 

REIS; MARTINS, 2013). Estes dados reforçam os resultados encontrados neste trabalho, 

demonstrando relação significativa entre polifarmácia e presença de discrepâncias 

medicamentosas. O tipo de discrepância não intencional por omissão dos medicamentos é um 

fator preocupante na coleta da história medicamentosa do paciente no momento da admissão 

hospitalar. Tendo em vista esta dificuldade, o serviço de CM demonstra otimização e 

racionalização da farmacoterapia do paciente visando segurança do paciente e redução de EAM 

no processo de transição do cuidado.  

As DM não intencionais estão relacionadas com não intencionalidade do prescritor de 

não prescrever um medicamento que faz parte da farmacoterapia domiciliar ou de alterar 

prescrição na admissão por omissão da informação (SANTOS et al., 2019). Um estudo 

observacional em um hospital de grande porte na unidade de cardiologia observou que das 117 

discrepâncias encontradas 50,4% eram do tipo não intencionais, com prevalência na omissão 

desses medicamentos (LOMBARDI et al., 2016). Chung et al. (2019) realizaram um estudo no 
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departamento de cardiologia em um hospital da França e observaram 544 discrepâncias 

medicamentosas sendo o tipo mais comum a omissão (70,1%), decorrentes de diferentes causas 

no processo de transferência de informações. 

Um estudo não controlado realizado na Espanha, por um período de um ano, em um 

hospital e três unidades básicas de saúde, composto por uma equipe multidisciplinar ofereceu 

um serviço colaborativo com a farmácia de detecção de discrepância de medicamentos aos 

pacientes em nível de atenção primária, identificaram DM em 143 pacientes atendidos sendo 

necessário 228 reconciliações de medicamentos para 126 pacientes. O principal tipo de 

discrepância registrada foi que os pacientes não estavam tomando medicamentos listados em 

seus prontuários ativos (n=152; 58,7%). Neste contexto, após intervenção foi possível 

resolutividade das DM dos 126 pacientes sendo a principal conduta redução do número de 

medicamentos em uso pelo paciente, redução de internações hospitalares e associado a maior 

acessibilidade econômica e social (OÑATIBIA-ASTIBIA et al., 2021).  

Já um estudo realizado em uma unidade de hematologia e oncologia em um hospital 

público identificou que dos 227 medicamentos conciliados, 52,9% apresentaram discrepâncias 

medicamentosas, destas 83,3% classificadas como intencionais e 17,7% classificadas como não 

intencionais, por omissão (LINDENMEYER; GOULART; HEGELE, 2013). Outro estudo 

transversal com caráter descritivo prospectivo, em unidade clínica de um hospital público do 

Sul do Brasil, identificou que 94,0% dos pacientes entrevistados apresentavam ao menos uma 

DM. (BARBOZA DA SILVA; PEGORARO ALVES-ZARPELON; LAUREANO, 2021). 

Estes achados complementam os resultados encontrados no presente estudo, visto que foi 

observado que 74,2% da população atendida apresentava no mínimo uma DM em prescrição, 

o que reforça a necessidade do serviço de CM em âmbito hospitalar e atuação do farmacêutico 

clínico em caráter multidisciplinar a fim de reduzir problemas na farmacoterapia.  

Um estudo prospectivo conduzido em hospital universitário, com pacientes em uso de 

varfarina observou número médio de medicamentos em uso, no momento da admissão 

hospitalar de 4,85 ±2,7 medicamentos. Dentre as DM observou-se prevalência do tipo não 

intencional por omissão de algum medicamento usado antes da internação (77,3%) (GAI, 

2015). O achado deste trabalho se relaciona com o que foi encontrado no presente estudo 

demonstrando que a quantidade de medicamentos em uso no momento da admissão hospitalar 

pode ser caracterizada como polifarmácia e que o tipo de DM prevalente, do tipo não 

intencional (n=164; 33,6%) por omissão do uso dos medicamentos, é um fator preocupante para 
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a equipe de saúde, visto que dificulta o manejo da terapia medicamentosa frente suas 

comorbidades e situação clínica que levou a internação.  

Na CM avaliada pelo presente estudo, foi observado que as classes de medicamentos 

diuréticos, agentes antitrombóticos e agentes modificadores de lipídio foram as mais frequentes 

das DM não intencionais. Entretanto, as classes de medicamentos utilizados no tratamento do 

Diabetes Mellitus, agentes com ação sobre o sistema renina angiotensina, agentes 

modificadores de lipídio, medicamentos para doenças obstrutivas de vias aéreas, os nutrientes 

gerais e medicamentos hormonais tireoidianos foram as classes terapêuticas que apresentaram 

relação positiva com a ocorrência de DM não intencionais por omissões.  

