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   Expor e analisar os Benefícios da 
Farmácia Clínica para o Uso Racional de 

Medicamentos. 

Objetivo 



Farmácia Clínica, Cuidados 

Farmacêuticos e Serviços 

Farmacêuticos 
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   “Área da farmácia voltada à ciência e à 
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”  (BRASIL, 2013d)  

 

Farmácia Clínica 

Conselho Federal de Farmácia. Serviços farmacêuticos 

contextualização e arcabouço – CFF, 2014 
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Conceito de 

Pharmaceutical Care 

1990 - Hepler e Strand 

           Conceito filosófico de Hepler  

           Visão  prática de Strand 

                
“Provisão responsável da farmacoterapia com o 
objetivo de alcançar resultados concretos que 
melhorem a qualidade de vida dos pacientes”.   

Am J Hop Pharm v.47 Mar 1990, p.533-544. 
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Os medicamentos são 
utilizados com o propósito 
de alcançar resultados 
concretos que melhorem a 
qualidade de vida dos 
pacientes. 
 

Am J Hop Pharm v.47 Mar 1990, p.533-544. 



    
   Em tese, os medicamentos deveriam  produzir 

apenas resultados terapêuticos ótimos, o que 

implica a ausência de problemas 

relacionados com seu uso (PRM). 

Segundo Consenso de Granada  sobre problemas relacionados com 

medicamentos, 2002. 



E o que é um Problema Relacionado 

com Medicamentos (PRM)? 
    

   Qualquer evento indesejável experimentado 

pelo paciente que envolve, ou que se 

suspeite que envolva, a farmacoterapia e 

que interfere com a realização dos 

objetivos terapêuticos desejados. 

Cipole, Strand e Morley, 2004 



10 

Funções do Farmacêutico Clínico 

 Identificar problemas relacionados com 

medicamentos (PRM) potenciais ou 

manifestados; 

 

 Analisar os Problemas Farmacoterapêuticos que 

estes PRM possam estar produzindo; 

 

 Prevenir, Resolver ou Minimizar os Problemas 

Farmacoterapêuticos manifestados. 

 

HEPLER, C.D.; STRAND, L.M. Am J Hosp Pharm v.47 Mar 1990, p.533-544. 
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A identificação dos Problemas 

Farmacoterapêuticos é o foco da 

avaliação e das decisões que devem ser 

tomadas durante o processo de cuidado 

do paciente. 
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Processo de Cuidado Farmacêutico 

   
Trabalho cognitivo para: 
• Coletar os Dados – Avaliação Inicial 

• Identificar e Classificar PRM; 

• Analisar se existem Problemas Farmacoterapêuticos relevantes; 

• Organizar o Plano de Cuidado para resolução ou minimização dos 
problemas manifestados; 

• Propor as intervenções na farmacoterapia (paciente, cuidador, 
médico); 

• Avaliar os resultados da prática em termos de melhoria do status de 
saúde do paciente. 

 
Maneira Racional e Disciplinada de  

TOMAR DECISÕES sobre a farmacoterapia 
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Esta prática pressupõe analisar se: 

   
 todos os medicamentos em uso estão adequadamente 

Indicados; 

 o paciente necessita de medicamento adicional; 

 todos os medicamentos utilizados são os mais efetivos 

possíveis; 

 as doses dos medicamentos utilizados são as mais adequadas 

para atingir os objetivos farmacoterapêuticos previstos; 

 os medicamentos utilizados não estão causando danos ao 

paciente (RAM/Toxicidade); 

 os medicamentos estão sendo utilizados na dose e pauta 

corretae para serem efetivos e seguros; 

 todos os medicamentos estão sendo utilizados 

adequadamente. 
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   É o modelo de prática que orienta a 
provisão de diferentes serviços 

farmacêuticos direcionados ao paciente, à 
família e à comunidade 

 

Cuidado Farmacêutico/Atenção 

Farmacêutica 

Conselho Federal de Farmácia. Serviços farmacêuticos 

contextualização e arcabouço – CFF, 2014 
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   O cuidado prestado pelo farmacêutico 
se materializa para o paciente e para 

a sociedade na prestação de 
Serviços Farmacêuticos.  

Conselho Federal de Farmácia. Serviços farmacêuticos 

contextualização e arcabouço – CFF, 2014 
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Serviços Farmacêuticos 

   Conjunto de ações, exercidas pelo 
farmacêutico ou sob sua supervisão, 
prestadas no decorrer das diversas 
atividades integrantes o campo da 

Assistência Farmacêutica, que 
respondem às necessidades e 

demandas da população, sustentadas 
em critérios técnico-científicos e nas 

políticas de saúde.  
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Serviços Farmacêuticos 

    
Estes serviços podem ocorrer antes, 

durante ou depois do acesso ao 

medicamento. 
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Serviços Farmacêuticos  Clínicos 

Serviços 

Farmacêuticos 

Avançados 

Serviços 

Farmacêuticos  

Essenciais 

Parâmetros 

Dispensa Ativa Dispensação 

Manejo de Problemas  

de Saúde Autolimitados 

AFT 

RF 

CM 
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Objetivo da Prática Clínica 

Farmacêutica 

   Prevenir a morbidade e 
a mortalidade devida a 

medicamentos, 
através de uma prática 
profissional dirigida a 
contribuir para uma 

farmacoterapia 
apropriada, segura e 

efetiva  

Pharmaceutical Care Espanha 1999; 1: 52-61 
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Para cumprir com este 

objetivo o farmacêutico deve: 

• Avaliar as necessidades do paciente; 

 

• Aplicar a estrutura disponível para satisfazer essas 

necessidades; 

 

• Realizar o acompanhamento dos resultados de suas 

intervenções para avaliar a evolução do paciente e 

apresentar indicadores de sua prática. 

