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Dra. Joice Zuckermann

Palestra: Rumos para a radiofarmácia brasileira
Dr. Ralph Santos e Dra. Carla Patricia Morais e Coura

Palestra: Evolução Farmacêutica no Prontuário do Paciente
Dra. Marinei Ricieri
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0001 Protocolo para o Extravasamento de Medicamentos Citostáticos Visando à Segurança do Paciente: Revisão de Literatura.
Autores: Gilberto Barcelos Souza - Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) / RJ 

Rachel Nunes Ornellas - Universidade Salgado de Oliveira 
Fernando Sérgio da Silva Ferreiro - Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) / RJ

Palavras-chave: citostáticos, extravasamento, quimioterapia.
Introdução: Define-se extravasamento como a saída do fármaco, de maneira não intencional, durante a sua administração 

intravenosa alcançando os tecidos intersticiais, causando danos que podem variar de dolorosos edemas eritematosos a lesões 
necrosadas. As consequências dependem principalmente, entre outros fatores, do tipo de fármaco, da concentração, do volume 
extravasado e do intervalo de tempo entre o extravasamento e a detecção do problema. Quanto maior for o tempo para a detecção 
piores serão os danos causados ao paciente.

Objetivos: Como não existe um consenso que possibilite a padronização dos procedimentos após a ocorrência do 
extravasamento, o objetivo deste trabalho é comparar protocolos específicos descritos em diversas literaturas apontando os 
benefícios das padronizações dessas medidas.

Método: Realizou-se a busca de publicações nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, de agosto a outubro de 2014, para os 
seguintes descritores: drug therapy, extravasation of diagnostic and therapeutic materials, oncologic nursing, extravasation, vesicant, 
chemotherapy. Foram selecionadas publicações que descreviam a natureza do dano tissular de um agente citostático no que se 
referiam a extravasamentos e seus respectivos procedimentos específicos.

Resultados: Bleomicina: 2 protocolos; irritante; compressa fria ou quente; hialuronidase. Carmustina: 2 protocolos; vesicante; 
compressa fria; DMSO. Cisplatino: 4 protocolos; acima de 0,4 MG/mL é vesicante; compressa fria ou quente; hialuronidase; tiossulfato 
de sódio 3%. Ciclofosfamida: 2 protocolos; vesicante em grandes quantidades; compressa fria ou quente; hialuronidase. Citarabina: 2 
protocolos; irritante; compressa quente ou fria; hialuronidase. Doxorrubicina: 3 protocolos; vesicante; compressa fria; DMSO, dexrazoxano, 
filgrastima. Doxorrubicina Lipossomal: 2 protocolos; irritante; compressa fria; DMSO. Docetaxel: 3 protocolos; irritante; compressa fria 
ou quente; hialuronidase. Epirrubicina: 3 protocolos; vesicante; compressa fria; DMSO, dexrazoxano, filgrastima. Etoposido: 3 protocolos; 
irritante; compressa fria; hialuronidase. Fluorouracilo: 3 protocolos; irritante; compressa fria; DMSO. Gencitabina: 2 protocolos; irritante; 
compressa quente; hialuronidase. Idarrubicina: 3 protocolos; vesicante; compressa fria; DMSO, dexrazoxano, filgrastima. Ifosfamida: 
2 protocolos; irritante que depende da concentração; compressa fria ou quente; hialuronidase; Mitomicina: 2 protocolos; vesicante; 
compressa fria; DMSO. Mitoxantrona: 4 protocolos; vesicante; compressa fria; DMSO. Paclitaxel: 2 protocolos; vesicante; compressa 
quente; hialuronidase. Teniposido: 3 protocolos; irritante; compressa fria; hialuronidase. Vincristina: 2 protocolos; vesicante; compressa 
quente; hialuronidase. Vimblastina: 2 protocolos; vesicante; compressa quente; hialuronidase. Vinflunina: 2 protocolos; vesicante; 
compressa quente; hialuronidase. Vinorelbina: 2 protocolos; vesicante; compressa quente; hialuronidase.

Conclusão: no Brasil ainda existem divergências em relação ao tratamento do extravasamento. Entre todas as medidas 
farmacológicas citadas destacam-se o uso DMSO e a hialuronidase em vários protocolos. A melhor solução para garantir a segurança 
do paciente é baseada em medidas preventivas, com treinamento continuado e padronização de procedimentos, garantindo uma 
melhor qualidade de vida aos pacientes durante o tratamento.

0002 Estabilidade de Medicamentos Orais Líquidos Após a Abertura do Frasco na Emergência Pediátrica de um Hospital 
Universitário: Revisão de Literatura.

Autores: Gilberto Barcelos Souza - Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) / RJ 
Rachel Nunes Ornellas - Universidade Salgado de Oliveira 
Silvia Helena Oliveira da Cunha - Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) / RJ 
Márcia Cristina de Almeida Cordovil - Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) / RJ

Palavras-chave: estabilidade; enfermagem; medicamentos orais líquidos.
Introdução: a integridade da embalagem e o controle adequado das condições ambientais durante o armazenamento e uso são 

essenciais para a qualidade de um medicamento na clínica de um hospital. Na realidade, os profissionais da saúde podem se sentir inseguros 
sobre o prazo de utilização aceitável de alguns medicamentos que se apresentam em embalagem multidose. A abertura do frasco interfere 
no prazo de validade das formulações líquidas, uma vez que sua estabilidade é influenciada por uma série de fatores como, por exemplo, 
componentes da formulação e condições de armazenamento, entre outros. Objetivos: Este trabalho objetivou estabelecer, através de revisão 
de literatura, um protocolo de padronização de procedimentos após a abertura dos frascos nas clínicas e a sua respectiva estabilidade, e 
comparar protocolos específicos descritos em diversas literaturas apontando os benefícios das padronizações dessas medidas e elaborar 
uma tabela de estabilidade de medicamentos orais líquidos de uso coletivo em unidade de emergência pediátrica. Método: Realizou-se a 
busca ativa nas bases de dados PUBMED, MEDLINE, de maio a dezembro de 2014, através dos descritores: compounding, oral paediatric 
suspension, oral liquid formulation, extemporaneous oral suspension e sites especializados de hospitais universitários. Resultados: Foi 
organizada uma lista, em forma de tabela, organizada por ordem alfabética dos medicamentos, com as informações sobre apresentação, 
forma farmacêutica e a estabilidade descrita para o armazenamento em temperatura ambiente, exceto para o Alprazolam, Lopinavir/
Ritonavir e Sirolimo: Acebutolol solução (180 dias), Acetilcisteína xarope (180 dias), Ácido ascórbico gotas (58 dias), Ácido valpróico solução 
(228 dias), Alprazolam solução (60 dias), Aminofilina solução (70 dias), Aripiprazol solução (180 dias), Codeína gotas (10 dias), Clonazepam 
gotas (90 dias), Clorpromazina gotas (90 dias), Dexclorfeniramina solução (30 dias), Digoxina solução (60 dias), Domperidona solução (60 
dias), Fenobarbital gotas (90 dias), Fenoterol gotas (30 dias), Formoterol solução (18 dias), Gabapentina suspensão (7 dias), Haloperidol 
gotas (90 dias), Hidróxido de alumínio suspensão (15 dias), Hidróxido de magnésio suspensão (15 dias), Hidroxizina solução (30 dias), 
Ibuprofeno gotas (60 dias), Ipratropio gotas (28 dias), Lactulona solução (60 dias), Lopinavir + Ritonavir solução (60 dias), Loratadina xarope 
(90 dias), Lorazepam gotas (30 dias), Metoclopramida gotas (90 dias), Metronidazol suspensão (15 dias), Nevirapina solução (60 dias), 
Nistatina suspensão (60 dias), Paracetamol gotas (60 dias), Polivitamínico gotas (20 dias), Prednisolona solução (30 dias), Prednisolona 
solução (14 dias HUG), Ranitidina Solução (60 dias), Ritonavir solução (60 dias), Rivastigmina solução (30 dias), Salbutamol xarope (60 dias), 
Simeticona gotas (60 dias), Sirolimo solução (30 dias), Sulfametoxazol + trimetoprima suspensão (21 dias), Tobramicina solução para inalação 
(28 dias), Valproato de sódio solução (30 dias), Zidovudina xarope (30 dias).Conclusão: Visando a segurança do paciente e para melhorar a 
segurança no uso, na manipulação e na administração de medicamentos existe a necessidade urgente da implantação de um protocolo que 
seja definido pelas entidades ou grupos de trabalhos do Ministério da Saúde para a definição do tempo útil após a abertura dos frascos de 
medicamentos orais líquidos de uso coletivo nas clínicas e unificar os critérios.
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0005 Avaliação de conhecimento sobre terapia medicamentosa na alta hospitalar
Autores: Júlia Brito Vasques - Universidade Federal de Sao Paulo / SP 

Bianca Svicero - Universidade Federal de Sao Paulo / SP 
Katia Kodaira - Universidade Federal de Sao Paulo / SP

Palavras-chave: uso racional, alta hospitalar, conhecimento, informação
A falta de informações ou a não compreensão das informações pode levar a não adesão ao tratamento, agravando o quadro 

clínico do paciente, elevando a incidência de efeitos adversos. O paciente que conhece e compreende seu tratamento medicamentoso 
pode realizá-lo corretamente, embora isso não assegure necessariamente a utilização correta. Ainda assim, faz-se necessário que 
a informação seja transmitida ao paciente, com a intenção de minimizar danos à saúde e promover o bem estar do paciente. O 
objetivo deste trabalho foi avaliar o grau de conhecimento dos pacientes sobre seu tratamento medicamentoso no momento da 
alta hospitalar, através de um estudo quantitativo, aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa sob o número 251199. Os dados foram 
coletados em um hospital universitário de janeiro a fevereiro de 2015, por meio de um formulário contendo perguntas referentes ao 
conhecimento do paciente sobre sua condição clínica, com ênfase na terapia medicamentosa. Do total de pacientes selecionados, 
49% apresentavam um conhecimento considerado médio e a clínica que melhor pontuou foi a Ginecologia, entretanto verificou-se 
falha de informação em relação ao tempo de tratamento, aquisição e orientações a respeito dos medicamentos de uso prévio. Com 
relação ao conhecimento do evento, 70% sabia relatar o que aconteceu, mas quando questionado sobre o significado, o numero 
caia para 60%. Embora, neste estudo, tenha sido avaliado que a maior parte dos pacientes tenha um grau de conhecimento elevado 
sobre seu tratamento medicamentoso, ainda faz-se necessário que toda informação seja dada de maneira clara e objetiva para que o 
paciente consiga cada fez mais ser o gestor de seu tratamento.

0007 Interações Medicamentosas de Midazolam Versus Hidrocortisona; Midazolam Versus Omeprazol; Polimixina B 
Versus Hidrocortisona: Relato de Caso.

Autores: Antonia Maria Pinheiro - Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) / RJ 
Rachel Nunes Ornellas - Universidade Salgado de Oliveira 
Gilberto Barcelos Souza - Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP) / RJ

Palavras-chave: diluição de medicamentos; interações medicamentosas; incompatibilidade.
Introdução: a enfermagem é a responsável pela administração dos medicamentos aos pacientes em todas as instituições de 

saúde, sendo importante que durante a terapêutica medicamentosa injetável, observe o paciente quanto a possíveis erros médicos, 
interações e incompatibilidades medicamentosas, com o objetivo de minimizar os possíveis danos aos pacientes, tendo em vista que 
em unidades de terapia intensiva, nas quais é grande a complexidade e a freqüência dos procedimentos, a ocorrência de erros é 
maior.

Objetivos: Relato de caso de incompatibilidade de via descrita na literatura médica para midazolam versus hidrocortisona; 
midazolam versus omeprazol; polimixina B versus hidrocortisona. A associação do medicamento midazolam com algum dos 
medicamentos descritos é fisicamente INCOMPATÍVEL com o aparecimento de um precipitado.

Método: a partir da análise das prescrições médicas de paciente, exceto para as soluções parenterais de grande volume 
(SPGV) e soluções de eletrólitos, admitidos no Centro de Tratamento Intensivo (CTI) do Hospital Universitário Antonio Pedro (HUAP), 
em maio de 2015, de relato de caso de incompatibilidade de via na administração de midazolam com omeprazol; midazolam com 
hidrocortisona e polimixina B com hidrocortisona.

Resultados: de acordo com a literatura médica e consultas de incompatibilidade de medicamentos no MICROMEDEX, existe 
incompatibilidade de via descrita para midazolam com omeprazol; midazolam com hidrocortisona e polimixina B com hidrocortisona.

INTERAÇÃO Nº 1: hidrocortisona 62,5 MG/mL em SG 5% com sulfato de polimixina B 0,667 MG/mL em SG 5% é fisicamente 
INCOMPATÍVEL com aparecimento de mudança de cor, aumemto da turbidez e aparecimento de partículas insolúveis. 

INTERAÇÃO Nº 2: hidrocortisona 50 MG/mL em SF com midazolam 5 MG/mL solução não diluída é fisicamente INCOMPATÍVEL 
com o aparecimento de um precipitado branco. Mistura com instabilidade química com perda de até 18,6% de hidrocortisona em até 
2 horas. A concentração do midazolam não foi testada.

INTERAÇÃO Nº 3: midazolam 5 MG/mL solução não diluída com omeprazol 4 MG/mL é fisicamente INCOMPATÍVEL com o 
aparecimento de um precipitado marron.

Conclusão: 100% dos pacientes internados em CTI de qualquer hospital estão sujeitos a algum tipo de incompatibilidade de 
via, durante a sua internação. A prevenção de erros deve basear-se na busca de causas reais. Erros devem ser aceitos como evidência 
de falha no sistema, e abordados como oportunidade de revisão do processo e aprimoramento da atenção farmacêutica ao paciente 
hospitalizado, tendo em vista, que a existência de interações e incompatibilidade de medicamentos injetáveis é um risco permanente 
em hospitais.
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0008 Avaliação da Prescrição de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos em um Hospital Geral do Rio 
de Janeiro

Autores: Tatiane Pinto Inocencio da Silva - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Aline Manso de Oliveira - Universidade Federal Fluminense / MG 
Mariana Teixeira Barroso - Universidade Federal Fluminense / CE

Palavras-chave: Idoso; Prescrição; Medicamento potencialmente inapropriado.
Medicamentos potencialmente inapropriados (MPI) para idosos são todos aqueles que devem ser evitados (independentemente 

da dose, duração do tratamento ou circunstâncias clínicas), tanto por não serem eficazes, como por apresentarem riscos 
desnecessariamente altos para as pessoas idosas (o risco excede o benefício). O presente trabalho teve por objetivo identificar e 
avaliar a prescrição de medicamentos potencialmente inapropriados para idosos em um Hospital Geral do Rio de Janeiro, segundo 
os critérios de Beers, além de caracterizar a população de estudo, descrever as práticas prescritivas e avaliar a oferta dos MPI na 
padronização do hospital onde ocorreu o estudo e no Município do Rio de Janeiro. Tratou-se de um estudo observacional, transversal 
e descritivo, onde prescrições dos meses de março a maio de 2014, de pacientes hospitalizados no setor de clínica médica, foram 
avaliadas. A análise de dados foi feita obtendo-se medidas de frequência e dispersão simples de cada variável, sendo tabuladas no 
programa Microsoft Office EXCEL®. Nos três meses pesquisados foram selecionados 86 pacientes com idades entre 60 e 94 anos, e 
média de idade de 71,8 anos. Um total de 570 prescrições foram coletadas, com polifarmácia identificada em cerca de 91,1% dessas, 
e um número médio de 8,8 medicamentos por prescrição. Em 445 prescrições (78,6%) foram encontradas ao menos um MPI. Os 
medicamentos metoclopramida (18,1%), clonazepam (16,8%) e amitriptilina (10,7%) foram os três mais prescritos na categoria “MPI 
a serem evitados em idosos”, e captopril (37,4%), enalapril (24,9%) e AAS (16,9%) os mais prescritos em “MPI a serem utilizados com 
precaução”. Na REMUME do município do Rio de Janeiro foram encontrados 43 fármacos princípios ativos de MPI, sendo um total de 
79 medicamentos (20,5%). Já a lista de padronização do hospital em que o estudo foi realizado possuía 33 fármacos princípios ativos 
de MPI, num total de 62 medicamentos (14%). O estudo verificou ainda que houve uma relação quase linear de aumento do número 
de prescrições inapropriadas com o aumento das prescrições em que se apresentou a polifarmácia. A consulta das listas internacionais 
existentes é uma importante ferramenta na melhoria da farmacoterapia de idosos, porém, mais importante do que tentar tornar 
obrigatória a consulta de tais listas é a necessidade de se trazer para a realidade do mercado de medicamentos brasileiro esses 
critérios, criando-se uma listagem própria que possa ser difundida de maneira adequada na educação continuada dos profissionais 
de saúde prescritores e não prescritores, de forma a otimizar a farmacoterapia do paciente nosocomial e ambulatorial. Como 
sugestões futuras para outros projetos propõe-se o desenvolvimento de estudos abordando a temática dos problemas relacionados a 
medicamentos (PRM), como interações medicamentosas e reações adversas, associados às práticas prescritivas.uma vez identificadas 
as práticas prescritivas, a prática administrativa também pode ser um campo interessante a se analisar no contexto da segurança do 
paciente, constituindo também uma estratégia para evitar PRM.

0009 Implementação de um Sistema Eletrônico de Decisão Clínica: um Protocolo assistencial de Profilaxia Cirúrgica 
Automatizado

Autores: Izelândia Veroneze - Complexo do Hospital de Clinicas da UFPR / PR
Lucas Miyake Okumura - Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Porto Alegre / RS

Palavras-chave: cefazolina, sistema eletrônico e decisão clínica, profilaxia cirúrgica.
Introdução: em ambientes hospitalares, os Sistemas Eletrônicos de Decisão Clínica são ferramentas computadorizadas que 

permitem uma melhor gestão de protocolos assistenciais. Objetivo: Descrever e avaliar a implementação histórica de um sistema 
eletrônico voltado ao uso de cefazolina em profilaxias cirúrgicas. Método: O presente estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética Local 
sob o protocolo no 26619414.2.0000.0096. Trata-se de um estudo retrospectivo conduzido em um hospital universitário de grande 
porte no sul do Brasil, onde foram comparados dois períodos distintos: pré-implementação (2002) vs pós-implementação (2005~2013) 
do sistema de gestão clínica das profilaxias cirúrgicas de cefazolina. Tal sistema é constituído por um algoritmo informatizado, onde 
o prescritor deve informar a indicação (profilaxia ou tratamento), dose e duração do tratamento. O sistema bloqueia a prescrição 
de cefazolina em condições não preconizadas pelo protocolo institucional de profilaxia cirúrgica. Foram incluídas cirurgias não 
contaminadas, as quais necessitaram de profilaxia com cefazolina (código J01DB04, Anatomical Therapeutic Codex). Este estudo teve 
como desfechos, o consumo (DDD, Doses Diárias Definidas por 100 leitos-dia) e o custo de cefazolina (valor absoluto por frasco, em 
Reais). Os dados foram analisados por meio de correlação de Spearman, onde foram comparados o cenário real de consumo com 
um cenário de ausência do sistema supracitado. Valores de p<0,05 foram considerados estatisticamente significantes. Resultados: 
Entre 2002 a 2013, foram consumidos 84383 frascos de cefazolina para profilaxias cirúrgicas, o que representou 38,9 DDD/100 
leitos-dia. Durante o período pré-implementação (2002), foram consumidos 6,3 DDD/100 leitos-dia. Nos períodos subsequentes 
à implementação do sistema automatizado observou-se uma redução significante (p<0,001 e r2= -0,8) no consumo de cefazolina, 
chegando a 2.2 DDD/100 leitos-dia em 2013. Estima-se que, com a implementação do protocolo assistencial automatizado, foram 
economizados R$ 99.960 em frascos de cefazolina. Conclusões: a implementação do protocolo automatizado, possibilitou uma redução 
de gastos, potencialmente desnecessários, os quais certamente puderam ser alocados para outros setores do referido hospital. O 
tempo despendido por um farmacêutico clínico para avaliar as profilaxias cirúrgicas também pode ser otimizado com o sistema 
automatizado. Não obstante, o presente estudo apresenta uma proposta interessante de mensuração de processos inovadores nas 
instituições de saúde, cujo qual poderá ser utilizado por outros pesquisadores.
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0011 Farmácia Hospitalar no Controle da Dispensação de Antimicrobianos Prescritos para Infecções Hospitalares: 
Importância do Respaldo Laboratorial

Autores: Cybelle Alves Tavares - Universidade Federal de Pernambuco e Faculdades Integradas da Vitória de Santo Antão / PE 
Sleyde Elza Silva de Araújo - Farmacêutica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP / PE 
Andrea Carla Rodrigues da Silva Albuquerque - Farmacêutica da FBM Farma Industria Farmacêutica / GO 
Mercia Cristina Batista Veras - Farmacêutica do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP / PE
Maria de Fátima Silva de Lima - Médica Infectologista do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira - IMIP / PE

Palavras-chave: Palavras chave: Antimicrobianos, Infecção Hospitalar, Unidades de Terapia Intensiva.
Introdução: em geral, cerca de 20 a 50% dos pacientes internados em uma UTI adquirem algum tipo de Infecção Hospitalar (IH). Nesse 

contexto, quase 70% dessas infecções são devidas a microrganismos resistentes a um ou mais antibióticos. Para seleção do(s) antimicrobiano(s) 
a ser (em) prescrito(s), sempre deve ser considerado o agente etiológico presumido ou comprovado. Vários fatores modulam a interação entre o 
antimicrobiano, o microrganismo e o paciente, sendo indispensável à análise conjunta da situação por parte do médico, do microbiologista e do 
farmacêutico hospitalar para que a conduta terapêutica a ser adotada seja a mais correta possível. Objetivo: Analisar a confirmação laboratorial 
das IH em uma UTI de um hospital escola de Recife - PE no ano de 2010, bem como avaliar a influencia desses achados na prescrição e dispensação 
de antimicrobianos. Metodologia: O estudo foi transversal, descritivo e retrospectivo. A população do estudo consistiu de pacientes internados na 
UTI Adulto que contraíram IH e foram notificados pela comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) do IMIP no ano de 2010. Os dados foram 
coletados a partir das fichas de notificação das IHs, prontuários e/ou as prescrições desses pacientes e formulários de dispensação de antimicrobianos. 
A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa do IMIP, protocolo N°2105/2010. Para a análise estatística foi utilizado o Software STATA/
SE 9.0 e o Excel 2007. Resultados: dos 31 pacientes, 17(54,8%) eram do sexo masculino e 14 (45,2%) do sexo feminino; quanto à idade, 17(54,8%) 
tinham 60 anos ou mais e 14 (45,2%) tinham menos de 60 anos. 25 dos casos de infecção hospitalar (80,6%) avaliados neste estudo foram do 
Trato Respiratório (ITR), seguida de infecção de corrente sanguínea com quatro notificações (22,9%). As de menor prevalência foram infecções do 
trato urinário e sítio cirúrgico com uma notificação (3,2%) para cada tipo. Foram confirmadas laboratorialmente 26 (83,9%) das infecções e cinco 
(16,1%) foram presumidas, totalizando 11 variedades de microrganismos. Em alguns pacientes foi possível identificar até três agentes. Observou-
se um predomínio de bactérias Gram-negativas (76,3%). A maioria dos agentes etiológicos foi isolada de hemoculturas. A detecção de patógenos 
bacterianos em hemoculturas tem sido reconhecida como um importante recurso diagnóstico nos episódios de IHs. Os mais frequentemente 
isolados foram: Klebsiella pneumoniae (23,3%); Staphylococcus coagulase negativo (20%); Acinetobacter baumani (13,3%); Proteus mirabilis (10%). 
Já Burkholderia cepacea complex e Pseudomonas aeruginosa, juntas foram responsáveis por 13,2%. Conclusão: a microbiota hospitalar mostrou uma 
relevante resistência, ratificando a necessidade de monitoramento do perfil de suscetibilidade desses microrganismos. A confirmação laboratorial de 
83,9% das infecções possibilita afirmar que a prescrição de antimicrobianos para o pacientes com IRAS internados na UTI do IMIP, em sua maioria, 
tem um respaldo laboratorial, não se limitando apenas a sintomas e sinais clínicos. Portanto, o uso adequado de antimicrobianos, juntamente ao 
controle rigoroso na dispensação desses, pode romper o alastramento das IHs. Espera-se que os resultados apontados neste estudo possam servir 
para orientar mudanças de atitudes em relação às prescrições e dispensação de antimicrobianos no âmbito hospitalar.

0012 Experiência de um Serviço de Tecnovigilância em um Hospital Filantrópico do Município de Teresina-PI.
Autores: Dayana Maria Pessoa de Sousa - Hospital São Marcos / PI 

Bruno Felipe Alves da Silva - Hospital São Marcos / PI  
Virgínia Marta Sousa Batista - Hospital São Marcos / PI  
Ana Caroline Bonfim Soares - Hospital São Marcos / PI  
Paulo César Santos Abreu - Hospital São Marcos / PI  
Geísa Carolina de Sousa Costa - Universidade Federal do Piauí / PI  
Iwyson Henrique Fernandes da Costa - Universidade Federal do Piauí / PI  
Immaculée Kabangie Ngandu - Universidade Federal do Piauí / PI 

Palavras-chave: Segurança do paciente; Gerenciamento de riscos; Vigilância em saúde.
Introdução: O gerenciamento de risco sanitário hospitalar é definido como um conjunto de atividades que visa reduzir os efeitos 

indesejáveis causados pelos produtos aos usuários. A gerência de risco (GR), através do seu trabalho, avalia as falhas que levam aos eventos 
adversos e queixas técnicas, realizando investigação e utilizando as informações relatadas nas notificações com o objetivo de aumentar o 
controle dos processos e da segurança do cuidado. A GR atua principalmente nas áreas da Farmacovigilância, Tecnovigilância e Hemovigilância. A 
Tecnovigilância é o sistema de vigilância de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas 
que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. Objetivo: O presente trabalho visa descrever os resultados de um serviço 
de Tecnovigilância em um hospital de Teresina-PI. Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo com abordagem quantitativa, 
realizado em um hospital de referência em oncologia, cuja a GR, nomeada Comissão de Farmacovigilância, Tecnovigilância e Hemovigilância 
(CFTH) está vinculada ao Núcleo de Segurança do Paciente. Os dados referem-se às notificações recebidas pela CFTH no período de abril a 
dezembro de 2014 e foram extraídos das fichas de notificação e do sistema eletrônico de notificações da instituição, os quais foram analisados 
estatisticamente utilizando o Microsoft Excel® 2010. Resultados: no ano de 2014, 24 casos foram notificados. Todos referentes a produtos 
com suspeita de desvio de qualidade e a artigo médico-hospitalar. Das notificações, 4(16,7%) estavam relacionadas ao equipo macrogotas, 
4(16,7%) ao equipo para nutrição enteral, 3(12,5%) à luva de procedimento não estéril, 3(12,5%) ao cateter intravenoso periférico e 11(45,8%) 
a outros produtos. Das alterações do produto, 9(37,5%) referiam-se a obstrução, 8(33,3%) a rachadura ou quebra, 3(12,5%) a vazamento e 
4(16,7%) a outras alterações. As providências tomadas após a identificação do problema foram monitoramento da utilização do produto (91,7%), 
emissão de instrução de utilização do produto pela empresa (20,8%), recolhimento da amostra com desvio para análise pelo fabricante (16,7%), 
ressarcimento do produto pela empresa fabricante (16,7%) e retirada do produto da padronização do hospital (4,2%). Quanto ao risco intrínseco 
que representam à saúde do consumidor, paciente, operador ou terceiros envolvidos, 14(58,3%) dos produtos para saúde notificados foram 
classificados como de médio risco, 7(29,2%) como baixo risco e 3(12,5%) como alto risco. Se constatado o desvio de qualidade, o fabricante 
foi contatado a fim de esclarecer o caso e realizar as medidas corretivas cabíveis. Excetuando-se um caso arquivado pela CFTH, em todos os 
outros foi realizado contato com o fabricante ou importador (95,8% por email, 41,7% através de representante e 16,7% por telefone). Apenas 
quatro notificações não foram informadas ao NOTIVISA pois as mesmas referiam-se a falhas de processo ou não tinham dados suficientes para 
progressão da investigação do caso. Conclusão: a implantação do serviço de tecnovigilância ainda apresenta desafios para a sua efetivação 
devido à baixa adesão dos profissionais. No entanto, o estabelecimento de uma comissão de gerenciamento de riscos atuante e com apoio 
institucional apresenta papel relevante no desenvolvimento de estratégias que fomentem as notificações e ações em tecnovigilância.
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0013 Qualidade de Vida em Pacientes com Câncer de Próstata Atendidos em Farmácia Universitária
Autores: Silvia Storpirtis - Farmácia Universitária, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo / SP 

Patricia Melo Aguiar - Farmácia Universitária, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo / SP 
Maria Aparecida Nicoletti - Farmácia Universitária, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo / SP 
Ana Luiza Pereira Moreira Mori - Farmácia Universitária, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo 
/ SP 
Maria Goretti Farias de Lima - Farmácia Universitária, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo / SP 
Magali da Silva Pacheco Nobre Rossi - Farmácia Universitária, Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade 
de São Paulo / SP 
Karina Oliveira Fatel - Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo / SP 
Oscar Eduardo Hidetoshi Fugita - Hospital Universitário, Universidade de São Paulo / SP 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Neoplasias da Próstata; Qualidade de Vida
Introdução: em face às mudanças no perfil de morbimortalidade, com o aumento na prevalência de doenças crônicas, como o 

câncer de próstata, e de suas sequelas, a avaliação da qualidade de vida relacionada a saúde (QVRS) torna-se um elemento essencial para 
assegurar a otimização da terapia medicamentosa e o bem-estar dos pacientes. Objetivos: Avaliar a QVRS de um grupo de pacientes com 
câncer de próstata submetidos a bloqueio androgênico medicamentoso. Método: uma análise transversal, a partir de dados da linha de 
base de um estudo de acompanhamento farmacoterapêutico, foi realizada em Farmácia Universitária. Foram incluídos pacientes com 
diagnóstico de câncer de próstata persistente ou recorrente, em atendimento no Hospital Universitário da USP e que fizeram solicitação 
administrativa de gosserrelina e/ou ciproterona junto à Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. A QVRS foi mensurada por meio do 
uso concomitante do instrumento genérico “Medical Outcomes Studies 36 - item Short Form” (SF-36), que é composto por oito domínios 
e para cada domínio é atribuído um escore com valores de 0 (mais comprometido) a 100 (nenhum comprometimento); e do específico 
para o câncer de próstata “Functional assessment of Cancer Therapy-Prostate” (FACT-P), que inclui 27 questões gerais sobre o bem-
estar físico, social, emocional e funcional, bem como 12 perguntas específicas sobre o câncer de próstata e seu tratamento, variando 
o escore total de zero a 156 (pontuação mais alta indica maior bem-estar). Resultados: Até o presente momento, 20 pacientes estão 
participando deste estudo. A idade média foi de 76,6 anos (± 8,5) e o número total de medicamentos prescritos por paciente foi de 5,6 (± 
3,6). A maioria dos pacientes utilizou somente um medicamento para o tratamento do câncer de próstata, destacando-se a gosserrelina 
(11; 55%). Os pacientes apresentaram os seguintes parâmetros clínicos na linha de base: PSA de 26,3 ng/ml (± 67,1) e testosterona de 
200,6 ng/ml (± 155,7). A amostra apresentou comprometimento nos diferentes domínios do SF-36, sendo que os menores resultados 
foram a limitação por aspectos emocionais (56,3 ± 37,9) e a saúde geral (65,0 ± 21,4); e os melhores escores foram relacionados à 
capacidade funcional (77,2 ± 20,0) e à limitação por aspectos físicos (76,7 ± 37,6). O escore médio total do FACT-P foi de 120,8 (±20,3), 
apresentando maior bem-estar relacionado ao aspecto físico (23,2 ± 4,8; 28) e menor bem-estar quanto ao câncer de próstata (35,5 ± 
6,8; 48). Conclusões: a maioria dos pacientes apresentou baixa QVRS, principalmente relacionada à limitação por aspectos emocionais e 
características relativas ao câncer de próstata. Neste contexto, espera-se que o acompanhamento farmacoterapêutico, como alternativa 
junto à equipe multidisciplinar, possa melhorar a QVRS e demais resultados em saúde de pacientes com câncer de próstata.

0014 Análise de Resultados Negativos associados a Medicamentos em Paciente com Insuficiência Renal Crônica
Autores: Thuany Cristiny Batista Feitosa - Facid/Devry / PI 

Thercyo Ariell Costa Pereira - Facid/Devry / PI 
Joyce Jamylle Dias Borges - Facid/Devry / PI 
Karícia Lima de Freitas Bonfim - Diretoria de assistência Farmacêutica do Estado do Piauí (Duaf) / PI 
Davi Portela Bessa - Facid/Devry / PI 
Jeorgio Leão Araujo - Hospital Getúlio Vargas (Hgv) / PI 
Mayara Ladeira Côelho - Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (Hu) / PI

Palavras-chave: Atenção farmacêutica. Intervenção farmacêutica. Insuficiência renal crônica.
Introdução: O acompanhamento farmacoterapêutico é a prática profissional em que o farmacêutico se responsabiliza pelas 

necessidades do paciente relacionadas com o medicamento. Realiza-se mediante a detecção de problemas atrelados a medicamentos 
para a prevenção e resolução de resultados negativos associados aos medicamentos. O aumento da prevalência de casos de 
Insuficiência Renal Crônica, evidencia a importância da atenção farmacêutica voltada ao paciente nefropata. Objetivo: Analisar os 
resultados negativos associados a medicamentos em um paciente diagnosticado Insuficiência Renal Crônica. Metodologia: Trata-
se de estudo de caso, com caráter qualitativo e quantitativo, obedecendo aos princípios éticos da pesquisa com Seres Humanos 
preconizados pela a Resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), aprovado pela Plataforma Brasil, com o número 
do parecer 4104315.1.0000.521, realizado em um hospital de referência em Teresina-Piauí, por meio de consultas farmacêuticas 
que ocorreram no período de março a maio de 2015. Em cada consulta foram coletadas informações relacionadas ao paciente, 
identificação dos resultados negativos associados a medicamentos e feitas as intervenções farmacêuticas. Os resultados negativos 
associados a medicamentos foram classificados segundo o Terceiro Consenso de Granada. Foram avaliados os parâmetros fisiológicos 
a cada consulta. Resultados: Estudado a farmacoterapia do paciente identificou potenciais interações: entre medicamentos (cloridrato 
de clonidina e propranolol); medicamentos (ácido fólico e propranolol) com etanol; medicamento (propranolol) com tabaco e 
medicamento (propranolol) com alimento, onde todas as possíveis interações foram classificadas de gravidade maior. Quanto aos 
resultados negativos associados a medicamentos o paciente apresentou problemas que condizem com a segurança, efetividade e 
necessidade dos referidos. As intervenções farmacêuticas realizadas contribuíram para melhor adesão do paciente ao tratamento. 
Identificado o resultado negativo associado a medicamento de necessidade, junto ao hospital promoveu a aquisição e dispensação do 
medicamento (complexo B) ao paciente. Além disso, foram promovidas intervenções com palestras e materiais ilustrativos ressaltando 
a importância do armazenamento adequado dos medicamentos, a importância do cumprimento da prescrição médica e informações 
sobre as interações medicamentosas. O paciente apresentava quadro de hipertensão, comparado o valores de sua pressão arterial 
(P.a.) no início do acompanhamento (94 mmHg – 206 mmHg) ao término (80 mmHg – 175 mmHg), constatou-se um controle de sua 
P.a. Quando avaliado os serviços farmacêuticos prestados pelo pesquisador participante, notificou-se que houve 100% de satisfação 
do paciente. Conclusão: ao identificar e analisar resultados negativos associados a medicamentos permite traçar intervenções que 
visam a melhora na qualidade do tratamento e de vida do paciente.
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0015 Atuação do Farmacêutico na Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Ênfase em Adulto Crítico em 
um Hospital Universitário.

Autores: Naiane Roveda Marsilio - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Daiandy da Silva - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Cristina Jaureguy Dobler - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: farmacêutico, assistência farmacêutica, terapia intensiva
Introdução:a residência multiprofissional tem como objetivo especializar profissionais da área da saúde para atenção 

integrada, valorizando a perspectiva biopsicossocial e ampliando o conceito e a prática da integralidade. O programa de Residência 
Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) com ênfase em Adulto Crítico é composto por uma equipe multiprofissional que atua 
no serviço de Emergência e em Centro de Tratamento Intensivo (CTI). O farmacêutico como integrante desta equipe visa contribuir 
para excelência da assistência prestada garantindo o uso seguro e racional de medicamentos. Fundamenta-se no referencial teórico 
da atenção farmacêutica e na prática da farmácia clinica, buscando a prevenção de erros de medicação, otimização de processos de 
farmacovigilância e maior participação junto à equipe multidisciplinar. 

Objetivos: Relatar a atuação do farmacêutico no Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde com Ênfase em 
Adulto Crítico de um hospital universitário durante o período de permanência em Centro de Tratamento Intensivo Adulto.

Métodos: Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência sobre as atividades rotineiramente desenvolvidas 
pelo farmacêutico residente durante a permanência em seu ambiente de trabalho. 

Resultados: Durante o segundo ano de Residência, os residentes da área Adulto crítico atuam no CTI em conjunto com a equipe 
multiprofissional e sob supervisão de seus preceptores. O farmacêutico residente realiza atividades de acompanhamento farmacoterapêutico, 
educação continuada em saúde, participação em rounds multiprofissionais e discussão de casos clínicos. O acompanhamento farmacêutico 
consiste inicialmente, na consulta de dados clínicos do paciente, análise de uso prévio de medicamentos, alergias e exames laboratoriais. Após, 
o farmacêutico realiza a validação das prescrições do paciente, nas quais se avalia dose, posologia, via de administração, forma farmacêutica, 
apresentação, diluição, duplicidade e tempo de uso. Em caso de detecção de inconformidades, o farmacêutico realiza intervenções de forma 
a contribuir para a segurança do paciente. As ações de educação em saúde são voltadas principalmente à equipe de enfermagem, sendo 
realizada orientações sobre o correto armazenamento de medicamentos, incompatibilidades medicamentosas, diluição de medicamentos e 
a correta manipulação de medicamentos administrados via sonda nasoenteral. A participação em rounds e discussão de casos clínicos é um 
momento no qual o farmacêutico pode demonstrar seu conhecimento clínico e assim, auxiliar no uso seguro e racional dos medicamentos, 
ao mesmo tempo em que integra conhecimento advindo de outras áreas profissionais. Além das atividades práticas descritas, o residente 
farmacêutico participa de atividades teóricas que contribuem para sua formação.

Conclusão: a presença do farmacêutico no cuidado ao paciente crítico busca melhorar a qualidade do atendimento, de forma a 
otimizar a terapêutica e reduzir os custos da instituição. Integrado à equipe, o farmacêutico desenvolve ações de educação em saúde, 
contribuindo para troca de conhecimento dentro da equipe multidisciplinar.

