
Realizou-se uma investigação qualitativa/quantitativa, quanto a aceitação médica do 
Serviço de Farmácia Clínica, que foi implantado na empresa de Atenção Domiciliar SOS 
Vida, sítio em Salvador-Ba. 
O serviço implementado passou por 05 (cinco) etapas: Implantação do Serviço de 
Farmácia Clínica; Sensibilização da equipe multiprofissional em relação à importância 
dessa prática, na qualidade de vida do paciente; Treinamento dos envolvidos no processo 
da unidade de saúde, com o objetivo de discutir conceitos e aplicar as técnicas; Análise de 
prescrição para todos os pacientes em atendimento nas modalidades de internação 
domiciliar de 24.h, 12.h e 6.h e Análise dos indicadores, respectivamente.
Foram analisadas 58 prescrições médicas e para obtenção dos resultados, foi avaliado o 
índice de aceitação médica das intervenções farmacêuticas, realizadas entre Setembro e 
Dezembro de 2011, nas quais detectaram Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM), 
quanto a sua necessidade, efetividade e segurança, de acordo com o conceito do Método 
Dader. 
Utilizou-se de uma base de dados integrada ao sistema interno, para detecção de 
Interações Medicamentosas e estudo do estado de situação dos pacientes, quanto os 
medicamentos prescritos, avaliando de forma preventiva as reações adversas 
(monoterapia e politerapia), aprazamento, via de administração, dose, substituições de 
medicamentos e informações de um modo geral de dados relevantes ao uso racional de 
medicamentos. E para evidenciar o índice de aceitação médica foi desenvolvido através 
de uma base de cálculo do programa Microsoft Office Excel (2010).
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No período em estudo, foi identificado 189 oportunidades de intervenção farmacêutica, e 
apenas não foram aceitas pelo médico 1% das sugestões e/ou orientações (Figura 01). 
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O modelo assistencial de internação domiciliar tem assumido papel significativo no 
sistema de saúde. Nesse contexto, destaca-se a atuação do farmacêutico, com o 
desenvolvimento de ações para promoção do uso racional de medicamentos e 
conseqüente contribuição na melhoria da qualidade da assistencial prestada ao paciente 
atendendo às necessidades (Hepler e Strand, 1990).
Romano-Lieber em 2002 desenvolveram um estudo de revisão de literatura, descrevendo 
e qualificando a intervenção de farmacêuticos na farmacoterapia do paciente idoso, e de 
uma forma geral, mostraram resultados positivos, melhorando as prescrições, 
promovendo maior adesão do paciente ao tratamento e controlando a possibilidade de 
reações adversas e ressaltaram a importância do contato direto do farmacêutico, 
paciente e equipe médica. 
Nas últimas décadas, o papel do farmacêutico tem mudado, vem atuando como parte de 
uma equipe multidisciplinar envolvida na assistência à saúde, ampliando a visão para o 
uso racional de medicamentos, com experiência prática em farmácia, a qual tem se 
expandido para inclusão na formação acadêmica, no desenvolvimento de planos de 
cuidados farmacêuticos ao paciente de forma individualizada (Jones, 2011; Who, 2006).
Atualmente, tem-se buscado conciliar ações voltadas ao medicamento e paciente, o que 
possibilitou novo olhar de cuidado, identificando, prevenindo e resolvendo problemas 
relacionados aos medicamentos. Foppa em 2008, verificou em seu trabalho a necessidade 
de ampliar o foco de atuação do farmacêutico, incorporando os contextos familiares e 
sociais.
O presente trabalho descreve a intervenção farmacêutica no serviço de internação 
domiciliar, com orientações e sugestões na farmacoterapia do paciente, como 
oportunidade de melhoria na qualidade da prescrição médica, o qual foi avaliado pelo 
índice de aceitação médica. 

As intervenções farmacêuticas 
sugeridas (tabela 01), possibilitaram 
melhoria na qualidade da prescrição 
e vida dos pacientes, através de uma 
a b o r d a g e m  m é d i c a  e  
multidisciplinar, ao realizar a 
necessária identificação precoce de 
sinais e sintomas que interferiram 
d e  f o r m a  n e g a t i v a  n a  
farmacoterapia do paciente, além 
de abordar outros informações 
relevantes sobre o uso racional de 
medicamentos de forma específica 
para cada paciente.

Figura 01: Análise quantitativa da aceitação médica.
             Fonte: Elaboração Dósea e Carvalho, 2012 

Alteração no aprazamento;

Monitorização laboratorial;

Monitorização clínica quanto a sinais e sintomas de intoxicação, reações adversas e interação 

medicamentosa;

Monitoramento mais intensificado do quinto sinal vital, a dor;

Substituição de medicamento em prescrição;

Identificação de terapia que causam o Risco de Queda.

Tabela 01: Intervenções Farmacêuticas 

Fonte: Elaboração Dósea e Carvalho, 2012  

Meiners (2001) aponta para a importância da integração do farmacêutico hospitalar à 
equipe multiprofissional de saúde, como profissional especialista em medicamentos, que 
contribui para melhorar a qualidade da prescrição fornecendo informações adequadas, 
tanto para os pacientes, como para os profissionais de saúde. 
Nunes em 2008 realizou um estudo de Intervenção farmacêutica e prevenção de eventos 
adversos dentro de um hospital especializado em cirurgia ortopédica, e afirma que estas 
estratégias constituem uma ferramenta eficaz na detecção e prevenção de eventos 
adversos, bem como na promoção de integração do Serviço de Farmácia à equipe 
multiprofissional, pacientes e seus familiares e através dos dados obtidos foi possível 
gerar indicadores de qualidade para o Hospital, que apontaram a importância do 
monitoramento da utilização de medicamentos antihipertensivos e benzodiazepínicos. 
O tema é uma preocupação mundial e nacional respectivamente, desde anos 80, a Joint 
Commission on Accreditation of Hospitals vem incentivando os profissionais 
farmacêuticos a monitorar o uso racional de medicamentos e desde 2004 foi criado em  
pelo Governo Federal, o Programa Farmácia Popular do Brasil, que amplia o acesso da 
população aos medicamentos com atendimento personalizado por farmacêuticos, para 
orientar sobre os cuidados com a saúde e o uso correto dos medicamentos, ações 
educativas, comportando assim os requisitos da atenção farmacêutica, como discrimina 
a RDC Nº 338, 2004.
Para tanto os dados obtidos neste estudo definem o farmacêutico como um profissional 
que possui um conhecimento mais específico sobre os medicamentos, e tem potencial 
para atender às necessidades dos pacientes, minimizariam riscos, junto à equipe 
multidisciplinar, e dando maior suporte ao médico em suas tomadas de decisões clínicas.
Farmácia Clínica é uma estratégia na Atenção Domiciliar, e este estudo apresenta uma 
oportunidade de melhoria das ações voltadas ao uso racional de medicamentos, onde 
farmacêutico interage diretamente com outros profissionais de saúde e paciente da 
internação domiciliar, esta percepção proporcionou a inserção do farmacêutico nas 
tomadas de decisões junto à equipe multiprofissional, principalmente junto ao médico. 
Mas, apesar de terem ocorrido alterações concretas em prescrição, ainda são necessários 
esforços no sentido de qualificar e aprimorar o serviço de Farmácia Clínica, pois o uso 
adequado dos medicamentos não depende apenas de uma prescrição, mas também da 
troca de informações sobre medicamentos, que terão consequência direta em um 
resultado de qualidade na farmacoterapia do paciente. E pelos resultados obtidos 
podemos considerar que este trabalho atingiu o objetivo esperado.
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