A conciliação de medicamentos possui impacto positivo nos cuidados de saúde, 

demonstrando que pacientes atendidos pelo serviço possuem até 20% menos chances de serem 

readmitidos para uma reinternação hospitalar (REDMOND et al., 2018). Com isso, observa-se 

que o serviço de CM é uma estratégia eficaz na identificação de DM e que a omissão demonstra 

preocupação na análise farmacoterapêutica por não serem introduzidos na farmacoterapia dos 

pacientes quando estes percorrem a transição do cuidado no ambiente hospitalar, podendo 

refletir em consequências clínicas evitáveis. Dessa forma, o serviço de CM e as demais ações 

envolvidas no processo de cuidado ao paciente, contribuem para fortalecer a segurança dos 

pacientes propondo medidas a fim de reduzir os riscos e mitigar os eventos adversos, que estão 

em consonância com o Programa Nacional de Segurança do Paciente e a meta da OMS de 

medicação sem danos (BRASIL, 2014; WHO, 2017).  

Barboza da Silva et al. (2021) considerando a análise da ATC nível 1 descreveram como 

medicamentos mais presentes os que atuam no sistema cardiovascular. O estudo de Gai (2015) 

observou que as classes dos psicoanalépticos (17,5%), diuréticos (15,8%), medicamentos para 

distúrbios ácidos (12,3%) e os medicamentos omeprazol e citalopram foram os mais envolvidos 

nas omissões. No estudo de  Oñatibia-Astibia et al. (2021) os grupos de medicamentos com 

maior discrepância foram medicamentos para doenças obstrutivas das vias aéreas (R03; 

8,3%, n=19), psicoanalepticos (N05; 8,3%, n=18) e produtos anti-inflamatórios e 

antirreumáticos não esteroides (M01A; 7,5%, n=17). Já no presente estudo foi observado que 

os medicamentos losartana, sinvastatina e fenofibrato foram os mais presentes do sistema 

cardiovascular, ficando atrás somente da levotiroxina.  

Através disto, é possível observar que pacientes em terapias medicamentosas atuantes 

sobre o sistema cardiovascular sugerem ser população de risco frente as DM e por isso devem 



 

56 

 

ser priorizadas quanto ao serviço de CM. E que a variedade de medicamentos supracitados 

apresentou correlação entre as classes terapêuticas com surgimento de DM podem ser 

explicadas pelo local de estudo realizado, reforçando a necessidade da caracterização da 

população e do perfil dos medicamentos utilizados pela mesma, para que a equipe de saúde 

possa de forma integral auxiliar no manejo das farmacoterapias a fim de reduzir efeitos adversos 

a medicamentos e inefetividade terapêutica pela ausência do uso do medicamento.  

As classes de medicamentos predominantes descritas que apresentaram DM não 

intencionais comprovam a correlação com as comorbidades hipertensão arterial e diabetes 

mellitus demonstrando a necessidade de uma atenção especial a esses pacientes, que possuem 

maior suscetibilidade de ocorrência de DM em prescrição. Internações por doenças infecciosas 

e parasitárias foi o tipo de internação mais frequente devido ao período do estudo ocorrer em 

tempos de pandemia pela infecção do novo coronavírus. 

Internações por doenças do aparelho respiratório também se tornaram relevantes 

podendo ter relação com o período de realização do estudo devido a sintomas relacionados à 

COVID-19. Este contexto pode explicar porque as intervenções farmacêuticas relacionados à 

farmacoterapia de doenças do aparelho respiratório apresentaram melhores resultados frente à 

adesão médica. Além disso, foi importante detectar DM do tipo não intencionais nos 

medicamentos para doenças obstrutivas de vias aéreas, a fim de prevenir possíveis EAM, 

promover segurança do paciente e efetividade no tratamento pela otimização da farmacoterapia 

e adequação à condição clínica do paciente.  

À adesão da equipe médica quanto à sugestão de adequação da farmacoterapia, realizada 

pela equipe de farmacêutico foi observada em 53,2% das intervenções realizadas (n=128).  