0017 Implantação e Avaliação de um Serviço de Farmacovigilância e Tecnovigilância Hospitalar
Autores: Thuany Cristiny Batista Feitosa - Facid/Devry / PI 

Joyce Jamylle Dias Borges - Facid/Devry / PI 
Karícia Lima de Freitas Bonfim - Diretoria de assistência Farmacêutica do Estado do Piauí (Duaf) / PI 
Thercyo Ariell Costa Pereira - Facid/Devry / PI 
Larissa Cristina Teixeira Furtado Leite - UFPI / PI 
Fernanda Arias de Almeida - Hospital Santa Maria (Hsm) / PI 
Thiago José Araújo Corrêa Lopes - Prontomed Adulto (Pma) / PI 
Mayara Ladeira Côelho - Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí (Hu) / PI 

Palavras-chave: Farmacovigilância. Produto Médico-Hospitalar. Gerenciamento de risco.
Introdução: O gerenciamento de risco hospitalar deve ser implantado para sistematizar o monitoramento de eventos adversos, 

executando ações para o controle e eliminação de seus danos. A prática da farmacovigilância e tecnovigilância identifica desvios 
relacionados a medicamentos e/ou produtos médicos hospitalares, oferecendo qualidade e segurança aos seus usuários. Objetivo: 
relatar a implantação do serviço de farmacovigilância e tecnovigilância em um hospital privado de Teresina-PI, bem como avaliar o 
serviço implantado. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, descritivo, quali-quantitativo, realizado no período de outubro de 
2014 a junho de 2015. A implantação do serviço de farmaco-tecnovigilância deu-se em 5 importantes etapas. Primeira etapa: criaram-se 
as fichas de notificação e investigação dos casos desenvolvidos a partir do modelo estabelecido pela ANVISA. Segunda etapa: elaborou-
se um fluxograma para desvios de qualidade e a criação de planilhas para o controle dos registros notificados. Terceira etapa: Realizou-se 
capacitação dos membros para o desenvolvimento do serviço. Quarta etapa: Realizou-se a divulgação nos postos e leitos e para o corpo 
clínico. Quinta etapa: Semanalmente foram recolhidas as notificações e também foi realizada busca ativa dos casos. Através da planilha 
de registros, foram coletados e avaliados os indicadores de notificação (eventos adversos e queixas técnicas). Resultados: a implantação 
foi bem sucedida, havendo um engajamento da equipe clínica em fornecer as ocorrências. Durante o período avaliado, foram notificados 
45 casos de queixas técnicas, com média de 5 notificações por mês. 66,7% (30) das notificações foram relativas a desvios de qualidade 
referentes a medicamentos e 33,3 % (15) referentes a artigo hospitalar. Os principais desvios de qualidade relativos a medicamentos 
sucederam com soluções parenterais de grande volume, com 62,05% (18) das notificações e 37,95% (11) envolviam medicamentos de 
diferentes classes terapêuticas. Em todos os casos, os fabricantes foram contatados, sendo que, 66,6% (20) dos fornecedores enviaram 
respostas formais sobre o desvio, mas somente 25% (5) dos fabricantes, emitiram a carta resposta ou laudo da vistoria do medicamento 
notificado. Após a análise da resposta 46,7% (14) dos casos foram concluídos. Os demais estão em andamento para maiores informações. 
Nos desvios de qualidade de materiais hospitalares, constatou-se que a maioria envolviam seringas (33,3%) e agulhas (26,7%). Depois do 
contato com o fabricante, 80% (12), responderam sobre o desvio descrito, mas somente, 33,3% (4) enviaram a carta resposta ou laudo 
da análise do produto. Em seguida, os esclarecimentos foram ponderados e aceitos, concluindo 40% (6) dos casos, porém ainda 60% 
(9) estão em andamento. Conclusão: Conclui-se que a construção desse serviço teve um papel crucial no fortalecimento dos sistemas 
de monitorização dos medicamentos e materiais hospitalares, pois os resultados foram positivos para a casa de saúde. Entretanto, é 
importante enfatizar a carência verificada do envio dos laudos pelos fabricantes sobre o desvio notificado e a necessidade de aumentar 
a divulgação, para ter uma abrangência de notificações no hospital, contribuindo para a segurança do paciente e do corpo clínico.
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0018 Redução das Glosas de Medicamentos Aplicando Metodologia da Qualidade em Saúde
Autores: Danilo Reis Gomes - Hospital São Rafael / BA 

Sandra Cristina Hernandes - Hospital São Rafael / BA 
Adriana dos Reis Pinheiro - Hospital São Rafael / BA 
Andrea Marques Andrade - Hospital São Rafael / BA 
Liliane Souza Monteiro - Hospital São Rafael / BA 
Caroline do Prado Carneiro Alves - Hospital São Rafael / BA

Palavras-chave: medicamentos, glosas, PDCA.
Introdução: na atualidade, os custos que envolvem os serviços de saúde estão sendo explorados de forma a garantir a sustentabilidade das 

instituições. Nos hospitais, os processos estão sendo cada vez mais montados e avaliados com foco na segurança da prestação dos serviços aliado a 
redução e controle dos gastos. O medicamento representa dentro da unidade hospitalar uma das principais formas de garantia de sustentabilidade 
econômica. Neste contexto o gerenciamento do ciclo da assistência farmacêutica é importante para minimizar os impactos financeiros que possam 
surgir, sendo um dos principais as glosas de medicamentos. Glosas são despesas hospitalares não pagas pelas operadoras conveniadas por motivos 
diversos que envolvem incoerência entre a conta a ser paga e o prontuário do paciente. A dispensação de medicamentos é uma das etapas que 
influenciam no quantitativo de glosas. Metodologias da qualidade em saúde vem sendo aplicadas nos processos dos serviços de saúde de forma a 
mapeá-los, identificar falhas e propor melhorias. Uma das ferramentas é o PDCA da sigla em inglês, planejar – executar – verificar – consolidar, este 
se define como um método de solução de problemas onde os envolvidos (líderes e liderados) avaliam o processo identificando os “gaps” analisando-
os e propondo melhorias palpáveis. Objetivo: Avaliar retrospectivamente a aplicação do PDCA no processo de dispensação de uma farmácia satélite 
com foco na redução das glosas de medicamentos. Metodologia: Foi feita uma análise retrospectiva, no período de 24 meses (jun13 – mai15) da 
quantidade em número absoluto, percentual e valor em real das glosas de medicamentos em uma farmácia satélite de um hospital de grande porte 
na cidade de Salvador–BA, antes e após a aplicação da metodologia PDCA. O estudo foi dividido em três fases com dois indicadores em comum 
e metas distintas, sendo o indicador a relação entre a quantidade de medicamentos glosados e a quantidade de medicamentos dispensados e o 
valor atribuído as glosas por mês. As metas foram estabelecidas com base em estudos já publicados onde na primeira fase foi a redução em 3% da 
média de medicamentos glosados, na segunda fase a redução foi em 5% e na terceira fase estabeleceu-se que o percentual de glosas deveria ser 
menor ou igual a 20% do total dispensado, a mesma proporção foi dada para o segundo indicador. Em cada fase foi aplicado um PDCA e os valores 
foram avaliados criticamente. Resultados: a farmácia satélite atende 62 leitos e dispensa em média 55 mil medicamentos por mês. Nos três meses 
antes a aplicação do primeiro PDCA (primeira fase) a farmácia dispensou em média 56.438 medicamentos sendo a taxa de glosas de 40% com valor 
agregado de R$ 200366,04. Três meses após o primeiro PDCA a farmácia teve uma média de glosas de 37%, uma redução de 3% e em valor uma 
redução de 95%, atingindo a meta proposta. Foi aplicado um novo PDCA (segundo fase), após três meses a média de glosas caiu em 20% indo para 
17% ao mês e o valor agregado caiu para R$ 7386,63. Após 11 meses (terceira fase) foi estabelecida a meta mensal seguindo as características e 
possibilidades reais do serviço com base nos resultados anteriores, os 13 meses seguintes a média de glosas foi de 17% com valor médio agregado 
em real de R$ 22197,87, atingindo a meta proposta. Conclusão: Conclui-se que o PDCA como ferramenta da qualidade em saúde se mostrou eficaz 
na redução de glosas de medicamentos quando aplicado na etapa de dispensação de uma farmácia satélite.

0019 Atuação do Farmacêutico Clínico no Contexto da Segurança do Paciente
Autores: Alefe Albuquerque Cunha - Intituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 

Monyk Ellen Ponte Aragão - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 
Jesica Alexia do Monte Rodrigues - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 
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Francisca Bruna de Costa Carvalho Vasconcelos - Universidade Estadual Vale do Acaraú - Uva / CE 
Roberta Silva Peroza - Universidade Luterana do Brasil - Ulbra / RS 
João Paulo Lopes Lourenço  - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 
Karolyna Sobreira Cardoso - Faculdade Santo Agostinho - FSA / PI 

Palavras-chave: ASsistência farmacêutica; segurança do paciente; farmacovigilância
Introdução: Os medicamentos são considerados a principal ferramenta terapêutica para recuperação ou manutenção das condições 

de saúde da população. Porém o índice crescente de erros relacionados aos medicamentos demonstra a real necessidade do profissional 
farmacêutico que atua clinicamente, para que entre as diversas funções, possa garantir o uso correto do medicamento, em conjunto com a equipe 
multiprofissional dos hospitais e ambulatório, reduzindo o tempo de internação e melhorando a adesão destes ao tratamento, para garantir uma 
melhor qualidade de vida. Neste sentido, o conceito de farmácia clínica passou a ter ênfase nos serviços e cuidados ao paciente, pois o farmacêutico 
pode contribuir sobremaneira, já que este é assunto pertinente a seu campo de atuação, além de sua participação em equipes multidisciplinares 
que acrescenta valores aos serviços e contribui para a promoção da saúde. O farmacêutico clínico contribui com a equipe quando identifica e 
previne os problemas relacionados aos medicamentos (PRM’s), sejam eles nas etapas de prescrição, administração e/ou dispensação, aumentando, 
desta forma, a segurança na terapia medicamentosa e auxiliando na eficácia do tratamento do paciente. Objetivos: Analisar intervenções realizadas 
pelo farmacêutico clínico referentes aos problemas relacionados a medicamentos. Metodologia: para tanto, foi realizado um estudo transversal, 
retrospectivo, utilizando a avaliação de prescrições atendidas na farmácia satélite de uma clínica médica, durante o período de janeiro de 2014 a 
janeiro de 2015, selecionadas em um hospital de referência no interior do estado do Ceará, Brasil. As prescrições ficam armazenadas no próprio 
setor e foram disponibilizadas para pesquisa, obedecendo todos os componentes éticos. Resultados: Durante este período, a clínica médica recebeu 
o equivalente a 1.225 pacientes internados em 58 leitos hospitalares. Para estes pacientes admitidos, foram feitas 19.950 prescrições médicas (entre 
prescrições completas e acréscimos). Deste total, foram identificados 8.593 PRM’s, sendo estes classificados como PRM de necessidade, na qual 
estes pacientes não apresentavam indicação ou eram desnecessários, equivalente a 48% (n=4.125); PRM de segurança: neste caso, os pacientes 
apresentavam reações adversas ou dosagem elevada dos medicamentos 35,4% (n=3.032); e PRM de efetividade, nos quais os medicamentos 
não apresentavam efeito 9,1% (n=783), ou por não haver a adesão ao tratamento 7,5% (n=653). Foram realizadas intervenções farmacêuticas em 
85% dos PRM’s e todas foram aceitas, representando um alto índice de aceitação. Como desfechos das intervenções realizadas, observou-se que 
54,54% foram de alteração da prescrição; 35,98% correção e adequação do aprazamento e 9,46% correção na dispensação dos medicamentos. 
Conclusão: Perante os resultados, conclui-se que a análise feita pelo farmacêutico contribui bastante para o aumento da segurança nas etapas da 
medicação. Assim, é importante que os hospitais busquem aperfeiçoamento para estes profissionais, através do serviço de educação permanente, 
por exemplo. Outra ação relevante no contexto hospitalar, é a integração deste profissional (farmacêutico clínico) nas atividades multidisciplinares, 
permitindo troca de saberes e proporcionando maior segurança à assistência prestada ao paciente.
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0020 Reconciliação Medicamentosa: um Instrumento para Minimizar Discrepâncias Não Intencionais em um Hospital 
Filantrópico do Nordeste
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Palavras-chave: Segurança do paciente; Erros de Medicação; Serviço de Farmácia hospitalar.
Introdução: a reconciliação medicamentosa é descrita como um processo para obtenção de uma lista completa, precisa e atualizada 

dos medicamentos que cada paciente utiliza, comparada com as prescrições médicas feitas na admissão, transferência, consultas ambulatorial 
e alta hospitalar. A proposta da reconciliação é evitar ou minimizar erros como os de transcrição, omissão e duplicidade terapêutica. Quando 
são identificadas discrepâncias nas prescrições médicas, os médicos assistentes são informados e, se necessário, as prescrições são alteradas 
e registradas em prontuário. Objetivo: Apresentar os resultados do serviço de reconciliação medicamentosa realizada na admissão hospitalar 
de pacientes de um hospital filantrópico do Nordeste. Metodologia: Estudo retrospectivo, de caráter descritivo com abordagem quantitativa. 
Os dados foram coletados a partir de fichas padronizadas dos pacientes reconciliados no período de dezembro de 2014 a janeiro de 2015 nas 
unidades piloto. Avaliadas 318 fichas e descritos o perfil dos pacientes quanto a sexo, idade e comorbidades. As discrepâncias não intencionais 
encontradas estão descritas e os principais medicamentos envolvidos nas discrepâncias foram categorizados quanto à classificação Anatômica 
Terapêutico Química (ATC). Os dados coletados foram devidamente analisados através do Microsoft Office Excel® 2010. A presente pesquisa 
segue os termos da Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Neste período houve a admissão de 341 pacientes nas 
unidades piloto, sendo que 318 (93,2%) passaram pelo processo de reconciliação medicamentosa, dentre eles 120 (35,2%) tiveram a necessidade 
de intervenção farmacêutica, visando a otimização da segurança do tratamento. Os pacientes atendidos que passaram pelo processo de 
reconciliação tiveram média de 55,7±16,9 anos e, em sua maioria eram do sexo masculino (50,6%). O principal motivo de internação foi para 
tratamento clínico oncológico (63,2%). Sobre o perfil de comorbidades, 168 pacientes (44,8%) não apresentavam nenhuma, 119 (31,7%) eram 
hipertensos, 44 (11,7%) eram diabéticos, 18 (4,8%) eram hipercolesterolêmicos, com média de 1,49 comorbidades para aqueles que possuíam. 
Em 45,3% das fichas estudadas não foram encontradas discrepâncias, todavia em 44,1% apresentavam erro de omissão e 8,3% dos casos 
houve a conduta de alteração do princípio ativo. Quanto às classes medicamentosas, de um total de 515 medicamentos, os três grupos com 
maior frequência conforme a classificação ATC foram o aparelho cardiovascular - C 192 (37,3%), aparelho digestivo e metabolismo – a 133 
(25,8%) e sistema nervoso-N 103 (20%). Conclusão: Os programas de reconciliação de medicamentos na internação das unidades hospitalares 
estão associados à prevenção de erros de medicação, reduzindo riscos potenciais ao paciente, e custos no atendimento. Durante o período do 
estudo, com atuação do farmacêutico, foi possível identificar as discrepâncias, minimizar divergências e evidenciar a importância do serviço.

0024 Perfil de Utilização de Tigeciclina em um Hospital de Ensino do Mato Grosso do Sul
Autores: Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal - Universidade Federal do Mato Grosso do Sul (UFMS) / MS 
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Palavras-chave: Unidade hospitalar; Tigeciclina; Uso de medicamentos
Introdução: o uso racional de antimicrobianos é um conjunto de ações que permite melhorar a qualidade da prescrição desses 

medicamentos através da sua utilização efetiva e segura, objetivando, além da boa relação custo-efetividade, menor pressão seletiva sobre 
a microbiota bacteriana do paciente e do hospital. Mesmo assim, ocorrem cada vez mais infecções associadas aos serviços de saúde devido 
às bactérias multirresistentes. Desta forma, novos agentes antimicrobianos são necessários para combater estas infecções resistentes, e a 
tigeciclina, que é o primeiro membro das glicilciclinas, nova classe de drogas antibacterianas estruturalmente relaciona às tetraciclinas, surge 
como uma forte opção terapêutica. Objetivo: descrever o perfil de utilização da tigeciclina em hospital de ensino. Metodologia: realizou-se 
estudo epidemiológico de corte transversal, observacional e descritivo, em um hospital de ensino de Campo Grande/MS. Foram incluídas 
no estudo as informações referentes aos pacientes que fizeram uso de tigeciclina no período de abril/2012 a março/2014. Foram coletadas 
informações referentes aos pareceres técnicos emitidos pela equipe do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH), com relação às 
prescrições. Dos prontuários médicos, informações referentes à idade, sexo, comorbidades anteriores à internação, clínica de internação, 
indicação clínica, tempo de utilização, consumo, evolução clínica e antibiograma. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em pesquisa 
com seres humanos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, com o parecer n° 625.896, em 25 de abril de 2014. Resultados: Durante 
o período de estudo, 71 pacientes fizeram uso de tigeciclina. A maioria dos pacientes era do sexo masculino, totalizando 63,4% (n=45). A 
idade dos pacientes tratados com tigeciclina variou entre 13 e 92 anos, com mediana de 58 anos. Em relação à raça/cor verificou-se que 
56,3% (n=40) dos pacientes eram não brancos. Quanto à evolução clínica dos pacientes, verificou-se que a alta hospitalar esteve presente 
em 56,3% (n=40) dos pacientes tratados. Dos pacientes que evoluíram a óbito, 22,6% (n=7) estavam internados em Unidade de Terapia 
Intensiva. A utilização empírica da tigeciclina foi realizada em 69% (n=49) dos pacientes e a indicação terapêutica esteve de acordo com o 
preconizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária e pela Food and Drug Adminstration em 19,7% (n=14) das prescrições. Em 81,7% 
(n=58) dos pacientes ocorreu uso off-label da tigeciclina. Não foram observados ajustes de dose para pacientes com insuficiência hepática 
grave (Child C). A posologia conforme recomendado pelos órgãos reguladores esteve presente em 76,1% (n=54) das prescrições. A tigeciclina 
foi utilizada como primeira escolha nos tratamentos em 19,7% (n=14) dos casos e o uso associado a outros antibióticos foi de 66,2% (n=47) 
dos tratamentos. Conclusão: o aumento da resistência bacteriana, agravado pela falta de novos agentes antimicrobianos, exige cada vez mais 
o uso da tigeciclina em indicações externas à sua aprovação. Deste modo faz-se necessário a discussão, não apenas sobre o uso da tigeciclina, 
mas também quais são as melhores formas de otimizar seu desempenho. A combinação com outros agentes antimicrobianos é recomendada 
para cobrir o espectro de microrganismos não cobertos pela tigeciclina além de melhorar sua atividade em microrganismos multirresistentes.
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0025 Registro de Notificações de Pacientes com Hipersensibilidade a Fármacos em um Centro de Farmacovigilância
Autores: Sarah Resende Araújo - Universidade Federal do Ceará / CE 
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Palavras-chave: Farmacovigilância, Hipersensibilidade a Drogas, Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos
Introdução Pacientes com hipersensibilidade a fármacos (reações alérgicas ou não alérgicas) podem ser mais susceptíveis a 

apresentarem reações adversas a medicamentos. Diversos fatores podem aumentar os riscos no desenvolvimento de uma alergia a fármacos 
como, por exemplo, idade, gênero ou interações medicamentosas. A farmacovigilância se faz importante no monitoramento desses pacientes, 
pois uma Reação Adversa a Medicamentos (RAM) ocasionada por hipersensibilidade pode resultar em hospitalização com aumento de custo 
à saúde ou mesmo levar a óbito. Objetivo Identificar e analisar registros de notificação de pacientes com hipersensibilidade a fármacos 
(Hiperfarm) coletados por um centro estadual de farmacovigilância. Método Estudo descritivo, documental, a partir de registros de pacientes 
com Hiperfarm, coletados pelo banco de dados de um Centro de Farmacovigilância no período de 2005 a 2015 . Variáveis analisadas: a) 
Admissão por RAM (AdmRAM); b) Gênero e idade do paciente; c) Origem da notificação e tipo de notificador; d) Grupos Terapêuticos; 
e) tipos de RAM registradas pelo Adverse Reaction Terminology (ART) f) Reexposição ao fármaco ; g) Causalidade e Gravidade segundo a 
Organização Mundial de Saúde (OMS). g) Evento sentinela. h) Ocorrência de interação medicamentosa (INTER) i) Medicamentos implicados 
com interações. Resultados: Foram identificados neste período 670 casos de pacientes com suspeita de alergia conhecida no banco de dados. 
Desses, 92 pacientes foram avaliados com relação às variáveis por conta dos dados completos: AdmRam com predomínio do “não” (n=88). O 
gênero feminino prevaleceu (n=63). As idades de 02 a 10 anos (n=20) e maior de 50 anos (n=18) ficaram com valores aproximados. A maior 
parte da origem dos casos foi hospitalar (n=54). O tipo de notificador: profissional da saúde (n=38), paciente (n=7) e busca ativa (n=28). 
Esta última é uma característica comum entre centros de farmacovigilância pela atuação da equipe de trabalho. Segundo o primeiro nível 
de classificação da Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), entre os grupos terapêuticos predominou os anti-infecciosos de uso sistêmico 
(n=40) e fármacos de ação no sistema nervoso (n=36). Entre os tipos de RAM foi preponderante o prurido ART 01000028 (n=19). Não houve 
reexposição ao fármaco (n=77). A maioria da causalidade foi provável (n=32) e a gravidade foi moderada (n=74). Número de evento sentinela 
registrado (n=83). Não houve INTER em 86% dos casos. Medicamentos predominantes implicados na interação: Omeprazol (n=4) e Fluoxetina 
(n=3). Conclusão: a partir da avaliação dos registros desse centro de farmacovigilância foi possível identificar um perfil dos pacientes que 
apresentaram hipersensibilidade a fármacos. Contudo, na maioria dos registros muitas das variáveis analisadas estavam incompletas o que 
pode sugerir uma falha humana ou falta de informação nas próprias notificações enviadas para o centro no período analisado. Deve-se ter 
uma maior atenção a esses pacientes, principalmente, os que apresentam idade até dez anos, maior que cinquenta e ao gênero feminino, 
um fator bem esperado, de acordo com a literatura, nesse tipo de população. Os pacientes deveriam ter uma maior participação no processo 
de notificação aos centros de farmacovigilância já que eles podem ter uma melhor percepção do acometimento de alguma reação adversa.

0026 Monitorização de Medicamentos Potencialmente Perigosos em um Hospital Sentinela de Fortaleza
Autores: Natalia Matias Frota - Universidade Federal do Ceará / CE 

Sarah Resende Araújo - Universidade Federal do Ceará / CE 
Elana Figueiredo Chaves - Universidade Federal do Ceará / CE 
Luciana da Silva Maciel - Universidade Federal do Ceará / CE 
Eudiana Vale Francelino - Universidade Federal do Ceará / CE 
Mirian Parente Monteiro - Universidade Federal do Ceará / CE

Palavras-chave: Preparações Farmacêuticas, Prescrições de Medicamentos, Erros de Medicação
Introdução: a maioria dos medicamentos possui uma margem terapêutica segura, entretanto, alguns fármacos têm risco aumentado 

de lesar o paciente quando existe falha no processo de utilização, configurando um erro de medicação. Os chamados medicamentos 
potencialmente perigosos (MPP) possuem esse alto risco, mas são passíveis de prevenção através de ações de farmacovigilância. As farmácias 
hospitalares são locais importantes para o desenvolvimento dessas ações, devido à intensa rotatividade de MPP e à maior facilidade de 
detectar, avaliar e prevenir problemas relacionados a medicamentos, principalmente nas prescrições. Objetivo: Monitorar o uso de MPP 
pelos pacientes hospitalizados em um hospital-sentinela de Fortaleza, identificando possíveis erros nas prescrições médicas e analisando 
a frequência e o tipo de erro detectado na prática médica. Metodologia: Estudo transversal realizado no serviço de Farmácia nas Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), do referido hospital onde foi realizada uma coleta semanal de dados durante 30 dias, através de um instrumento 
pré-elaborado com os seguintes parâmetros: legibilidade, tipo de prescrição, omissão de informações, uso e padronização de abreviaturas e 
frequência de prescrição de MPP, sendo incluídas no estudo todas as prescrições médicas com pelo menos um MPP. Os dados foram inseridos 
e analisados no Epi Info 3.5.1. Resultados: Foram analisadas 862 prescrições. Predominaram as prescrições com apenas um (31,8%) ou dois 
MPP (27,4%). Um total de 22 MPP foram prescritos, sendo mais frequentes o KCl (17,0%), o fentanil (16,4%), a heparina (15, 2%). Observou-
se uma não padronização de alguns medicamentos nas prescrições, sendo encontrados os nomes comerciais para midazolam (2,39%) e da 
enoxaparina sódica (11,54%). Quanto à omissão de informações, constatou-se uma ausência significante da forma farmacêutica (99,71%), e 
da concentração dos medicamentos (38,7%) prescritos. O percentual de ausência da via de administração no total de todos os medicamentos 
prescritos foi baixo (8,25%). Quanto ao tipo de prescrição, a maioria (61,1%) das prescrições era digitada e uma frequência quase igual de 
prescrições entre as escritas à mão (19%) e mistas (19,8%). Com relação à legibilidade, observou-se uma boa legibilidade geral, havendo 
apenas 5,98% de prescrições consideradas ilegíveis dentre as escritas à mão. O uso de abreviaturas ocorreu em 99,77% das prescrições, 
sendo também identificada uma ausência de padronização do seu uso. As abreviaturas mais frequentes foram para ‘Unidades Internacionais’ 
com as siglas ‘U’ (6,61%) e ‘UI’ (48,96%) e terapia “endovenosa/intravenosa com os termos ‘EV’ (58,35%) e ‘IV’ (16,12%). Conclusão: Os 
resultados mostram a presença de erros frequentes na redação da prescrição, sendo mais relevantes com a forma farmacêutica e omissão de 
concentrações. Evidencia-se a necessidade de uma maior conscientização sobre a qualidade da escrita das prescrições reduzindo possíveis de 
erros de administração por parte da equipe de enfermagem. A falta de padronização de termos nas prescrições, a multiplicidade de nomes 
para os medicamentos e as abreviaturas para unidades de medidas estiveram presentes de forma significativa, configurando potenciais riscos. 
O estudo possibilitou a monitorização do uso de MPP de pacientes internados em uma UTI, bem como a identificação de alguns erros nas 
prescrições, ressaltando a necessidade de ações constantes de farmacovigilância para a segurança do paciente.
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0028 Conciliação Medicamentosa: Etapas para a Implantação em um Hospital Infantil
Autores: Daniella Matsubara da Silva - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR 

Larissa Comarella - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR 
Thaís Fernanda Ferreira - Centro Universitário Campos de Andrade / PR 
Eriéllen Francine Bini - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR

Palavras-chave: conciliação medicamentosa; segurança do paciente; farmacêutico
Introdução: a segurança do paciente dentro do ambiente hospitalar envolve ações com o objetivo de evitar, prevenir e melhorar 

o cuidado em saúde, tendo como uma das principais estratégias da cadeia terapêutica, a realização da conciliação medicamentosa, 
que consiste em elaborar uma lista atualizada e conciliada de medicamentos em uso pelo paciente durante o ingresso hospitalar e nas 
transições do cuidado dentro da instituição. Esse processo visa melhorar a qualidade no atendimento prestado, minimizar os erros de 
medicação, permitir uma maior interação do farmacêutico com a equipe multiprofissional e integralização do cuidado do paciente. 
Objetivo: Apresentar as etapas para a implantação do processo de conciliação medicamentosa em um hospital infantil. Método: 
Desenvolvido um estudo piloto, em um hospital infantil do estado do Paraná, com foco nos setores de pronto socorro e enfermaria 
clínica, reuniões com equipe de farmácia e multiprofissional e, planejamento e implantação da ação proposta. Resultados: para a 
implantação da conciliação medicamentosa foram seguidas as seguintes etapas: 1) reunião com a equipe de farmácia e elaboração do 
fluxo do processo de conciliação medicamentosa; 2) desenvolvimento de ferramentas padrão (formulários e etiquetas); 3) elaboração 
do protocolo de conciliação medicamentosa, definindo os setores envolvidos e etapas do processo; 4) elaboração da planilha 
de coleta de dados para acompanhamento de cada paciente e para registro de todas as discrepâncias e intervenções realizadas 
pelo farmacêutico; 5) apresentação à Direção técnica e Comissão de Farmácia e Terapêutica; 6) apresentação para a equipe de 
enfermagem, com discussão para adequações ao processo de trabalho; 7) treinamento da equipe de enfermagem e de farmácia; 
8) início do serviço. Durante o processo foram evidenciados alguns facilitadores como: o apoio da direção do hospital; iniciativa 
e comprometimento pela equipe de farmácia e enfermagem e, priorização pela instituição da questão da segurança do paciente. 
Porém, foram enfrentadas algumas barreiras e limitadores para desenvolvimento das atividades como: a falta de recursos humanos 
necessários para o acompanhamento diário e realização da conciliação durante as transições e alta do paciente; falta de tempo pelo 
acúmulo de atividades já realizadas pelos farmacêuticos e falta de comunicação entre os setores, quando os pacientes são transferidos. 
Entretanto, observam-se resultados positivos com a implantação, com 100% dos pacientes conciliados no hospital em até 24 horas 
após o internamento, encontradas discrepâncias (dose, frequência e medicamento não prescrito) em 84% das prescrições analisadas 
e aceitabilidade das intervenções farmacêuticas pelo corpo clínico de 100% dos medicamentos conciliados. Conclusão: Através das 
etapas seguidas durante implantação, conclui-se que a conciliação medicamentosa é uma ferramenta muito importante dentro da 
instituição, que está contribuindo na identificação de possíveis erros relacionados a medicamentos, principalmente em relação à 
divergência de dose, mas também esclarecendo as dúvidas da equipe de farmácia e enfermagem durante as etapas de dispensação 
e administração. No entanto, durante o processo de implantação do serviço percebeu-se resistência de alguns profissionais de 
enfermagem, dificuldades na aceitação e envolvimento da nova rotina e, que é necessário transpor esses desafios para avançar na 
implementação nos demais setores do hospital.

0029 Uso do Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (Notivisa) na Farmacovigilância
Autores: Gisele Joslin de Almeida Ferreira Mendes - Hospital e Maternidade Nossa Senhora Aparecida / PR 

Ingrit Stupp Tonett - Faculdade Pequeno Príncipe / PR 
Marly Andréa Gonçalves Ribas - Secretaria Estadual de Saúde de Santa Catarina - Vigilância Sanitária / SC 
Leandro Rozin - Faculdade Pequeno Príncipe / PR

Palavras-chave: Farmacovigilância; Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Introdução: a farmacovigilância visa melhorar a seleção e o uso racional de medicamentos, tendo como principal ferramenta 

a notificação ao uso de medicamentos ou insumos, desde que suspeita de reações adversas, desvio de qualidade, perda de eficácia, 
abuso, intoxicação, uso indevido ou mesmo erros de administração. Objetivo: identificar como vem ocorrendo a farmacovigilância 
através do Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária. Método: revisão integrativa da literatura através de publicações 
com as palavras-chave: farmacovigilância e Agencia Nacional de Vigilância Sanitária, realizada na base eletrônica de dados Biblioteca 
Virtual em Saúde. Selecionados 06 artigos e 03 dissertações, sendo 07 em português e 02 em inglês. Resultados: o serviço de 
farmacovigilância no Brasil vem implementando medidas para coleta dados de suspeitas de reações adversas e queixas técnicas de 
produtos de saúde em uso no Brasil. Através de investigações em farmacoepidemiologia de campo, tem-se aperfeiçoado as ações de 
farmacovigilância visando a melhoria da segurança de pacientes no país. Essas ações devem iniciar durante o desenvolvimento do 
medicamento pela indústria, a fim de melhorar e garantir a qualidade dos produtos e na interface entre a Farmacovigilância e a Saúde 
do Trabalhador, visando minimizar os riscos envolvidos aos trabalhadores. A implantação de sistema de rastreabilidade pela gestão de 
qualidade em laboratórios farmacêuticos oficiais, é uma importante ferramenta de Tecnologia da Informação para aumentar, através 
da automação, a segurança na utilização dos insumos farmacêuticos ao longo da cadeia produtiva de medicamentos. Gerentes de 
risco em hospitais, vem realizando educação continuada e implementação de programas de segurança (identificação dos pacientes, 
assistência limpa é assistência segura, controle de infecção da corrente sanguínea associada ao cateter e cirurgia segura). A maior 
parte deles informam utilizar a análise de causa raiz e análise do modo e efeito da falha como ferramentas de monitoramento 
de eventos adversos. As notificações voluntárias de suspeitas de reações adversas, erros de medicações e desvios de qualidade, 
revelaram que a maioria dos profissionais possuem conhecimento de farmacovigilância e em atitudes, entretanto, a prática ainda é 
limitada. Em Hospital Filantrópico, observou-se que 90% dos pacientes estavam sob polifarmácia, as possíveis RAM eram relacionadas 
ao trato gastrintestinal e as interações mais frequentes com os medicamentos de ação cardiovascular. Dentre os profissionais de saúde 
notificadores, prevalecem os farmacêuticos, médicos e enfermeiros respectivamente. Um terço das notificações de eventos adversos 
refere-se a plantas medicinais ou derivados sem registro na Anvisa. A criação do Notivisa, dificultou a notificação por usuários desses 
produtos, que comumente são a primeira opção de tratamento, e geralmente feito sem acompanhamento de profissional de saúde. 
Conclusão: os resultados demonstraram a necessidade de fortalecimento do sistema de farmacovigilância no intuito de promover o 
seu uso racional. O farmacêutico, deve se manter em contato direto com os usuários, e proceder a notificação de suspeitas de reações 
adversas, desvios da qualidade dos medicamentos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.
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0030 Adequação de Dose Terapêutica Por Farmacêuticos Clínicos: Garantia de Segurança ao Paciente
Autores: Christina Vancini Tinti - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 

Gabriela Reis Fernanders - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Áquila Serbate Borges Portela - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Sandro Aurélio Silva Brasileiro - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Cálculos de Dosagem de Medicamentos; Unidades de Terapia Intensiva.
Introdução: as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) atualmente contam com equipe multiprofissional, de diversas áreas de 

formação, com conhecimentos e habilidades específicas, atuando juntos a fim de assegurar a integralidade do cuidado ao paciente.O 
lugar do farmacêutico clínico junto à equipe multiprofissional na UTI, tem se consolidado nos últimos anos, para isso esse profissional 
teve que romper à barreira física da farmácia e mostrar a necessidade e valor de sua atuação. Neste sentido, o farmacêutico clínico 
atua prevenindo erros de medicação, através de intervenções racionais junto à equipe médica, com o intuito de obter resultados 
clínicos favoráveis, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes e garantir o uso racional dos medicamentos. Na adequação de 
dose para o paciente, de acordo com peso, idade, função renal e hepática, o farmacêutico clínico busca minimizar os efeitos deletérios 
ao paciente e maximizar a segurança da farmacoterapia.

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo analisar as intervenções realizadas por farmacêuticos residentes em ajuste 
de dose de medicamentos, após revisão das prescrições médicas em UTI clínica, pós-operatória e cardiológica em um hospital de 
porte especial de Belo Horizonte – Minas Gerais. Método: Realizou-se um estudo quantitativo, descritivo e observacional nas UTIs 
clínica, pós-operatória geral e cardiológica de um hospital de porte especial de Belo Horizonte, no período de março a maio de 2015, 
para avaliar o número de intervenções farmacêuticas em ajuste de dose de medicamentos. 

Resultados: O número total de prescrições analisadas no período foi de 4600, com total de 4350 intervenções realizadas. 
Dessas intervenções 829 (19,06%) foram em ajuste de dose de medicamentos, sendo 181 intervenções com aumento de dose e 648 
com redução de dose. Dentre os antimicrobianos, 45,83% das intervenções resultaram em redução de dose e 15,47% de aumento de 
dose, sendo que a teicoplamina foi a que mais necessitou de ajuste de dose (22,15%), seguida pela polimixina e (21,85%), meropenem 
(12,31%) e piperacilina/tazobactam (12,00%). Já entre os demais medicamentos a enoxaparina foi a que mais precisou de ajuste de 
dose 29,96%, sendo que dessas intervenções 62,25% resultou em redução de dose. Outros medicamentos que também se destacaram 
foi a ranitidina com 16,87% e o omeprazol com 5,56%. 

Conclusão: a necessidade de ajuste de dose na UTI é frequente, e está associada na maioria dos casos, com a complexidade 
do quadro clínico do paciente, que frequente apresenta disfunção renal. Nesse contexto o farmacêutico clínico é o profissional 
capacitado para atuar junto a equipe multiprofissional recomendando, quando necessário, a adequação de dose da farmacoterapia, 
essas intervenções racionais são capazes de garantir maior qualidade e segurança à terapêutica do paciente.

0031 Orientação sobre Diluição e Tempo de Infusão de Medicamentos Como Ferramenta à Segurança do Paciente
Autores: Gabriela Reis Fernandes - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 

Christina Vancini Tinti - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Áquila Serbate Borges Portela - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Sandro Aurélio Silva Brasileiro - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG

Palavras-chave: segurança do paciente, prescrições de medicamentos, serviços de saúde.
Introdução: a segurança do paciente é definida por redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado 

ao cuidado de saúde. A busca por uma assistência de qualidade nos serviços hospitalares tem sido crescente entre os profissionais de 
saúde, sobretudo no que se refere à assistência ao paciente. O sistema de medicação é um dos pontos que merece destaque, visto 
que abrange vários processos interligados e interdependentes envolvendo planejamento e implementação de ações pela equipe de 
saúde. Medidas preventivas a fim de detectar e prevenir erros de medicação vem sendo implantadas. Os problemas relacionados 
a medicamentos são associados ao aumento de tempo de internação, mortalidade e morbidade e podem ser evitados através de 
análise detalhada das prescrições médicas e de intervenções clínicas farmacêuticas. Informações incompletas nas prescrições podem 
levar a execuções de procedimentos de forma incorreta, baseados em interpretações próprias e na prática diária de cada profissional. 
A ausência do tipo e volume do diluente, por exemplo, pode contribuir para um erro nas preparações parenterais, com consequente 
dificuldade na dissolução, inativação e possível precipitação do medicamento. O controle da velocidade de infusão de medicações 
injetáveis requer uma avaliação cautelosa, já que cada fármaco necessita de cuidados específicos e os possíveis efeitos ao paciente 
durante e após a administração devem ser observados. 

Objetivos: Quantificar as intervenções clínicas farmacêuticas relacionadas à orientação ou correção de diluição e tempo de 
infusão, além de descrever os principais medicamentos submetidos às intervenções. Método: O estudo em questão é observacional, 
quantitativo e descritivo. Os dados utilizados referem-se ao intervalo de 1 de março a 31 de maio de 2015. Foram analisadas prescrições 
médicas das Unidades de Terapia Intensiva adulto cardiológica, clínica e pós operatória, de um hospital de porte especial de Belo 
Horizonte – Minas Gerais. As intervenções feitas por um farmacêutico clínico relacionadas à orientação ou correção de diluição e/ou 
tempo de infusão foram possíveis após a análise diária das prescrições médicas. 

Resultados: no período selecionado foram analisadas 4600 prescrições médicas que possibilitaram 4350 intervenções 
farmacêuticas. Desse total, 449 (10,32%) foram orientações ou correções dos tempos de infusão de medicações injetáveis, enquanto 
288 (6,62%) foram orientações ou correções de diluição dos medicamentos. Relacionado à velocidade de infusão, 404 intervenções 
(89,98%) foram em antimicrobianos, sendo polimixina e (10,91%), Teicoplanina (10,02%) e Metronidazol (9,80%) os mais frequentes. 
Nas intervenções em diluição, os antimicrobianos apareceram 179 vezes (62,15%), sendo a Polimixina e (10,42%), Teicoplanina 
(10,07%) e Meropenem (6,25) os principais. 

Conclusões: a diluição e a velocidade de infusão adequadas estão relacionadas a maior estabilidade, efetividade e menor 
ocorrência de efeitos adversos. A terapia medicamentosa deve estar livre de fatores que possam levar a falta de compreensão da 
equipe de saúde. Assim, a revisão das prescrições médicas por farmacêuticos clínicos auxilia no desenvolvimento e aumenta a 
segurança do paciente.
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0032 Intervenções Farmacêuticas em Unidades de Terapia Intensiva Como Estratégia de Segurança ao Paciente
Autores: Christina Vancini Tinti - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - MG 

Gabriela Reis Fernandes - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - MG 
Áquila Serbate Borges Portela - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte - MG 
Sandro Aurélio Silva Brasileiro - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar; Segurança do Paciente; Unidades de Terapia Intensiva.
Introdução: as instituições de saúde atualmente têm se preocupado cada vez mais com ações preventivas para melhorar 

a segurança e a qualidade do atendimento oferecido ao paciente, em consonância com o estabelecido na RDC n° 36, de 25 de 
junho de 2013. Entre as etapas que requerem estratégias para garantia de segurança temos a prescrição, uso e administração de 
medicamentos. Na análise de prescrição o farmacêutico pode verificar a adequação de dose, via de administração, diluição, tempo de 
infusão, além de avaliar a existência de interações medicamentosas. A partir disso, esse profissional pode sugerir intervenções clínica 
à equipe médica e dessa maneira contribuir para segurança do paciente e o uso racional de medicamentos. Nesse sentido, a atuação 
do farmacêutico clínico pode resultar em redução na taxa de mortalidade, tempo de internação e custos com medicamentos.

Objetivos: O presente estudo teve como objetivo analisar as intervenções realizadas por farmacêuticos residentes após 
revisão das prescrições médicas em Unidades de Terapia Intensiva (UTI) Clínica, Pós-operatória e cardiológica em um hospital de 
porte especial de Belo Horizonte. 

Método: Trata-se de um estudo quantitativo, descritivo, observacional e prospectivo, no qual 4600 prescrições das UTI Clínica, 
Pós- operatória e cardiológica de um hospital de porte especial de Belo Horizonte no período de março a maio de 2015, foram 
analisadas diariamente por farmacêuticos com avaliação de: dose, intervalo de administração, adequação de tempo de infusão e 
diluição, forma farmacêutica, presença de medicamentos desnecessários, necessidade de medicamento adicional, alternativas 
terapêuticas mais adequadas, presença de interações medicamentosas relevantes. Após essa análise as intervenções farmacêuticas 
foram classificadas em 20 categorias diferentes, e os dados analisados partir de cálculo de porcentagem. 

Resultados: O total de prescrições médicas analisadas no período foi de 4600, sendo realizadas 4350 intervenções farmacêutica, 
com média de 1450 por mês. As intervenções foram classificadas em 20 categorias, entre essas as de maior frequência foram, a 
adequação de dose (20,51%), a sugestão de retirada de medicamento da prescrição (20,03%), a sugestão de inclusão de medicamento 
à prescrição (17,82%), orientação ou correção de tempo de infusão (10,32%), sugestão de mudança de forma ou fórmula farmacêutica 
(9,49%). A aceitação das intervenções pela equipe médica foi de 99,47%. 