 

Cipolle, Strand, Morley, 1998 

A necessidade (complexidade) identificada 

define o serviço a ser prestado. 



Uso Racional de 

Medicamentos (URM), 

Farmácia Clínica/Cuidados 

Farmacêuticos 



Conceitos de Uso Racional de 

Medicamentos (URM) 

 Os pacientes recebem o tratamento 

farmacológico adequado à suas 

necessidades clínicas, em doses 

correspondente às suas necessidades 

individuais, durante um período de tempo 

adequado e ao menor custo possível 

para eles e para a comunidade. 

 

 
Fonte: Organización Mundial de la Salud. El uso racional de medicamentos.Informe de la Conferencia de 

Expertos.  Nairobi, 25-29 de noviembre de 1985. Ginebra:OMS; 1986. Disponível em: 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21286es/s21286es.pdf  

 

http://apps.who.int/medicinedocs/documents/s21286es/s21286es.pdf


URM Extensões Conceituais 

  

 

Fonte: Brasil, MS, PNM, 2001 

É o processo que compreende a 

prescrição apropriada; disponibilidade 

oportuna; dispensação em condições 

adequadas; e o consumo em doses 

indicadas nos intervalos definidos e por 

período de tempo indicado de 

medicamentos eficazes, seguros e de 

qualidade. 



URM: Extensões Conceituais 

  

 

Fonte: ANVISA, 2011 

É quando utilizamos o medicamento correto e 
de origem conhecida, com a devida orientação 
médica e farmacêutica em horários e 
quantidades especificadas em literatura 
específica. Todo medicamento apresenta 
riscos, mesmo quando utilizado de forma 
correta. O seu consumo racional objetiva 
proporcionar o máximo de benefício com a 
maior minimização de possíveis riscos 
relacionados ao seu uso.  
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Problemas 

Farmacoterapêuticos e URM 

indicação Medicamentos Dosagem Resultados 

Segurança 

Efetividade 

PRM 

Medicamento desnecessário 

Necessidade de medicamento 

PRM 

Dosagem muito alta 

Dosagem muito baixa 

PRM 

Medicamento Indicado (Eficaz) 

RAM (Seguro) 

PRM 

Não Adesão 
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Serviços Farmacêuticos 

Clínicos e URM 

Acompanhamento 
Farmacoterapêutico 
Levantar as necessidades do 

usuário relacionadas ao 

medicamento; 

Detectar, prevenir e resolver PRM, 

de forma sistemática, contínua e 

documentada; 

Elaborar um plano de cuidado para 

resolver os problemas detectados; 

Alcançar os resultados esperados 

com a farmacoterapia. 

Revisão da 
Farmacoterapia 
Minimizar a ocorrência de 

problemas relacionados à 

farmacoterapia; 

Melhorar a adesão ao 

tratamento e os resultados 

terapêuticos; 

Reduzir o desperdício de 

recursos com uso de 

medicamentos 

desnecessários ou em 

duplicidade. 

Conciliação Medicamentosa 
Levantar todos os medicamentos em uso; 

Comparar as informações do prontuário, da 

prescrição, do paciente, de cuidadores, 

entre outras fontes; 

Ajustar os medicamentos de acordo com a 
característica da assistência, evitando 
duplicidades terapêuticas. 

Dispensação 
Evitar a automedicação desnecessária; 

Fomentar a adesão a terapêutica; 

Verificar o conhecimento do paciente; 

Verificar possíveis interações e 

contraindicações; 

Remeter a outro profissional de saúde . 

Manejo de Problemas de 
Saúde Autolimitados 
Avaliar se o problema  é 

autolimitado; 

Indicar a opção terapêutica mais 

adequada; 

Evitar o aparecimento de resultados 

negativos com uso de MIP. 

URM 
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  A Regulamentação é importante e deve ser 

perseguida, pois respalda legalmente as ações 

profissionais, mas o mais importante é que o 

serviço prestado agregue valor ao indivíduo que 

o recebe e que este seja reconhecido para além 

das fronteiras da profissão. Esse, a meu ver, é o 

grande desafio do Farmacêutico:  

TRABALHAR PARA QUE A SOCIEDADE  

RECONHEÇA  SEU VALOR E ASSIM 

SOLICITE E EXIJA SEUS SERVIÇOS. 

Regulamentação  
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  Que os farmacêuticos descubram  o verdadeiro 

sentido de serem profissionais de saúde: “fazer a 

diferença na vida do outro”  

 

                              RAMALHO-DE-OLIVEIRA, 2005  

 