Adicionalmente, houve correlação estatisticamente significativa com a presença de DM do tipo 

não intencional (p=0,002), a via de relato com a equipe médica, imediato por telefone ou 

pessoalmente ou via prontuário, (p<0,001) e internações por doenças do aparelho respiratório 

(p=0,006). Este dado sugere que a adesão da equipe médica foi mais acentuada em pacientes 

internados devido a condição de infecção pela COVID-19 e, consequentemente, com problemas 

no aparelho respiratório demonstrando que o contexto epidemiológico atual reforça a 

necessidade da equipe de saúde atuando de forma multidisciplinar. 

Um estudo transversal, analítico e descritivo ao analisar perfil das conciliações 

medicamentosas em pacientes sob cuidados paliativos oncológicos, teve 194 pacientes 

incluídos, nas quais foram identificadas 1.770 DM (78,2%), sendo a mais prevalente o tipo 
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intencional (94,5%). Foram realizadas 112 intervenções de conciliações pela equipe de 

farmacêuticos como inclusão de medicamentos omitidos, ajuste de posologia, exclusão e 

substituição farmacoterapêutica. Destes, 96 (85,7%) foram aceitas (FERNANDES; MATTOS; 

BARBOSA, 2021). Tal dado se complementa com o presente estudo que apresentou 53,2% de 

adesão da equipe médica frente às intervenções farmacêuticas (n=128), e reafirma a necessidade 

do cuidado farmacêutico individualizado e do trabalho conjunto da equipe multidisciplinar, 

visando otimização da farmacoterapia e melhoria na segurança do paciente.  

Apesar dos importantes resultados obtidos por este estudo, algumas limitações merecem 

destaque. Uma das limitações foi a perda considerável do acompanhamento das intervenções 

farmacêuticas devido à necessidade de transferência dos pacientes para outros níveis de atenção 

à saúde, sendo avaliada 72h após admissão hospitalar. Além disso, foi observado que o número 

reduzido de farmacêuticos pode demonstrar impacto no desenvolvimento do serviço 

farmacêutico devido demandas relacionadas a outros serviços farmacêuticos da instituição 

como de gestão hospitalar. Tendo em vista esta limitação e por se tratar de um estudo 

transversal, não foi possível avaliar as causas dos PRM identificados. Porém, a análise de 

fatores associados indica possíveis caminhos para a estruturação do serviço clínico no hospital. 

Acredita-se que o serviço será favorável quando a rotina estiver mais estável e houver maior 

adesão do serviço farmacêutico pelas demais equipes e setores do hospital. 
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8. CONCLUSÃO  

O serviço farmacêutico de CM em um ambiente hospitalar é capaz de reduzir os erros de 

medicação durante a transição do cuidado, e reforça a necessidade de o profissional estar 

inserido na equipe multidisciplinar visando atendimento individualizado, de qualidade 

garantindo maior segurança ao paciente.  

Com relação a população idosa foi possível de demonstrar que fazer uso de ao menos um 

MPI e polifarmácia apresentaram relação com a ocorrência de PRM na população idosa, 

demonstrando que a mesma se constitui população com saúde mais frágil e que possui maior 

potencial de riscos frente ao uso de medicamentos, por apresentarem doenças crônicas 

instaladas. Entretanto, por se tratar de um estudo transversal não foi possível avaliar as causas 

dos PRM identificados. 

Além disso, foi possível observar percentual significativo da ocorrência de DM em 

prescrição, e que as variáveis faixa etária e presença de comorbidades sugere que ser idoso pode 

ser um fator de risco para a ocorrência de DM na admissão hospitalar tornando-os grupo 

prioritário para avaliação de DM. A CM é uma estratégia eficaz na identificação de DM e que 

a omissão do uso do medicamento demonstra preocupação na análise farmacoterapêutica por 

não serem introduzidos na farmacoterapia dos pacientes quando estes percorrem a transição do 

cuidado no ambiente hospitalar. O conhecimento do perfil de medicamentos utilizados pelos 

pacientes é uma estratégia essencial para reduzir os EM durante a transição do cuidado 

reforçando a necessidade da caracterização da população e do perfil dos medicamentos 

utilizados.  

Os resultados do estudo podem contribuir para a consolidação do cuidado farmacêutico 

como atividade clínica essencial na atenção hospitalar, fortalecendo a segurança do paciente na 

instituição e no município.  
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ANEXO B: Parecer de aprovação do Comitê de Ética de Pesquisa com 
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ANEXO B.1: Termo de compromisso e confidencialidade 
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ANEXO B.2: Termo de autorização de uso do prontuário 
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