Conclusão: a UTI é um setor crítico, com paciente gravemente enfermos em uso de diversos medicamentos, nesse cenário 
o farmacêutico clínico atuando junto a equipe multiprofissional é capaz de minimizar riscos ao paciente, através de intervenções 
racionais, prevenindo erros de medicação e garantindo maior segurança e qualidade no cuidado do paciente.

0033 Avaliação da Tromboprofilaxia Venosa em Unidade de Terapia Intensiva e Elaboração de Protocolo Clínico
Autores: Gabriela Reis Fernandes - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 

Christina Vancini Tinti - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Áquila Serbate Borges Portela - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Sandro Aurélio Silva Brasileiro - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG

Palavras-chave: tromboembolismo venoso, segurança do paciente, unidade de terapia intensiva.
Introdução: O tromboembolismo venoso (TEV) é uma condição clínica que abrange tanto a trombose venosa profunda 

quanto o tromboembolismo pulmonar, sendo a última uma complicação aguda e potencialmente fatal. Estima-se que de 5 a 10% 
de todas as mortes entre os pacientes hospitalizados sejam em decorrência do TEV, que também está associado a uma morbidade 
significante. Fortes evidências de numerosos estudos de alta qualidade sustentam a tromboprofilaxia em populações específicas, 
embora não deva ser usada universalmente. Algumas patologias ou condições mostraram-se relacionadas ao desenvolvimento de 
eventos tromboembólicos, sendo consideradas fatores de risco tanto para pacientes cirúrgicos quanto para clínicos. A profilaxia eficaz 
para eventos tromboembólicos pode ser garantida através da administração de heparina não fracionada, heparina de baixo peso 
molecular ou fondaparinux. e, embora necessária a tromboprofilaxia em populações cirúrgicas, mais da metade dos indivíduos que 
apresentam TEV sintomático são pacientes clínicos, com destaque aos doentes críticos. 

Objetivo: Obter o perfil de utilização de anticoagulantes para tromboprofilaxia em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
clínica adulto de um hospital de porte especial antes da elaboração/ implementação de protocolo clínico para a profilaxia de TEV, 
conhecer os motivos para a ausência de profilaxia de TEV nas prescrições analisadas e elaborar protocolo clínico. 

Métodos: Trata-se de estudo observacional, transversal, com análise prospectiva. A pesquisa será desenvolvida em uma UTI 
clínica adulto de um hospital de porte especial em Belo Horizonte – Minas Gerais, com avaliação das prescrições médicas diárias 
relativas a 20 leitos. As análises serão feitas em prescrições obtidas na farmácia satélite responsável pela dispensação de materiais 
e medicamentos no período de 1 de agosto a 31 de outubro de 2015. As avaliações terão o objetivo de identificar a presença dos 
seguintes anticoagulantes, listados na padronização de medicamentos da instituição, utilizados na profilaxia de TEV: seringa de 
enoxaparina 40 MG ou 20 MG com administração subcutânea uma vez ao dia; heparina ampola com 5000 UI em 0,25ml administrada 
duas ou três vezes ao dia de forma subcutânea e seringa de fondaparinux 2,5 MG, também de administração subcutânea diária. 
Durante a corrida de leito multiprofissional diária, na ausência de profilaxia, será averiguado o motivo da não prescrição dessas 
medicações. Considerando que a unidade é composta por 20 leitos, serão analisadas, aproximadamente, 1800 prescrições médicas. 
Os resultados serão analisados estatisticamente, por meio de cálculo de proporção, medidas de tendência central e de variabilidade, 
com o uso do programa SPSS® para demonstração dos resultados e obtenção de gráficos. 

Resultados: Acredita-se que o perfil de utilização dos anticoagulantes mais utilizados na profilaxia de TEV na instituição não 
é bem estabelecido e que não existe uma padronização de prescrição entre os médicos. Tem-se a necessidade de elaboração de um 
protocolo clínico que padronize a tromboprofilaxia e garanta uma prescrição adequada com benefícios à segurança do paciente. 

Conclusões: É relevante a avaliação do uso da profilaxia de TEV além da elaboração/ implementação de um protocolo clínico 
que padronize a tromboprofilaxia e garanta uma prescrição mais segura e eficaz.
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0035 Atuação do Farmacêutico Clínico: Redução de Custos e Aumento de Segurança ao Paciente
Autores: Gabriela Reis Fernandes - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 

Christina Vancini Tinti - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Áquila Serbate Borges Portela - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG 
Sandro Aurélio Silva Brasileiro - Hospital Santa Casa de Belo Horizonte / MG

Palavras-chave: segurança do paciente, redução de custos, prescrições de medicamentos.
Introdução: Entende-se por uso racional de medicamentos a disponibilização ao paciente da medicação adequada ao quadro 

clínico, pelo intervalo de tempo necessário, na dose correta com o menor custo para o indivíduo e/ou comunidade. De acordo 
com estimativas da Organização Mundial de Saúde, mais da metade dos medicamentos são prescritos, administrados e vendidos de 
maneira inapropriada. A análise detalhada de prescrições médicas por farmacêuticos tem sido proposta como mais uma forma de 
minimizar erros, contribuir para a segurança do paciente e racionalidade da farmacoterapia, já que permite a identificação, resolução 
e prevenção de problemas relacionados aos medicamentos. Os ganhos com a validação farmacêutica incluem redução da taxa de 
mortalidade, do tempo de internação e dos custos. 

Objetivos: Quantificar as intervenções clínicas farmacêuticas que resultaram em redução de custo à instituição e ao mesmo 
tempo garantiram maior segurança aos pacientes e analisar o impacto farmacoeconômico gerado por tais intervenções. 

Método: Trata-se de estudo observacional, quantitativo e descritivo. Foram analisadas prescrições médicas das Unidades de 
Terapia Intensiva adulto cardiológica, clínica e pós operatória, de um hospital de porte especial de Belo Horizonte –Minas Gerais no 
período de 1 de março a 31 de maio de 2015. Os dados relacionados às intervenções realizadas e à redução de custo obtida foram 
coletados a partir da análise diária das prescrições médicas pelo farmacêutico clínico. Essas intervenções foram submetidas a uma 
análise de custo, em que se comparou o valor inicial do tratamento (sem a intervenção) e o final (com intervenção), obtendo-se, 
assim, a economia gerada. 

Resultados: Foram avaliadas 4600 prescrições médicas que resultaram em 4350 intervenções farmacêuticas. Deste total 
1990 (45,75%) geraram redução de custos à instituição. Classificadas como intervenções com impacto farmacoeconômico tem-se 
a mudança de forma farmacêutica (10,70%), mudança de fórmula farmacêutica (10,00%), redução de dose da medicação (35,58%) 
e sugestão de retirada de medicamento da prescrição do paciente (43,72%). No intervalo selecionado, a partir das intervenções 
descritas, houve uma redução de R$ 156.307,13 nos gastos com medicamentos. 

Conclusões: a atuação do farmacêutico clínico junto à equipe multiprofissional promoveu adequações nas prescrições em prol 
de maior segurança ao paciente e qualidade na farmacoterapia, garantindo um uso racional dos recursos e significativa redução no 
custo da terapia medicamentosa.

0036 Avaliação da terapêutica para administração de medicamentos por via enteral em cuidados paliativos
Autores: Daniele de Jesus de Souza - Clinica Acallanto / SP 

Cristiane Pavanello Rodrigues Silva - Pavanello Saude / SP
Palavras-chave: Avaliação de medicamentos, administração e dosagem. Farmacocinética.

Introdução: a eficácia terapêutica na administração por via enteral é uma preocupação, pois os medicamentos são macerados 
ou diluídos para serem administrados, porém existem formas farmacêuticas que não devem ser partidas ou trituradas devido a sua 
farmacocinética e seus mecanismos de ação. Sendo assim, a administração de medicamentos via enteral constitui um desafio aos 
profissionais da saúde. Diante de tal problemática, foram avaliadas as prescrições dos 36 residentes (21 Adultos e 15 crianças) de um 
Clinica de Cuidados Paliativos, de média e alta complexidade, com diagnósticos relacionados à sequelas neurológicas, síndromes e 
problemas degenerativos, sendo que, dos residentes avaliados, 98% apresentavam dispositivos como sonda enteral ou gastrostomia. 

Objetivo: Avaliar e adequar a terapêutica prescrita para administração segura e eficaz dos medicamentos por via enteral.
Metodologia: a avaliação foi realizada com base na padronização de medicamentos da farmácia e prescrições dos residentes 

internados na Clinica de Cuidados Paliativos de pequeno porte, localizada na cidade de São Paulo, no período de Fevereiro á Maio de 
2015. Os medicamentos da lista de padronização que apresentavam forma farmacêutica solida (comprimidos, drágeas e cápsulas), 
foram elencados. Pautadas nesta lista, foram realizadas pesquisas bibliográficas, com base na literatura e informações dos fabricantes 
visando disponibilizar um manual de orientação para administração dos mesmos. 

Resultados: Foram avaliados 86 medicamentos que apresentavam forma farmacêutica sólida (comprimidos, cápsulas e 
drágeas). Após revisão bibliográfica, foi identificado que 77% (66 itens) dos medicamentos poderiam ser partidos ou triturados e 23% 
(20 itens) não possuíam recomendação para tal prática. Os medicamentos que não poderiam ser triturados foram avaliados, visando 
encontrar outra opção terapêutica ou forma farmacêutica líquida. Dos 20 itens que não poderiam ser triturados ou partidos, 06 
poderiam ser manipulados em farmácia em forma de solução e para os 03 que não poderiam ser manipulados, sugeriu-se a alteração 
da terapêutica. A partir deste estudo foi elaborado um manual de administração de medicamentos por via enteral, para orientar a 
equipe médica e de enfermagem quanto ao uso seguro e racional das medicações. 

Conclusão: a avaliação da forma de administração de medicamentos por via enteral é de suma importância para uma terapêutica 
segura e eficaz. Promove também a integração da equipe multidisciplinar, médicos, farmacêuticos, enfermagem e administração, à 
medida que, reduz custos, possibilita a padronização dos cuidados e dos medicamentos, também necessária em residentes de longa 
permanência.
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0037 Intervenções Farmacêuticas Realizadas em Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Filantrópico de Teresina-
PI

Autores: Dayana Maria Pessoa de Sousa - Hospital São Marcos / PI 
Bruno Felipe Alves da Silva - Hospital São Marcos / PI 
Paulo César Santos Abreu - Hospital São Marcos / PI 
Karícia Lima de Freitas Bonfim - Universidade Federal do Piauí / PI 
Rossicléia Dias Carvalho - Hospital São Marcos / PI 
Elisângela de Sousa Veras - Hospital São Marcos / PI 
Talyta Dolores do Bonfim César - Hospital São Marcos / PI 
Paulo Monteiro Araujo - Universidade Federal do Piauí / PI 

Palavras-chave: Farmácia Clínica; Uso de Medicamentos; Unidade de Terapia Intensiva.
Introdução: Durante muito tempo, o farmacêutico brasileiro tem ficado restrito à gestão das farmácias hospitalares, porém 

cada dia mais fica evidente a necessidade da atuação desse profissional nas atividades clínicas, a fim de garantir o uso seguro e 
racional dos medicamentos. As atividades desenvolvidas por farmacêuticos clínicos desempenham papel fundamental na promoção 
do uso racional de medicamentos, garantindo ao paciente uma farmacoterapia adequada, com resultados terapêuticos definidos, e 
minimizando consequentemente os riscos de resultados desfavoráveis da terapia medicamentosa, além de diminuir custos. A atuação 
do farmacêutico clínico em Unidade de Terapia Intensiva já é internacionalmente considerada eficaz e significativa na redução dos 
erros relacionados a medicamentos, representando maior segurança nos serviços de saúde. Objetivo: Este trabalho teve como 
objetivo avaliar a atuação do farmacêutico clínico em uma Unidade de Terapia Intensiva por meio da quantificação e classificação das 
intervenções farmacêuticas realizadas, além de traçar o perfil dos pacientes acompanhados quanto a idade, sexo e comorbidades. 
Metodologia: O presente estudo é retrospectivo, descritivo e exploratório, com recorte temporal de junho a agosto de 2014. Foi 
realizado em duas Unidades de Terapia Intensiva (abrangendo 22 leitos) de um hospital geral de Teresina-PI, referência em oncologia 
na região norte-nordeste. Através das fichas de acompanhamento farmacoterapêutico, foram identificados o número de pacientes 
acompanhados pelo serviço de Farmácia Clínica, sexo e idade, prevalência de comorbidades, número de intervenções farmacêuticas 
realizadas e classificação das mesmas quanto ao tipo e aceitabilidade. Resultados: de junho a agosto, foram acompanhados 176 
pacientes pelo farmacêutico clínico, resultando em 203 intervenções, com uma média de 1,2 intervenção por paciente. Uma média 
de 83,24% de intervenções realizadas foram aceitas. Os pacientes acompanhados pelo farmacêutico clínico, durante o período 
analisado, foram predominantemente do sexo feminino (58,85%). e a idade média dos pacientes de ambos os sexos correspondeu a 
64,2 anos (± 19,9). As comorbidades mais prevalentes foram Hipertensão Arterial Sistêmica (21,88%) e Diabetes Melitus (11,46%). Os 
tipos de intervenções farmacêuticas realizadas em maior quantidade no período foram as correspondentes às seguintes categorias: 
Suspensão de medicamento (35,71%), Dose (19,38%) e Diluição e/ou taxa de infusão (12,75%). Conclusão: Após a análise dos dados 
foi possível determinar o perfil dos pacientes acompanhados e das intervenções farmacêuticas realizadas no período em estudo. A 
alta taxa de aceitabilidade das intervenções por parte da equipe multidisciplinar indica o valor clínico do aconselhamento prestado e 
o perfil das intervenções realizadas demonstra racionalização do uso dos medicamentos e redução de riscos e custos com a terapia 
medicamentosa através da atuação do farmacêutico.

0040 Implantação de Protocolos de Segurança e assistência Farmacêutica em um Serviço de Atenção Domiciliar
Autores: Paula Heberle - Unimed Blumenau / SC 

Ivana Dornelles Ohlweiler - Unimed Blumenau / SC 
Fernanda Fumagalli - Unimed Blumenau / SC

Palavras-chave: atendimento domiciliar – assistência farmacêutica
Introdução: O atendimento do paciente em seu domicílio como extensão do seu tratamento farmacoterapêutico tem 

apresentado um desenvolvimento expressivo uma vez que diminui o tempo de internação hospitalar. Neste serviço o farmacêutico 
tem papel fundamental para estabelecer protocolos de segurança no uso dos medicamentos em todas as etapas da cadeia terapêutica 
bem como utilizar as ferramentas de assistência farmacêutica para acompanhamento do paciente e interação com a equipe 
multidisciplinar. Objetivos: Estabelecer rotinas e protocolos de segurança para o Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) em relação 
a prescrição, distribuição e administração de medicamentos com base na RDC 36 de 25 de julho de 2013 e a legislação vigente para o 
serviço, RDC/ANVISA nº 11 de 26 de janeiro de 2006, Resolução CFF nº386 de 12 de novembro de 2002. Método: O atendimento do 
paciente é realizado no domicilio e a equipe multidisciplinar utiliza sistema informatizado para registro das informações e evoluções 
diárias, a prescrição é impressa automaticamente na Farmácia. A dispensação é individualizada e por horário de visita, todos os itens 
da prescrição são separados e baixados no código de barras, na farmácia são feitas duas conferências por pessoas diferentes e no 
momento da entrega é realizada a terceira conferência pela equipe do SAD. O transporte dos medicamentos é feito em caixa térmica 
contendo gelox, termômetro digital e formulário de controle de temperatura, a temperatura é registrada na retirada na farmácia e ao 
chegar no domicílio, caso haja alguma temperatura fora do limite estabelecido o Farmacêutico é comunicado para orientar a conduta 
a ser tomada. A prescrição de antimicrobianos e dos curativos biológicos é semanalmente ou sempre que necessário reavaliada 
após discussão com a equipe multidisciplinar, há monitoramento na Farmácia destas prescrições. Na equipe de Farmacêuticos do 
Serviço de Farmácia há um farmacêutico inserido na equipe multidisciplinar do SAD como suporte técnico. Resultados: a dispensação 
individualizada e por horário permitiu um maior controle e segurança, é realizado o monitoramento através de indicador de quase 
falha na dispensação o que permite estabelecer ações de melhoria contínua. No transporte de medicamentos com a implantação das 
caixas térmicas e controle de temperatura a integridade e qualidade do medicamento é preservada durante o trajeto até o domicílio. 
A revisão da prescrição de medicamentos e o suporte técnico do Farmacêutico garantem uma farmacoterapia adequada e com menor 
custo, neste sentido o Farmacêutico interage nas questões relacionadas ao uso, reconstituição, diluição, medicamentos por sonda, 
vias de acesso e/ou outras dúvidas da equipe multidisciplinar do SAD. Conclusão: com a implantação de protocolos de segurança e 
assistência farmacêutica no SAD observou-se a melhoria nas práticas adotadas em todas as etapas da cadeia terapêutica e segurança 
do paciente bem como redução de custos assistenciais.
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0041 Assistência Farmacêutica na Dispensação de Medicamentos Antineoplásicos Via Oral em Consultório Farmacêutico
Autores: Paula Heberle - Unimed Blumenau / SC 

Caroline Quevedo de Godoi - Unimed Blumenau / SC 
Sergio Mauricio Menoncin - Unimed Blumenau / SC

Palavras-chave: medicamento antineoplásico – tratamento câncer – consultório farmacêutico
Introdução: nos últimos anos, o uso de medicamentos via oral para tratamento do câncer tem avançado significativamente. O 

sucesso da terapia oral depende em grande parte da adesão do paciente ao tratamento, desta forma a dispensação destes medicamentos 
com uma assistência farmacêutica efetiva e criação de protocolos com orientações são peças fundamentais para garantir a segurança 
do paciente em tratamento. Objetivo: Oferecer o serviço de assistência Farmacêutica na dispensação dos medicamentos via oral para 
tratamento do câncer e medicamentos para controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamento antineoplásico em 
paralelo ao cumprimento das legislações vigentes para operadoras de planos de saúde (RN338/13 e RN 349/14) que determinam 
a cobertura de 37 princípios ativos de medicamentos para tratamento do câncer. Metodologia: Implantação de um consultório 
farmacêutico destinado exclusivamente ao atendimento dos pacientes que devem receber através da operadora de planos de saúde 
medicamentos via oral para tratamento do câncer e medicamentos adjuvantes necessários. Atendimento realizado por agendamento 
prévio e profissional Farmacêutico com dedicação exclusiva, desenvolvimento de protocolos de orientações sobre a administração, 
manuseio e descarte dos medicamentos, padronização juntos aos prescritores de marcas e apresentações, formulários internos de 
controles de entrega e adesão ao tratamento, sacolas personalizadas para entrega dos medicamentos, cartão personalizado para 
marcação do retorno, mensagem para o celular do paciente um dia antes da consulta confirmando a mesma. Resultados: O serviço 
do consultório Farmacêutico iniciou em Janeiro/2014 com aumento exponencial do número de pessoas atendidas. Em 2014, a média 
mensal de pessoas atendidas foi de 85/mês e em 2015 até mês de junho a média/mês é de 151 pessoas. Do total de pacientes 
cadastrados 84% dos pacientes fazem tratamento com hormonioterapia e 16% tratamento com antineoplásico oral. Em maio de 
2015, das 149 pessoas atendidas, 21 não aderiram ao tratamento buscando o medicamento com atraso. Outras intercorrências 
foram: tratamento suspenso, óbito e paciente internado. Em Junho/2015 houve um redimensionamento dos horários da agenda 
com objetivo de melhorar o atendimento e facilitar a organização das atividades do Farmacêutico. Conclusão: a dispensação dos 
medicamentos via oral para tratamento do câncer realizado por um Farmacêutico e com a utilização de ferramentas da assistência 
Farmacêutica aumenta a segurança do paciente e permite um controle mais efetivo do seu tratamento bem como dos custos gerados 
com a terapia pela operadora de plano de saúde.

0042 Avaliação Farmacoeconômica da Unitarização de Doses de Medicamentos em um Hospital
Autores: Joyce Jamylle Dias Borges - Facid Devry / PI 

Davi Portela Bessa - Facid Devry / PI 
Thuany Cristiny Batista Feitosa - Facid Devry / PI 
Thercyo Ariell Costa Pereira - Facid Devry / PI 
Larissa Cristina Teixeira Furtado Leite - UFPI / PI 
Fernanda Arias de Almeida - Hospital Santa Maria / PI 
Thiago José Araújo Corrêa Lopes - Hospital Prontomed / PI 
Mayara Ladeira Coêlho - Facid Devry / PI 

Palavras-chave: Fracionamento. Sistemas de Medicação no Hospital. Farmacoeconomia.
Introdução: O serviço de Unitarização de Dose de Medicamento é uma atividade realizada exclusivamente em farmácia 

privativa de unidade hospitalar ou de qualquer outra equivalente de assistência médica com a finalidade de ajustar às necessidades 
terapêuticas do paciente e racionalizar o uso dos medicamentos. O setor hospitalar enfrenta uma problemática relacionada ao 
fracionamento de doses, pois o mercado farmacêutico não oferta muitas dosagens específicas e necessárias aos usuários. Dessa 
forma, o fracionamento constitui importante atividade dentro da farmácia hospitalar, com a finalidade de otimizar a distribuição 
de medicamentos por dose unitária, preservar a qualidade do medicamento até o momento da sua administração e aumentar 
a segurança do paciente. Objetivo: Avaliar o serviço hospitalar de unitarização de doses de medicamentos líquidos por meio de 
indicadores farmacoeconômicos. Metodologia: O estudo foi realizado em um Hospital Privado de Teresina-PI, o qual dispõe de 170 
leitos. Utilizou-se método analítico retrospectivo, de corte transversal e abordagem quali-quantitativa, dividindo-se em dois períodos. 
O primeiro, antes da implantação do serviço de unitarização de doses (SUD) (janeiro a julho de 2014), e o segundo, pós implantação 
(agosto de 2014 a fevereiro de 2015). Para avaliação farmacoeconômica foram selecionados Medicamentos Líquidos Não-Estéreis 
de Pequeno Volume (MLNEPV) de maior consumo e fracionados no Hospital a partir de agosto de 2014: Cloreto de Potássio Xpe (Fr 
60mg/ml-100ML), Fendizoato de Cloperastina Xpe (Fr 2mg/ml-120ML) e Hidróxido de Alumínio+Hidróxido de Magnésio+Simeticona 
(Fr 830mg/6ml-240ML). Para avaliação dos custos diários da unitarização de doses dos MLNEPV selecionados foram incluídos 
custos diretos e excluídos custos indiretos. Os dados referentes à avaliação econômica diária por paciente de cada um dos MLNEPV 
selecionados para o estudo foram expressos em porcentagem relativa, resultado da comparação entre os custos sem fracionar e os 
custos após o fracionamento de doses. Resultados: Os três medicamentos avaliados apresentaram redução de custos de consumo 
após implantação do SUD. Para o Cloreto de Potássio a economia representou 12% (R$896,38), o custo paciente-dia passou de 
R$7,73 no primeiro período estudado para R$6,83, no segundo período. Para o Fendizoato de Cloperastina foi representado uma 
economia de 35,9% (R$1,274), onde o custo paciente-dia era de R$3,69 no primeiro período e passou para R$2,37, no segundo 
período. e para o Hidróxido de Alumínio+Hidróxido de Magnésio+Simeticona a economia representou 70,4% (R$2,835), o custo 
paciente-dia passou de R$4,18 no primeiro período estabelecido para R$1,24, no segundo período. Conclusão: no estudo, todos os 
fracionamentos demonstraram-se viáveis, gerando minimização de custos em relação ao custo sem fracionar. O procedimento de 
unitarização de doses demonstrou representar uma intervenção que resulta em eficiência na gestão dos custos e que traz benefícios 
clínicos, proporcionado ao usuário do serviço a garantia de uma terapia segura e eficaz.
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0043 Avaliação da Prescrição de Antibióticos de Uso Sistêmico em Hospital Público de Médio Porte no Sul do Estado do 
Espírito Santo, Brasil

Autores: Jefferson Pessoa Hemerly - Universidade Federal do Espírito Santo, Cca-UFES / ES 
Bruna Vinco Santolin - Universidade Federal do Espírito Santo, Cca-UFES / ES

Palavras-chave: Uso Racional de Medicamentos, Antimicrobianos, Prescrição Medicamentosa.
Introdução: Os antimicrobianos estão entre os medicamentos mais utilizados atualmente, em especial, no âmbito hospitalar onde 

constituem quase um terço das prescrições. O uso inadequado e exagerado de antibióticos propicia o aumento dos níveis de resistência 
bacteriana, aumenta a morbidade dos pacientes, prolonga o tempo de internação e geram custos adicionais aos serviços de saúde; consequências 
que podem ser evitadas a partir do uso racional de antimicrobianos. Os riscos associados à terapêutica também podem ser minimizados pela 
qualidade da prescrição medicamentosa, considerada pela OMS como uma das seis etapas básicas para uma terapêutica eficaz.

Objetivos:Conhecer os padrões de prescrição de antibióticos, bem como os níveis de consumo a partir da análise de 1.492 
prescrições médicas arquivadas no período de janeiro a março de 2014 na farmácia da Casa de Caridade São José, na cidade de 
Alegre, no Estado do Espírito Santo.

Método: O presente estudo trata de uma pesquisa documental descritiva transversal, com abordagem quali-quantitativa 
realizada através de uma análise retrospectiva de cópias de prescrições médicas arquivadas nas unidades de internação da Casa 
de Caridade São José e retidas na farmácia do hospital no período de janeiro a março de 2014, tendo como foco as prescrições 
contendo antibióticos de uso sistêmico. Os dados fundamentais das prescrições foram extraídos e consolidados em matriz semi-
estruturada a partir da qual se realizou a análise estatística com o auxílio do Excel (Microsoft®, versão 2007), priorizando variáveis 
categóricas que foram expressas de modo quantitativo absoluto e/ou como proporções (frequência relativa). O estudo foi autorizado 
pela diretoria do hospital que assinou um termo de compromisso de utilização das informações coletadas. O estudo foi isento do 
termo de consentimento esclarecido visto que nenhum paciente ou médico foi contactado pessoalmente. 

Resultados:Entre os antibióticos prescritos, a monoterapia representou 81,7% das prescrições e em 18,3% ocorreu associação 
de dois antibióticos. A análise das prescrições mostrou que: 12% das prescrições apresentavam dificuldade de compreensão, 1,5% 
não tinham o nome do paciente, 12,7% não tinham a data de emissão da prescrição, 15,17% não continham a descrição da via de 
administração do antibiótico, 2,48% não tinham a especificação da dose, 17,65% não tinham o intervalo entre as doses e 35% não 
tinham especificado o tempo de tratamento. Os antibióticos foram prescritos pela denominação genérica em 85,14% dos casos. A 
assinatura do médico esteve ausente em 15,17% das prescrições, o carimbo foi usado em apenas 5 prescrições. 

Conclusões:a análise das prescrições de antibióticos na Casa de Caridade São José revelou que a qualidade das informações nas 
prescrições precisa ser melhorada a fim de promover o uso racional de medicamentos e a segurança do paciente. É necessário o desenvolvimento 
de programas de educação continuada que busquem conscientizar os prescritores e profissionais envolvidos no ciclo do medicamento dentro do 
hospital. É fundamental desenvolver práticas que estimulem a prescrição adequada, o uso racional dos antibióticos, a mudança de comportamento 
em relação aos erros e a busca contínua pela excelência dos processos de prescrição, dispensação e administração de medicamentos.

0044 Avaliação das Reações Adversas em Pacientes Portadores de Câncer de Pulmão
Autores: Roberta Maria Toscano Bernardo Correia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Tainah Azevedo Venceslau - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
George Ribeiro Pereira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Ana Géssica Viana de Araújo - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Carlos Eduardo Pires Sousa - Oncoclínica São Marcos / RN 
Daniela Gonçalves Braz de Albuquerque - Oncoclínica São Marcos / RN 
Eduardo Cavalcanti Cunha Lima - Oncoclínica São Marcos / RN 
Ney Moura Lemos Pereira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Palavras-chave: Câncer de pulmão; efeito adverso; quimioterapia
Introdução: O câncer de pulmão corresponde a 12,8% dos casos de câncer e a 17,8% das mortes por câncer em todo mundo. É a 

neoplasia de maior mortalidade visto que o seu diagnóstico geralmente é tardio em estágios avançados da doença, impedindo um tratamento 
curativo. O tratamento baseia-se na monoterapia para pacientes que não toleram bem uma combinação de antineoplásicos como aqueles com 
problemas de saúde e idosos, ou na combinação de dois ou mais antineoplásicos. Os efeitos colaterais da quimioterapia dependem do indivíduo 
e estão relacionadas ao tipo de medicamento antineoplásico, dose administrada e tempo de tratamento. Objetivo: O objetivo do estudo foi 
identificar as principais reações adversas dos pacientes portadores de câncer de pulmão. Metodologia: Estudo exploratório e descritivo, com 
abordagem quantitativa, realizado em uma clínica dentro de um hospital privado em Natal/RN. A casuística foi composta por 19 pacientes do 
sexo feminino e masculino, tendo como critérios de inclusão: diagnóstico de câncer de pulmão em tratamento com quimioterapia ambulatorial 
a partir do segundo ciclo. e como critérios de exclusão: condições clínicas inadequadas para responder a uma entrevista. Após entrevista era 
realizada uma pesquisa em bases de dados para melhor compreensão das reações adversas significativas (moderadas e graves). Após pesquisa, 
ocorria a discussão das informações e as conclusões quanto ao tipo de reação e grau onde eram encaminhadas ao médico assistente e anexadas 
no prontuário do paciente. Foram realizadas entrevistas semanais em diferentes pacientes, ocorrendo a repetição da entrevista em um período 
mínimo de 21 dias. Para este estudo, as entrevistas ocorreram no período de fevereiro a outubro do ano de 2014. A graduação das reações 
foram realizadas de acordo com o guia de notificação da SOBRAFO. Este estudo foi submetido ao CEP N°094/11, UFRN. Resultados: ao todo 
foram entrevistados 19 pacientes com diagnostico confirmado para câncer de pulmão entre o período de fevereiro a outubro do ano de 2014, 
onde as entrevistas foram realizadas no mínimo uma vez a cada ciclo. De acordo com o grau das reações adversas foram encontradas 22 tipos 
diferentes onde as mesmas foram registradas como sendo: alopécia 53%, dores abdominais 21%, inapetência 42%, náusea 37% e neuropatia 
periférica 32% como mais frequentes. Entre as menos frequentes estão: tosse 10%, parestesia 10%, vômito 10%, cefaleia 10%, disfagia 10%, 
descamação da pele 5%, falta de ar 5%, hipersalivação 5%, insônia 10%, diarreia 10%, astenia 5%, constipação 5%, anorexia 5%, artralgia 10%, 
cólica 5%, sonolência 5% e fadiga 10%. Dos pacientes avaliados 16% não relataram qualquer tipo de reação adversa. Vale ressaltar que, um 
único paciente pode ter relatado mais de uma reação adversa supracitada e que as reações encontradas também poderiam ser ocasionadas 
pela interação entre os quimioterápicos e outros medicamentos de uso domiciliar. Os quimioterápicos utilizados foram: paclitaxel, carboplatina, 
etoposido, cisplatina, docetaxel, vinorelbina, gencitabina e pemetrexato. Conclusão: conclui-se que inapetência, alopécia, dores abdominais, 
náusea e neuropatia periférica foram as principais reações adversas. Sendo tosse, parestesia, vômito, cefaleia, disfagia, descamação da pele, falta 
de ar, hipersalivação, insônia, diarreia, astenia, constipação, anorexia, artralgia, cólica, sonolência e fadiga as menos frequentes.
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0045 Perfil das Reações Adversas em Pacientes com Câncer de Ovário Submetidos à Quimioterapia
Autores: Tainah Azevedo Venceslau - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Roberta Maria Toscano Bernardo Correia - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
George Ribeiro Pereira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Rosimary Bezerra de Carvalho - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Eduardo Cavalcanti Cunha Lima - Oncoclínica São Marcos / RN 
Recídia Rayane Rebouças Fernandes - Oncoclínica São Marcos / RN 
Marcos Dias Leão - Oncoclínica São Marcos / RN 
Ney Moura Lemos Pereira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Palavras-chave: Câncer de ovário; efeito adverso; quimioterapia
Introdução: Os tumores malignos de ovário são classificados em três grandes grupos: tumores epiteliais (90% dos casos), tumores dos 

cordões sexuais e estroma (5% dos casos) e tumores de células germinativas (5% dos casos). O tratamento é determinado, principalmente, pelo 
estadiamento do tumor. A falta de seletividade dos antineoplásicos acaba afetando as células saudáveis, que são vitais para manutenção da 
homeostasia, sendo essa a razão de tantos efeitos colaterais. Objetivo: Avaliar o perfil das reações adversas em pacientes portadores de câncer 
de ovário, submetidos à quimioterapia. Metodologia: Estudo observacional e descritivo, com abordagem quantitativa, realizado em uma clínica 
dentro de um hospital privado da cidade de Natal/RN, que oferece tratamento a pacientes com câncer. A casuística foi composta por 16 pacientes 
do sexo feminino, tendo como critérios de inclusão: diagnóstico de câncer confirmado por biópsia e em tratamento com quimioterapia a partir 
do segundo ciclo. e como critérios de exclusão: condições clínicas inadequadas para responder aos questionamentos e pacientes com outros 
diagnósticos. A entrevista ao paciente ocorreu no próprio ambulatório por um instrumento de anamnese farmacêutica expondo o propósito 
do estudo e convidando-o a participar. As entrevistas eram realizadas a cada 21 dias no período de dois anos, buscando reações adversas 
decorrentes da quimioterapia, classificando-as de acordo com o grau, sendo grau I e II (leve e moderado) e III e IV (graves e severas). A graduação 
das reações adversas foi realizada de acordo com o guia de notificação da SOBRAFO. Este estudo foi submetido ao CEP, protocolo 094/11 UFRN. 
Resultados: Foram entrevistados 14 pacientes com tumores epiteliais, utilizando os protocolos: Carboplatina + Paclitaxel; Cisplatina + Gencitabina; 
e Carboplatina + Gencitabina; e 2 com tumores de células germinativas, utilizando o protocolo BEP, durante os meses de maio de 2013 à maio 
de 2015. Foram identificadas 27 reações diferentes, de graus variados. Os principais sintomas relatados apresentaram um perfil de grau leve a 
moderado, dentre elas: náusea (67,75%); alopecia (62,5%); neuropatia sensorial periférica (56,25%); fraqueza generalizada, vômito e diarreia 
apresentando o mesmo percentual(43,75%); inapetência (37,5%); dor (31,25%). Além disso, 12,5% das pacientes se queixaram de constipação 
e paladar amargo e 6,25% apresentaram rash acneiforme, prurido, agitação, alucinação, calafrios, entre outras. Em menor frequência, tiveram 
aquelas que manifestaram reações graves a severas, tendo dor (25%), vômito e diarreia (18,75%) como os principais sintomas. O processo de 
investigação através de um estudo clínico observacional torna possível a avaliação desses efeitos causados pelo processo da quimioterapia. 
Conclusão: a maior parte dos pacientes sofre algum tipo de reação provocada pelo tratamento, influenciando na sua qualidade de vida. Neste 
estudo foi observado que as reações mais frequentes estão relacionadas a alterações gastrointestinais e neurológicas, variando de náuseas e 
vômitos à disfunção dos nervos periféricos. Por isso, o acompanhamento farmacoterapêutico ao final de cada ciclo é peça-chave para a detecção 
e notificação de prováveis riscos decorrentes das reações adversas, sendo assim, necessária para garantir a segurança do paciente.

0046 Identificação de possíveis intervenções farmacêuticas em um hospital terciário: estratégia de ensino em estágio 
em farmácia hospitalar
Emilia Vitoria da Silva - Universidade de Brasília / DF 
Andressa Dias Gomes - Universidade de Brasília / DF 
Bárbara César Pereira Vale - Universidade de Brasília / DF 
Isabella Rodrigues Sconetto - Universidade de Brasília / DF 
Juliana Brandão de Souza - Universidade de Brasília / DF 
Dayani Galato - Universidade de Brasília / DF 
Margô Gomes de Oliveira Karnikowsk - Universidade de Brasília / DF
prescrição médica, interação medicamentosa, hospital, farmacêutico

Introdução: a análise detalhada da prescrição pode resultar em uma intervenção farmacêutica, que visa potencializar seus 
efeitos benéficos e reduzir os prejudiciais, sempre buscando o seu uso racional e a segurança do paciente1. No estágio supervisionado 
em farmácia hospitalar, mesmo que não haja serviço de farmácia clínica, o estudante pode, em uma estratégia ativa de ensino, ser 
incentivado a descobrir suas potencialidades de atuação como farmacêutico ao analisar prescrições médicas.

Objetivo: Descrever metodologia ativa de ensino, em estágio supervisionado em farmácia hospitalar, com foco na identificação 
de possíveis intervenções farmacêuticas nesse cenário. 

Método: Como parte das atividades de estágio supervisionado na Gerência de Farmácia de um hospital terciário do Distrito Federal, 
quatro alunas, supervisionada por uma professora, analisaram prescrições médicas observando a indicação e posologia dos medicamentos, 
bem como as potenciais interações medicamentosas. Na discussão dos casos, as estagiárias eram incentivadas a refletir e propor intervenções 
que poderiam ser feitas para melhorar o cuidado ao paciente e inserir o farmacêutico na equipe de saúde. Para auxiliar na análise das 
prescrições, as alunas foram orientadas a utilizar o Micromedex, UptoDate, Drugs.com e o Formulário Terapêutico Nacional de 2010. 

Resultados: em seis reuniões realizadas entre Abril e Maio de 2015, cada dupla de estagiárias avaliou cinco prescrições, dez ao 
total. Estas prescrições foram provenientes de três pacientes da UTI trauma, um paciente da UTI neopediátrica, um paciente da UTI 
cirúrgica, dois pacientes do Pronto Socorro e três pacientes da ala de Internação de Oncologia. Dos dez pacientes cujas prescrições 
foram analisadas, cinco eram do sexo masculino. Durantes as discussões dos casos, foram identificadas 116 interações, variando de 
6 a 27 interações por prescrição. Deste total, 28 (24,13%) foram categorizadas como graves, sendo o tramadol e a metoclopramida 
os medicamentos mais envolvidos. Quanto às posologias, 17 deveriam ser ajustadas de acordo com o perfil do paciente. As alunas 
e a professora supervisora identificaram as seguintes intervenções possíveis: inserção de aviso ou sinalizador da interação nos 
prontuários;, descrevendo o efeito no paciente e manejo clínico; e abordagem do prescritor para alteração da prescrição. Durante 
essas análises, a omissão de dados no sistema de informação do hospital limitaram o desenvolvimento do trabalho.

Conclusão: Este método de ensino ativo é útil para tornar o aluno ator principal do seu aprendizado. Adicionalmente, torna-se 
capaz de identificar as intervenções que podem ser feitas junto à equipe multiprofissional, incorporando um pensamento clínico que 
pode ser levado para sua atuação como farmacêutico.
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0047 Relato de Experiência da Implantação do Serviço de Farmácia Clínica em um Hospital Universitário do Paraná
Autores: Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Andreia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ana Flávia Redolfi Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Déborah Meassi Sant’ana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes da Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: Residências em Farmácia; Serviço de Farmácia Hospitalar; Farmácia.
Introdução: a farmácia clínica é a área da farmácia na qual o farmacêutico presta cuidado ao paciente, visando assegurar o 

uso racional de medicamentos mediante a aplicação de conhecimento, garantindo que este seja seguro, eficaz e adequado às suas 
necessidades. O presente estudo é um relato de experiência da implantação do Serviço de Farmácia Clínica (SFC) em um hospital 
universitário do oeste do Paraná. Objetivo: Identificar os resultados alcançados na implantação do SFC. Metodologia: Trata-se de 
um estudo retrospectivo, descritivo acerca da implantação do SFC. Para a implantação do serviço foi necessária à estruturação de 
formulários para coleta de dados e interpretação das informações relativas aos pacientes e a atuação de farmacêuticos especializados, 
aptos a identificar sinais e sintomas, monitorar a terapia medicamentosa e orientar o paciente, atuando em conjunto com outros 
profissionais de saúde. Resultados: O SFC esta alocado junto a farmácia central, atualmente conta com 2 farmacêuticos docentes 
plantonistas com dedicação de 12 horas semanais cada, além de 4 farmacêuticos residentes em esquema de rodizio com carga 
horária de 36 horas semanais. Os farmacêuticos residentes são orientados e capacitados pelos docentes plantonistas, está disponível 
para todos os profissionais 3 computadores, bases de dados e livros didáticos para consulta. Essa atividade foi divulgada junto à 
equipe multidisciplinar e são acompanhados pacientes que preenchem os seguintes critérios de inclusão: ter idade maior ou igual 
a 18 anos, ter período de internação menor ou igual a 48h na instituição e não ter passagem pela Sala de Emergência ou Unidade 
de Terapia Intensiva (UTI) no internamento atual. Os formulários de acompanhamento dos pacientes foram elaborados baseados na 
metodologia de Minessota, buscam-se rastreadores de eventos adversos a medicamentos e é também avaliada a gravidade dos erros 
de medicação segundo o NCCMERP. Os pacientes que atendem aos critérios de inclusão têm seus medicamentos de uso contínuo 
listados durante a entrevista farmacêutica e a lista obtida é comparada a prescrição médica. Quando os medicamentos já estão 
incluídos na prescrição, é solicitado ao paciente que utilize apenas os medicamentos da instituição, para os não incluídos é realizada 
intervenção farmacêutica verbal sempre que possível ou via eletrônica por meio de sistema informatizado disponível na instituição 
(evolução farmacêutica). Após coleta de dados, na entrevista e no prontuário, são avaliadas ainda as interações medicamentosas, 
contraindicações, problemas relacionados a posologia, dose e via de administração; qualquer dúvida ou problema identificado 
durante a análise é discutida diretamente com o prescritor e/ou equipe ou registrada em sistema informatizado. Os dados levantados 
e as intervenções farmacêuticas realizadas, aceitas ou não aceitas pelo corpo clínico, são registradas nas fichas do serviço. Conclusão: 
O SFC visa a otimizar a farmacoterapia, favorecendo a melhora clínica do paciente, atua na promoção da saúde e bem-estar, na 
prevenção de doenças ou agravamento do quadro clínico. O farmacêutico é fundamental na detecção de eventos adversos, erros de 
prescrição e administração, conciliação e promoção da segurança do paciente relacionada a terapia farmacológica. A expansão do 
serviço é inerente ao número de farmacêuticos docentes para orientação dos farmacêuticos residentes e a interação com a equipe 
multidisciplinar.

0049 Ações Realizadas Pela Farmácia de um Hospital Universitário para Garantia de Segurança do Paciente
Michelle Santos Menezes - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Valmir Paes da Costa - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Fábio Jorge Ramalho Amorim - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Aline Santos Barreto de Santana - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Viviane Carvalho Ferreira - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Milena da Silva Lima - Hospital Universitário de Sergipe / SE
Segurança do paciente, Hospital, Erros de medicação

Introdução: O sistema de utilização de medicamentos em âmbito hospitalar constitui-se de “um conjunto de processos 
inter-relacionados, cujo objetivo é a utilização dos medicamentos de forma segura, efetiva, adequada e eficiente”. Erros envolvendo 
medicamentos ocorrem frequentemente em hospitais e são classificados como eventos adversos preveníveis, podendo ou não resultar 
em danos aos pacientes, vale ressaltar que em média, um paciente hospitalizado é vítima de, pelo menos, um erro de medicação por 
dia. Objetivo: deste trabalho foi analisar o sistema de distribuição e minimizar os problemas mais frequentes para garantir a segurança 
do paciente na terapia medicamentosa em um Hospital Universitário. Metodologia: estudo de caráter transversal e descritivo 
avaliando a presença/ausência de falhas referentes a distribuição, com implementação da dose individualizada, identificação de 
medicamentos potencialmente perigosos (MPP), uso de grafias e sons semelhantes de medicamentos de forma diferenciada, bem 
como a unitarização de formas farmacêuticas sólidas. Resultado: foram bastante consideráveis quando se demonstrou a ausência de 
identificação de MPP em 100% dos medicamentos; 60% das formas farmacêuticas sólidas não eram unitarizadas; Nenhuma das clínicas 
recebia os medicamentos por dose individualizada, dessa forma não havia acompanhamento pela farmácia de qualquer medicamento, 
inclusive antimicrobianos. Quanto a distribuição dos medicamentos, 100% eram distribuídos sem identificação diferenciada na grafia, 
conforme orientações do ISMP. Conclusão: Os dados sugerem que a implementação de ações simples e de baixo custo, somada a 
inserção de profissionais farmacêuticos e técnicos em número suficiente para intervir no processo de armazenamento e distribuição, 
minimizam os riscos e garantem o uso racional dos medicamentos promovendo a segurança dos pacientes internados.
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0051 Proposta de Ferramenta para Utilização de Varfarina em Pacientes Geriátricos Ambulatoriais
Autores: Natália Astrauskiene da Costa - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 

Renata Ferreira - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Márcia Lúcia de Mário Marin - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Andrea Cássia Pereira Sforin - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Vanusa Barbosa Pinto - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Lucila Pedrosa da Cruz - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP

Palavras-chave: Segurança do paciente; Varfarina; Idosos
Introdução: Mudanças fisiológicas relacionadas ao envelhecimento fazem com que os idosos estejam mais suscetíveis 

às reações adversas e aos problemas relacionados aos medicamentos. Os medicamentos de alta vigilância (MAV) possuem risco 
aumentado de provocar danos significativos aos pacientes, em decorrência de falha no processo de utilização, podendo causar lesões 
permanentes ou a morte. A varfarina é considerada MAV, cumarínico antagonista da vitamina K , usado para anticoagulação crônica, 
sendo o mais utilizado na prática clínica. As doses da varfarina são ajustadas de acordo com o tempo de protrombina, expressado 
como INR (Razão Normalizada Internacional). Objetivos: Criar uma ferramenta para ser utilizada com a orientação farmacêutica, 
junto aos pacientes geriátricos ambulatoriais com prescrição de varfarina, possibilitando administração correta do medicamento 
e segurança do paciente. Método: O estudo foi realizado no serviço de farmácia de um hospital universitário, público e de alta 
complexidade, no período de outubro a dezembro de 2014. Foi pesquisado nos instrumentos utilizados pela Atenção Farmacêutica 
do hospital e na literatura, uma ferramenta que possibilitasse: assegurar o uso correto do medicamento pelo idoso; controlar as 
doses diárias de varfarina; evitar o esquecimento ou dupla administração do medicamento; propiciar a participação ativa do idoso 
aumentando a adesão ao tratamento; disseminar informações sobre cuidados gerais e alimentação durante o tratamento, para evitar 
reações adversas e garantir a segurança do paciente. Resultados: Foi proposto prestar orientação farmacêutica aos pacientes com 
prescrição de varfarina e ter como ferramenta uma cartilha, denominada Diário do Paciente, contendo calendários mensais, divididos 
em semanas, com todos os dias do mês, tendo em cada dia uma figura em formato de comprimido, para ser preenchida pelo paciente 
após a administração do medicamento, da parte do comprimido que equivale a dose prescrita. Em cada mês há uma parte para 
registros de informações, onde o paciente registra se teve alguma reação, como manchas roxas na pele, sangramentos do nariz e 
gengiva, presença de sangue na urina ou anotações de datas de exames, consultas, mudança de dose. Há, também, orientações sobre 
alimentação e atividades de risco que devem ser evitadas durante o tratamento. O acompanhamento dos pacientes será de 3 consultas 
farmacêuticas. Primeira consulta: dispensação do medicamento com entrega do diário e explicação da importância desta ferramenta; 
verificação em banco de dados institucional do último INR do paciente e registro do resultado na planilha de acompanhamento do 
farmacêutico. Segunda e terceira consultas: o uso do diário é avaliado e registrado, respectivamente, o último resultado do INR. 
Na 3ª consulta, com o acompanhamento dos resultados de INR e avaliação do uso do Diário é possível identificar se há adesão e 
se os resultados são satisfatórios ou não, colaborando para a tomada de decisão do farmacêutico em relação ao encaminhamento 
do paciente para seguimento farmacoterapêutico. Conclusões: O Diário do Paciente é uma ferramenta que utilizada junto com a 
orientação farmacêutica aos pacientes geriátricos ambulatoriais, com prescrição de varfarina, pode auxiliar na conscientização do 
uso correto do medicamento e da importância do controle das doses, garantindo a segurança do paciente e está sendo implantada 
no hospital em estudo.

0052 Avaliação do perfil de prescrição de medicamentos utilizados na unidade de terapia intensiva adulto do Hospital 
Regional de Ceilândia – DF

Autores: Micheline Marie Milward de Azevedo Meiners - Universidade de Brasília / DF 
Isabela Silveira Santana - Universidade de Brasília / DF 
Dayani Galato - Universidade de Brasília / DF 
Emilia Vitoria da Silca - Universidade de Brasília / DF

Palavras-chave: Farmacoepidemiologia, Prescrição Médica, Unidade de terapia Intensiva
Introdução: O uso exacerbado e indiscriminado dos medicamentos pode muitas vezes trazer ineficiência e insegurança na 

atenção à saúde, pelo risco de eventos adversos, interações e intoxicações, ademais de aumento de custos para o paciente, família 
e sistema de saúde. Promover a segurança do paciente na prevenção de iatrogenias é papel do farmacêutico hospitalar na equipe 
multiprofissional de saúde.

Objetivo: Neste estudo se buscou descrever o perfil e avaliar a racionalidade das prescrições de medicamentos dos pacientes 
internados na unidade de terapia intensiva adulto do Hospital Regional de Ceilândia – DF. 

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional, descritivo e transversal realizado por meio da análise e avaliação de dados 
secundários de 49 pacientes internados na UTI adulto do HRC – DF, que ocorreu no período de julho de 2013 a fevereiro de 2014. Os 
foram coletados a partir do segundo dia de prescrição dos sujeitos em formulário padronizado. As análises foram feitas utilizando-
se monografias de referencias reconhecidas nacional e internacionalmente. Foram avaliadas possíveis interações medicamentosas 
e dose diária recomendada. Resultados: a amostra foi 55% do sexo masculino, 37% com idade entre 61 e 80 anos e uma taxa de 
mortalidade de 55%. Foi verificado um consumo de 797 medicamentos utilizados no total, com uma média de 16,3. Observaram-
se 233 possíveis interações em 42 pacientes. As doses diárias recomendadas estavam de acordo com a literatura em 89% dos 
medicamentos prescritos.

Conclusão: O manejo farmacológico de pacientes na UTI é um desafio para os profissionais de saúde dada a complexidade do 
estado de saúde do paciente. 

a ocorrência de possíveis interações medicamentosas são descritas na literatura e esperados, mas os erros de medicação 
encontrados são considerados graves quando se trata de pacientes críticos. A alta prevalência das possíveis interações justifica a 
necessidade de um farmacêutico clínico na unidade, se possível realizando acompanhamento farmacoterapêutico.
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0053 Implantação de um Centro de Informação sobre Medicamentos: Primeiros Resultados
Autores: Felipe Pomarole Santos - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 

Rodrigo Martins Abreu - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Márcia Lucia de Mário Marin - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Andrea Cássia Pereira Sforsin - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Vanusa Barbosa Pinto - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Suzane Kioko Ono - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Lucila Pedroso da Cruz - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP

Palavras-chave: Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM); Uso racional de medicamentos; Segurança do paciente.
Introdução: um Centro de Informações sobre Medicamentos (CIM) pode ser definido como: “o lugar onde se realiza a 

seleção, análise e a avaliação das fontes de informação sobre medicamentos, o que vai permitir a elaboração e a comunicação 
da informação desejada.” Fornece informações tanto passivas quanto ativas, sendo um elo importante para o uso racional de 
medicamentos e a segurança do paciente. Objetivos: Descrever a implantação do CIM em um hospital universitário apresentando 
seus primeiros resultados. Método: para a estruturação e implantação do CIM foram realizadas as seguintes etapas: levantamento 
de iniciativas já existentes por parte da equipe farmacêutica frente a soluções das dúvidas sobre medicamentos da equipe da 
saúde; benchmarking em hospitais que já tem o serviço estruturado para harmonização das práticas a serem efetivadas; definição 
do profissional responsável e da área física onde as atividades seriam desenvolvidas; escolha das fontes de informação (primária, 
secundária e terciária) e desenvolvimento do formulário de resposta, bem como, o banco para o armazenamento das informações, 
tais como: nome, profissão, local de trabalho e contato do solicitante; data, hora e via de recebimento da solicitação; data, hora e via 
de fornecimento da resposta; assunto da pergunta, classificação do medicamento segundo ATC (anatomical therapeutic chemical), 
fonte consultada e se há urgência na resposta. Todos esses dados foram transformados em indicadores. Resultados: em janeiro de 
2015, o CIM foi implantado com infraestrutura própria e um farmacêutico residente. As atividades realizadas até o momento foram 
informações passivas, registradas em planilha Excel®. No primeiro semestre de 2015 foram respondidas 107 perguntas. O profissional 
que mais entrou em contato com 95 (88,7%) questionamentos foi o farmacêutico, destes 48 (50,5%) eram farmacêuticos residentes 
e 37 (34,5%) perguntas foram oriundas da farmácia clínica, o setor mais solicitante. A maioria das solicitações ao CIM foi realizada 
pessoalmente 41 (38%), entretanto o fornecimento das respostas, na forma eletrônica foi o meio de comunicação mais utilizado 
60 (56%). O tempo de resposta mais frequente para a solução das dúvidas foi em menos de cinco minutos (33%). O tema mais 
requisitado com 17 (16%) solicitações foi auxílio/buscas na literatura, seguido de temas envolvidos com cadastro de medicamentos 
com 12 (11%) perguntas. Para melhor agrupar os medicamentos envolvidos nas dúvidas, a classificação ATC foi utilizada, sendo o 
grupo N – Sistema Nervoso o mais frequente, envolvido em 20 (18,7%) perguntas. Para fornecer respostas de qualidade, fontes de 
informação fidedignas foram utilizadas, sendo as mais consultadas, documentos e sistemas institucionais com 37 (34,5%), seguido 
pelo Pubmed com 14 (13%). Conclusões: O processo de implantação foi estruturado em diversas etapas com o intuito de oferecer o 
melhor serviço aos profissionais da saúde, com respostas baseadas na avaliação crítica de fontes fidedignas visando o uso racional de 
medicamentos. Os resultados iniciais mostraram-se promissores, porém para o futuro, divulgações são de suma importância para que 
mais profissionais conheçam o CIM e desfrutem de informações, tendo em vista a segurança do paciente.

0054 Automatização do processo de manipulação de injetáveis em uma central de misturas hospitalar
Autores: Richard Chiquetto - Hospital Sírio Libanês / SP 

Patrícia Ribeiro Fatureto Gavioli - Hospital Sírio Libanês / SP 
Mayra Carvalho-Ribeiro - Hospital Sírio Libanês / SP 
Eliana Marques Reis Lisboa - Hospital Sírio Libanês / SP 
Debora Cecília Mantovani F de Carvalho - Hospital Sírio Libanês / SP

Palavras-chave: Boas práticas de manipulação, Serviços de Farmácia Hospitalar, Tecnologia Farmacêutica
Introdução: a farmácia hospitalar tem investido de forma crescente em tecnologias de apoio aos processos de dispensação 

e manipulação de injetáveis. Busca-se aumento da eficiência no atendimento às demandas, suporte ao crescimento das instituições 
e segurança para o paciente. Alguns equipamentos industriais têm sido adaptados para utilização na farmácia hospitalar e são 
oferecidos aos serviços de forma crescente. Torna-se essencial avaliar a viabilidade para introdução das tecnologias oferecidas, 
considerando o cenário institucional, os custos e ganhos com a utilização destes produtos. Objetivo: O presente trabalho visa avaliar 
a utilização de uma bomba de transferência de volume (Repeater PUMP®) no processo de manipulação de injetáveis em uma central 
de misturas de unidade de terapia intensiva. Método: O estudo foi realizado em uma farmácia satélite de unidade de terapia intensiva 
de hospital terciário em agosto de 2014. Foi realizada filmagem do processo de manipulação de Meropenem com e sem a utilização 
da bomba de transferência de volume (Repeater PUMP®). A manipulação foi realizada pelo mesmo manipulador e repetida 4 vezes 
com cada método. O tempo total foi cronometrado e o tempo médio calculado. Foram avaliados os custos dos insumos utilizados com 
e sem a bomba. Os dados foram extrapolados em relação à média mensal de consumo dos medicamentos com processo produtivo 
semelhante. Resultados: O tempo de manipulação de 4 Meropenem sem a bomba foi de 170 segundos (média 42 segundos por 
frasco) e com a bomba foi de 101 segundos (média de 25 segundos por frasco), o que representou um ganho de eficiência em 
41%. Com a utilização do equipamento houve economia de tempo nas etapas de quebra de ampola de reconstituinte, aspiração do 
conteúdo com seringa e injeção do conteúdo da seringa no frasco, com diminuição das ações necessárias ao manipulador. Houve 
menor intervenção humana e maior reprodutibilidade do processo de manipulação, com possibilidade de aumento da segurança 
para o paciente. O uso da bomba permitiu substituição das ampolas de diluentes por bolsas e frascos de maior volume. Considerando 
apenas a comparação de custo deste insumo, foi prevista redução do custo mensal de R$2.361,41 para R$700,47 (economia de 
R$1.660,94). A substituição também permite a redução do volume de resíduos gerados, uma vez que cada 100 ampolas de 10mL 
equivalem a 1 bolsa de 1000mL de solução fisiológica. Considerando a manipulação de 6.000 doses de medicamentos, a utilização da 
bomba traz economia de 46,67 horas de trabalho/mês. Conclusão: a bomba de transferência de volume se mostrou uma alternativa 
viável dentro do processo de manipulação de injetáveis em centrais de misturas hospitalares. Demonstrou ser uma ferramenta para 
aumentar a eficiência dos processos. A redução da intervenção humana e produção sequencial de medicamentos são capazes de 
aumentar a segurança no processo de manipulação. O equipamento trouxe ainda ganho em relação à redução de esforço repetitivo 
do manipulador e diminuição do volume de resíduos gerados.
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0055 Capacitação de auxiliares de farmácia hospitalar: estratégia para seleção e formação de pessoas
Autores: Mayra Carvalho-Ribeiro - Hospital Sírio-Libanês / SP 

Graziela Gomes Bauptista Moreno - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Juliana Valente Taurisano - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Patrícia Ribeiro Fatureto Gavioli - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Renata Meira Siqueira - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Mônica Miyahira Alves - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Tatiana Rocha Santana - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Débora C. M. Faustino de Carvalho - Hospital Sírio-Libanês / SP 

Palavras-chave: Educação em Farmácia, Auxiliares de Farmácia, Serviço de Farmácia Hospitalar
Introdução: Os processos da farmácia hospitalar têm se tornado cada vez mais complexos e com utilização constante de novas 

tecnologias de gestão e assistência. Neste cenário, a capacitação de auxiliares de farmácia tem se tornado ferramenta essencial para 
garantia da segurança e cumprimento dos processos. A formalização das ações de educação tem sido exigida tanto por processos de 
qualidade internos quanto por órgãos de acreditação. No entanto, hoje não há formação específica para candidatos a atuação nesta 
função, fazendo com que as Instituições criem ferramentas próprias para seleção e capacitação de colaboradores. Objetivo: O presente 
trabalho visa descrever o processo de capacitação gratuito oferecido à comunidade para formação de auxiliares de farmácia. O curso foi 
realizado por hospital filantrópico terciário de São Paulo como ferramenta de formação e capitação de colaboradores para atuação na 
Instituição. Método: Foram realizadas reuniões com farmacêuticos de diferentes áreas (farmácia central, oncologia, unidade de terapia 
intensiva, pronto-atendimento, centro de distribuição, etiquetagem e educação continuada). Foram elencados os conhecimentos e 
habilidades mínimos para atuação em farmácia hospitalar, assim como cronograma e estrutura necessários. As atividades foram 
planejadas com foco na utilização de metodologias ativas de ensino-aprendizagem. Resultados: O curso foi organizado em 17 encontros 
divididos em 2 módulos realizados no período de outubro a dezembro de 2014. A carga horária total foi de 48h e as atividades foram 
realizadas na área destinada aos projetos filantrópicos da Instituição. O módulo I abordou temas técnicos: farmácia hospitalar e sistemas 
de distribuição de medicamentos, uso de medicamentos- conceitos básicos, formas farmacêuticas e vias de administração, recebimento 
de medicamentos e materiais médico-hospitalares, armazenamento e dispensação de medicamentos e materiais médico-hospitalares, 
dispensação de medicamentos controlados e antimicrobianos. O módulo II abordou temas transversais aos profissionais da saúde 
(segurança do paciente, saúde e segurança do colaborador, ética e comportamento, apresentação pessoal, como elaborar um currículo), 
além de oportunidade de conversa com auxiliares que já atuam no hospital e visita às áreas. Ao final de cada módulo foi realizada 
avaliação, sendo necessária obtenção de 70% para aprovação. Foram selecionados 27 participantes com o apoio da equipe de seleção 
de pessoas, dos quais 26 (96%) concluíram o curso. Até o momento, 7 (27%) egressos do curso foram contratados e 2 (7%) egressos que 
já atuavam na Instituição foram promovidos a auxiliares de farmácia. Conclusão: O curso permitiu a formação mínima para auxiliares de 
farmácia, qualificando o profissional para atuação no mercado de trabalho. Sua realização está inserida dentro dos valores de filantropia 
da Instituição. A formação se mostrou uma ferramenta de otimização do processo seletivo de colaboradores, ao priorizar a contratação 
de egressos. da mesma forma também contribuiu para diminuição da demanda de capacitação no período admissional. A iniciativa pode 
ser utilizada por outras Instituições de saúde para ampliação da capacitação de colaboradores para atuação em farmácia hospitalar.

0056 Potenciais Interações Medicamentosas na Unidade de Tratamento Intensivo de um Hospital Universitário de Manaus
Autores: Vanessa Pereira Gomes - Universidade Federal do Amazonas / AM 

Karenthan Abreu da Silva - Universidade Federal do Amazonas / AM 
Igor Rafael dos Santos Magalhães - Universidade Federal do Amazonas / AM

Palavras-chave: Prescrições de medicamentos, interações de medicamentos, farmacoepidemiologia
Introdução: a ocorrência de interações medicamentosas (IMs) em pacientes hospitalizados tem sido bastante discutida 

recentemente devido à possibilidade do surgimento de eventos adversos decorrentes deste fenômeno. Dentre os grupos de pacientes 
mais estudados nesta temática, os pacientes críticos devem receber atenção especial em virtude das alterações farmacodinâmicas e 
farmacocinéticas inerentes ao estado em questão e da ocorrência de politerapia para o restabelecimento das funções orgânicas destes 
indivíduos. Apesar da disponibilidade de vários relatos existentes na literatura acerca de potenciais IMs em pacientes críticos em outros 
locais, não há registros de estudos desta natureza em um hospital universitário (HU) da região Norte do país. Objetivos: Descrever 
o perfil de potenciais IMs na unidade de tratamento intensivo de um HU da cidade de Manaus. Método: Foi realizado um estudo 
descritivo, quantitativo e prospectivo, a partir da análise dos prontuários e das prescrições de medicamentos recebidas entre agosto-13/
janeiro-14 na Farmácia Hospitalar deste HU. As categorias de análise empregadas foram sexo, idade, tempo de hospitalização, ocorrência 
de polifarmácia e uso de medicamentos de baixo índice terapêutico, indutores ou inibidores enzimáticos. A base de dados Micromedex 
Drug-Reax foi utilizada para a verificação de IMs potenciais bem como a classificação destes eventos com relação à gravidade, tempo para 
a manifestação, documentação, mecanismo e manejo clínico. A análise univariada foi aplicada para a descrição da amostra e os testes 
de qui-quadrado de Pearson e o exato de Fisher foram empregados para a verificação da associação entre as variáveis e a ocorrência de 
IMs graves e/ou contraindicadas. O programa estatístico Stata foi empregado nestas análises e o nível de significância adotado foi 5% (p 
< 0,05). O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade Federal do Amazonas (Parecer 
nº 304.970, de 12/06/13). Resultados: no total, 108 pacientes participaram do estudo. Os pacientes do sexo masculino foram a maioria 
dos indivíduos (53,7%). As médias de idade (anos) e do tempo de hospitalização (dias) foram 52,8±1,5 e 4,1±0,1, respectivamente. As 
neoplasias benignas do encéfalo foram a principal motivo de internação (17%). O analgésico dipirona e os medicamentos do subgrupo 
ATC N02 foram os mais prescritos (9,3 e 16,2%, respectivamente). Em média, cada paciente recebeu 8 medicamentos e a ocorrência de 
polifarmácia foi verificada em 100 indivíduos. No total, foram observadas 537 potenciais IMs e o par omeprazol-fenitoína representou 
4,1% das IMs detectadas. A maioria das potenciais IMs foi considerada moderada (49,3%). O tempo para a manifestação do evento 
não foi especificado em praticamente metade das potenciais IMs (55,7%). A documentação existente relacionada às potenciais IMs 
verificadas foi considerada fraca em 52,8% dos eventos detectados. O monitoramento do tratamento foi o principal manejo sugerido 
(63,5%). Foi verificada a associação entre as variáveis polifarmácia e o emprego de inibidores enzimáticos e a presença de potenciais IMs 
graves e/ou contraindicadas. Conclusões: O estudo retratou o perfil de potenciais IMs na unidade de tratamento intensivo de um HU da 
cidade de Manaus e, com base nestes resultados, estratégias devem ser estabelecidas para o acompanhamento destas potenciais IMs 
com o intuito de evitar a ocorrência de possíveis eventos adversos decorrentes da terapia.
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0057 Relato de Casos de Intervenção Farmacêutica no Seguimento Farmacoterapêutico ao Paciente Hipertenso 
Ambulatorial

Autores: Patrícia da Silva Alves Derozier - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / SP 
Mariana Cappelletti Galante - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / SP 
Sonia Lucena Cipriano - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade 
de São Paulo / SP 
Heno Ferreira Lopes - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo / SP 
Luiz Aparecido Bortolotto - Instituto do Coração do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / SP

Palavras-chave: hipertensão, seguimento farmacoterapêutico, intervenção farmacêutica.
Introdução: a hipertensão arterial é uma doença multifatorial sistêmica que pode levar a complicações cardiovasculares, 

cerebrais e renais. A prevenção dessas complicações crônicas por meio do controle adequado da pressão arterial inclui a adoção de 
medidas farmacológicas. A não adesão a farmacoterapia em pacientes hipertensos é uma das principais causas do agravamento da 
condição clínica e leva a morbidade e mortalidade. O farmacêutico, por meio de orientação ativa e constante da farmacoterapia, pode 
contribuir para adesão do paciente. Objetivo: relatar a intervenção farmacêutica realizada com dois casos (a e B) de um grupo de 
pacientes hipertensos submetidos ao seguimento farmacoterapêutico. Método: foram convidados de forma aleatória 22 indivíduos 
de um ambulatório de hipertensão de um hospital terciário de São Paulo para 12 encontros com uma equipe multiprofissional (agosto 
a dezembro de 2014). Os indivíduos convidados eram hipertensos, podendo ou não ter outras patologias associadas, foram divididos 
aleatoriamente em dois grupos e receberam as mesmas intervenções. Foram realizados 12 encontros semanais com abordagem 
interdisciplinar, sendo três com ênfase na farmacoterapia da hipertensão arterial. Foi entregue uma tabela de orientação farmacêutica 
impressa para cada paciente de acordo com a prescrição mais recente e orientada a maneira correta de tomar cada medicamento. 
Em cada encontro, perguntou-se sobre reações adversas e se resposta afirmativa, o médico da equipe era comunicado para verificar 
os ajustes necessários nos medicamentos. Os problemas relacionados aos medicamentos como interações medicamentosas, 
automedicação e falta de adesão eram verificados e as orientações fornecidas. A pressão arterial foi aferida em todos os encontros. 
Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética para Análise de Projetos de Pesquisas (CAPPesq), sob número de protocolo 
0881/09. Resultados: a paciente a, gênero feminino, 69 anos, ex-tabagista, pressão arterial inicial de 210/110 mmHg, índice de massa 
corpórea (IMC): 29 kg/m2, má aderente a um dos medicamentos anti-hipertensivos prescrito devido a reação adversa de cefaleia. O 
seguimento farmacoterapêutico durante o estudo, as orientações que destacaram a importância de seguir a farmacoterapia prescrita 
e a intervenções farmacêuticas e da equipe multidisciplinar, resultaram em alterações positivas na pressão arterial nas semanas 
posteriores e ao final do período estudado, a pressão arterial desta paciente foi de 89/60 mmHg. O paciente B, gênero masculino, 
50 anos, pressão arterial inicial de 151/90 mmHg, IMC: 34 kg/m2, durante o seguimento farmacoterapêutico foi identificado que 
o paciente tomava um dos medicamentos na posologia menor que a prescrita, pois não havia entendido que deveria tomar duas 
vezes ao dia. Após orientação farmacêutica, a pressão arterial sistólica diminuiu, terminando o estudo com uma pressão arterial 
de 113/84 mmHg. Conclusão: nos dois casos relatados houveram melhora clínica dos pacientes, evidenciando que o seguimento 
farmacoterapêutico e a intervenção farmacêutica foram importantes para a otimização da farmacoterapia e dos desfechos clínicos.

0058 Elaboração de Plano Operativo no Serviço de Farmácia de um Hospital Universitário
Valmir Paes da Costa - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Fábio Jorge Ramalho Amorim - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Michelle Santos Menezes - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Aline Santos Barreto de Santana - Hospital Universitário de Sergipe / SE
Centro cirúrgico, hospital universitário, plano operativo

Introdução: O Hospital Universitário de Sergipe é um hospital-escola vinculado à Universidade Federal de Sergipe, fundado 
em 1984 com o objetivo de prestar assistência médico-hospitalar e contribuir com o desenvolvimento das atividades de natureza 
preventiva e extensiva, colaborando com o desenvolvimento e execução de programas nacionais de saúde e educação oferecidos 
à população sergipana. Escolheu-se os serviços de Farmácia do Hospital Universitário como foco pela existência da necessidade 
de melhorias nas atividades desenvolvidas e implementação de novos serviços melhorando a Gestão da assistência Farmacêutica. 
Para o planejamento das atividades desenvolvidas no Serviço de Farmácia foi escolhida a metodologia de Carlos Matus denominada 
Planejamento Estratégico Situacional (PES), através da construção do Plano Operativo, este modelo de atividade prevê um 
planejamento participativo com o envolvimento dos diferentes atores relacionados ao tema, os quais analisam o que deve e pode 
ser feito para melhoria dos problemas priorizados. Objetivo: Implantar a Farmácia do Centro Cirúrgico e controlar a distribuição de 
materiais médico hospitalares e medicamentos no HU/UFS. Metodologia: de acordo com a metodologia do PES foram estabelecidas as 
operações e ações desenvolvendo a matriz do momento normativo e estratégico, onde definiu-se a padronização dos medicamentos 
e materiais para a composição dos kits cirúrgicos, evitando os possíveis desvios e perdas. Programação do mapa cirúrgico baseado 
no planejamento de Mat/Med, restrição de acesso a Farmácia apenas aos funcionários do setor. Resultado: Após a implantação da 
farmácia do CC instituímos os Kits: de psicotrópicos, de medicamentos para bloqueio cirúrgico e o Kit de materiais para cirurgias 
de médio e grande porte. A porta da farmácia foi cortada restringindo o acesso ao setor. Solicitou-se ao setor de manutenção a 
confecção de armários e gaveteiros para melhor organização do espaço. O horário de funcionamento da farmácia do CC que era 
das 07:00 as 19:00 foi expandido até as 22:00 horas, e ganhamos mais 1 Técnico em farmácia. Conclusão: Portanto, a partir do 
planejamento estratégico situacional tivemos a implantação da farmácia satélite do Centro Cirúrgico do HU-UFS, e de acordo com as 
coordenações médicas e de enfermagem em 2014 esta foi a grande aquisição do bloco cirúrgico, pois os serviços por ela prestados 
foram considerados relevantes a equipe multidisciplinar.
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0059 Implantação do Serviço de Farmácia Clínica em um Hospital Universitário
Izadora Menezes da Cunha Barros - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Grace Anne Azevedo Dória - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Geovanna Cunha Cardoso - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Simony da Mota Soares - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Lucimara Mariano de Andrade - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Fábio Jorge Ramalho de Amorim - Hospital Universitário de Sergipe / SE
Farmácia Clínica; Problemas Relacionados a Medicamentos; Hospitais Universitários.

Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais da metade dos medicamentos são prescritos, dispensados, 
vendidos ou utilizados de maneira incorreta. O uso incorreto de medicamentos pode ocasionar eventos adversos evitáveis, aumento 
da resistência aos antimicrobianos, farmacodependência e consequentemente o aumento dos custos e das taxas de hospitalização. 
Dessa forma, os serviços de farmácia clínica têm a função de promover o uso racional de medicamentos, com o intuito de contribuir 
para a prescrição segura e obter resultados clínicos positivos. Objetivo: Descrever as atividades clínicas desenvolvidas pelos 
farmacêuticos em um Hospital Universitário. Metodologia: Foi realizado um diagnóstico situacional e o planejamento das seguintes 
atividades desenvolvidas pelos farmacêuticos clínicos de um Hospital Universitário: admissão, busca ativa, revisão da farmacoterapia, 
seguimento farmacoterapêutico e plano de alta. Resultados: na admissão, são preenchidos os dados de identificação do paciente 
com as informações contidas no prontuário bem como é realizada a conciliação/reconciliação medicamentosa e a coleta dos 
dados relevantes da farmacoterapia pregressa, no leito do paciente. Na busca ativa, são coletados dados da prescrição e realiza-
se a classificação dos fatores de risco para definição dos pacientes que terão seguimento farmacoterapêutico. Após busca ativa, 
são checados os possíveis Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs) e caso sejam identificados, o prescritor e/ou outro 
profissional envolvido no processo devem ser notificados e as condutas adotadas evoluídas no prontuário do paciente. No seguimento 
farmacoterapêutico são acompanhadas as metas terapêuticas traçadas e os prazos para resolução dos PRMs. Ademais, na alta do 
paciente, os farmacêuticos elaboram a tabela de horários de utilização dos medicamentos e/ou fornecimento de informações escritas, 
para melhor compreensão e consequentemente adesão ao tratamento proposto. Conclusão: O serviço de farmácia clínica é visto 
como uma ação importante para identificação dos PRMs e realização de intervenções farmacêuticas que contribuem para a promoção 
do uso racional de medicamentos e aumento da segurança do paciente, o que resulta em melhoria da qualidade de vida e da gestão 
dos custos associadas à assistência à saúde.

0060 Relato de Experiência da Inserção da Residência em Farmácia Hospitalar na Equipe Interdisciplinarem um 
Ambulatório de Obesidade
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ana Flávia Redolfi Oliot - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Déborah Meassi Sant’ana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Andreia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes da Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Serviço de Farmácia Hospitalar; Residências em Farmácia; Obesidade.

Introdução: O serviço de cirurgia bariátrica e metabólica em um hospital universitário do Paraná tem como objetivo o 
acompanhamento clínico e/ou cirúrgico do paciente obeso da região oeste do Estado do Paraná. O serviço é composto por uma equipe 
interdisciplinar que inclui médicos das especialidades de clínica cirúrgica, clínica médica, cardiologia e endocrinologia; e profissionais 
das áreas de nutrição, psicologia, fisioterapia, enfermagem, assistência social, educação física e atualmente, farmacêutico. Segundo 
as legislações vigentes, o farmacêutico não é obrigatoriamente um membro da equipe, porém a inserção deste no serviço mostra-
se importante por possibilitar a otimização da farmacoterapia do paciente obeso.Objetivo: Relatar a experiência da inserção da 
Residência Farmacêutica em Farmácia Hospitalar na equipe interdisciplinar em um serviço de obesidade. Método: Pesquisa 
qualitativa observacional de caráter descritivo acerca das experiências desenvolvidas pelo farmacêutico e residentes junto a equipe 
interdisciplinar. Resultados: as atividades do ambulatório de obesidade iniciaram em 2012, já o atendimento farmacêutico, em julho 
de 2014. Conta atualmente com 4 farmacêuticos residentes em Farmácia Hospitalar, em esquema de rodizio e 1 farmacêutico docente 
plantonista, sendo esta uma nova área de atuação para o residente.Os pacientes são atendidos por profissionais das diversas áreas 
para consultas, exames e cirurgias visando a integralidade do cuidado e,para continuidade do atendimento, os retornos são marcados 
periodicamente. O farmacêutico realiza o acompanhamento farmacoterapêutico baseado na metodologia Dáder, que é composta 
pelas seguintes etapas: coleta de dados pessoais, descrição dos problemas de saúde, descrição e avaliação farmacoterapêutica, testes 
de adesão ao tratamento medicamentoso e questionários de qualidade de vida; Após atendimento, os dados são disponibilizados 
utilizando a metodologia SOAP, o qual inclui dados subjetivos, objetivos, análise e plano de ação, onde se pode dizer qual será a conduta 
farmacêutica em relação ao paciente. No plano de ação pretende-se também solucionar problemas relacionados a medicamentos 
(PRMs) e resultados negativos associados a medicamentos (RNMs);quando necessária, a intervenção é realizada com o paciente, 
equipe interdisciplinar por meio de discussões de casos em reuniões de grupo e ainda através de evoluções no prontuário, para 
ajuste de condutas e otimização do tratamento.Conclusão:as discussões da equipe interdisciplinar favoreceram a integralidade do 
cuidado ao paciente e permitem a troca de conhecimento entre os profissionais de outras áreas da saúde. Observa-se também que as 
intervenções farmacêuticas e a educação em saúde prestada durante as consultas se mostram ferramentas efetivas para a prevenção 
de eventos adversos e resolução dos PRMs e RNMs, tendo em vista a melhora da qualidade de vida dos pacientes. Ademais, os 
residentes podem aprimorar seus conhecimentos e desenvolver habilidades de raciocínio clínico, tornando-se mais preparados para 
atender as necessidades dos pacientes, além de melhorar seu relacionamento com outros profissionais. A partir disso pretende-se 
mostrar a importância da inclusão do farmacêutico clinico no serviço de obesidade, tendo em vista que o serviço de farmácia clínica 
ainda é incipiente e pode ser estendido para as diversas áreas do hospital.
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0066 Erros de Prescrições Medicamentosas: Descrições e Abreviaturas Inadequadas para Antibióticos e Medicamentos 
de Alta Vigilância

Autores: Grace Anne Azevedo Dória - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Geovanna Cunha Cardoso - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Izadora Menezes da Cunha Barros - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Jozimario da Silva Santiago - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Erica Cristina Dourado Silva - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Tamires Andrade de Oliveira - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Telma Almeida Barros - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Iza Maria Fraga Lobo - Hospital Universitário de Sergipe / SE 

Palavras-chave: Prescrições de medicamentos; Antibiótico; Medicamentos de Alta Vigilância.
Introdução: O uso de medicamentos em ambiente hospitalar é um processo complexo e que nem sempre é suficientemente 

seguro, o qual pode promover erros que podem causar danos ao paciente. Estes erros, conhecidos como erros de medicação, são 
eventos adversos passíveis de prevenção e podem ocorrer com qualquer medicamento. Entretanto, os medicamentos de alta vigilância 
(MAV) e os antibióticos (ATB) merecem destaque devido à gravidade e frequência dos eventos associados ao seu uso inadequado. 
Estudos indicam que os erros de prescrição podem variar de 30 a 70% dos medicamentos prescritos, em MAV cerca de 40%. Objetivo: 
Este trabalho visou analisar a frequência de erros de prescrições relacionados com os medicamentos de alta vigilância (MAV) e os 
antibióticos (ATB) conforme definidos pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP). Metodologia: Estudo 
observacional retrospectivo, com coleta de dados de 868 prescrições de todos os pacientes internados nas clínicas médicas de um 
hospital universitário do Estado de Sergipe no período de 1 a 30 de janeiro de 2015. Os dados foram coletados em formulário específico 
elaborado pelos pesquisadores, digitados e analisados em planilha Excel. As diferenças entre as taxas de erros de prescrição de MAV e 
ATB foram comparadas pelo teste do qui-quadrado. Resultados: nas 868 prescrições, 8620 medicamentos foram identificados e 42% 
(3620) destes apresentavam abreviaturas contraindicadas. Do total de medicamentos prescritos, os MAV foram significantemente 
mais frequentes que os ATB com 13,7% (1178) versus 9,5% (823) [p<0,0000001]. Dentre os MAV, 72,8% (858) continha algum erro de 
prescrição, sendo mais comum o uso de abreviaturas contraindicadas. Em relação aos 217 MAV de uso endovenoso (EV) 78,8% (171) 
estava sem tempo de infusão especificado, 9,2% (20) sem orientação de diluição e 4,6% (10) sem dose. Dentre os 823 ATB prescritos, 
foi elevada a frequência de erros, 83,1% (684). Dos 60% (494) de ATB de uso endovenoso, 96,4% (476) estava sem especificação 
do tempo de infusão, 93,9% (464) estava sem orientação de diluição, 72,9% (360) sem duração de tratamento; o erro de omissão 
de dose foi baixa, apenas 3% (15). As taxas de erros de prescrição nos grupos de MAV e ATB foram significantemente diferentes 
quando testadas pelo qui-quadrado com valores de p<0,0000001. Conclusão: Os erros de prescrição detectados neste estudo foram 
muito elevados, comparados aos reportados na literatura, com maior importância no grupo dos antibióticos. Medidas educativas 
já estão sendo implementadas junto aos prescritores, bem como a distribuição de tabelas de diluição e de tempo de infusão de 
medicamentos. Tendo em vista que os erros de medicação representam um potencial risco à saúde em pacientes em ambiente 
hospitalar, indicadores são sempre necessários para a sua detecção, avaliação e implantação de medidas corretivas a fim de promover 
a segurança do paciente durante o internamento hospitalar.

0067 Análise de Erros de Prescrição Segundo O Protocolo de Segurança do Paciente.
Autores: Cintia Nara da Silva Miguel - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 

Suyanne Pontes Leitao - Hospital de Maternidade Gastroclinica / CE 
Livia Falcao Lima - Hospital e Maternidade Gastroclinica / CE 
Viviane Amaral do Nascimento - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 
Dionique dos Santos Ferreira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza-Fametro / CE 
Francisca Jessica Magalhães Timbó - Universidade de Fortaleza / CE 
Jose Igor de Oliveira Jacó - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 
Lara Cristhian Costa Bezerra - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 

Palavras-chave: Prescriçao de Medicamentos, Erros de Prescrição, Segurança do Paciente
Introdução: a prescrição medicamentosa é, essencialmente, um instrumento de comunicação entre médico, farmacêutico, 

enfermeiro, cuidador e paciente. Para ser considerada adequada, deve seguir os critérios da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
para prescrição racional, sendo apropriada, segura, efetiva e econômica. Essas características contribuem para maiores chances 
de êxito da terapia aplicada e segurança do paciente. Um erro de prescrição contribui significativamente para o índice total dos 
erros de medicação e tem elevado potencial para resultar em consequências maléficas para o paciente. Esse risco aumenta quando 
os profissionais não conseguem ler corretamente as prescrições, devido à letra ilegível ou à falta de informações necessárias para 
a correta administração. Objetivo: Identificar e quantificar os principais erros encontrados na prescrição médica dos pacientes 
internados, segundo o protocolo de segurança do paciente. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional transversal, onde 
foram analisadas as prescrições em um hospital de médio porte, com perfil clínico e cirúrgico, em Fortaleza, Ceará, no período de 
dois meses de 2015. Foi utilizado uma ficha criada pelo serviço de farmácia com os seguintes critérios: prescrição sem identificação 
do paciente; prescrição ilegível; ausência de assinatura e/ou carimbo do médico; erros de digitação; medicamento sem a dose 
especificada; ausência da posologia e/ou diluição do medicamento. Resultados: a amostra consistiu de 700 prescrições, onde 469 
(67,0%) apresentaram algum tipo de erro. Observou-se mais de um erro por prescrição, totalizando 797 erros ao final do estudo. 
Destes erros, os mais prevalentes foram: medicamentos sem a dose especificada (55,0%, n=258); ausência de assinatura e/ou 
carimbo do médico (31,4%, n=156), prescrições ilegíveis (28,1%, n=132); medicamentos sem diluição (19,6%, n=92); medicamentos 
sem posologia (16,8%, n=79); erros de digitação (8,9%, n=42) e as prescrições sem identificação do paciente (7,0%, n=33). Conclusão: 
em vista desses resultados, observamos a importância do farmacêutico na análise das prescrições com o objetivo de prevenir os 
erros de medicação. Ressaltamos que, a presença de informações nas prescrições são estritamente importantes para um tratamento 
adequado aos pacientes hospitalizados. Visto que, a prescrição deve ser bastante clara e objetiva, devendo conter os itens necessários 
para os profissionais de saúde conseguir interpretá-la corretamente e sem dúvidas, visando à segurança do paciente.
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0068 Atuação do residente na elaboração de um formulário para análise de Kits Cirúrgicos em um Hospital no Interior 
do Paraná – Relato de Experiência

Autores: Ana Flávia Redolfi Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Déborah Meassi Sant’ana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Fernanda Frizon - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar, Centros Cirúrgicos
Introdução: em Centros Cirúrgicos e Centros Obstétricos, a dispensação de medicamentos é facilitada por meio da utilização de kits 

cirúrgicos, que possuem itens padronizados para utilização em cirurgias, facilitando o acesso e garantindo que não falte nenhum medicamento 
essencial durante o procedimento, visando proporcionar maior segurança ao paciente. Objetivo: Elaborar um formulário para conferência dos kits 
cirúrgicos de medicamentos, visando verificar se todos possuem quantidade exata de itens padronizados e se estão dentro do prazo de validade. 
Método: no período de 11 à 18 de junho de 2014, durante 6 dias úteis, foram conferidos os Kits de Medicamentos do Centro Cirúrgico (10 kits) e 
do Centro Obstétrico (7 kits), sendo que para esta conferência foi feito sorteio aleatório simples, onde o mesmo número não foi conferido mais 
de uma vez, com exceção do último dia onde foi repetido apenas um dos kits para que pudéssemos fechar o número proposto inicialmente. 
Cada kit foi identificado com um número, de 1 a 10 para Centro Cirúrgico e de 1 a 7 para Centro Obstétrico. Foram conferidos 3 kits por dia, com 
exceção de sábado e domingo, nos turnos da manhã e tarde, totalizando 18 caixas conferidas. Para análise do kit foi elaborado um formulário pelo 
residente de Farmácia Hospitalar, que foi aplicado como um piloto para se testar a aplicabilidade do formulário no serviço. Este era composto pelas 
seguintes questões: 1. Falta de medicamento? Qual? Porque?, 2.Sobra de medicamento? Qual? Porque?, 3.Troca de medicamento? Dividido nos 
seguintes subitens: a) Troca de lugar, b) Medicamento errado, c)Troca devido a falta de outro medicamento?, 4. Estão dentro do prazo de validade?. 
Resultados: dos 18 Kits conferidos, pode-se observar que em 78% (14 kits) faltou um (01) medicamento, 6% (01 Kit) faltaram 02 medicamentos, que 
pode ser explicado devido a falta destes no hospital no período em que foram realizadas as conferências. Com relação à sobra de medicamentos, 
apenas em 11% (02 kits) apresentaram medicamento em excesso, provavelmente devido ao descuido na hora de conferência e reposição das 
caixas. Na análise das trocas de medicamentos, pode-se observar que 61% (11 Kits) apresentaram algum tipo de troca, onde predominou a troca do 
medicamento Cetoprofeno substituindo o medicamento Tenoxicam que estava em falta no período da análise dos Kits. Foram encontrados também 
02 medicamentos vencidos o que caracteriza 11% (02 kits), fato que pede mais atenção por parte dos funcionários e farmacêutico do setor, por 
representar um risco eminente ao paciente. Conclusão: Os kits analisados mostraram que houve faltas de medicamentos, porém não temos como 
prever ou modificar, visto que isto é uma particularidade do hospital que foge ao controle da Farmácia do Centro Cirúrgico. Com relação às sobras 
e medicamentosfora do prazo de validade, pode-se reforçar junto aos funcionários como deve ser feita a reposição de medicamentos, por meio de 
treinamentos. Pode-se concluir que o formulário utilizado para análise dos kits de medicamentos mostrou-se eficiente e pode ser adotado como 
uma medida de segurança e de qualidade dos kits cirúrgicos. O envolvimento do residente de Farmácia Hospitalar com a equipe do setor onde 
está atuando, é de suma importância, haja visto que pode desenvolver novas atividades, como o formulário de controle de qualidade elaborado, 
aumentando a qualidade do serviço oferecido e a promovendo maior segurança do paciente no uso de medicamentos.

0070 Conciliação Medicamentosa no Âmbito da Farmácia Hospitalar
Autores: Dionique dos Santos Ferreira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza-Fametro / CE 

Vanessa Maria Fernandes Vieira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza-Fametro / CE 
Lívia Falcão Lima - Hospital e Maternidade Gastroclínica / CE 
Suyanne Pontes Leitão - Hospital e Maternidade Gastroclínica / CE 
José Igor de Oliveira Jacó - Faculdade Maurício de Nassau / CE 
Francisca Jéssica Magalhães Timbó - Universidade de Fortaleza / CE 
Cíntia Nara da Silva Miguel - Faculdade Maurício de Nassau / CE 
Viviane Amaral do Nascimento - Faculdade Maurício de Nassau / CE 

Palavras-chave: Farmácia Hospitalar, Conciliação Medicamentosa, Hospital Privado
Introdução: a conciliação medicamentosa é descrita como um processo realizado pelo profissional para obtenção de uma lista completa, 

precisa e atualizada dos medicamentos que cada paciente utiliza antes do internamento hospitalar, comparada com as prescrições médicas feitas 
na admissão, transferência, consultas ambulatoriais e alta hospitalar. Dessa forma, a conciliação é o processo de revisão do tratamento do paciente, 
antes e depois de transições no cuidado, evitando eventos adversos. Objetivo: Descrever e analisar as Conciliações Medicamentosas realizadas em 
pacientes admitidos em um hospital privado. Método: Foram analisadas as Conciliações Medicamentosas realizadas pela equipe de Farmácia nos 
21 leitos disponíveis na unidade de internação clínica de um hospital privado de médio porte, com 120 leitos, em Fortaleza, Ceará, no período três 
meses de 2015. Todo paciente ou, dependendo da sua condição clínica, o seu acompanhante, que foi admitido em uma dessas unidades respondeu 
a um questionário, criado pelo serviço de Farmácia, com relação aos medicamentos utilizados antes da internação, sendo estes classificados de 
acordo com Anatomical Therapeutic Chemical (ATC), além da presença de alergias medicamentosas, da existência de comorbidades e da prática de 
automedicação. Em seguida, foram comparados os dados coletados com a prescrição do prontuário, verificando a existência ou não de discrepâncias 
na farmacoterapia prescrita. Resultados: Durante o período do estudo, foram realizadas 155 Conciliações Medicamentosas, onde a maioria dos 
pacientes entrevistados eram do sexo feminino (53,5%, n=83) e a média de idade do total de pacientes foi de 51 anos. O motivo da internação da 
maior parte dos pacientes foi para a realização de procedimento cirúrgico (78,7%, n=122), enquanto 21,3% (n=33) foi para tratamento clínico. Dos 
entrevistados, 51,0% (n=79) relatou não ter a automedicação como prática e apenas 19,3% (n=31) apresentava alergia medicamentosa. Um maior 
número de pacientes (69,0%, n=107) relatou utilizar medicamentos em casa e as comorbidades mais frequentes entre eles foram: Hipertensão 
Arterial Sistêmica (29,0%,n=45); Diabetes Mellitus (12,2%, n=19) e Depressão (5,8%, n=9). Logo, os medicamentos, de acordo com ATC, mais utilizados 
antes da internação foram aqueles que agiam no Sistema Cardiovascular (28,3%, n=94); no Sistema Digestivo (24,2%, n=80); no Sistema Nervoso 
(19,6%, n=65), entre outros, totalizando 331 medicamentos. Deste total, apenas 39,0% (n=129) estava conciliado, ou seja, prescrito no prontuário, 
enquanto a maioria (61,0%, n=202) estava discrepante quando comparado com a prescrição após a admissão. Apesar disso, todos os pacientes 
eram monitorizados continuamente e, pelo próprio perfil cirúrgico, muitos só permaneciam internados até 72 horas. Conclusão: a partir do estudo 
realizado, foi possível demonstrar que a Conciliação Medicamentosa é uma importante estratégia para reduzir a possibilidade dos erros de medicação, 
o surgimento de riscos potenciais ao paciente, além dos custos em atendimento hospitalar. O profissional farmacêutico possui conhecimento clínico 
para analisar a prescrição e avaliar a necessidade de intervir junto à equipe visando a otimização da farmacoterapia na assistência ao paciente.
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0071 Farmacovigilância: a Vigilância Ativa em um Hospital Privado
Autores: Jośe Igor de Oliveira Jacó - Faculdade Maurício de Nassau / CE 

Lívia Falcão Lima - Hospital e Maternidade Gastroclínica / CE 
Suyanne Pontes Leitão - Hospital e Maternidade Gastroclínica / CE 
Dionique dos Santos Ferreira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza-Fametro / CE 
Francisca Jéssica Magalhães Timbó - Universidade de Fortaleza / CE 
Cíntia Nara da Silva Miguel - Faculdade Maurício de Nassau / CE 
Viviane Amaral do Nascimento - Faculdade Maurício de Nassau / CE 
Lara Cristhian Costa Bezerra - Faculdade Maurício de Nassau / CE 

Palavras-chave: Farmacovigilância, Reação Adversa ao Medicamento, Hospital Privado
Introdução: a reação adversa a medicamento (RAM), é toda resposta prejudicial e não intencional acometida por um fármaco 

administrado em doses seguras. O serviço de Farmacovigilância (FV) detecta e analisa esses eventos com o intuito de garantir maior 
segurança aos usuários e promover o uso racional e seguro dos medicamentos. Este serviço capta essas informações por meio de 
notificação espontânea, onde os profissionais de saúde preenchem uma ficha com as informações sobre a RAM, sendo avaliada a 
possível relação de causalidade entre o fármaco e o evento; e através da vigilância ativa, que pode ser feita por meio de análise de 
prontuários e entrevistas com pacientes e prescritores. Objetivo: Delinear o perfil dos pacientes que sofreram RAM e as classes de 
medicamentos relacionadas; Classificar as RAM segundo o algoritmo de Naranjo. Metodologia: a amostra foi coletada em um hospital 
de médio porte em Fortaleza, Ceará, no período de 2 meses de 2015. Realizou-se a busca ativa de RAM em prontuários de paciente 
que tiveram em sua prescrição diária medicamentos das classes dos corticoides e/ou anti-histamínicos. Como instrumento para a 
coleta de dados foi utilizada uma ficha, criada pelo serviço de FV, contendo nome do paciente, idade, leito/unidade de internação, 
medicamento suspeito de estar sendo utilizado para tratar a RAM, e um questionário análogo ao disponibilizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária para correlacionar a reação com os medicamentos possivelmente envolvidos, possibilitando sua 
notificação e classificação sendo o algoritmo de Naranjo. Resultado: no período de estudo, foram realizada a busca ativa de RAM em 
250 prontuários, onde 43 pacientes (17,2%) apresentaram algum tipo de reação, sendo a maioria do sexo feminino (93,0%, n=40), 
e com faixa etária de 31 à 60 anos (55,8%, n=24). As RAM foram apresentadas, em sua maioria, nos pacientes que realizaram algum 
procedimento cirúrgico (86,0%, n=37), prevalecendo as cesáreas (81,1%, n=30). As reações foram relacionadas,em sua maioria, ao 
uso de anestésicos (28,9%, n=24) e analgésicos opióides (21,7%, n=18). Os pacientes relataram, principalmente, prurido (72,1%, 
n=31) e rubor (18,6%, n=8), porém nenhum dos sintomas colocaram em risco a vida dos pacientes ou prolongaram suas internações. 
As RAM foram tratadas com uso de medicamentos, estes das classes dos corticóides (54,3%, n=25) e/ou anti-histamínicos (45,6%, 
n=21), predominando o uso da hidrocortisona (50,0%, n=23) e da loratadina (32,6%, n=15). Através do algoritmo de Naranjo, as RAM 
foram classificadas, na sua maioria, como provável (97,7%, n=42) e um caso como possível (2,3%, n=1).Conclusão: Todo medicamento 
possui um risco associado. Logo, avaliar o surgimento de possíveis eventos adversos é prevenir que estes ocorram.a utilização de 
um estudo de FV que permita realizar monitorização terapêutica é um avanço na prestação da assistência farmacêutica no âmbito 
hospitalar. No contexto de segurança do paciente, a busca ativa de RAM potenciais nas unidades de internação permitiu a detecção 
de várias situações de risco que puderam ser prevenidas, garantindo uma assistência superior.

0073 Busca Ativa de Eventos Adversos em UTI Nenonatal Utilizando a Metodologia Trigger Tools
Autores: Flávio José Gomes Bandeira - Casa de Saúde São José / RJ 

Érika Bispo - Casa de Saúde São José / RJ
Palavras-chave: farmacovigilância, UTI neonatal, reação adversa

Introdução: Os eventos adversos são responsáveis por cerca de 10% das admissões hospitalares, constituindo atualmente um 
dos maiores desafios para o aprimoramento do cuidado com o paciente. A ocorrência de eventos é mais grave quando ocorre em 
recém-nascidos prematuros, de muito baixo peso e, em condições críticas, internados em unidades de terapia intensiva neonatal. 
Esses pequenos pacientes são normalmente submetidos a diversos procedimentos e tratamentos durante a sua internação que, 
sendo prolongada por conta da prematuridade, os expõe à maiores riscos de incidentes. Esses riscos podem ser potencializados 
pelo fato de tratarmos de pacientes que ainda não possuem bem desenvolvidos seus mecanismos de absorção e metabolização de 
medicamentos. Objetivos: O presente estudo tem como objetivo apresentar os eventos adversos mais comuns em uma UTI Neonatal 
de um hospital certificado do Rio de Janeiro e prospectar métodos de evitar esses tipos de reações adversas. Método: Foram levantadas 
as notificações realizadas através da busca ativa pela metodologia Trigger Tools no período de 2014 à 2015 pela farmacêutica clínica da 
UTI neonatal e em seguida foram agrupadas de acordo com o tipo, para categorização do perfil de notificações. Os triggers utilizados 
foram: extubação não planejada, hipotensão, hiperglicemia, lesão de narinas, taquicardia, rash cutâneo, dentre outros. Resultados: 
Foram realizadas 18 notificações no ano de 2014, sendo 4 (22%) de Tecnovigilância e 14 (78%) de Farmacovigilância. Em 2015, até 
o mês de Junho, foram feitas 7 notificações, sendo 5 (72%) relacionadas à eventos e 2 (28%) à desvio de qualidade de produtos. 
Em 2014, 43% das notificações em Farmacovigilância estavam relacionados à lesão de pele causada pelo uso de CPAP nasal. Já em 
2015, esse tipo de evento representou 20% do total. Conclusões: Através de estudos como o presente é possível voltar os olhares 
para as principais fragilidades e seguir continuamente na minimização dos riscos e principalmente na diminuição dos incidentes com 
pacientes, por meio de práticas de controle.
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0075 Prevenção de Incompatibilidades Físicas Medicamentosas Através de Intervenções Farmacêuticas em uma 
Unidade Intensiva Pós Operatória

Autores: Paulo Andrei Milen Firmino - Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Kamila Maria Maranhão Sidney - Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Ana Carolina de Souza e Silva - Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Maria Rennê Lopes Feitoza Vieira - Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Paulo Yuri Milen Firmino - Universidade Federal do Ceará / CE 
Solange Cecília Cavalcante Dantas - Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Domingos Sávio de Carvalho Sousa - Hospital Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE

Palavras-chave: Terapia intensiva; Farmácia Clínica; Incompatibilidade Medicamentosa
Introdução: Terapia intravenosa é complexa, potencialmente perigosa e propensa a erros, devido a isso necessita-se de estratégias 

para reduzir o risco e complicações acerca desse tipo de administração. Vários problemas relacionados a medicamentos podem ocorrer 
durante a prescrição, dispensação ou administração dos medicamentos via intravenosa. As incompatibilidades físicas dos medicamentos 
podem ocorrer tanto de uma diluição ou diluente inadequada ou devido a uma administração conjunta de dois medicamentos incompatíveis 
via cateter y. Esses problemas de administração podem agravar a saúde do paciente, podendo ser até fatal. O profissional farmacêutico junto 
a equipe multiprofissional pode garantir, através das intervenções farmacêuticas, uma utilização segura desses medicamentos intravenosos. 
Objetivo: Avaliar as incompatibilidades físicas medicamentosas registradas pelo farmacêutico através de intervenções farmacêuticas 
em uma unidade de terapia intensiva pós operatória Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo e analítico. O período foi durante 
os meses de Setembro de 2014 até Maio de 2015, excluindo Dezembro e Abril, em uma unidade pós operatória de um hospital cardíaco 
de Fortaleza, Ceará. Foi feito a análise retrospectiva desses dados sobre intervenções farmacêuticas acerca das incompatibilidades físicas 
dos medicamentos. Foram traçados análises descritivas e teste qui quadrado quanto aos tipos de incompatibilidades ocorridas durante os 
meses e associando com outras variáveis, mês, medicamento, classe de medicamentos e aceitação utilizando o programa SPSS versão 22.0 
para Windows. Resultados: O perfil da unidade durante o tempo especulado foi de 327 pacientes admitidos na unidade, predominando o 
sexo masculino (58,1%, n=190), a média de idade foi de 58,95 ± 14,08 anos. O procedimento mais realizado foi acerca da Revascularização 
Miocárdica (45,9%). Em relação as intervenções farmacêuticas realizadas, foram no total 198 intervenções feitas sendo 24,7% (n=49) dessas 
incompatibilidades físicas medicamentosas, caracterizando 40,8% como volume de diluição inadequado, 40,8% como incompatibilidade 
via cateter y e 18,4% como diluente inadequado. Das incompatibilidades, 93,9% das intervenções foram aceitas evitando um provável 
resultado negativo a medicamento do paciente. Demonstraram relação estatisticamente significante dos tipos de incompatibilidades 
com os medicamentos, prevalecendo a Polimixina B (12,2%) nas causas da maioria das incompatibilidades e associada a volume de 
diluição inadequada (p=0,01), e com as classes de medicamentos, no qual os antimicrobianos demonstrarão relação com volume de 
diluição inadequado e incompatibilidades via cateter y e as vasoativas com diluentes inadequados (p<0,01). Constatou-se uma diferença 
estatisticamente significante das intervenções acerca das incompatibilidades documentadas durantes os meses, diminuindo com o tempo 
de atuação do farmacêutico (p=0,041). As outras associações propostas não tiveram resultados significantes. Conclusão: Através do estudo 
proposto podemos observar a importância no profissional farmacêutico no manejo dos medicamentos intravenosos e suas principais 
estratégias acerca dos medicamentos e classes medicamentosas mais incompatíveis, qualificando melhor a assistência e garantindo a 
eficácia e segurança da terapêutica, educando a equipe multiprofissional e sendo membro ativo dessa na terapia intensiva.

0076 Avaliação Ambulatorial da Adesão a Farmacoterapia de Pacientes Hipertensos
Autores: Patricia da Silva Alves Derozier - Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo / SP 
Mariana Cappelletti Galante - Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / SP 
Sonia Lucena Cipriano - Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / SP 
Heno Ferreira Lopes - Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / SP 
Luiz Aparecido Bortolotto - Instituto do Coração (Incor) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo / SP

Palavras-chave: Palavras-chave: pacientes hipertensos, teste Morisky-Green, adesão a farmacoterapia.
Introdução: a não adesão a farmacoterapia resulta em problemas de saúde, aumento da morbidade e mortalidade, além 

do aumento dos custos com os cuidados de saúde. O uso de ferramentas pelo farmacêutico para melhorar a adesão ao tratamento 
medicamentoso é fundamental. Objetivo: avaliar ambulatorialmente a adesão a farmacoterapia de pacientes hipertensos, antes e após 
intervenções farmacêuticas. Método: foram convidados de forma aleatória 22 pacientes de um ambulatório de hipertensão de um 
hospital terciário especializado em cardiologia para 12 encontros com uma equipe multiprofissional (agosto a dezembro de 2014). Durante 
o estudo, dois pacientes desistiram. No primeiro encontro foi realizada uma entrevista com o paciente para identificar hábitos, alergias 
e avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso, com a aplicação do teste Morisky-Green. Nos encontros seguintes, foi elaborada uma 
tabela de orientação farmacêutica conforme a última prescrição médica para orientação individual dos pacientes e todos participaram de 
aulas expositivas e dinâmicas em grupo, onde receberam orientações sobre a importância do uso correto dos medicamentos. No último 
encontro (12º), foi aplicado novamente o teste Morisky-Green, para avaliar a adesão do paciente a farmacoterapia após as intervenções 
farmacêuticas e os encontros com a equipe multiprofissional. Este trabalho teve aprovação do Comitê de Ética para Ánálise de Projetos 
de Pesquisas (CAPPesq), sob número de protocolo 0881/09. Resultados: dos 20 pacientes acompanhados, 85% (17) eram mulheres, 
sendo a média de idade de 62 ±11 anos. Destes pacientes, seis (30%) tiveram ajustes em sua prescrição de medicamentos, resultando 
em 16 alterações. Em relação ao resultado do teste Morisky-Green, antes da intervenção farmacêutica, eram cinco pacientes aderentes 
a farmacoterapia, 14 pacientes com moderada adesão e um paciente com baixa adesão. Após as intervenções, no último encontro, 
o resultado do teste foi de: 10 (50%) pacientes aderentes a farmacoterapia, 10 (50%) pacientes com moderada adesão e nenhum 
paciente com baixa adesão, demonstrando aumento de 50% nos pacientes aderentes a farmacoterapia. Conclusão: o teste de Morisky-
Green foi útil para avaliar a adesão ao tratamento medicamentoso e diagnosticar o impacto da intervenção farmacêutica, em equipe 
multiprofissional, que resultou em maior adesão dos pacientes hipertensos a farmacoterapia.
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0077 Impacto de Intervenções Farmacêuticas em Pacientes Hipertensos e Diabéticos Acompanhados em Unidade de 
Cuidados Farmacêuticos

Autores: Larissa Moura Barbpsa - Universidade Federal do Ceará / CE 
Juliana Oliveira Carlos - Universidade Federal do Ceará / CE 
Luana Araujo Lopes - Universidade Federal do Ceará / CE 
Lima Dm - Universidade Federal do Ceará / CE 
Jonathas de Oliveira Linhares - Universidade Federal do Ceará / CE 
Paulo Yuri Firmino - Universidade Federal do Ceará / CE 
Nirla Romero - Universidade Federal do Ceará / CE 
Marta Maria Fonteles - Universidade Federal do Ceará / CE 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Hipertensão Arterial Sistêmica; Diabetes Mellitus
Introdução: O farmacêutico, por meio de ações clínicas e assistenciais, pode contribuir com a necessidade social de se obter melhores 

resultados com a terapia medicamentosa. Pessoas que fazem uso crônico de medicamentos são os principais alvo dessas ações, devido a maior 
probabilidade de desenvolver reações adversas ao medicamento, ocorrer interações medicamentosas, dentre outras complicações que possam 
vir a surgir. Objetivo: Descrever as Intervenções Farmacêuticas realizadas a partir da detecção de PRM em pacientes de uma Unidade de Cuidados 
Farmacêuticos (UCF) para hipertensos e diabéticos em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde de Fortaleza. Metodologia: Tratou-se de um 
estudo descritivo, retrospectivo, de base secundária, no qual foram utilizados instrumentos de documentação e registro de pacientes atendidos 
pela UCF para coleta de dados sobre Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) identificados e intervenções realizadas no período de 
janeiro de 2014 até abril de 2015. Os PRM foram classificados conforme o 2º Consenso de Granada e as intervenções foram classificadas 
segundo categorização da própria UCF. A pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética da UFC sob CAAE 05925513.2.1001.5054. Resultado: Foram 
utilizados os registros de 39 pacientes hipertensos e/ou diabéticos. A média de idade dos pacientes foi de 59,08 (DP=8,99), 69,2% (n=27) não 
completaram o ensino médio escolar e 74,4% (n=29) possuíam renda até 2 salários mínimos. Até o momento, 131 PRM foram identificados, com 
126 intervenções farmacêuticas sendo sugeridas a fim de prevenir/solucionar os problemas identificados. As principais intervenções realizadas 
foram: ‘alerta de inadequação da administração do medicamento’(19,8%;n=26), ‘alerta para omissão na administração do medicamento prescrito 
no horário estabelecido’(19,1 % ; n=25), ‘alerta para a administração do medicamento prescrito com um quantitativo inferior ao prescrito’ 
(13,7%;n=18). A principal causa dos PRM detectados foi relacionada a não adesão dos pacientes ao tratamento (51,2%; n=66). Um total de 
114 (97,4 %) intervenções farmacêuticas foi aceito. O meio de comunicação mais utilizado foi a forma verbal, com 70,1% (n=82) dos casos. A 
maior parte das intervenções foi sugerida diretamente ao paciente (93,2%; n=109). Os desfechos apresentados com maior frequência foram 
a ‘ratificação da informação técnica da prescrição’ (60,9%; n=70) e ‘medidas não farmacológicas’. Em alguns registros observou-se o desfecho 
de ‘modificação para outro medicamento com ação semelhante’ e ‘certificação pelo médico/enfermagem de informação omissa/incompleta 
informada/retificada pelo farmacêutico’. Dentre as intervenções, 93 tiveram seus resultados finais avaliados, sendo 78 (83,9%) delas resultando 
em prevenção/resolução do PRM. Conclusão: Nossos resultados mostraram que a população estudada ainda é carente de informações em relação 
à farmacoterapia prescrita, visto que um dos principais motivos para o surgimento dos PRM foi a não adesão ao tratamento. Consequentemente, 
as intervenções predominantes foram voltadas para ações educativas e incentivadoras da adesão para os pacientes. Por fim, destaca-se que as 
intervenções realizadas tiveram boa aceitação pelos pacientes, propiciando resultado positivo, considerando cada desfecho avaliado.

0078 Avaliação de Interações Medicamentosas Potenciais em Prescrições de Paciente em Unidade de Terapia Intensiva Adulto
Autores: Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / MS 

Alessandra Gomes Chauvin - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / MS 
Kelly Regina Alves Pereira Pillon - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / MS 
Tainah Raymundo - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / MS 
Érica Freire de Vasconcelos Pereira - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / MS 
Vanessa Marcon de Oliveira - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul / MS

Palavras-chave: Palavras-chave: Interações Medicamentosas. Unidade de Terapia Intensiva. Uso Racional de Medicamentos.
Introdução: Interações Medicamentosas Potenciais (IMPs) são interações conhecidas e documentadas em literatura entre medicamentos 

presentes na prescrição médica, que podem ou não ter ocorrido. São definidas como respostas decorrentes da administração simultânea de 
dois ou mais medicamentos. Estas podem ser benéficas ou indesejáveis para o tratamento do paciente. Elas constituem um sério problema na 
prática clínica, pois interferem na qualidade de vida e segurança do paciente além de gerar custos hospitalares elevados. A Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) é um setor hospitalar de atendimento de pacientes em estado crítico, com necessidade de cuidados intensivos. Estes pacientes 
apresentam riscos devido aos múltiplos medicamentos administrados simultaneamente, e isso demonstra que pacientes internados na UTI 
apresentam maior risco de desenvolver interações medicamentosas que pacientes de outras unidades. Objetivo: Identificar e classificar as 
interações medicamentosas potenciais presentes em prescrições de UTI – Adulto. Metodologia: Realizou-se estudo observacional, descritivo, 
transversal na UTI – Adulto de um Hospital de Ensino, com análise das prescrições de pacientes internados. Os dados foram coletados das 
prescrições três vezes na semana no período de abril a junho de 2015. Para identificação e classificação das IMPs utilizou-se a base de dados 
do Micromedex®, onde foram classificadas quanto à latência, documentação, severidade e mecanismo de ação. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em pesquisa com seres humanos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, (Parecer: 911.751- 27/11/2014). Resultados: 
Foram analisadas as prescrições referentes a 46 pacientes no período do estudo, sendo 50% homens e 50% mulheres, com idade média de 
53±19,13 anos e com tempo de internação de 15±8,8 dias. Foram prescritos 104 diferentes medicamentos, estabelecendo média de 8,9±2,8 
medicamentos por prescrição. Os medicamentos mais utilizados pelos pacientes foram Omeprazol (84,8%), Meropenem (65,2%) e Enoxaparina 
(56,5%). Entre os pacientes acompanhados 79% apresentaram interações medicamentosas potenciais, obtendo-se média de 4,8±6,4 por 
paciente. Nas prescrições analisadas foram observadas 115 interações medicamentosas potenciais diferentes, que foram classificadas quanto à 
severidade e consideradas 54% como graves, quanto à latência 52,2% apresentaram latência não especificada e 60,9% foram consideradas com 
documentação regular. Com relação ao mecanismo de ação, 44,3% foram classificadas como farmacocinéticas. As IMPs de maior ocorrência nos 
pacientes foram Midazolam/Omeprazol (34,8%), Fentanil/Midazolam (34,5%), Amicacina/Polimixina e (13%) e Fluconazol/Omeprazol (13%). 
Conclusão: Os resultados obtidos permitiram traçar o perfil de IMPs presentes nas prescrições dos pacientes da UTI, sendo que um número 
significativo destas interações medicamentosas foi considerado como graves. Sendo assim, devido ao risco que os pacientes estão expostos 
cabe ao profissional farmacêutico, que é responsável pelo medicamento, orientar as demais áreas assistenciais quanto ao a ocorrência dessas 
IMPs, proporcionando segurança e qualidade de vida aos pacientes. Vale ressaltar que a presença do farmacêutico na UTI poderia contribuir de 
forma positiva ao tratamento devido à minimização da exposição do paciente ao risco de uma interação medicamentosa.
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0080 Fatores associados a Interações Medicamentosas Potenciais em Terapia Intensiva Materna
Autores: Thiago de Lima Pessoa - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
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Rand Randall Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Departamento de Farmácia / RN 
Josephy Cruz Araújo - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Priscilla Karilline do Vale Bezerra - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Tayne Anderson Cortez Dantas - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Janaínna Xavier Fernandes - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Rafael Pereira de Araújo Neto - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 

Palavras-chave: Interações de medicamentos; Terapia intensiva; Complicações na gravidez.
Introdução: as Interações Medicamentosas Potenciais (IMP) são eventos comuns no âmbito hospitalar, sendo responsáveis 

por uma parcela significativa dos Eventos Adversos a Medicamentos (EAM) detectados nos serviços de saúde e associam-se ao 
prolongamento do tempo de internação, sobretudo em terapia intensiva. Os riscos associados a IMP são maiores em Unidade de 
Terapia Intensiva Materna (UTIM) devido às alterações fisiológicas e farmacocinéticas inerentes a gestantes, tornando-as mais 
propensas a danos relacionados à utilização de medicamentos. 

Objetivo: Investigar os fatores que podem estar associados à ocorrência de IMP graves em uma UTIM. 
Metodologia: Estudo transversal e prospectivo realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva Materna que é referência no 

estado. Os dados foram coletados entre setembro de 2014 a janeiro de 2015 a partir das fichas de seguimento farmacoterapêutico, 
sendo excluídas as fichas de pacientes readmitidas na UTIM ou pacientes provenientes da Clínica Cirúrgica Ginecológica. A análise 
estatística foi realizada com o programa Stata versão 12 (Stata Corporation, College Station, TX, USA). Na análise descritiva, as variáveis 
bio-demográficas e clínicas foram apresentadas por frequências absolutas e relativas ou por média e desvio padrão, conforme apropriado. 
Foi realizada uma análise univariada por regressão logística para determinar quais das variáveis consideradas neste estudo se associam à 
ocorrência de IMP graves, calculando-se os respectivos odds-ratios e intervalos de confiança de 95%. As variáveis que apresentaram valor 
de p<0,10 na análise univariada, assim como as relatadas na literatura como estando associadas a não adesão medicamentosa foram 
incluídas em um modelo multivariado de regressão logística, considerando significativas as associações com valor de p<0,05. O estudo 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes sob o protocolo: 496.656/2013 (CAAE: 21536713.0.0000.5292). 

Resultados: Foram incluídos no estudo 70 pacientes cujos resultados apontam para uma prevalência de 9,95% de IMP graves. Foi verificado 
que a presença de interações medicamentosas diversas (OR=1,04; IC95%, 1,01 – 1,07) e o diagnóstico de hipertensão gestacional com proteinúria 
(OR=1,67; IC95%, 1 – 2,79) elevam o risco de IMP graves. Em contrapartida, as consultas de pré-natal (OR=0,90; IC95%, 0,82 - 1) diminuem o risco 
de IMP graves mesmo sob terapia intensiva. Dentre os medicamentos prescritos, o sulfato de magnésio (OR=8,48; IC95%, 4,09 - 17,57), o nifedipino 
(OR=10,03; IC95%, 4,73 - 21,26) e o propranolol (OR=4,69; IC95%, 1,14 – 19,12) estão relacionados à ocorrência de IMP graves. 

Conclusão: O estudo mostrou que um maior acompanhamento durante a gestação indica um menor risco de IMP graves 
mesmo sob terapia intensiva, enquanto que o histórico de hipertensão gestacional eleva esse risco. Entre os medicamentos, o 
sulfato de magnésio, prescrito rotineiramente nos distúrbios hipertensivos em gestantes, está fortemente associado a IMP graves, 
necessitando de maior monitorização na sua utilização em terapia intensiva materna.

0081 Intervenção Farmacêutica com Enfoque na Segurança do Paciente em Hospital de Grande Porte em São Paulo
Autores: Natália da Costa Piol Guimarães - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 

Luís Henrique Oliveira Rezende - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Priscila Marques Ramos - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Mariana Julie Garcia Maia - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Cintia Kellermann Tosato - Hospital do Servidor Público Estadual / SP

Palavras-chave: Segurança do paciente. Intervenção farmacêutica. Farmácia Hospitalar
Introdução: a segurança do paciente é um assunto em pauta mundialmente. Com o intuito de nortear os serviços de saúde brasileiros, a 

ANVISA publicou a RDC nº36 de 25/07/13, que define como segurança do paciente a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 
associada à atenção à saúde. Neste contexto, aspectos de segurança relacionados à prescrição, ao uso e à administração de medicamentos se 
enquadram como essenciais, sendo a intervenção farmacêutica uma ferramenta importante para alcançar este objetivo. O conceito de intervenção 
farmacêutica é usado para denominar todas as ações das quais o farmacêutico participa ativamente,como nas tomadas de decisão, na terapia dos 
pacientes e também na avaliação dos resultados. O hospital foco desta pesquisa possui aproximadamente 753 leitos e assiste pacientes de média 
e alta complexidade. O serviço de farmácia é composto por: 4 farmácias satélites, almoxarifado central e farmácia ambulatorial. As intervenções 
farmacêuticas realizadas na instituição visam solucionar ou prevenir possíveis erros, que podem interferir na farmacoterapia, gerando aumento 
no tempo de internação, na morbimortalidade e nos custos hospitalares. Objetivo: O presente estudo tem o intuito de demonstrar como as 
intervenções farmacêuticas podem contribuir para a melhoria na qualidade dos serviços prestados, assim como, para a segurança do paciente 
em um hospital de grande porte, visando à maior integração do farmacêutico com a equipe multidisciplinar. Métodos: Foram analisadas cerca de 
12.660 prescrições no período de 01 à 31/05/2015, sendo realizado um total de 1.750 intervenções. Ao detectar a necessidade de uma intervenção, 
o farmacêutico realizou contato direto com o prescritor,contato por telefone ou através de formulário específico da instituição. Os dados foram 
coletados de acordo com os tipos de intervenções e com a adesão do prescritor às intervenções propostas pela farmácia. Resultados: as porcentagens 
contabilizadas foram divididas de acordo com os tipos de intervenção e sua relevância: erro/ausência de dosagem(15%); erro/ausência de via 
de administração(7%); erro/ausência de aprazamento(3%); erros de diluição(2%); falta de formulário para liberação de antimicrobiano restrito/
formulário com a data expirada ou não autorizado CCIH(14%); prescrição de medicamentos não padronizados com alteração para medicamentos 
disponíveis(4%); prescrição de medicamentos não padronizados sem alteração para medicamento padronizado(30%); prescrição ilegível(1%); 
medicamento em falta com substituição por disponível(6%); medicamento em falta sem substituição(4%); falta de carimbo e assinatura do médico 
prescritor(2%); duplicidade terapêutica(11%). Também foram contabilizadas as intervenções em relação à aceitação pelo prescritor: aceitas(47%); 
não-aceitas(34%); sem retorno(19%). Conclusão: Tendo em vista que os resultados mostraram um grau relevante de aceitação das intervenções 
junto aos prescritores, podemos concluir que as ações do farmacêutico contribuíram para a segurança do paciente, na medida em que tais 
intervenções colaboraram para minimizar riscos de danos à saúde. Incorporar na prática profissional um modelo que propicie ao farmacêutico 
assumir a responsabilidade com a farmacoterapia através da realização das intervenções, sendo estas, feitas de maneira ética e legal, fornece 
resultados permanentes e assegura a efetividade da terapia estabelecida e a inserção do farmacêutico na equipe multidisciplinar.
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0082 Comparação de Bases de Dados On Line na Detecção de Interações Medicamentosas
Autores: Sandro Ritz Alves Bezerra - Hospital Geral de Taipas - Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo / SP 

Silvia Regina Secoli - Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem / SP 
Danilo Donizetti Trevisan - Faculdade de Enfermagem Universidade Estadual de Campinas / SP 
Juliana Bastoni da Silva - Faculdade de Enfermagem Universidade Estadual de Campinas / SP 
Maria Helena Melo Lima - Faculdade de Enfermagem Universidade Estadual de Campinas / SP

Palavras-chave: Interações Medicamentosas, Bases de dados on line, Micromedex, Drugs.com, Medscape
Introdução: a utilização de bases de dados on line sobre interações medicamentosas representa uma importante ferramenta, a 

fim de contribuir para um manejo mais seguro da terapia medicamentosa, sobretudo em pacientes com doenças crônicas submetidos 
a regimes complexos. Objetivos: Comparar bases de dados de acesso restrito – DrugReax System®/Micromedex® e acesso livre Drugs.
com. e Medscape quanto a concordância do tipo de gravidade das interações Medicamentosas Potenciais (IMP) Método: as IMP 
foram identificadas a partir de um estudo transversal realizado com 140 pacientes diabéticos atendidos em ambulatório de hospital 
universitário, Campinas, Brasil. Os pares de medicamentos identificados nas prescrições médicas foram avaliados quanto a gravidade 
de acordo com DrugReax System®/Micromedex® (Contra indicado, Maior, Moderada, Menor), Drugs.com. (Maior, Moderada, Menor, 
Não interage) e Medscape (Contraindicado, Maior, Moderada, menor, Não interage). Utilizou-se o coeficiente de Kappa de Cohen para 
analise dos dados. Resultados: Foram identificadas 366 pares de IMP (System®/Micromedex®) a 1.111 pares (Medscape). Destas, foram 
consideradas Maior 25%; 17% e 18%, de acordo respectivamente com DrugReax System®/Micromedex®, Medscape e Drugs.com. A 
identificação e classificação das IMP, independente da gravidade e considerando as três bases foi de 0,339 (razoável). Na analise de 
concordância entre DrugReax System®/Micromedex® e Drugs.com obteve-se Kappa de 0,431 (moderada) e entre DrugReax System®/
Micromedex® e Medscape o Kappa foi de 0,256 (Razoável). No pareamento das IMP, nas três bases, observou-se coincidência em 
relação à gravidade em 35% das IMP Conclusões: Apesar de a concordância ser de razoável a moderada entre System®/Micromedex® 
(padrão ouro) e as demais bases, houve coincidência entre as duplas de medicamentos nos casos de IMP graves. Deste modo, as bases 
de dados de acesso livre, que podem ser acessadas em tempo real nos diferentes cenários assistenciais, podem e devem ser usadas 
como parte das estratégias de prevenção de danos decorrentes de IMP.

0083 Perfil das Pacientes Obstétricas Internadas em uma Unidade de Terapia Intensiva Materna
Autores: Thiago de Lima Pessoa - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 

Josephy Cruz Araújo - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Priscilla Karilline do Vale Bezerra - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Tayne Anderson Cortez Dantas - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Flavia Evelyn Medeiros Fernandes - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Maternidade Escola Januário 
Cicco / RN 
Mary Hellen Ferreira Álvares - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Tainah Azevedo Venceslau - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Rand Randall Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Departamento de Farmácia / RN 

Palavras-chave: Terapia intensiva; Complicações na gravidez; Uso de medicamentos.
Introdução: as unidades de terapia intensiva (UTI) surgiram como resposta a uma necessidade dos serviços de saúde de 

oferecer assistência a pacientes em estado crítico e/ou potencialmente grave. Uma Unidade de Terapia Intensiva Materna (UTIM) é 
responsável pelo atendimento de pacientes obstétricas graves, tanto no período pré, como intra e pós-parto, com doenças próprias 
da gravidez ou nela intercorrentes, que requerem internação em regime de cuidados intensivos. 

Objetivo: Traçar o perfil bio-demográfico, clínico e terapêutico das pacientes admitidas em uma UTIM, referência no estado.
Metodologia: Estudo do tipo coorte, prospectivo, observacional e de abordagem quantitativa com uma amostra de 70 pacientes 

admitidas na UTIM. A coleta de dados foi realizada, por meio de formulários de seguimento farmacoterapêutico das pacientes 
internadas, no período de setembro de 2014 a janeiro de 2015, sendo excluídas as pacientes readmitidas no setor e as pacientes 
provenientes da clínica cirúrgica ginecológica. Foi realizado o cálculo de escore de gravidade na admissão Mortality probability models 
(MPM) e caracterização dos medicamentos conforme o risco na gravidez. A análise estatística foi realizada com o programa Stata 
versão 12 (Stata Corporation, College Station, TX, USA). Na análise descritiva, as variáveis demográficas e clínicas foram apresentadas 
por frequências absolutas e relativas ou por média e desvio padrão. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do 
Hospital Onofre Lopes sob o protocolo: 496.656/2013 (CAAE: 21536713.0.0000.5292). 

Resultados: as pacientes internadas apresentaram média de idade de 28,3 ± 8,5 anos. Em relação ao pré-natal, a média foi de 
6 ± 2,7 consultas e, a frequência de histórico de aborto foi de 38,6%. A via de parto predominante foi cesárea (64,30%) e o diagnóstico 
mais frequente foi a hipertensão gestacional com proteinúria (41,40%). O valor médio do escore MPM foi 2,6 ± 2,8 e as pacientes 
ficaram internadas em um tempo médio de 2,6 ± 1,8 dias. Um total de 80% das pacientes utilizaram algum medicamento durante a 
gestação e a média de medicamentos utilizados na internação foi de 9,4 ± 3 medicamentos, destacando-se a dipirona (9,65%; Risco C), 
a ranitidina (9,50%; Risco B), a metoclopramida (7,84%; Risco B), o sulfato de magnésio (5,28%; Risco D) e a enoxaparina (4,98%; Risco 
B) entre os fármacos mais prescritos na UTIM. Conclusão: O estudo permitiu identificar que a maioria das pacientes tinham média 
de idade superior à 25 anos, o que pode contribuir para algumas complicações na gravidez, tais como as síndromes hipertensivas. 
Também foi observado que as pacientes utilizaram um elevado número de medicamentos durante a internação, destacando-se a 
dipirona, fármaco com risco potencial no primeiro e terceiro trimestres da gestação, sendo relacionado ao fechamento do duto 
arterial e retardo do trabalho de parto. Esse estudo possibilitou inferir um padrão dos pacientes admitidos no setor, passo importante 
para verificar que o acompanhamento farmacoterapêutico durante a internação é essencial para o uso racional de medicamentos, 
otimização terapêutica e segurança das pacientes.
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0084 Potenciais Interações Medicamentosas em Pacientes na Sala de Recuperação em um Hospital.
Autores: Caroline Oliveira - Universidade de Cruz Alta- Unicruz / RS 
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Patricia Vincenzi - Universidade de Cruz Alta- Unicruz / RS 
Carine Paula - Universidade de Cruz Alta- Unicruz / RS 
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Natacha Cossetin Mori - Universidade de Cruz Alta- Unicruz / RS 
Gabriela Oliveira - Universidade Federal de Santa Maria- UFSM / RS 
Vanessa Bonfada - Universidade do Noroeste do Estado- Unijuí / RS 

Palavras-chave: Medicamento, Farmacêutico, Sala de Recuperação.
Introdução: as interações que ocorrem entre os medicamentos são situações em que os efeitos de um fármaco modificam-se, 

ou quando surge um novo efeito em decorrência da presença de outro fármaco, alimento, bebida ou agente químico ambiental. As 
potenciais alterações nos efeitos farmacológicos podem ser consideradas, uma forma de reação adversa medicamentosa que, em 
um conceito mais amplo, pode ser entendida como qualquer malefício causado pela administração de um fármaco. A ocorrência de 
interações entre fármacos está associada ao número de medicamentos utilizados. Neste contexto, a atuação do farmacêutico torna-se 
fundamental, uma vez que ao monitorar reações adversas e interações medicamentosas, melhora a qualidade de vida dos pacientes e 
reduz custos aos sistemas de saúde. Objetivo: Identificar as possíveis interações medicamentosas em pacientes na sala de recuperação. 
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal e analítico, realizado na sala de recuperação de um hospital no interior do estado 
do Rio Grande do Sul. Foram analisadas 150 prescrições, selecionadas aleatoriamente no mês de Maio de 2015. Para identificar as 
potenciais interações entre os medicamentos foi utilizada a base de dados Micromedex®. Resultados:nas 150 prescrições analisadas 
foram prescritos 477 medicamentos, sendo a média de 3,18 medicamentos por prescrição. Identificou-se um total de 24 interações 
medicamentosas potenciais. Contudo, 80% das interações foram de gravidade maior, e as interações mais prevalentes foram com 
o medicamento Tramadol. Conclusão: a maioria das prescrições avaliadas não apresentou potenciais interações medicamentosas, 
porém foram identificadas interações graves, demonstrando que os pacientes na sala de recuperação estão suscetíveis a eventos 
adversos de alto risco decorrentes de interações medicamentosas,o que se torna mais preocupante é especialmente por se tratarem 
de pacientes debilitados. Sendo assim, o resultado obtido serve para direcionar o olhar critico do farmacêutico para o grande risco 
das associações medicamentosas que ocorrem na sala de recuperação e ainda demonstra a importância da realização de intervenções 
farmacêuticas na busca da segurança, eficácia e qualidade da farmacoterapia.

0085 Polifarmacia e Tempo de Hospitalizaçâo: Fatores de Risco para Interaçôes Medicamentosas em Idosos Gravemente 
Enfermos

Autores: Silvia Regina Secoli - Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem / SP 
Sandro Ritz Alves Bezerra - Hospital Geral de Taipas Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo / SP 
Ricardo Luis Barsosa - Universidade de São Paulo / SP 
Katia Grillo Padilha - Universidade de São Paulo Escola de Enfermagem / SP

Palavras-chave: uso de medicamentos, interações medicamentosas, idosos
Introdução: em idosos gravemente enfermos o uso medicamentos, apesar dos benefícios inquestionáveis, podem ocasionar 

interações medicamentosas, interações medicamento-doença, sobretudo nos casos em que os medicamentos são potencialmente 
inapropriados (MPI). Objetivos: Identificar a incidência de uso de interações medicamentosas potenciais (IMP) em idosos e os fatores 
associados. Método: Coorte retrospectiva composta por 314 idosos de Unidades de Terapia Intensiva do Hospital das Clinicas da 
Faculdade de Medicina da USP. Foram analisados dados relativos às características demográficas, de evolução clinica e do regime 
terapêutico dos idosos. As IMP foram analisadas, respectivamente por meio de sistema eletrônico Drug Interaction Checker - Dugs. 
Com. Utilizou-se o pacote estatístico SPSS nas analises binomiais e regressão logística. O nível de significância foi de 5%. Resultados: 
a maioria da amostra (67,5%) foi composta por idosos de 60 – 74 anos, internados em UTI clínicas (65,0%), que não apresentaram 
comorbidades (54,5%) e sobreviventes (73,4%). No que tange as IMP verificou-se que 98,4% dos idosos foram expostos a interações, 
cuja gravidade variou de leve a moderada. Foram identificadas 1515 IMP distintas, das quais 11,1% eram de gravidade maior. Neste 
grupo, destacaram-se as IMP que poderiam ocasionar síndrome neuroléptica maligna (39,2%) e depressão do sistema nervoso central 
(22,9%). Os fatores associados às IMP excessivas foram numero de medicamentos (OR =2,61), tempo de internação (OR=1,53) e 
sobrevivente (OR=5,60). Conclusões: a incidência de IMP em idosos de UTI foi alta e inúmeras IMP envolveram medicamentos de uso 
crônico. A exposição à polifarmácia excessiva e IMP evidenciada no estudo, sobreposta ao uso de MPI, especialmente aqueles cuja 
recomendação é evitar o uso, podem contribuir ao agravamento do quadro clinico, particularmente de idosos muito idosos e com 
polimorbidades.
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0086 Gravidez de Alto Risco: Implantação do Serviço de Farmácia Clínica para a Segurança do Paciente.
Autores: Flavia Evelyn Medeiros Fernandes - Maternidade Escola Januário Cicco - UFRN/Ebserh / RN 
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Tayne Anderson Cortez Dantas - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
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Palavras-chave: Gravidez de alto risco; Segurança do paciente; Serviço de farmácia Clínica.
Introdução: a gestação é um fenômeno fisiológico que faz parte de uma experiência de vida saudável. Entretanto, quando 

a vida ou a saúde da mãe e/ou do feto e/ou do recém-nascido têm maiores chances de serem atingidas que as da média da 
população é considerada como alto risco. A presença de condições clínicas preexistentes que são fatores de risco para esta condição 
e das complicações que podem surgir no decorrer da gestação exigem o acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. Nesta 
perspectiva, o farmacêutico clínico, através da aplicação de conhecimentos, interpretação de dados, interações multiprofissionais 
e educação especializada, pode assegurar que o uso de medicamentos seja seguro e apropriado e contribuir para a segurança das 
gestantes em condição de alto risco.

Objetivo: Relatar o processo de implantação do serviço de Farmácia Clínica em uma enfermaria para gestantes em alto risco, 
e como o trabalho têm contribuído para melhorar o padrão de prescrição e a segurança no uso de medicamentos.

Método: Consiste em um relato de experiência, realizado por um método descritivo e observacional, a partir de abril de 
2015. Aborda como foi realizada a implantação do serviço de Farmácia Clínica e suas contribuições para a melhoria da segurança 
das pacientes na gravidez de alto risco. Utilizou –se das seguintes técnicas de coleta de dados: observação estruturada (pesquisador 
participante), consulta aos prontuários, participação em atividades multiprofissionais (rodas de conversa) e consulta a órgãos públicos 
regulamentadores.

Resultados: Foi realizado inicialmente o aperfeiçoamento dos formulários de acompanhamento das pacientes. Além disso, a 
realização de evolução diária das pacientes com registro das intervenções farmacêuticas em prontuário; elaboração de um quadro 
informativo de diluição exposto aos prescritores, visto que a ausência da diluição foi o problema relacionado a medicamento 
mais observado; confecção de um cartão com registro das reações adversa a medicamentos identificadas para serem entregues 
às pacientes e tabulação dos indicadores de prescrição e intervenções farmacêuticas. Com o desenvolvimento do serviço foram 
observadas melhorias no padrão de prescrição médica, com a inclusão da diluição dos medicamentos; aumento na detecção de 
interações medicamentosas potenciais e no número de notificações de reações adversas a medicamentos.

Conclusão: Observou-se que a implantação do serviço de Farmácia Clínica possibilitou a otimização da terapia medicamentosa, 
contribuindo para o uso racional de medicamento na gravidez de alto risco, levando a uma maior segurança dessas pacientes.

0087 Intervenções Farmacêuticas em Unidade Pediátrica de um Hospital Universitário do Sul do Brasil
Autores: Thamiris Becker Scheffel -  Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / RS 

Katielly Santos da Rosa - Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / RS 
Juliana Ellwanger - Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / RS 
Jéssica Weiss Bonfanti - Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / RS 
Mariele Froner Nogueira - Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / RS 
Mayara Becker Delwing - Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / RS

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar, Sistemas de informação em Farmácia Clínica, Pediatria.
Introdução: a farmácia clínica em pediatria é um desafio, uma vez que variações extremas de peso e altura, patologias 

pré-existentes, falta de doses industrializadas disponíveis e a necessidade de cálculos individuais de dose criam riscos adicionais à 
terapia do paciente. Nesse sentido, tanto a identificação de problemas relacionados aos medicamentos (PRM) quanto a realização 
de intervenções farmacêuticas junto à equipe de saúde contribuem significativamente para a racionalização e segurança terapêutica. 
Estudos reforçam ainda a ideia de que a intervenção farmacêutica, ao reduzir o número de PRM, aumenta a qualidade assistencial do 
serviço e diminui custos hospitalares. Apesar da relevância clínica, há carência de relatos sobre essa prática, sobretudo no que tange 
unidades pediátricas. Objetivo: Descrever as principais intervenções realizadas por farmacêuticos residentes na unidade de internação 
pediátrica de um Hospital Universitário de alta complexidade de Porto Alegre – RS. Método: Realizou-se um estudo transversal 
retrospectivo no qual foram quantificadas e analisadas, no período de maio de 2014 a maio de 2015, as intervenções realizadas 
pelos farmacêuticos residentes na unidade de internação pediátrica, com capacidade para 49 leitos. As prescrições médicas foram 
avaliadas através de triagem por medicamentos pré-selecionados, e as intervenções realizadas foram categorizadas. Realizou-se a 
análise descritiva dos resultados através do programa Microsoft® Office Excel 2007. Resultados: Durante o período selecionado, foram 
realizadas 162 intervenções farmacêuticas sobre um total de 1048 prescrições médicas avaliadas. As intervenções são informadas 
para o médico através de alertas em prescrições, além da evolução em prontuário e, quando necessário, é feito contato direto com a 
equipe. Erro de prescrição (40,7%) e interação medicamentosa (22,8%) foram as intervenções mais frequentes, enquanto que ajuste 
de dose (6,2%) apresentou menor prevalência. Conclusão: a análise de prescrições e as intervenções farmacêuticas realizadas pelos 
farmacêuticos residentes contribuíram para a identificação de potenciais PRM, permitindo que o serviço pudesse adotar medidas 
preventivas de erros de medicação. Cada vez mais se torna evidente a importância da atuação do farmacêutico clínico junto à equipe 
de saúde, principalmente na pediatria, contribuindo para maior segurança do paciente e alcance de melhores resultados terapêuticos.
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0088 Uso de Medicamentos e Prolongamento do Intervalo Qtc em uma Unidade de Terapia Intensiva Adulto.
Autores: Flavia Evelyn Medeiros Fernandes - Maternidade Escola Januário Cicco - UFRN/Ebserh / RN 

Viviane Nunes Ribeiro - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Ádalla Haianne da Silva Andrade - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Bruna Camelo Sedda - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Aryelle Mayara da Silva Paulino - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Eliane Pereira da Silva - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
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Palavras-chave: Síndrome do QT longo; Medicamento; Unidade de Terapia Intensiva.
Introdução: O intervalo QT é um marcador para a duração da repolarização ventricular. O seu prolongamento está associado 

ao desenvolvimento de Torsade de Pointes, uma taquicardia ventricular polimórfica rara. Aproximadamente 69% dos pacientes 
críticos possuem pelo menos um dos critérios para a monitorização do intervalo QT, definidos pela American Heart association (AHA) 
em 2004 (uso de medicamentos que reconhecidamente possam prolongar o intervalo QT, presença de arritmias cardíacas que causem 
bradicardia severa e presença de hipocalemia ou hipomagnesemia). Um estudo realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
mostrou que a indicação mais comum para a monitorização do intervalo QT foi o uso de medicamentos (57%). Os pacientes críticos, 
pela condição clínica e perfil de uso de medicamentos com propriedades eletrofisiológicas, apresentam um aumento do risco de 
prolongamento QT e desenvolvimento de arritmias. Dessa forma requerem maior vigilância na monitorização do intervalo QT.

Objetivos: Este estudo prospectivo teve como objetivo determinar a prevalência de prolongamento do intervalo QT em pacientes 
admitidos numa Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e avaliar o risco dessa anomalia com o uso de medicamentos em pacientes críticos. 

Metodologia: Foram incluídos pacientes consecutivos internados na UTI por um período superior a 48 horas. Os pacientes 
tiveram o eletrocardiograma da admissão analisados por um cardiologista, sendo considerando o prolongamento do intervalo QTc 
maior que 460 MS para homens e maior que 470 MS para mulheres, corrigido pela fórmula de Bazzet (QTc). A regressão logística foi 
utilizada para a determinação do risco de prolongamento QTc dos medicamentos, utilizando como variáveis de ajuste a avaliação feita 
pelo SAPS II, SOFA, índice de Charlson e os fatores de risco (sexo, hipocalemia, hipomagnesemia e insuficiência cardíaca). Este projeto 
foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário Onofre Lopes, de acordo com o parecer nº 666.969. 

Resultados: Foram incluídos 136 pacientes, que apresentaram uma elevada prevalência de prolongamento QTc (45,6%). 
Dentre eles 44,1% utilizaram medicamentos com risco definido, sendo que a frequência de uso foi 50% para cada grupo QTc 
normal e prolongado. A ondansetrona apresentou um aumento de risco significativo (Odds ratio=10,05, p=0,007). As interações 
medicamentosas foram identificadas em 8% dos pacientes com QTc prolongado. A incidência de arritmia durante a permanência na 
UTI entre os pacientes com QTc prolongado na admissão é de 1,61% pessoas-dias (IC 95% 1,00 - 2,46% pessoas-dias). 

Conclusão: Há uma elevada prevalência de prolongamento do intervalo QT entre pacientes admitidos numa UTI mas o uso de 
medicamentos associados a esta anomalia é semelhante nos pacientes com e sem prolongamento do QTc. O uso de ondansetrona é 
um importante fator de risco de prolongamento do QT.

0090 Perfil e Fatores de Risco de Problemas Relacionados a Medicamentos em Terapia Intensiva Neonatal.
Autores: Kadine Jessica Rolim Pontes - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 

Elaine Cristina Alves - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Mayara Evellyn Queiroz Alves - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Marco Edoardo Tavares dos Santos - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Ramon Weyler Duarte Leopoldino - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Rand Randall Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Thiago de Lima Pessoa - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Bruna Meirelly Nunes - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 

Palavras-chave: Farmacoterapia; Recém-Nascido; Unidade de Terapia Intensiva.
Introdução: Problema Relacionado a Medicamento (PRM) é definidos como qualquer evento ou circunstância implicado na 

farmacoterapia que, real ou potencialmente, interfere com os resultados de saúde desejados. Estes podem prolongar o tempo de 
permanência hospitalar e em razão disso aumentar os custos em saúde. Em terapia intensiva neonatal, os PRMs podem implicar em 
maiores prejuízos devido as características farmacocinéticas peculiares do neonato e sua maior vulnerabilidade fisiológica, contudo 
há poucos estudos sobre PRMs em neonatologia. Objetivo: Descrever o perfil e investigar fatores para a ocorrência de PRMs em uma 
unidade de terapia intensiva neonatal. Metodologia: Estudo observacional e de coorte realizado em uma Unidade de Terapia Intensiva 
Neonatal referência do estado. Os dados foram coletados de janeiro a dezembro de 2014 a partir das fichas de acompanhamento 
farmacoterapêutico, sendo excluídos neonatos com dados incompletos ou ausentes. A análise estatística foi realizada com o programa 
Stata versão 12 (Stata Corporation, College Station, TX, USA). Na análise descritiva, as variáveis demográficas e clínicas foram apresentadas 
por frequências absolutas e relativas ou por média e desvio padrão, conforme apropriado. Foi realizada uma análise univariada por 
regressão logística para determinar quais das variáveis consideradas neste estudo se associam a ocorrência de PRMs (Pharmaceutical 
Care Network Europe), calculando-se os respectivos odds-ratios e intervalos de confiança de 95%. As variáveis que apresentaram valor 
de p<0,10 na análise univariada, assim como as relatadas na literatura como estando associadas à PRMs foram incluídas em um modelo 
multivariado de regressão logística, considerando significativas as associações com valor de p<0,05. O estudo foi aprovado no Comitê de 
Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes nº 21718113.3.0000.5292. Resultados: Cento e setenta e um neonatos foram incluídos no 
estudo com idade gestacional média de 32,0 ± 4,0 semanas, peso: 1743,8 ± 917,7 gramas e 51,2% (84) do gênero feminino. Destes, 94 
(55%; IC 95%, 47.2 - 62.6) tiveram PRMs, média de 1,6 ± 3.7 PRM/paciente. O PRM mais frequente foi de efetividade do medicamento 
(205; 74%) e a causa mais comum escolha da dose (129; 46,6%). O prescritor foi o profissional mais solicitado nas intervenções (181; 
66,5%). As seguintes classes ATC se mostraram associadas a maior ocorrência de PRMs: C01E, destacando-se o alprostadil (OR=14,6; IC 
95%, 3,4 – 63,1); J01D como o meropenem (OR=3,6; IC 95%, 1,9 – 6,8); J01G, gentamicina (OR=5,4; IC 95%, 3,2 – 9,2); J01X, vancomicina 
(OR=15,1; IC95%, 4,5 – 50,0) e R03D representado pela aminofilina (OR=3,8; IC95%, 1,9 – 7,4). Conclusão: O estudo demostrou que os 
PRMs ocorreram em metade dos neonatos, predominando problema de efetividade e como causa escolha de dose. Os representantes 
de cada classe mais associados à ocorrência de PRMs foram alprostadil, meropenem, gentamicina, vancomicina e aminofilina.
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0092 Estudo dos Eventos Adversos Relacionados Aos Medicamentos de Alto Risco em um Hospital Terciário de 
Emergência

Autores: Débora Alves Reis - Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
USP / SP 
Antonio Pazin Filho - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - USP / SP 
Mariana Honorato Giardini - Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de 
Ribeirão Preto - USP / SP

Palavras-chave: Segurança do Paciente, Eventos Adversos, Medicamentos Potencialmente Perigosos
Introdução: Erros envolvendo medicamentos ocorrem frequentemente em hospitais, possuem natureza multidisciplinar 

e podem acontecer em uma ou mais etapas da cadeia terapêutica (prescrição, dispensação e administração). Os medicamentos 
potencialmente perigosos (MPP) são aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos significativos aos pacientes em 
decorrência de falha durante o seu uso. Os erros que ocorrem com esses medicamentos não são os mais frequentes, porém suas 
consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou morte. O Institute for Safe Medication Practices 
(ISMP) divulga e atualiza periodicamente a lista dos MPP para hospitais. No Brasil, o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária instituíram o Programa Nacional de Segurança do Paciente (Portaria 529, de 01/04/2013), cujo objetivo é contribuir 
para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde. O Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e 
Administração de Medicamentos (Portaria 2095,24/09/2013) complementa esta portaria dando destaque aos MPP, salientando a 
necessidade de processos de uso diferenciados para este grupo. A identificação dos eventos adversos relacionados aos MPP contribui 
para o dimensionamento dos problemas que ocorrem nos processos de cuidar e é informação valiosa para avaliar a segurança do 
paciente e a qualidade do cuidado prestado. A alta demanda,utilização e rotatividade de pacientes dos serviços de urgência são 
fatores que contribuem para a ocorrência de erros durante o cuidado. Diante da relevância dos eventos relacionados aos MPP, este 
estudo se propôs a analisar sua ocorrência em um Hospital Terciário de Emergência, que possui prescrição eletrônica implantada 
desde 1998.Objetivos: 1) Realizar o levantamento dos MPP usados na instituição; 2) Selecionar, analisar e caracterizar as notificações 
de eventos adversos (EA) e as prescrições envolvendo MPP; 3) Calcular a Taxa de Incidência de eventos adversos relacionados aos 
MPP; 4) Verificar a ocorrência de notificações de EA nas etapas do processo de utilização do medicamento (prescrição, dispensação, 
administração, outros) e o quanto estes erros atingiram o paciente.Método: Estudo transversal retrospectivo baseado na investigação 
das notificações de eventos adversos relacionados aos MPP em um Hospital Terciário de Emergência, durante o ano de 2013.
Resultados: no ano de 2013, 19 MPP estiveram envolvidos nas notificações, com um total de 273.636 unidades dispensadas e 56 
notificações de EA. O Cloreto de Potássio foi o MPP com maior ocorrência de notificações de EA (15), com taxa de incidência de 1,0 
(1/1000 dispensações), seguido da Enoxaparina (6), taxa de incidência de 0,22, e o Cloridrato de Tramadol (6), taxa de incidência 0,15. 
Erros na etapa de prescrição foram os mais notificados (77%), seguido da etapa de administração (11%), etapa de dispensação (9%) e 
outros (3,5%). Dos eventos notificados, 21% atingiram o paciente.Conclusões: É de extrema importância que as informações sobre os 
eventos adversos envolvendo os MPP sejam conhecidas e divulgadas e que os profissionais que trabalham com estes medicamentos 
conheçam os riscos envolvidos na sua utilização. Conclui-se ainda, que ações para prevenir a ocorrência de eventos adversos sejam 
implantadas através da introdução de barreiras no processo de utilização dos MPP para minimizar a ocorrência de erros de medicação, 
principalmente na etapa de prescrição.

0094 Perfil Sociodemográfico, Clínico e Farmacoterapêutico de Mulheres com Câncer de Mama em Uso de Anastrozol 
em Hospital Universitário do Sul do Brasil

Autores: Angela Regasson Lena - Universidade Federal de Santa Maria / RS 
Liziane Maahs Flores - Universidade Federal de Santa Maria / RS

Palavras-chave: Neoplasias da mama; Inibidores da Aromatase; Perfil de Saúde
Introdução: O câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres, 

segundo a Organização Mundial da Saúde. O tratamento deve ser implementado por equipe interdisciplinar, favorecendo a elaboração 
de estratégias de intervenções próprias e adequadas a cada mulher. Aproximadamente 75% a 80% das pacientes com neoplasia 
de mama apresentam tumores com receptores hormonais positivos e, com isso, tem benefício na utilização da hormonioterapia, 
que atuará bloqueando os hormônios que estimulam o desenvolvimento do câncer. Dentre as classes de fármacos utilizadas na 
hormonioterapia há os inibidores da aromatase, como o anastrozol. Objetivo: Caracterizar o perfil sociodemográfico, clínico 
e farmacoterapêutico de mulheres com câncer de mama em tratamento com anastrozol em um hospital universitário. Método: 
Estudo descritivo, transversal e quantitativo com uma amostra composta por 22 pacientes. Os dados foram obtidos por meio de uma 
entrevista individual e por análise dos prontuários médicos e o período de estudo foi de setembro de 2013 a janeiro de 2014. A análise 
estatística dos dados quantitativos foi realizada por meio do Software EpiInfo 6.04d. Certificado de Apresentação para Apreciação 
Ética: 19045013.7.0000.5346. Resultados: Identificou-se um predomínio de mulheres com faixa etária menor que 65 anos (68,2%) 
e escolaridade até o ensino fundamental (50,1%). A maioria das participantes vive com algum companheiro (63,6%) e é católica 
(54,5%). Os diagnósticos de câncer de mama, na população brasileira, é realizada em estádios tumorais mais avançados. Isso pode 
ser evidenciado, em parte, neste estudo, pois 47,3% das entrevistadas possuem estadiamento clínico III e IV. Porém, outra parcela 
apresentou um resultado positivo, devido à doença encontrar-se em estádio clínico precoce (I e II), 52,7%. Quanto aos tratamentos 
realizados, verificaram-se que 45,5% das mulheres realizaram os três tipos de tratamento: cirurgia, quimioterapia e radioterapia. Em 
relação às características farmacoterapêuticas observou-se que 8 (36,4%) e 7 (31,8%) pacientes fazem uso do anastrozol há menos de 
um ano ou um a dois anos, respectivamente. Fogachos e dores ósseas foram os principais efeitos relatados. Conclusão: Esses dados 
são imprescindíveis para orientação e esclarecimento do tratamento, dos possíveis efeitos colaterais, assim como da melhoria da 
qualidade de vida. Quando essas questões são identificadas, o tratamento é mais eficaz e melhores são as chances de sucesso nos 
resultados clínicos das pacientes.
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0096 Perfil do Uso de Medicamentos em Gestantes Atendidas em Hospital de Ensino: Estudo Farmacoepidemiológico
Autores: Maria Tereza Ferreira Duenhas Monreal - Universidade de Mato Grosso do Sul / MS 

Kelly Regina Alves Pereira Pillon - Universidade de Mato Grosso do Sul / MS 
Vanessa Marcon de Oliveira - Universidade de Mato Grosso do Sul / MS 
Erica Freire Vasconcelos Pereira - Universidade de Mato Grosso do Sul / MS 
Cristiane Munaretto Ferreira - Universidade de Mato Grosso do Sul / MS 
Alessandra Gomes Chauvin - Universidade de Mato Grosso do Sul / MS

Palavras-chave: Gestantes, Medicamentos, Uso Racional
Introdução: O uso de medicamentos durante a gestação é desafiador, devido à escassez de evidências disponíveis sobre os 

riscos e benefícios do uso de medicamentos durante o período gestacional, pois podem ocasionar danos tanto para o feto como 
para a gestante, e esse risco pode ser potencialmente aumentado dependendo do trimestre gestacional que a medicação é utilizada. 
Estudos epidemiológicos de cunho analítico no período gestacional proporcionam a coleta de dados que permitem modelar a prática 
do uso dos medicamentos. Objetivo: Analisar os fatores farmacoepidemiológicos e a utilização de medicamentos por gestantes 
atendidas em um hospital de ensino. Metodologia: Realizou-se estudo descritivo, observacional, transversal em Hospital de Ensino 
a partir da análise dos registros médicos. Foram selecionadas, de forma aleatória pacientes atendidas no Ambulatório de Gestação, 
no ano de 2012. Os medicamentos prescritos foram analisados e classificados quanto à classe terapêutica, segundo o sistema da 
OMS – sistema ATC e quanto ao risco na gravidez de acordo com o FDA. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
envolvendo seres humanos, da UFMS, parecer Nº 675.204. Resultados: Foram analisados os prontuários de 45 gestantes, com idade 
média de 26,6± 5,2 anos, variando entre 16 e 36 anos. Observou-se que todas as gestantes utilizaram ao menos um medicamento 
durante a gestação, sendo verificado que houve gestantes que consumiram até 12 medicamentos neste período. Foi observado que 
os medicamentos mais utilizados, de acordo com a classificação do FDA, foram das classes a (27,5%), B (28,2%) e C (35,5%), e quanto 
maior o número de medicamentos prescritos maior foi à ocorrência de medicamentos que oferecem um maior risco quando usadas 
no período gestacional (classe D). De acordo com a classificação da ATC, os medicamentos com classificação anatômica B (sangue 
e órgãos hematopoiéticos) foram os mais frequentes (33,3%) e incluem os antianêmicos e antitrombóticos (sulfato ferroso, ácido 
fólico, enoxaparina e ácido acetilsalicílico). Em seguida, os medicamentos com classificação anatômica a representaram 24,9% do 
consumo, sendo os mais prescritos os antiespasmódicos, os antieméticos, os antiácidos e os protetores gástricos (escopolamina, 
metoclopramida, dimenidrato, hidróxido de alumínio, dimeticona). e a frequência de consumo da classe anatômica N foi de 15,1%, 
(sistema nervoso) e incluem os analgésicos, representados principalmente pela dipirona e paracetamol. 

Conclusões: Apesar desse grupo populacional não participar de ensaios clínicos é real o uso de medicamentos por gestantes 
em função da necessidade para atender sua condição clínica como amenizar os sintomas da gestação ou até mesmo para o tratamento 
de alguma comorbidade. Desta forma o uso de medicamentos é frequente, inclusive de medicamentos de risco. Estes dados sugerem 
uma medicalização da gestação e a necessidade de medidas de intervenção para uma utilização racional dos medicamentos no pré-
natal.

0097 Identificação de Erros na Dispensação de Medicamentos em um Hospital Militar.
Autores: Ana Graziela da Silva Pereira - Hospital Naval de Natal / RN 

Anne Karoline de Almeida Pereira - Hospital Naval de Natal / RN 
Luciana Cavalcanti de Araújo - Hospital Naval de Natal / RN

Palavras-chave: erros de dispensação; farmácia hospitalar; segurança do paciente
Introdução: Dispensar medicamentos, de forma segura, é uma das atribuições principais de uma Farmácia Hospitalar. A 

dispensação de medicamentos para os pacientes das unidades de internação acontece de acordo com a prescrição médica, nas 
quantidades e especificações solicitadas, de forma segura e no prazo requerido, contribuindo dessa forma para Uso Racional de 
Medicamentos. O erro de dispensação é definido como a discrepância entre a ordem escrita na prescrição médica e o atendimento 
dessa ordem. No ambiente hospitalar, são erros cometidos por funcionários da farmácia (farmacêuticos, inclusive) quando realizam 
a dispensação de medicamentos para as unidades de internação. Os erros de dispensação podem ser assumidos como um indicador 
da qualidade do serviço prestado pela Farmácia Hospitalar. Objetivo: Avaliar o sistema de dispensação de medicamentos, mediante 
prescrição médica, para pacientes internados em um hospital de pequeno porte, identificando e classificando os principais erros 
de conteúdo, através da conferência diária das doses pelo farmacêutico. Método: Estudo transversal prospectivo dos erros de 
dispensação encontrados na triagem e dispensação dos medicamentos a partir das prescrições médicas manuscritas, realizado no 
setor de dispensação do Serviço de Farmácia de um hospital militar do Rio Grande do Norte, no período de Junho 2014 à Junho 2015. 
A dispensação de medicamentos na instituição é através de dose individualizada para uso em 24 h, sendo a separação das doses 
realizada pelos auxiliares do Serviço de Farmácia e conferidas diariamente pelo farmacêutico, antes de serem entregues e conferidas 
pela equipe de enfermagem. Os erros encontrados pelo farmacêutico foram registrados em formulário próprio e devidamente 
ajustados, sem prejuízo ao paciente. As dispensações foram analisadas quanto a erros de conteúdo, levando-se em consideração 
as seguintes variáveis: dose maior que a necessária, dose menor que a necessária, omissão de dose, medicamentos dispensado 
errado, medicamentos dispensados na forma farmacêutica errada e identificação errônea do paciente. Resultados: no período de 
um ano, foram analisadas um total de 2018 prescrições médicas, sendo encontrados 294 erros de dispensação de acordo com o 
sistema de classificação adotado (erros de conteúdo). Os erros de dispensação foram correspondentes a 14,56% do total de doses 
dispensadas pelo Serviço de Farmácia no período do estudo. Estes erros foram distribuídos da seguinte forma: 2,08% dos erros 
relativos à dose maior que a necessária (risco de toxicidade), 4,06% relativos à dose menor que a necessária (subdose), 4,26% à 
omissão de dose (esquecimento), 2,87% ao medicamento dispensado errado (outra droga), 0,80% ao medicamento dispensado na 
forma farmacêutica errada e 0,45% relativos à identificação errônea do paciente. Conclusões: com a avaliação diária da triagem 
e dispensação dos medicamentos para pacientes internos, o Serviço de Farmácia conseguiu evitar 294 erros de dispensação na 
instituição, o que contribui para a prevenção de outros erros que poderiam acontecer em cadeia, corroborando dessa forma para 
uma maior segurança do paciente. As intervenções farmacêuticas realizadas demonstraram importância na detecção, análise e 
resolução de problemas relacionados à dispensação, evidenciando a necessidade da prática da dupla checagem na dispensação de 
medicamentos no âmbito hospitalar.
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0098 Indicadores Farmacoepidemiológicos do Uso de Antimicrobianos de Amplo Espectro em um Hospital de Ensino.
Autores: Priscila Yumi Silveira Pereira - Faculdade de Medicina de Botucatu / SP 

Flávia Camila Dias - Faculdade de Medicina de Botucatu / SP 
Ricardo de Souza Cavalcante - Faculdade de Medicina de Botucatu / SP 
Carlos Magno Castelo Branco Fortaleza - Faculdade de Medicina de Botucatu / SP

Palavras-chave: Antimicrobianos, Farmacoepidemiológicos, Uso Racional
Introdução: O uso de antimicrobianos de amplo espectro em hospitais de ensino é componente de um círculo vicioso, pois é 

causado pela crescente incidência de microrganismos multidroga-resistentes e, por sua vez, colabora para a seleção e disseminação 
da resistência. Para por em prática uma abordagem estratégica de auditoria de uso de antimicrobianos é necessária a quantificação 
do uso.

Métodos: O estudo teve delineamento ecológico e foi realizado em hospital universitário público do interior de São Paulo (450 
leitos). Foi levantada em arquivos da farmácia hospitalar a dispensação de antimicrobianos de amplo especto no período de junho 
de 2012 a dezembro de 2014. Os antimcirobianos de interesse foram Ceftazidima, Cefepima, Ertapenem, IMIPenem, Meropenem, 
Polimixina B, Vancomicina, Linezolida e Teicoplanina.

Os dados de consumo mensal médio foram estimados utilizando os parâmetros de Dose Diária Definida expedidos pelo 
sistema ATC/DDD (Anatomical, TherapeuticandChemicalclassification system / Defined Daily Dose). A comparação entre unidades 
de terapia intensiva (UTIs) e enfermarias foram realizadas utilizando o mid-P exacttest, em software livre OpenEpi (EmoryUniversity, 
Atlanta, GA, USA).

Resultados: a taxa global de uso dos antimicrobianos de interesse (DDD/100 leitos-mês) em UTIs e enfermarias foi de 247,4 
e 165,4, respectivamente (Razão de taxas=1,5, p<0,001). A relação de indicadores para UTI x Enfermarias foi significante (p<0,001) 
para Cefepima (103,2 x 83,7), IMIPenem (4,9 x 2,8), Meropenem (47,3 x 15,7), Polimixina B (10,5x4,1), Vancomicina (36,5x20,8), 
Teicoplanina (11,4x7,3) e Linezolida (17,1x5,7). Não houve diferença no uso de Ceftazidima (1,5x1,6) e houve maior emprego de 
Ertapenem em enfermarias (14,9 em UTI x 23,8 em enfermarias, p<0,001).

Conclusão: Embora o uso de antimicrobianos mais intenso em UTIs tenha motivos bem conhecidos (a gravidade e suscetibilidade 
dos pacientes a agentes multidroga-resistentes), pode-se constatar que alguns agentes tem uso intenso também em enfermarias. 
Medidas de controle devem abranger todo o hospital para promover uso racional de antimicrobianos.

0100 Acompanhamento Farmacoterapêutico para o Ajuste da Concentração Plasmática e Prevenção de Reações 
Adversas em Pacientes Sob o Uso de Antiepilépticos

Autores: Lamarque Santiago da Silva Junior - Faculdade de Farmácia - UFBA / BA 
Eduardo Jorge Cavalcanti Dias - Faculdade de Farmácia - UFBA / BA 
Antonio de Souza Andrade Filho - Faculdade de Medicina - UFBA / BA 
Ricardo David Couto - Faculdade de Farmácia D-UFBA / BA 
Bruno Jose Dumet Fernandes - Faculdade de Farmácia - UFBA / BA

Palavras-chave: Antiepilépticos, farmacocinética, monitorização terapêutica, ajuste de dose
Introdução: a epilepsia é um distúrbio caracterizado por episódios de crises convulsivas relacionadas a descargas de 

alta frequência não fisiológicas. Acomete 50 milhões de pessoas no mundo, causando um impacto na qualidade de vida. O seu 
tratamento consiste em um ou mais antiepilépticos: carbamazepina, fenitoína etc. O emprego eficaz dos antiepilépticos é dependente 
de um completo entendimento das potenciais alterações farmacocinéticas e farmacodinâmicas que ocorrem, assim, utiliza-se a 
monitorização farmacocinética para melhorar a precisão nas decisões da terapia farmacológica. Além disso, um controle adequado 
da concentração plasmática do fármaco contribui para uma diminuição das reações adversas. Objetivos: Determinar a concentração 
plasmática da carbamazepina e da fenitoína em indivíduos sob terapia medicamentosa, para fins de ajuste de dose; qualificar as 
concentrações plasmáticas dos antiepilépticos em subterapêuticas, terapêuticas e tóxicas e correlacioná-las com as reações adversas. 
Métodos: Participaram do estudo 90 pacientes atendidos na unidade de neurologia do Complexo Hospitalar Professor Edgard Santos 
(HUPES). Foram monitorados pacientes com função renal normal que estavam fazendo administração de carbamazepina (200-400 
MG) e de fenitoína (100-400mg), ambos ,2 vezes/dia, via oral. As amostras foram coletadas pela manhã antes da administração do 
medicamento em dois períodos com intervalos de um mês. Os pacientes foram separados em grupos: grupo I: pacientes em uso da 
carbamazepina; grupo II: pacientes em uso da fenitoína; grupo III: pacientes em uso da carbamazepina e fenitoína. As concentrações 
plasmáticas das drogas foram determinadas por Química Seca. Os parâmetros farmacocinéticos foram calculados pelo programa 
PK software. O regime de dosagem individualizado foi estimado através do programa de maximização não-paramétrica USC*PACK 
collection. Resultados: as concentrações plasmáticas da carbamazepina e fenitoína variaram de 2,9 a 15,9 μg/mL(4-12) e 2,0 a 18,4 
μg/mL(10-20) respectivamente. Dos 72 pacientes do grupo I, 31(43,05%) estavam na faixa subterapêutica e 5(6,95%) na faixa tóxica. 
Dos 31(43,05%) pacientes que estavam na faixa subterapêutica, 27(87,09%) relataram frequentes episódios de crises convulsivas, 18 
(58,06%) tinham problemas de adesão relacionados aos medicamentos; desta forma realizou-se a orientação farmacêutica objetivando 
a adesão ao medicamento, os outros 13(41,93%) foram submetidos ao regime de dosagem individualizado estimado através do 
programa de maximização não-paramétrica USC*PACK collection, com o objetivo de alcançar a faixa terapêutica. Dos pacientes que 
apresentaram concentração plasmática na faixa tóxica 5( 6,95%), 4(80%) relataram que já apresentaram: cefaleia, fadiga e alterações 
dermatológicas. Também foram observadas alterações hematológicas e hepáticas na avaliação laboratorial. Estes pacientes também 
foram submetidos ao programa USC*PACK collection, com o objetivo de alcançar a faixa terapêutica. Conclusões: O presente estudo 
mostrou que 43,05% dos pacientes do grupo I estavam na faixa subterapêutica. Evidenciou-se um aumento das reações adversas 
quando correlacionada com a concentração plasmática na faixa tóxica. Além disso, a realização do ajuste da concentração plasmática 
pelo software, associada ao acompanhamento farmacoterapêutico mostrou-se essencial para alcançar a concentração terapêutica do 
antiepiléptico. PALAVRAS-CHAVE: Antiepilépticos, farmacocinética, ajuste de dose

O protocolo de aprovação do CEP é: 180.541. Instituição proponente HUPES
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0101 Design and Optimization of Vancomycin Dosage Regimens
Autores: Bruno Jose Dumet Fernandes - Faculdade de Farmácia - UFBA / BA 

Eduardo Jorge Cavalcanti Dias - Faculdade de Farmácia - UFBA / BA 
Nadielle Silva Bidu - Faculdade de Medicina - UFBA / BA 
Jucelino Nery Conceição Filho - Centro de Intoxicações Antiveneno - BA / BA 
Regina Eurice de Andrade Bastos - Hospital Geral Roberto Santos / BA

Palavras-chave: Vancomycin, therapeutic drug monitoring, pharmacokinetic, dosage adjustment
Introduction: Considered the cornerstone in the treatment of Gram-positive bacteria infections, the vancomycin is a 

glycopeptide antibiotic effective against methicillin-resistant Staphylococcus aureus and other coagulase-negative staphylococcal. 
Objective: to desing and optimization the vancomycin dosage regimes in newborn infected by evaluating trough drug concentrations 
and the pharmacokinetic correlation. Methods: Study subjects included 02 patients with 75 and 89 days of born and normal renal 
function admitted to a hospital public in the city of Salvador. They were investigated prospectively. Trough concentrations of 10-20 
MG.L-1 have been considered therapeutics. Plasma monitoring and PK assessments were performed by blood sample collections (3 
sets for each patient) after steady state achievement (after four doses had been administered) and the vancomycin dose adjustment 
was made by USC Pack PC Collection software. Only 0.2 mL of each plasma sample was required for our plasma measurements by dry 
chemical. To the statistical methods was utilized the software Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation, USA) and the IBM® SPSS® 
Statistics 23. This study follow the provisions of Resolution no. 466/2012 of the National Health Council (CNS) and was approved by 
the Ethics in Research Committee of Professor Edgard Santos University Hospital of Federal University of Bahia under the number 
260.994.

Results: Trough values less than 10 MG.mL-1 was obtained in one set of one patient, as consequence of increased plasma 
clearance and the apparent volume of distribution. The daily dose was subsequently increased from 10 to 15.3 ± 3.1 MG.Kg-1 during 
14 days. The PK target was reached for pathogens with 2 MG.L-1 MIC. Conclusions: To achieve the PK targets in pediatric infected 
patients with normal renal function, an initial dose of approximately 15 MG/kg/day was recommended; however, this dosage regimen 
should be further evaluated in this population in terms of efficacy and toxicity as well as in terms of achieving pharmacodynamics 
goals.

O protocolo de aprovação do CEP é: 260.994. Instituição proponente HUPES.

0102 Ribavirina e IFN-Peg com ou sem Telaprevir em Pacientes com Genótipo 1 do Vírus da Hepatite C: Estudo 
Comparativo de Segurança sobre Anemia Severa

Autores: Isnar Lima Pereira da Silva - Faculdade de Farmácia - UFBA / BA 
Bruno Jose Dumet Fernandes - Faculdade de Farmácia - UFBA / BA 
aimundo Paraná - Faculdade de Medicina da UFBA / BA 
Maria Luiza Sousa Atta - Faculdade de Farmácia da UFBA / BA 
Rosemeire Dourado Costa Fernandes - Hospital Manoel Victorino / BA

Palavras-chave: Hepatite C, Telaprevir, Ribavirina, Anemia, Ajuste de dose
Introdução:a adição de inibidores da protease NS3/4A do vírus da hepatite C crônica (Telaprevir e Boceprevir) ao tratamento 

duplo constituído por Peg-IFNα e ribavirina melhorou dramaticamente o resultado do tratamento. Infelizmente, anemia continua 
sendo um efeito adverso dose-dependente da RBV. Objetivo: comparar o desenvolvimento de anemia grave em pacientes sob terapia 
dupla e terapia tripla, durante as primeiras 12 semanas de tratamento. Métodos: Foram incluídos 25 pacientes com indicação para 
terapia tripla e 25 pacientes com indicação para terapia dupla. O regime de dosagem do Peg-IFNα, RBV e do TLV foi o mesmo para 
ambos os grupos (TLV 750 MG.8h-1 via oral; RBV 500 MG.12h-1 via oral; e Peg-IFNα 2a: 180µg ou Peg-IFNα 2b). Foram determinados 
os níveis de hemoglobina e plaquetas em ambos os grupos. Anemia foi considerada quando os níveis de hemoglobina encontravam-
se abaixo de 12,5 g.dL-1 para homens e de 11,5 g.dL-1 para mulheres, durante as 12 primeiras semanas. Resultados: Neste estudo 
foi demonstrada uma alta taxa de desenvolvimento de anemia em pacientes tratados com terapia dupla e tripla. Todos os pacientes 
submetidos ao tratamento por terapia tripla desenvolveram anemia. Anemia grave (8,7 e 8,8) foi desenvolvida em 2 (8%) dos 25 
pacientes sob terapia dupla durante 12 semanas de tratamento. Todos os pacientes tratados com telaprevir (TLV) desenvolveram 
anemia. Além disso, o início da anemia era mais precoce e a redução dos níveis de hemoglobina no primeiro mês foi significativamente 
maior em pacientes tratados com TLV. Conclusão: Esses dados confirmam os resultados observados recentemente e sugerem que a 
alta taxa de anemia pode ser consequência da exposição à RBV, provavelmente causada pela indução por TLV. Estes dados destacam 
a importância do monitoramento terapêutico da RBV na manutenção da anemia na terapia tripla.

O protocolo de aprovação pelo CEP é 46/10
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0103 Avaliação do Consumo de Antimicrobianos Injetáveis de um Hospital de Pequeno Porte
Autores: Ana Graziela da Silva Pereira - Hospital Naval de Natal / RN 

Anne Karoline de Almeida Pereira - Hospital Naval de Natal / RN 
Luciana Cavalcanti de Araújo - Hospital Naval de Natal / RN 
Daniel Ângelo Valença Pascoal - Hospital Naval de Natal / RN

Palavras-chave: antimicrobianos; farmácia hospitalar; comissão de controle de infecção hospitalar.
Introdução: Os antimicrobianos são amplamente utilizados em hospitais, e causam uma grande preocupação quanto ao seu uso 

racional. Entre os métodos científicos de avaliação do consumo de antimicrobianos, a Organização Mundial de Saúde (OMS) preconiza a 
metodologia da Anatomical Therapeutic Chemical/Dose Diária Definida (ATC/DDD) a qual se trata de uma unidade de medida internacional 
que tem como objetivo auxiliar na determinação do consumo real no ambiente hospitalar, permitindo estabelecer o perfil de utilização destes 
fármacos. Cabe ao Serviço de Farmácia Hospitalar, junto a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, (CCIH), dentre outras funções, o cálculo 
da Dose Diária Definida (DDD) para os antimicrobianos como indicador da utilização desses medicamentos, auxiliando na determinação do 
consumo real por unidades de internação, estabelecendo o perfil de utilização e servindo como subsidio para que a CCIH possa revisar a 
política de antimicrobianos existente e avaliar sua aceitação e cumprimento. Objetivo: Conhecer o perfil de utilização de antimicrobianos 
injetáveis de um hospital militar de pequeno porte localizado em Natal, Rio Grande do Norte. Método: Trata-se de um estudo transversal, 
em um hospital de pequeno porte, para conhecer o perfil de utilização de antimicrobianos injetáveis utilizados por pacientes internados, 
no período de Janeiro 2014 à Junho de 2015. Foi realizado um levantamento de dados a partir da planilha alimentada mensalmente pelo 
serviço de farmácia hospitalar, com o cálculo mensal da DDD para cada antimicrobiano. Constituíram as variáveis analisadas para o cálculo 
mensal das DDD: quantidade total do antimicrobiano consumido (em gramas) durante o mês, Dose Definida Diária padrão estabelecida para 
o antimicrobiano e número de pacientes do período de tempo considerado. Em seguida foi calculada a média das DDD durante o período do 
estudo. O hospital em tela está estruturado com um Pronto Atendimento e uma unidade de Internação para adultos com 16 leitos, sendo 
02 destinados a isolamento. Os pacientes internados na sua maioria são idosos, clinicamente estáveis. Resultados: Observou-se que no 
período em estudo foram utilizados como escolha terapêutica um elenco de 20 tipos de antimicrobianos injetáveis, destacando-se como 
os mais consumidos a Oxacilina (DDD=18,81 DDD/100 leitos-dia), Ciprofloxacino (DDD=12,71 DDD/100 leitos-dia), Ceftriaxona (DDD=9,46 
DDD/100 leitos-dia) e Ampicilina+sulbactam DDD=8,56 DDD/100 leitos-dia), seguidos de Piperacilina+tazobactam (5,46), Clindamicina (4,9), 
Cefepime (3,71), Meropenem (3,61), Levofloxacino (3,53), Metronidazol (2,47), Vancomicina (1,96), IMIPenem (1,91) e Amicacina (1,52). Os 
antibióticos Amoxicilina + Clavulanato, Claritromicina, Ceftazidima, Gentamicina, Ampicilina, Polimixina e Penicilina Cristalina tiveram DDD 
calculada em 0,8; 0,67; 0,54; 0,41; 0,22; 0,19 e 0,03, respectivamente. No que se refere às classes terapêuticas observou-se predominância 
das Penicilinas (41,6%), seguidas das Quinolonas (20%) e Cefalosporinas (16,8%). Conclusões: O conhecimento do perfil de antimicrobianos 
utilizados na unidade hospitalar é de extrema importância para que possa ser comparado com o perfil epidemiológico do hospital validando 
os protocolos estabelecidos pela CCIH. O presente trabalho elucida a importância do farmacêutico hospitalar, que inserido na equipe 
multidisciplinar, visa a assistir a toda a comunidade hospitalar no que se refere aos medicamentos e produtos para saúde.

0104 Reações Adversas de Usuários de Varfarina Internados em Hospital Sentinela do Estado de São Paulo
Autores: Helen Palmira Miranda de Camargo - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de 

São Paulo / SP 
Marilia Rocha Bertolli - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo / SP 
Camilo Molino Guidoni - Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Londrina / PR 
Edmarlon Girotto - Departamento de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Londrina / PR 
Paulo Roque Obreli Neto - Faculdades Integradas de Ourinhos / SP 
Leonardo Regis Leira Pereira - Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo / SP

Palavras-chave: Palavra Chave: Varfarina, Reações Adversas Relacionados a Medicamentos, Segurança do Paciente.
Introdução: a varfarina está entre os medicamentos anticoagulantes orais mais prescritos no mundo, e entre os dez medicamentos 

mais comumente envolvidos com as Reações Adversas Relacionados a Medicamentos, pois apresenta estreita janela terapêutica, 
enorme variabilidade intra e inter individual em termos de dose-resposta e elevado número de interações medicamentosas (IM). Sendo 
considerada como prioridade para a segurança do paciente, a prevenção da ocorrência de eventos adversos envolvendo a varfarina. 
Objetivo: Avaliar a incidência e o perfil da reação adversa à varfarina (RAM) de pacientes internados em um hospital de nível terciário. 
Método: Trata-se de um estudo observacional, longitudinal, prospectivo, com pacientes internados que receberem prescrição de 
varfarina, no período de março a junho de 2015. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (protocolo CEP/FCFRP n°361). 
Os pacientes foram acompanhados via sistemas eletrônicos de informação (prescrição, prontuários e exames clínicos) e equipe de saúde. 
A monitorização intensiva foi realizada por trigger tools de RAM (INR > 4,5; prescrição vitamina K; prescrição de plasma; prescrição de 
protrombina; redução/omissão da dose de varfarina; redução de hemoglobina). Ao se verificar a possível RAM foi aplicado o algoritmo 
de Naranjo, investigado as IM no Micromedex® e mensurado sua classificação de risco segundo a base de dados Lexi-InteractTM, sendo 
ainda aplicado o algoritmo Drug Interaction Probability Scale (DIPS) para verificar a causalidade das IM e avaliado a severidade da RAM. 
Resultados: Foram acompanhados 135 usuários de varfarina, destes 6% (n.8) apresentaram RAM, segundo Algoritmo de Naranjo. Entre 
os pacientes com RAM observou-se ambos os sexos, brancos, 75% com idade entre 30 a 60 anos, 25% tabagistas, 37,5% etilista. Os 
pacientes apresentaram média de cinco co-morbidades, com prevalência de Hipertensão Arterial (62,5%). A prevenção de tromboses 
(50%), seguida de fibrilação atrial (37,5) foi à principal indicação de uso da varfarina. O tempo médio de internação foi de 26 dias, sendo 
11 dias com uso de varfarina. Em média a dose de varfarina foi 5,13 MG/dia (mín. 2,5mg e máx.9,2mg), com valor de INR 2,14 (mín. 1,33 
e máx. 3,25), sendo que durante a RAM apenas 50% pacientes apresentaram valor de International Normalized Ratio (INR) superior a 
3,00. Em relação ao local da RAM, 25% das ocorrências foram em fossas nasais, membros inferiores e intracranianas, com severidade 
grave (37,5%) e letal (25%). Cada paciente apresentou em média 5,5 IM com aumento de risco para sangramento, dentre as IM 64% 
possuíam classificação de risco C (necessário monitorar terapia), e 26% risco D (considerar a modificação da terapia). Ao verificar a 
causalidades das IM para a RAM segundo algoritmo DIPS, observou-se como “provável” causa de interação para 37,5% dos pacientes a 
enoxaparina, enquanto que como “possíveis” a lactulose e omeprazol esteve para 37,5% dos pacientes, tramadol e enoxaparina (25%), 
e dipirona, paracetamol, glibenclamida, ciprofloxacino, alopurinol, cefalexina, dexametasona, acido acetilsalicílico, cefepima, centrum®, 
propafenona, quetiapina para 12,5% dos pacientes com RAM. Conclusão: a incidência de RAM demonstrou ser inferior a encontrada na 
literatura, mas com um grande numero de IM como possíveis causa, porém sendo pouco correlacionada ao elevado valor de INR.
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0105 Frequência de Conciliação Medicamentosa em um Hospital Particular do Nordeste Brasileiro
Autores: Valeska Franco Ribeiro - Hospital Cárdio Pulmonar / BA 

Kise Carvalho Guimarães Sapucaia - Hospital Cárdio Pulmonar / BA 
Larissa Almeida Oliveira Aragão - Hospital Cárdio Pulmonar / BA 
Ibera Catarina Silva Bispo - Hospital Cárdio Pulmonar / BA 
Vanessa Freitas Oliveira - Hospital Cárdio Pulmonar / BA 
Aline Cristina Barros Luz - Hospital Cárdio Pulmonar / BA 
Bruna Laranjeira Alves - Hospital Cárdio Pulmonar / BA

Palavras-chave: Conciliação Medicamentosa, Erros de Medicação, Segurança do Paciente.
Introdução: a conciliação medicamentosa, como parte integrante do ciclo da assistência Farmacêutica, é uma prática 

empregada para promover o uso racional de medicamentos e segurança do paciente por meio da obtenção de uma lista completa, 
precisa e atualizada dos medicamentos que cada paciente utiliza (incluindo nome, dosagem, frequência e via de administração) 
comparada com as prescrições médicas feitas no ato de transição do cuidado e tem como objetivo reduzir a ocorrência de erros de 
prescrição (indicação, omissão, duplicidade terapêutica e interação medicamentosa). Os erros de medicação são considerados um tipo 
de evento adverso e podem estar relacionado a importantes agravos a saúde impactando na segurança do paciente. Objetivo: Avaliar 
a frequência da conciliação medicamentosa na admissão hospitalar em um hospital particular do Nordeste Brasileiro. Metodologia: 
Estudo observacional descritivo, conduzido no período de janeiro a dezembro de 2014, em um hospital particular do Nordeste 
Brasileiro. A instituição possui 60 leitos de internação, sendo especializada em cardiologia, pneumologia, neurologia e oncologia. 
A conciliação medicamentosa foi realizada diariamente com os pacientes que se internaram na instituição em um prazo máximo 
de 48 horas após admissão hospitalar. Foram excluídos da amostra pacientes internados para realização de procedimento cirúrgico 
com permanência na instituição inferior a 48 horas. A prática de conciliação medicamentosa baseou-se em um processo de dupla 
checagem: elaboração da lista dos medicamentos que o paciente faz uso regular em seu domicílio por meio do prontuário eletrônico 
e sua comparação com a de medicamentos citados pelo paciente, acompanhante ou familiar em entrevista realizada pelo estagiário 
de farmácia. Em seguida, as informações coletadas foram avaliadas pelo Farmacêutico e evoluídas em prontuário eletrônico após 
comparação com a prescrição médica. Quando identificado a existência de medicamentos não conciliados, o farmacêutico realizou 
tentativa de contato com o prescritor pessoalmente ou por telefone para prevenir o erro de medicação. Considerou-se conciliados 
todos os medicamentos prescritos conforme uso prévio ou substituídos/não prescritos com justificativa e não conciliados aqueles 
medicamentos não prescritos sem justificativa. As variáveis estudadas foram o número de medicamentos conciliados. Resultados: 
Foram incluídos no estudo 1706 pacientes, referente a 1919 pacientes internados no período analisado. Do total de pacientes 
incluídos no estudo, 85% (1456) faziam uso regular de medicamentos antes da internação, totalizando 7700 medicamentos. Foram 
classificados como conciliados 7261 (94%) medicamentos, sendo que destes 5254 (68%) foram prescritos conforme uso prévio, 2007 
(26%) medicamentos foram substituídos/não prescritos com justificativa. Não foram conciliados 439 (6%) medicamentos. Conclusão: 
Este estudo alcançou o seu principal objetivo, evitando ou minimizando erros de medicação associado ao processo de conciliação 
medicamentosa, o que pode ser justificado pela presença do farmacêutico em discussões multidisciplinares e a dupla checagem do 
processo através de entrevista com paciente, família ou cuidadores e comparação da prescrição médica.

0106 Avaliação dos Indicadores de Prescrição em Pacientes com Leishmaniose Atendidos em Hospital de Ensino
Autores: Maria Teresa Ferreira Duenhas Monreal - UFMS / MS 

Uriel Oliveira Massula Carvalho de Mello - UFMS / MS 
Vanessa Marcon de Oliveira - UFMS / MS 
Érica Freire de Vasconcelos Pereira - UFMS / MS

Palavras-chave: Leishmaniose, Prescrição de Medicamentos e Unidade Hospitalar.
A Organização Mundial de Saúde, para avaliar com segurança aspectos que afetam a prática farmacêutica, desenvolveu 

indicadores do uso racional de medicamentos. Estes indicadores podem ser utilizados para verificar a qualidade de uma prescrição. 
O objetivo do trabalho foi avaliar a prescrição de medicamentos por meio de indicadores do uso racional de medicamentos em 
prontuários médicos de pacientes com leishmaniose visceral atendidos em Hospital de Ensino. Realizou-se pesquisa do tipo 
transversal-descritiva, em Hospital Dia de Instituição de Ensino. Os dados foram coletados em formulário próprio preenchido a partir 
das prescrições contidas nos prontuários médicos de pacientes em tratamento de leishmaniose visceral, atendidos no período de 
janeiro a julho de 2013, considerando os indicadores de prescrição preconizados: 1) Número médio de medicamentos por prescrição. 
2) Porcentagem de medicamentos prescritos pelo nome genérico 3) Porcentagem de medicamentos que constam na Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais 4) Porcentagem de pacientes com prescrição de antibióticos 5) Porcentagem de injetáveis. 
A pesquisa foi submetida à análise do Comitê de Ética em Pesquisa e obteve parecer favorável (número 559.622). Foram avaliadas 
107 prescrições, destas 64,5% (69/107) pertenciam a pacientes do sexo masculino. A média de idade dos pacientes tratados para 
leishmaniose viceral foi de 38,6 anos. A média de medicamentos prescritos foi de 3,2. O percentual de pacientes com antibióticos 
prescritos foi de 34,6%. A designação genérica foi encontrada em 84,8% dos medicamentos prescritos e, desses princípios ativos, 
74,6% estavam presentes na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais de 2012. Em 100% das prescrições constavam no mínimo 
um medicamento injetável. Ressalta-se que a elevada frequência de medicamentos injetáveis deve-se a especificidade do protocolo 
de tratamento da leishmaniose, nos quais os medicamentos indicados apresentam-se na forma injetável. Também foram utilizados 
prioritariamente os medicamentos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, demonstrando conhecimento e entendimento 
do prescritor. Prescrições pelo nome genérico deveriam ser 100% uma vez que o Sistema Único de Saúde deve utilizar a Denominação 
Comum Brasileira ou Denominação Comum Internacional. Os resultados identificaram que os indicadores, atenderam ao preconizado 
pela Organização Mundial da Saúde, evidenciando que os profissionais de saúde do setor estudado estão atentos às recomendações.
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0107 Estudo de Utilização de Medicamentos em Neonatologia
Autores: Haline Tereza Matias de Lima Costa - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Tayne Anderson Cortez Dantas - Maternidade Escola Januário Cicco - Ebserh / RN 
Paulo Henrique Brito - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Ramon Weyler Leopoldino - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Elaine Cristina Alves - Maternidade Escola Januário Cicco - Ebserh / RN 
Tatiana Xavier da Costa - Maternidade Escola Januário Cicco - Ebserh / RN 
Rand Randall Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Antonio Manuel Gouveia de Oliveira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Palavras-chave: Unidade de terapia intensiva, tratamento medicamentoso, neonatologia
Introdução: Recém-nascidos (RN) admitidos em uma unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) são assistidos por equipes 

multiprofissionais e submetidos à farmacoterapia podendo, assim, desenvolver problemas relacionados a medicamentos (PRM). Estudos de 
utilização de medicamentos (EUM) são importantes para determinar o padrão e monitorar o perfil de uso do tratamento medicamentoso de uma 
população e são escassos em neonatologia.Objetivo: Identificar e analisar os padrões de uso de medicamentos em RN admitidos em uma UTIN e 
descrever o perfil dos neonatos internados. Metodologia: Estudo descritivo com perfil quantitativo do tipo observacional, transversal e prospectivo, 
cujo período de coleta ocorreu de maio a agosto de 2014 após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com o protocolo: 580.201/2014 (CAAE: 
21718113.3.0000.5292). Todos os pacientes admitidos na UTIN durante o período da pesquisa foram incluídos no estudo, desde que tivessem 
pelo menos um medicamento prescrito e tempo de internação superior a 24 horas. As variáveis clínicas coletadas foram idade gestacional (IG), 
peso ao nascimento, gênero, motivo de admissão na UTIN, desfecho e tempo de internamento. As variáveis relacionadas aos medicamentos 
prescritos foram frequência de prescrição, classe terapêutica e via de administração. Resultados: dos 92 RN acompanhados, 50 eram do gênero 
masculino e 42 do gênero feminino. A IG média foi 32,5 semanas, sendo 62% prematuros (n=57). Aproximadamente 40% (n=37) dos neonatos 
nasceram com menos de 2.500g. As causas respiratórias foram o principal motivo de internação na UTIN. Em média, o tempo de internação dos 
RN de 15,3 dias e sete pacientes foram a óbito (todos prematuros). Durante os três meses de estudo foram analisadas 1.423 prescrições com 
4.912 itens medicamentosos prescritos, constituindo 52 medicamentos distintos. A média de medicamentos prescritos por paciente corresponde 
a sete. O maior número de prescrições (média=25,3 ± 25,3) foi destinado aos prematuros extremos - nascidos antes das 30 semanas de gestação 
- assim como os nascidos com menos de 1000 gramas, ou seja, extremo baixo peso (média=26,1± 26,1). A via de administração mais comum foi a 
intravenosa e de acordo com a classificação Anatômica Terapêutica e Química - ATC, anti-infecciosos para uso sistêmico (n=1957) e medicamentos 
do trato alimentar e metabolismo (n=905) tiveram maior frequência de prescrição, respectivamente, seguidos pelos do sistema respiratório 
(n=831), sistema nervoso (n=534) e sistema cardiovascular (n=441). Os anti-infecciosos gentamicina (n=661) e ampicilina (n=592) foram os 
antimicrobianos prescritos mais frequentemente, tendo 85 neonatos recebido gentamicina e 77 ampicilina, respectivamente. Os medicamentos 
do trato alimentar e metabolismo compreenderam predominantemente multivitaminas (n=398) e propulsores (n=168), respectivamente. A 
aminofilina (n=514) foi o medicamento do sistema respiratório mais prescrito. Dos medicamentos do sistema nervoso, fentanil (n=304) foi o 
medicamento mais prescrito desse grupo. O diurético furosemida (n=199) foi prescrito a 22 neonatos, sendo o medicamento cardiovascular mais 
prescrito.Conclusão: Este EUM contribuiu para conhecer o perfil farmacoepidemiológico da UTIN de uma maternidade escola, aprimorando assim, 
o uso racional de medicamentos, o qual reduz ou impede PRM, contribuindo diretamente com a segurança do paciente.

0108 Análise de Erros de Prescrição em um Hospital da Região Sul do Brasil
Autores: Thiely Fernandes Jacobsen - Universidade Federal de Pelotas / RS 

Miriam Moreira Mussi - Hospital Clinicanp / RS 
Marysabel Pinto Telis Silveira - Universidade Federal de Pelotas / RS

Palavras-chave: erros de medicação, prescrição de medicamentos, serviço de farmácia hospitalar
Introdução: a farmácia hospitalar é uma unidade clínica e administrativa, onde se processam as atividades relacionadas à assistência 

farmacêutica. O ponto de partida para a utilização de medicamentos é a prescrição, um documento legal, pelo qual se responsabilizam 
quem prescreve, sendo no âmbito hospitalar o médico, quem distribui o medicamento e quem o administra ao paciente, estando sujeito 
a legislações de controle e vigilância sanitária. Os requisitos e cuidados que devem ser adotados durante a elaboração da prescrição e a 
distribuição dos medicamentos estão descritos principalmente nas seguintes legislações: Lei n° 5.991/73, Decreto n° 20.931/32, Resolução 
n° 357 CFF e Resolução nº 492/08. Entre os erros de medicação encontra-se o erro de prescrição, o qual tem elevado potencial para resultar 
em consequências maléficas para os pacientes. Prescrições ambíguas, ilegíveis ou incompletas, bem como com ausência de padronização da 
nomenclatura dos medicamentos prescritos, uso de abreviaturas e presença de rasuras, são fatores que podem contribuir para a ocorrência 
de erros. Para evitá-los são necessárias ações como capacitação dos profissionais, promoção de cursos, palestras, seminários e treinamentos; 
alertando sobre os erros mais frequentes e danos provocados aos pacientes, assim conscientizando-os e educando-os para a importância da 
prescrição correta e legível. Deve-se ter um sistema de medicação bem estruturado, promovendo condições que auxiliem na minimização 
e prevenção de erros, sendo necessárias regras, normas e ações que dêem o auxílio necessário aos profissionais. Outras estratégias são a 
implantação da prescrição eletrônica e a atuação de farmacêuticos clínicos no âmbito hospitalar, pois através da intervenção farmacêutica, é 
possível reduzir eventos adversos, aumentar a qualidade assistencial, diminuir custos hospitalares e promover o uso racional de medicamentos.

Objetivo: Determinar os erros de prescrição em um hospital da região sul do Brasil. 
Metodologia: Estudo transversal. A amostra foram todas as prescrições do hospital num período de seis meses, analisadas utilizando 

instrumento de checagem elaborado com base na legislação vigente. Foi calculada a prevalência de erros de prescrição, bem como a 
frequência de cada tipo de erro. 

Resultados: Foram analisadas 2687 prescrições, sendo detectados os seguintes erros: posologia incompleta (92,7%), ausência de 
forma farmacêutica (83,1%), presença de abreviaturas (70,3%), ausência de idade (63,7%), ausência de unidade de internação (57,1%), 
ausência de concentração (38,2%), ausência do carimbo do profissional (17,6%), ausência de leito (16,3%), presença de código, siglas ou 
número (15,8%), ilegibilidade (13,2%), ausência do número de inscrição no Conselho (12,6%), presença de rasuras (12,2%), nome incompleto 
do paciente (7,9%), ausência de data (2,0%), ausência de via de administração (1,3%) e ausência de assinatura do profissional (0,9%). 

Conclusão: Os erros de prescrição são frequentes e podem trazer vários danos ao paciente, evidenciando a importância da atuação 
do farmacêutico hospitalar na análise da prescrição antes da distribuição dos medicamentos. Desta forma o farmacêutico contribui para o 
uso racional de medicamentos, reduzindo os erros e possíveis eventos adversos a eles relacionados, promovendo a diminuição de custos e 
uma maior qualidade assistencial.
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0109 Estratégias para Gestão de Almoxarifados em Hospital Público Infantil
Autores: Eriéllen Francine Bini - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR 

Renata Rivabem - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR 
Ana Paula Bartolomeu - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR 
Daniella Matsubara da Silva - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR 
Larissa Comarella - Hospital Infantil Waldemar Monastier / PR

Palavras-chave: Gestão de estoques; Almoxarifados; Gerenciamento de recursos materiais em hospitais; Planejamento estratégico.
Introdução: o atual desenvolvimento tecnológico levou à grande diversificação de instrumentais, produtos e equipamentos 

disponíveis nos hospitais. Além disso, o complexo hospitalar não engloba apenas serviços de saúde, mas também hotelaria, cozinha, 
administração, manutenção e outros dependentes de suprimentos. Como resultado, estruturar um serviço de almoxarifado que 
garanta a qualidade, quantidade, aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição de materiais e produtos tornou-se um 
processo complexo, dinâmico, que requer planejamento, coordenação e constante avaliação. Neste contexto, a existência de relatos 
de insatisfação dos setores atendidos pelos almoxarifados e a ausência de rotinas e fluxos padronizados motivaram a gestão do 
serviço de Suprimentos de um hospital público infantil, situado em Campo Largo (PR), região metropolitana de Curitiba, a realizar 
um planejamento estratégico de gestão de estoques de almoxarifados. Objetivo: reorganizar fisicamente os almoxarifados; atingir 
um estoque regular; padronizar materiais médico-hospitalares e outros necessários à assistência dos pacientes; unificar o sistema 
informatizado (SI) de controle de estoque nos almoxarifados e elaborar procedimentos, para estimular a promoção do uso racional de 
materiais e a otimização dos recursos disponíveis, de forma a contribuir para qualidade e segurança da assistência ao paciente. Método: 
o Planejamento Estratégico, cujo princípio é que “ação”, “situação” e “ator” formam um todo complexo, centrado em problemas e 
em operações a serem desencadeadas para enfrentá-los, foi composto por quatro momentos: Explicativo, Normativo, Estratégico 
e Tático-Operacional. Embora os momentos tenham sido divididos didaticamente, é importante ressaltar que eles permaneceram 
articulados na prática do planejamento, permitindo revisões frequentes das intervenções e ações necessárias para viabilizá-los. 
Resultados: a utilização do Planejamento Estratégico permitiu elaborar e implantar rotinas/fluxos na forma de POP (Procedimento 
Operacional Padrão), adequar fisicamente os almoxarifados, elaborar o elenco de padronização de materiais médico-hospitalares 
e outros produtos necessários à assistência do paciente, prever a demanda e planejar aquisições com mais segurança e, implantar 
um sistema único de controle nos almoxarifados. Conclusão: o desenvolvimento do Planejamento Estratégico demonstrou que a 
gestão eficiente de almoxarifados é importante para o satisfatório desempenho das atividades hospitalares e contribui para redução 
de custos. Além disso, a organização setorial promove flexibilidade para atuar em situações de imprevisibilidade, inadimplências e 
atrasos nas entregas, que frequentemente ocorrem em instituições de saúde.

0110 Uso Off-Label de Terapia Medicamentosa em Pacientes de uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica Pública do 
Acre

Autores: Suyane Priscila O. G. B. Valadares - Faculdade Meta / AC 
Francimar Leão Torres - Faculdade Meta / AC 
Ionar Cosson - Universidade Federal do Acre - Ufac / AC

Palavras-chave: Prescrições de Medicamentos, Uso Off-Label, Hospitais Pediátricos.
Introdução: a Organização Mundial de Saúde classifica a população pediátrica em diversas faixas etárias de acordo com o seu 

desenvolvimento fisiológico e, por essa razão, a mesma não deve ser tratada como adultos pequenos, pois seus organismos absorvem 
e metabolizam medicamentos de forma diferente. Nesse sentido, para serem eficazes, os medicamentos devem estar disponíveis em 
formulações que permitam doses facilmente ajustáveis às condições de desenvolvimento de uma criança. No ambiente hospitalar, 
mais precisamente na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP), existe um número alto de prescrições com medicamentos não 
apropriados para crianças, denominadas prescrições off-label. A mesma é definida como a prescrição para uma indicação/doença/
doente fora das indicações aprovadas ou efetuadas em populações não estudadas ou, ainda, utilizando vias de administração e 
dosagem não aprovadas. No Brasil, a situação está estagnada, e não se desenvolveu até hoje uma regulação específica para registro e 
uso de medicamentos em crianças, como também não há uma política de estímulo à pesquisa clínica em pediatria. Objetivo: Verificar 
quais medicamentos foram administrados de maneira apropriada às crianças internadas na UTIP de um Hospital Público de Rio Branco 
- Acre. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal prospectivo descritivo analítico. A amostra foi aleatória, de conveniência e a 
coleta de dados ocorreu no período de setembro a dezembro de 2014, sendo composta por um total de 94 prescrições pertencentes 
às crianças internadas em uma UTIP Pública na cidade de Rio Branco - Acre. Neste estudo, foram incluídas apenas crianças com 
idade de 0 a 11 anos. Todos os preceitos éticos foram respeitados, e o mesmo foi aprovado pelo CEP/UFAC com o número CAAE 
31104114.1.0000.50.10. Resultados: nas prescrições dos 94 pacientes que chegaram até a UTIP,a idade variou de 5 dias a 11 anos, 
sendo mais prevalente, a idade de um mês em 13,7% (n=13). A média de medicamentos prescritos por paciente foi igual a 6, e 
encontrou-se 70 medicamentos diferentes que totalizaram 612 itens prescritos a serem analisados. Entre os grupos farmacológicos 
mais prescritos de acordo com a classificação Anatomical Therapeutic Chemical Code (ATC) estão os antiácidos, antiulcerosos 
e antigases (23,4%) seguido de antibacterianos de uso sistêmico (21,3%) e analgésicos e antipiréticos (15,6%). De acordo com a 
literatura nacional consultada (Formulário Terapêutico Nacional e Bulário da ANVISA), 90,8% dos medicamentos têm indicações de 
uso para crianças, porém em 79,1% dos casos o uso foi off-label, incluindo àqueles em que não havia indicação para crianças e 
àqueles que havia indicação, porém com restrição etária. Dos itens prescritos, a dose fora do padrão sugerido pela literatura é a 
que mais se destaca em 57,4% dos casos e em 15% das prescrições a dose não poderia ser administrada por ser contraindicada para 
a idade em questão. Em 34,3% dos casos, a posologia estava inadequada; e em 21,1% dos casos, a via de administração escolhida 
também não era a sugerida pela literatura. Conclusão: Os dados obtidos neste estudo demonstram que a maioria das administrações 
medicamentosas em UTIP ainda são feitas de forma inadequada (off-label) no que se refere a falta de indicação ou indicação com 
restrições de idade, além da dose fora do padrão sugerido pela literatura, principalmente no tocante a via de administração da 
medicação, comprometendo assim a terapêutica pediátrica.
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0111 Trajetória Terapêutica da Talidomida: uma Abordagem sobre Suas Novas Indicações Clínicas e a Segurança do 
Paciente

Autores: Andre Luiz de Oliveira Aguiar - Uniabeu / RJ 
Lásaro Linhares Stephanelli - Fiocruz / RJ 
Ana Caroline Nunes Bastos - Uniabeu / RJ 
Midiam de Araújo Castro - Uniabeu / RJ 
Suelen Mota Silva - Uniabeu / RJ 
Felipe Machado Suarez - Uniabeu / RJ 
Fabiana Felício das Neves - Uniabeu / RJ

Palavras-chave: Talidomida, Teratogênese, Segurança do Paciente
Introdução: a indicação terapêutica da talidomida se deu inicialmente para gestantes onde era empregada como sedativo e 

antiemético. Contudo seus efeitos teratogênicos eram desconhecidos, causando deformações fetais [1]. O interesse por este fármaco 
é devido aos seus efeitos anti-inflamatórios, imunossupressores, antiangiogênico e antiviral. Ainda que o seu mecanismo de ação 
seja desconhecido, os resultados demonstram com sucesso a utilização deste fármaco no eritema nodoso hansênico, mieloma 
múltiplo, doença do enxerto-versus-hospedeiro, e também como um inibidor do vírus HIV e tratamento dos sintomas da AIDS. A 
talidomida requer um controle muito rigoroso no que diz respeito à sua utilização e à sua dispensação, devido as suas propriedades 
teratogênicas. Entretanto a talidomida pode ser usada com segurança e eficácia no tratamento de diversas patologias e assim constitui 
uma importante alternativa ao uso de outros medicamentos [2, 3, 4].

Objetivo: Analisar a trajetória terapêutica da talidomida, abordando fatores que influenciaram em suas novas indicações 
clínicas. 

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada a partir de uma revisão bibliográfica. A estratégia de busca de 
artigos incluiu pesquisa em bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do 
Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO).

Resultados: Foram identificados dados relativos às malformações congênitas atribuídas à talidomida, fato que evidencia a falta 
de informação adequada e a as consequências geradas pela automedicação. No Brasil foram detectados onze casos de malformações 
congênitas compatíveis com o uso da talidomida, ocorridas em crianças brasileiras no período de 1971 e 1995, o que sugere a 
necessidade um monitoramento mais eficiente diante das diversas indicações da talidomida [5].

Conclusão: Conclui-se que apesar de seus graves efeitos teratogênicos, a talidomida possui elevado potencial terapêutico. 
Entretanto, os estudos referentes ao seu mecanismo de ação e suas indicações clínicas, devem ser ampliados. Além disso, faz-
se necessário desenvolvimento de programas de educação continuada para profissionais de saúde, no que tange a prescrição, a 
assistência farmacêutica, atenção farmacêutica e farmacovigilância, tendo como foco a segurança e qualidade de vida dos pacientes.

Palavras-chaves: Talidomida, Teratogênese, Segurança do Paciente

0112 Processo de Implantação do Serviço de Farmácia Clínica em um Hospital Universitário
Autores: Flavia Costa de Moraes - Universidade Federal de Juiz de Fora / MG 
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Palavras-chave: farmácia clínica; serviço de farmácia hospitalar; assistência farmacêutica
Introdução: a farmácia clínica visa proporcionar cuidado ao paciente, promover o uso racional de medicamentos e otimizar 

a farmacoterapia, com o propósito de alcançar resultados que melhorem a qualidade de vida do paciente (CFF, 2013). Algumas 
atividades são de extrema importância para a farmácia clínica, como a análise técnica das prescrições medicamentosas e a informação 
sobre medicamentos. Assim, é essencial que a farmácia disponha de um sistema de informação sobre medicamentos (SIM), e que os 
farmacêuticos participem ativamente das comissões de controle de infecção hospitalar (CCIH), farmácia e terapêutica (CFT) e do núcleo 
de segurança do paciente (NSP). Além disso, é necessário que esteja incluído no escopo de atuação do farmacêutico clínico, atividades 
integradas à equipe multiprofissional que envolvam a assistência e o cuidado ao paciente (BORGES FILHO & FERRACINI, 2011).

Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar o processo de implantação do Serviço de Farmácia clínica de um Hospital 
Universitário de Minas Gerais (HU).

Métodos: Foi realizado um diagnóstico situacional do serviço de farmácia do HU por meio de levantamento dos serviços e 
práticas já adotados. Para o embasamento teórico, foi realizada uma pesquisa exploratória e descritiva na literatura especializada 
e formado um grupo de discussão entre residentes e professores, utilizando a metodologia da problematização. Este processo foi 
iniciado ao longo de 2014 e se concretizou em março de 2015, com o início do Programa de Residência Multiprofissional Integrada em 
Atenção Hospitalar, quando foram elaborados os protocolos da farmácia clínica assistencial, inicialmente, no serviço de pneumologia.

Resultados: O serviço de Farmácia já realizava algumas atividades que integram a Farmácia Clínica, dentre as quais se destacam 
a avaliação técnica das prescrições, a participação do farmacêutico nas comissões CCIH, CFT e NSP, e, ainda, um SIM já implantado. 
Na pactuação inicial foi definido que o residente farmacêutico, sob tutoria, iniciaria as atividades participando das reuniões clínicas 
semanais da equipe multiprofissional da pneumologia. Participaria, também, das visitas aos leitos para o acompanhamento da evolução 
dos pacientes e a detecção de problemas relacionados aos medicamentos. A partir da fundamentação teórica foram desenvolvidos 
protocolos e formulários de atendimento farmacêutico, com enfoque no consumo de antimicrobianos, corticóides, broncodilatadores, 
medicamentos potencialmente perigosos, interações medicamentosas e reações adversas. No contexto interprofissional, a presença 
do farmacêutico junto à equipe está promovendo uma aproximação com outros profissionais, um maior entendimento e concepção 
do papel do Farmacêutico nos serviços clínicos hospitalares.

Conclusão: com a evolução da implantação da Farmácia Clínica, o farmacêutico está passando também a atuar no cuidado dos 
pacientes, expandindo seu campo de atuação. Há perspectiva de inserção do farmacêutico clínico em outros serviços prestados pelo 
HU, especialmente na Unidade de Terapia Intensiva, bem como a implantação do serviço de conciliação medicamentosa na admissão 
e orientação na alta hospitalar ainda ao longo do ano de 2015.
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0113 Perfil Sócio-Epidemiológico de Pacientes em Tratamento com Trastuzumabe no Centro de Oncologia do Hospital 
Terceário da Região Metropolitana do Cariri
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Palavras-chave: Trastuzumabe ; Oncologia ; Câncer de Mama
Introdução: Neoplasia consiste no crescimento desordenado (maligno) de células que invadem os tecidos e órgãos, com 

capacidade de metástase para outras regiões do corpo¹. Estas células dividem-se rapidamente, podem se tornar agressivas e 
incontroláveis, determinando a formação de tumores ou de neoplasias malignas. Os fatores de risco de câncer podem ser encontrados 
no meio ambiente ou podem ser herdados, onde 80% dos casos de câncer está relacionada ao meio ambiente². O câncer de mama 
é o mais comum entre as mulheres devido está relacionado a dois hormônios produzidos pelos ovários, o estradiol e a progesterona 
e, alguns fatores de risco, como história familiar, idade, menarca precoce e tardia, gestação após os 30 anos ou a nuliparidade,sendo 
responsável por 22% de casos novos diagnosticados a cada ano³. Além das cirurgias realizadas para fins diagnósticos e cura do 
câncer de mama, se faz tão importante o uso de anticorpos monoclonais na quimioterapia padrão em pacientes, como por exemplo, 
o Trastuzumabe, que resulta em um aumento da sobrevida de pacientes novos no tratamento da forma agressiva de câncer de 
mama. Objetivo: O estudo objetiva delinear o perfil sócio-epidemiológico de pacientes que fizeram tratamento com o trastuzumabe 
durante o ano de 2014 no Centro de Oncologia do Cariri, no município de Barbalha. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa 
descritiva, quantitativa e retrospectiva. Resultados: Os dados foram coletados em 26 prontuários dos pacientes atendidos no setor 
de quimioterapia do referido centro oncológico. Todas eram do sexo feminino, quanto a faixa etária, 23%, ocorreram entre os 40/49; 
50/59 e 60/69 anos, seguida por 19% dos 70/79 anos e 12% entre os 30/39 anos; quanto a escolaridade, 42% das pacientes eram 
alfabetizadas; 17% analfabetas, 4% primeiro grau completo, 4% primeiro grau incompleto, 8% ensino superior e 25% não informaram; 
quanto ao tipo de moradia 38% tem residência própria; 8% alugada; 50% não informaram. O escore 3+ apresentou-se em 81% dos 
exames, seguidos por 19% do escore 2+. No estadiamento da doença, os estágios II e III apresentaram-se em maior número, com 54% 
e 42% respectivamente e, o estágio I apenas com 4%. Como o desenvolvimento do câncer de mama apresenta grande dependência 
hormonal, nos exames realizados para receptores hormonais de Estrógeno/Progesterona das pacientes, 54% dos resultados foram 
negativo/negativo; 19% positivo/positivo, 15% negativo/positivo e 12% positivo/negativo. O tratamento do câncer de mama com 
o Trastuzumabe tem duração média de 1 ano e todas as pacientes submetidas ao tratamento passaram pelo procedimento da 
mastectomia. Conclusão: Observou-se que através do diagnóstico situacional realizado faz-se necessário um trabalho multiprofissional 
a fim de que cuidados paliativos possam ser implantados no serviço da oncologia garantindo uma melhor qualidade de vida as 
pacientes uma vez que a condição crônica da neoplasia impacta na auto-estima e no auto-cuidado.

0116 Revisão Integrativa dos Erros na Coleta de Sangue para Exames Laboratoriais
Autores: Verônica Maria de Queiroz Ferreira - Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará / CE 

Kelly Sivocy Sampaio Teixeira - Faculdade de Ensino e Cultura do Ceará / CE 
Janiel Catunda Florêncio - Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará / CE 
Maria Eliza Santiago de Menezes - Hospital Universitário da Universidade Federal do Ceará / CE

Palavras-chave: Coleta de sangue; Erros laboratoriais; Análises Clínicas
Introdução: Os laboratórios de análises clínicas exercem um papel fundamental na promoção da saúde, auxiliando nas decisões 

diagnósticas e terapêuticas. A realização de exames laboratoriais ocorre num ambiente complexo, onde coexistem procedimentos, 
equipamentos, tecnologia e conhecimento humano, com o objetivo de garantir resultados que orientem decisões diagnósticas e 
terapêuticas. Para identificar as principais fontes de erro dentro do laboratório clínico é necessário conhecer as etapas envolvidas 
no processo. A amostra do paciente é parte do material biológico de origem humana utilizada para análises laboratoriais e passa 
por diferentes fases até o laudo ser liberado. Informações laboratoriais erradas, ocasionadas por falhas no processo laboratorial e 
transmitidas aos médicos, podem afetar diretamente os resultados da assistência e a segurança do paciente. Objetivo: Identificar 
os possíveis erros laboratoriais na coleta de sangue durante as três fases da realização da coleta: a pré-analítica, analítica e pós-
analítica. Metodologia: Trata-se de estudo exploratório, com a utilização de revisão integrativa, onde foram selecionados 15 trabalhos 
para análise da presente pesquisa. Para a coleta de dados foi elaborado um instrumento contemplando as seguintes variáveis: 
identificação do pesquisador, ano de publicação, volume, número, páginas, descritores, objetivos do estudo, resultados e conclusões. 
Para a análise e posterior síntese dos artigos utilizou-se um quadro com os seguintes aspectos: ano, autores, título, periódico de 
publicação, objetivos e conclusões. Resultados: em todas as fases dos processos de coleta a incidência maior de erros ocorreu na 
identificação errada do usuário. Na fase pré-analítica também há interferentes quando não se prepara corretamente o paciente para 
determinado exame (jejum adequado, uso de medicamentos, etc.). Na fase analítica, observou-se que trocas de amostras, erros de 
pipetagem e problemas com reagentes e padrões levam a análises errôneas. Na fase pós-analítica a especificidade, a sensibilidade e 
a precisão dos testes não adequadas e erros na interpretação dos resultados perfazem os erros mais observados. Conclusão: Conclui-
se que a garantia da qualidade em um laboratório de análises clínicas pode ser conseguida por meio da padronização de cada uma 
das atividades laboratoriais envolvidas. Se realizado em conformidade com o que preconiza a Resolução da Diretoria Colegiada da 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária número 302, que determina como compulsório para o funcionamento do laboratório clínico 
a prática de métodos de controle interno e externo, o controle de qualidade pode se tornar útil na orientação de medidas corretivas 
diminuindo erros e evitando, inclusive, desperdícios implicando na redução de custos e aumento da produtividade.
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0118 Importância das Intervenções Farmacêuticas em uma Enfermaria de Cirurgia Cardíaca de um Hospital Terciário
Autores: Bruna Silva Fernandes da Costa - Universidade Federal de São Paulo / SP 

Gabriela Sandoval da Silva - Universidade Federal de São Paulo / SP 
Christopher Lucas Negrete - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Bianca Silva Svicero - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Rodrigo Spineli Macedo - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Kátia Kodaira - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Rita Simone Lopes Moreira - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Nádia Takako Bernardes Suda - Universidade Federal de São Paulo / SP 

Palavras-chave: Intervenções; Farmacêutico; Cirurgia Cardiovascular; Prescrições
Introdução: O uso inadequado dos medicamentos é comum na população, principalmente, por falta de orientação e informação 

adequada. O farmacêutico pode auxiliar no fornecimento de orientações através de técnicas de ensino, promovendo o uso correto 
dos medicamentos. O conceito de intervenção farmacêutica é usado para denominar todas as ações das quais o farmacêutico 
participa ativamente como na terapia dos pacientes e também na avaliação dos resultados. Com a intervenção farmacêutica espera-
se otimizar a prescrição, minimizando o risco para o paciente, e aumentando, dessa forma, a qualidade assistencial e a segurança 
do paciente. Objetivo: Qualificar e quantificar as intervenções farmacêuticas junto á equipe de saúde e pacientes. Metodologia: 
Trate-se de um estudo prospectivo realizado de maio a junho de 2015, na enfermaria de cirurgia cardíaca do Hospital São Paulo 
– Hospital Universitário da Universidade Federal de São Paulo. Foram avaliadas 52 prescrições médicas de 37 pacientes, sendo 35 
prescrições de admissão hospitalar e 17 prescrições de alta hospitalar. As prescrições médicas foram avaliadas e as intervenções foram 
relativas á dosagem e posologia, omissão na prescrição de medicamentos, prescrição de medicamentos previamente suspensos em 
decorrência de procedimentos a serem realizados ou intercorrências prévias, prescrição de medicamentos dos quais pacientes tem 
alergia, duplicidade terapêutica, omissão de administração de medicamentos pela enfermagem, falta de documentos necessários 
para dispensação de medicamentos, por exemplo, Laudo de Medicamentos Especializado (LME) e orientação aos pacientes. 
Resultados: a avaliação das prescrições originou 31 intervenções farmacêuticas, sendo 18 delas realizadas na admissão hospitalar 
e 13 na alta. As intervenções realizadas foram: 12% (4) de dosagem e posologia, 26% (8) omissões de prescrições, 26% (8) falta 
ou preenchimento inadequado de documentos necessários para dispensação de Sinvastatina, Atorvastatina ou Clopidogrel, 6% (2) 
prescrição de medicamentos previamente suspensos devido a procedimentos, 3% (1) prescrição de medicamentos contra-indicados 
ao paciente devido intercorrência prévia, 3% (1) omissão de administração pela enfermagem, 6% (2) prescrição de medicamentos aos 
quais o paciente é alérgico, 3% (1) prescrição com duplicação terapêutica, 14% (5) orientações para o paciente. Das 31 intervenções 
farmacêuticas realizadas, 83,87% (26) foram aceitas pela equipe multidisciplinar. Conclusão: as intervenções farmacêuticas foram 
conduzidas com o intuito de minimizar possíveis erros de medicação, além de esclarecer possíveis dúvidas dos profissionais de saúde 
em relação aos medicamentos. O grande índice de aceitação demonstra que as ações dos farmacêuticos foram coesas e que a equipe 
multidisciplinar é acessível para otimização da farmacoterapia dos pacientes.

0121 Intervenções Farmacêuticas associadas a Incompatibilidades Medicamentosas em Terapia Intensiva Neonatal.
Autores: Ramon Weyler Duarte Leopoldino - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 

Marta Danielle de Almeida Pimenta Cunha - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Aryelle Mayara da Silva Paulino - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Hieda dos Santos Nascimento - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Mayara Evellyn Queiroz Alves - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Marco Edoardo Tavares dos Santos - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Paulo Gean Chaves Gadelha - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Rand Randall Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Palavras-chave: Incompatibilidade de Medicamentos; Recém-Nascido; Unidade de Terapia Intensiva.
Introdução: as incompatibilidades medicamentosas são caracterizadas como reações físico-químicas provenientes da mistura 

de dois ou mais medicamentos, ou de um medicamento com um veiculo, durante a diluição ou administração, resultando em 
alterações de cor e outras alterações nas características da solução. Em terapia intensiva neonatal, a administração de medicamentos 
é quase que exclusivamente pela via intravenosa, com quantidade reduzida de acessos vasculares, além de volumes infundidos 
menores. Logo, as incompatibilidades podem acarretar sérios problemas ao paciente como falha terapêutica, oclusão de cateteres 
e embolismo. O farmacêutico pode impactar positivamente na terapêutica e segurança dos neonatos ao realizar intervenções, 
prevenindo possíveis incompatibilidades. Objetivo: Caracterizar as intervenções farmacêuticas associadas a incompatibilidades 
medicamentosas em uma Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (UTIN). Metodologia: Estudo observacional realizado em uma UTIN 
referência do estado, no período de janeiro a dezembro de 2014. A coleta de dados foi realizada a partir das fichas de acompanhamento 
farmacoterapêutico dos neonatos, sendo incluídas somente as fichas com intervenção. Utilizou-se o Micromedex como ferramenta 
para a consulta das incompatibilidades. Os dados foram analisados segundo a descrição de frequências absolutas e relativas, também 
foi estimado do intervalo de confiança de 95%. O estudo foi aprovado no Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Onofre Lopes 
nº 21718113.3.0000.5292. Resultados: Foram observados durante o período 277 intervenções farmacêuticas, destas 13 (4,7%; 
IC95%: 2,8 – 7,9) foram relacionadas às incompatibilidades medicamentosas. Das intervenções, maioria foram de medicamentos 
incompatíveis (7; 53,8%), 3 (23,1%) de compatibilidade variável e não testado. Intervenções de incompatibilidade entre fármaco e 
eletrólito ocorreram duas vezes e incompatibilidade em mistura apenas uma. Todas as incompatibilidades potenciais foram do tipo 
físico, nestas a formação de turbidez foi à característica mais comum. Ampicilina – aminofilina e aminofilina – vancomicina foram 
as incompatibilidades mais frequentes ambas em 2 casos (28,6%). Conclusões: as incompatibilidades medicamentosas são eventos 
adversos com um alto potencial de dano, principalmente em neonatos, mesmo sendo uma intervenção de baixa ocorrência (4,7%), 
deve ser priorizada e realizada por farmacêuticos clínicos.



55

0122 Atuação do Farmacêutico Clínico em unidade de cardiologia de um hospital de ensino: intervenções realizadas e 
aceitabilidade

Autores: Mariana Rosa Gomes - Hospital de Clinicas UFPR / PR 
Mariana Gabriel Magnoni - Hospital de Clinicas UFPR / PR 
Aline de Fátima Bonetti - Hospital de Clinicas UFPR / PR 
Bruna Aline de Q. Bagatim - Hospital de Clinicas UFPR / PR 
Vânia Mari Salvi Andrzejevski - Hospital de Clinicas UFPR / PR

Palavras-chave: Serviço de farmácia hospitalar; Atenção farmacêutica; Doenças cardiovasculares
Introdução: a análise de prescrições médicas é uma das atividades do farmacêutico clínico e suas intervenções, junto à 

equipe, contribuem para a segurança do paciente e para a melhoria dos desfechos clínicos. Objetivo: descrever as intervenções 
farmacêuticas realizadas e sua aceitabilidade a partir da análise de prescrições, bem como avaliar os medicamentos mais prevalentes 
relacionados a problemas da farmacoterapia (PF). Método: trata-se de um estudo observacional retrospectivo descritivo realizado 
no período de setembro de 2013 a março de 2015 na Enfermaria da Unidade de Cardiologia de um hospital de ensino. Diariamente, 
os farmacêuticos residentes realizaram análise de prescrições médicas, de acordo com o manual de farmácia clínica da instituição, 
e avaliaram a ocorrência de PF. Posteriormente, foram realizadas as intervenções junto à equipe médica, durante a visita clinica 
ou através de contato pessoal ou telefônico, sendo estas classificadas em: alterações na terapia farmacológica, recomendações de 
monitoramento e encaminhamentos a outros profissionais e/ou serviços de saúde. Os resultados encontrados foram subdivididos para 
análise. Resultados: foram identificados 256 PF e propostas 256 intervenções farmacêuticas para resolução dos mesmos, envolvendo 
135 pacientes. Das intervenções realizadas a aceitabilidade foi de 80,54%. Dos PF identificados, 89,45% estiveram relacionados ao 
processo de seleção e prescrição dos medicamentos. As intervenções farmacêuticas realizadas foram classificadas em: início de 
um novo medicamento (n=54, aceitabilidade 81,48%), suspensão de medicamento (n=53, aceitabilidade 83,01%), redução da dose 
diária (n=44, aceitabilidade 72,72%), aumento da dose diária (n=28, aceitabilidade 64,28%), substituição de medicamento (n=25, 
aceitabilidade 88,00%) e alteração da forma farmacêutica (n=20, aceitabilidade 90,00 %), alteração na freqüência de administração 
(n=7 aceitabilidade 71,42%), aconselhamentos e encaminhamentos (n=7 aceitabilidade 85,71%) e outros (n=12 aceitabilidade 
100%). Os medicamentos mais envolvidos em PF foram a enoxaparina, a sinvastatina e o ácido acetilsalicílico, correspondendo 
respectivamente a 15,45%, 10,57% e 6,10%. Conclusão: a análise de prescrições pelo farmacêutico clínico resultou na identificação 
de importantes problemas da farmacoterapia e na realização de intervenções junto à equipe médica, as quais foram, em sua maioria, 
aceitas. Desta forma, fica demonstrado que o farmacêutico clínico contribui para a diminuição da ocorrência de erros de medicação 
e para a segurança do paciente. Em nossa instituição, a inserção do farmacêutico clínico junto à equipe de saúde e no cuidado direto 
ao paciente tem ocorrido de maneira rápida e com resultados extremamente favoráveis. O desenvolvimento de práticas clínicas pelo 
farmacêutico deve ser uma meta a ser atingida em todos os níveis de assistência.

0123 Atenção Farmacêutica no Climatério: uma Necessidade Evidenciada
Autores: Iara Antonia Lustosa Nogueira - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 

Andressa da Silva Alves Cantadori - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 
Dalete Jardim Padilha - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 
Érika Joseth Sousa Nogueira da Cruz - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 
José Albuquerque de Figueiredo Neto - Universidade Federal do Maranhão / MA

Palavras-chave: atenção farmacêutica; climatério; eventos adversos
Introdução: O climatério é o período de transição da fase reprodutiva para a não reprodutiva, compreendendo a faixa etária de 40 a 65 

anos, onde ocorre o declínio gradual da função ovariana e a ocorrência da menopausa, ficando a mulher suscetível a uma série de alterações 
metabólicas e ao aumento da prevalência doenças, como: doenças cardiovasculares (DCV), diabetes mellitus, hipertensão arterial, obesidade 
e osteoporose. Uma das preocupações são as doenças cardíacas pois correspondem a principal causa de morte por doenças crônicas no 
Brasil. e nas mulheres a incidência de DCV aumenta no climatério, correspondendo a primeira causa de morte após os 50 anos. A ampliação 
de doenças crônicas no climatério também leva ao aumento do uso de medicamentos e como consequência as reações adversas se tornam 
mais frequentes. Diante desse cenário, considerou-se importante conhecer o perfil das mulheres climatéricas atendidas no ambulatório de 
ginecologia de um hospital público em São Luís, Maranhão, como o primeiro passo para a atenção farmacêutica. Objetivos: Determinar a 
frequência das principais doenças crônicas, além de identificar os medicamentos mais frequentemente usados subsidiando a implantação 
de um serviço farmacêutico. Método: Trata-se de um estudo transversal onde foram selecionadas 183 mulheres, com idade entre 40 e 65 
anos.Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa/HUUFMA sob o parecer nº 182/11 e o consentimento livre e esclarecido 
foi obtido de todas as participantes. A coleta de dados aconteceu através de entrevista com as participantes onde foi registrado dados 
referentes às variáveis sociodemográficas, antecedentes pessoais de comorbidades, além de informações quanto aos hábitos de vida e uso 
de medicamentos. Resultados: a casuística estudada composta por 183 participantes, apresentou média de idade de 50,5 ± 6,8 anos, com 
predomínio da faixa etária de 40-49 anos (46,2%), destas, 83 (45%) estavam na pré-menopausa e 101 (55%) na pós-menopausa. A maioria se 
auto referiu de cor parda (46,2%) e estudaram até o ensino médio (50,5%). A análise dos dados revelou frequência de hipertensão arterial, 
dislipidemia, diabetes e DCV em 33,2%, 27,8%, 7,6% e 4,35% respectivamente, corroborando com a literatura. Quanto aos hábitos de vida, 
26,6% e 17,9%, se auto declararam etilista e tabagista, respectivamente. e 45,65% das participantes relataram que utilizavam medicamentos 
diariamente e destes as classes de medicamentos mais frequentes foram os anti-hipertensivos (losartana e hidroclorotiazida), hormônio 
da tireoide (levotiroxina) e antidiabéticos (metformina). Das participantes que usam diariamente medicamento, 44% utilizam mais de 
um medicamento, este dado aponta que o usuário está exposto a um risco maior de reações adversas e mostra também a necessidade 
do monitoramento adequado. Outros estudos apresentaram resultados semelhantes aos nossos demonstrando que as doenças crônicas 
constituem um importante problema de saúde pública em mulheres desta faixa etária e que ações multidisciplinares se tornam necessárias, 
dentre elas o acompanhamento farmacoterapêutico. Conclusões: Os dados obtidos permitiram concluir que a prevalência das doenças 
crônicas no climatério é elevada, o número de participantes que fazem uso diário de medicamento também, o que evidencia a necessidade 
da implantação de um serviço de atenção farmacêutica, como uma forma de proporcioná-las uma melhoria do cuidado e prevenção de 
eventos adversos.
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0124 Indicadores de Qualidade na Dispensação de Medicamentos e Sua Importância na Segurança do Paciente
Autores: Iara Antonia Lustosa Nogueira - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão/ Empresa Brasileira 
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Talita Cavalcante Morais - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão/ Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares / MA 
Daniel de Almeida Carvalho - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão/ Empresa Brasileira de 
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Leandra Marla Travassos Viana - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão/ Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares / MA 
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José Cláudio Araújo Cardoso - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão/ Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares / MA

Palavras-chave: Indicadores de Qualidade; Dispensação de medicamentos; Segurança do Paciente.
Introdução: a Gestão pela Qualidade pode ser definida como a rápida percepção das necessidades dos clientes, objetivando a 

satisfação, a adequação ao uso dos produtos e a homogeneidade dos resultados do processo. Neste contexto, a gestão da qualidade na farmácia 
hospitalar envolve a busca de melhoria contínua nas atividades e processos desenvolvidos, a fim de fornecer medicamentos, correlatos e 
serviços com segurança e qualidade e de alcançar a satisfação de clientes / pacientes. Portanto, a implantação de indicadores de qualidade é 
importante na verificação da eficácia dos serviços. Objetivos: Avaliar os efeitos da implantação de indicadores de qualidade da dispensação 
de medicamentos na farmácia de um hospital público do Maranhão. Método: O estudo foi descritivo observacional, retrospectivo, realizado 
na Unidade de Dispensação de Medicamentos de um hospital público em São Luís - MA, no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2014. 
Através de formulários internos e seguindo as instruções de trabalho definidas, os dados foram coletados diariamente no que diz respeito a 
indicadores de: Exatidão na Dispensação de Medicamentos, Revisão Farmacêutica de Prescrições Médicas e Comunicação entre a Farmácia 
e a equipe multiprofissional. Os dados coletados geraram relatórios gerenciais mensais que foram transferidos para tabela elaborada no 
programa Excel, para que fosse calculada a média anual e o desvio padrão dos resultados. Este estudo foi avaliado e aprovado pela Comissão 
Científica do hospital (Parecer nº 58/2015). Resultados: Observou-se que a dispensação dos medicamentos apresentou uma taxa de erro de 
(6,6 ± 1,9 %) em 2012, (5,3 ± 2,2 %) em 2013 e de (9,0 ± 2,7%) em 2014, dentre os kits de medicamentos triados pelos farmacêuticos. Vale 
ressaltar que o aumento significativo na taxa de erro de dispensação em 2014 coincidiu com mudanças na equipe de trabalho, o que pode ter 
influenciado no resultado. O indicador de qualidade de Revisão Farmacêutica de Prescrições Médicas não mostrou mudanças significativas no 
período analisado, correspondendo a (92, 7 ± 4,0 %) em 2012, (93, 2 ± 1,4 %) em 2013 e (92,2 ± 2,5 %) em 2014, estando esses valores acima 
da meta definida. Outro indicador importante avaliado foi o da comunicação entre a farmácia e a equipe multiprofissional, que permitiu a 
intervenção significativa do farmacêutico em assuntos relacionados à posologia, diluição e estabilidade de medicamentos, pendência de 
documentos necessários à liberação de medicamentos de uso restrito e outros informes que impactam diretamente na realização da terapia 
adequada e na segurança do paciente. Portanto, a avaliação dos indicadores implantados permitiu identificar mudanças ao longo dos meses 
e anos analisados. Conclusões: a avaliação contínua de indicadores da dispensação de medicamentos permite identificar a qualidade do 
serviço prestado fornecendo uma base adequada para a tomada de decisões, como a realização de reuniões e treinamentos com a equipe de 
profissionais e a inserção de melhorias no ambiente de trabalho, visando, sobretudo, a segurança dos pacientes.

0125 Adesão ao Tratamento Farmacoterapêutico no Controle da Hipertensão Arterial com Abordagem Centrada no 
Farmacêutico: uma Revisão de Literatura

Autores: Bruna Silva Fernandes da Costa - Universidade Federal de São Paulo / SP 
Gabriela Sandoval da Silva - Universidade Federal de São Paulo / SP 
Christopher Lucas Negrete - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Bianca Silva Svicero - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Rodrigo Spineli Macedo - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Kátia Kodaira - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Rita Simone Lopes Moreira - Universidade Federal de São Paulo / SP  
Nádia Takako Bernardes Suda - Universidade Federal de São Paulo / SP 

Palavras-chave: Adesão; Medicamentos; Hipertensão; Doenças Cardiovasculares
Introdução: a hipertensão arterial sistêmica (HAS), ocupa lugar de destaque no contexto da transição epidemiológica e constitui um dos 

principais fatores de risco para o aparecimento das doenças cardiovasculares ou complicações destas, que poderiam ser evitáveis. O controle 
da HAS está diretamente relacionado ao grau de adesão do paciente e ao regime terapêutico instítuido. A falta de adesão ao tratamento 
farmacológico pelo paciente é um problema que agrava a doença e pode levar à morte devido a complicações. Os estudos mostram que a adesão 
dos pacientes à farmacoterapia antihipertensiva varia entre 50 – 70%. A baixa adesão ou não adesão ao tratamento constitui um problema de 
saúde pública e deve ser compreendido como um dos maiores obstáculos para o sucesso do tratamento da HAS. Fundamentados na literatura, 
destaca-se a abordagem do farmacêutico nas atividades ligadas diretamente á farmacoterapia da HAS, para proporcionar, principalmente aos 
pacientes idosos, a conscientização quanto aos seus cuidados com a saúde, reduzir os problemas relacionados a medicamentos e obter adesão 
satisfatória. Objetivo: Analisar a literatura disponível sobre a importância da adesão ao tratamento farmacoterapêutico na HAS, para melhor 
controle, utilizando o farmacêutico para otimização do tratamento proposto. Método: Trata-se de uma revisão de literatura nas principais bases 
de dados: PubMed, MEDLINE e Scielo. Foram selecionados artigos considerados relevantes ao objetivo proposto, publicados no período de 2009 
a 2014. Os descritores utilizados foram “adherence” AND “hipertension” AND “drugs” AND “diseases cardiacs”, foram encontrados 26 artigos 
somente na base PubMed. Resultados e Discussão: Os artigos selecionados ressaltaram a importância da adesão ao tratamento proposto, aos 
pacientes portadores de HAS, uma vez que foi demonstrada uma melhor adesão do paciente quando assistido por um profissional farmacêutico, 
tendo como desfechos: melhor controle da pressão arterial, diminuição nos riscos de acidentes vasculares, redução na incidência de eventos 
cardiovasculares, melhora da sobrevida. Conclusão: Segundo os dados obtidos nesta revisão, a maioria dos pacientes quando acompanhados pelo 
farmacêutico demonstram uma queda consideravél nos níveis pressóricos. Desta forma, demostrando que a orientação farmacêutica se torna 
imprescindível para utilização correta dos medicamentos e melhora na adesão à terapia medicamentosa para diminuição de riscos e complicações, 
garantindo a eficácia e segurança no seu tratamento, além de diminuir as visitas ao pronto socorro por descompensações pressóricas.
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0126 Farmacovigilância: Relato de um Caso de Síndrome de Hipersensibilidade Induzida Por Vancomicina
Autores: Mariana Rosa Gomes - Hospital de Clínicas UFPR / PR 

Gisele Balan - Hospital de Clínicas UFPR / PR 
Mariana Gabriel Magnoni - Hospital de Clínicas UFPR / PR 
Vânia Mari Salvi Andrzejevski - Hospital de Clínicas UFPR / PR 
Cleni Veroneze - Hospital de Clínicas UFPR / PR

Palavras-chave: Vancomicina, Hipersensibilidade a drogas, Farmacovigilância.
Introdução: a farmacovigilância atua na avaliação e identificação de eventos adversos relacionados a medicamentos. No 

Brasil, as notificações de reações adversas são feitas ao Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) 
e são realizadas, principalmente, por profissionais de saúde. A síndrome de hipersensibilidade induzida por drogas ou reação 
medicamentosa com eosinofilia e sintomas sistêmicos (DRESS), é uma doença rara, de incidência desconhecida e potencialmente 
fatal, caracterizada por uma reação idiossincrática a fármacos, dentre eles a vancomicina, cursando com erupção cutânea, 
anormalidades hematológicas, linfadenopatia e envolvimento de órgãos internos. Objetivo: Relatar um caso suspeito de DRESS 
atribuída ao uso de vancomicina reportado à farmacovigilância de um Hospital Sentinela e ressaltar a importância da notificação. 
Resultado e Discussão: Paciente e. B., masculino, 42 anos, hipertenso e diabético, hospitalizado devido à pielonefrite aguda por 
cálculo coraliforme à esquerda, submetido à drenagem de vias urinárias, apresentando melhora significativa, mesmo com empiema 
em tórax e necessidade de drenagem e decorticação. Apesar disso, o paciente evoluiu com choque séptico, precisando de suporte 
hemodinâmico e respiratório e de realização de nefrectomia. A cultura da biópsia e do cateter venoso central evidenciou a presença 
de Staphylococcus haemolitycus sendo estabelecida a terapia com vancomicina 500 MG f/a EV 2g/dia e ajuste conforme função 
renal. O paciente teve melhora do quadro e recebeu alta da UTI, mas quatro dias após início do tratamento com o antimicrobiano, 
apresentou prurido generalizado, edema facial e agitação intensa. Foram instituídas medidas para minimizar tais reações, incluindo 
a suspensão da vancomicina. Glicocorticóides, anti-histamínicos e outros antimicrobianos foram utilizados. Além desses sinais, o 
paciente manifestou eosinofilia, febre, queda da função hepática e renal com necessidade de hemodiálise. Nos cinco dias seguintes, 
o paciente foi refratário ao tratamento, piorou progressivamente, necessitando novamente de suporte hemodinâmico e ventilatório, 
e foi a óbito. Após a notificação, iniciou-se uma investigação para avaliar a relação de causalidade do evento. Com o objetivo de definir 
de forma mais acurada o caso suspeito de DRESS e medir a força da relação entre o efeito observado e o uso do medicamento, o 
Algoritmo de Naranjo foi utilizado, classificando a causalidade como sendo “possível”. Segundo a avaliação de criticidade, o evento 
contribuiu para a morte do paciente e, por se tratar de uma reação que ocorre independente da dose utilizada, não poderia ser 
evitada. Quanto aos medicamentos utilizados pelo paciente durante o internamento, possíveis interações medicamentosas, como 
causadoras do caso, foram descartadas. Conclusão: a monitorização da segurança de medicamentos é imprescindível para o seu uso 
racional e para a assistência hospitalar de qualidade. A importância da vigilância pós-comercialização dos produtos utilizados em 
saúde surge da possibilidade de que eventos adversos raros, porém graves, não sejam identificados nos estudos realizados anteriores 
a obtenção do registro junto ao órgão regulatório. As notificações de reações adversas raras contribuem para ampliar o conhecimento 
sobre o fármaco envolvido, para ajudar no dimensionamento da incidência desses eventos e para fortalecer decisões relacionadas ao 
risco/benefício do uso, ampliando a sua segurança.

0127 Utilização de medicamentos off-label e não licenciados em terapia intensiva neonatal.
Autores: Haline Tereza Matias de Lima Costa - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 

Paulo Henrique Brito - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Ramon Weyler Leopoldino - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Kadine Jessica Rolim Pontes - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Tatiana Xavier da Costa - Maternidade Escola Januário Cicco / RN 
Rand Randall Martins - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN 
Antonio Manuel Gouveia de Oliveira - Universidade Federal do Rio Grande do Norte / RN

Palavras-chave: Palavras-chave: Unidade de terapia intensiva, uso off-label, neonatologia.
Introdução: Neonatos internados em unidade de terapia intensiva neonatal (UTIN) são submetidos a um elevado número 

de medicamentos, os quais possuem um percentual significativo de uso de forma off-label ou não licenciada, podendo dessa forma 
elevar o risco de reações adversas a medicamentos (RAM) e comprometer a segurança dos recém-nascidos (RN). Objetivo: Avaliar 
o uso de medicamentos off-label e não licenciados utilizados em RN hospitalizados em uma maternidade escola. Metodologia: 
Estudo descritivo com perfil quantitativo do tipo observacional, transversal e prospectivo, cujo período de coleta ocorreu de maio 
a agosto de 2014 após aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa com o protocolo: 580.201/2014 (CAAE: 21718113.3.0000.5292). 
Todos os neonatos inclusos no estudo estiveram internados na UTIN por mais de 24 horas e tiveram pelo menos um medicamento 
prescrito. Os dados biodemográficos e referentes à farmacoterapia foram coletados a partir do formulário de Acompanhamento 
Farmacoterapêutico ao neonato internado na UTIN da instituição e a classificação em off-label ou não licenciados após consulta ao 
Micromedex®. Resultados: Foram inclusos na pesquisa 92 RN, sendo 62% prematuros (n=57), 19,6% prematuros extremos (n=18) e 
18,5% (n= 17) nasceram a termo. Durante o período de estudo foram analisadas 1423 prescrições com 4912 itens medicamentosos, 
sendo a média de medicamentos prescritos por RN igual a sete. Do total de itens prescritos, 27,4% (n= 1348) foram considerados off-
label e 7,7% (n= 378) não licenciados para neonatos. O anestésico fentanil foi o medicamento off-label mais prescrito (n=304), seguido 
do antimicrobiano meropenem (n=235). Dos medicamentos considerados não licenciados, a cafeína foi o mais prescrito (n=231), 
seguido do fosfato tricálcico 12,9% (n=136). Observou-se que 68,5% (n=63) dos RN tiveram pelo menos um medicamento off-label 
ou não licenciado prescrito. Em algum momento da internação, 61,4% dos prematuros (n=35) e 94,4% dos prematuros extremos 
(n=17) tiveram prescritos medicamentos off-label ou não licenciados, sendo que para 70,6% dos prematuros extremos houve a 
prescrição dos dois tipos de medicamentos. Conclusão: O estudo evidenciou um percentual significativo de neonatos submetidos 
à farmacoterapia com medicamentos off-label ou não licenciados, aumentando as chances do desenvolvimento de RAM e outros 
problemas relacionados a medicamentos - associados também à polifarmácia, comprometendo assim, a segurança desses neonatos.
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0128 Seleção e Padronização de Medicamentos Como Mecanismo de Garantir a Segurança do Paciente
Autores: Iara Antonia Lustosa Nogueira - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 

Gysllene de Melo Coêlho Brito - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 
Marineide Sodré Rodrigues - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 
Talita Cavalcante Morais - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 
Daniel de Almeida Carvalho - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA 
Wanderly Barbosa Silva - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão / MA

Palavras-chave: Seleção, Padronização de medicamentos, Segurança do paciente
Introdução: O processo de seleção de medicamentos deve cumprir o objetivo de assegurar uma terapêutica racional e custo acessível. 

Para garantir o uso racional é necessário desenvolver com intensidade e continuidade, um processo de educação farmacológica dos profissionais, 
induzindo a uma reflexão crítica sobre a utilização dos medicamentos. O panorama atual da política de medicamentos, em nosso país, determina a 
necessidade de utilização de normas e critérios para a sua seleção. A padronização de medicamentos em uma instituição é uma das recomendações 
do protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos do Ministério da Saúde, como uma das medidas para garantir a 
segurança do paciente, daí a importância de manter uma lista de medicamentos atualizada e baseada em critérios de efetividade, segurança e custo. 
Objetivos: Avaliar a seleção e padronização de medicamentos em um Hospital Universitário, através das solicitações encaminhadas à Comissão de 
Farmácia e terapêutica (CFT) e das solicitações de aquisição de medicamentos não padronizados. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo 
observacional, retrospectivo, onde foram coletados dados referente aos anos de 2013 e 2014, a partir de formulários de solicitação de inclusão e 
exclusão de medicamentos, solicitações de aquisição de medicamentos não padronizados e das atas das reuniões da CFT. As informações coletadas 
foram: medicamentos solicitados inclusão ou exclusão, grupo farmacológico, indicação de uso, serviço solicitante e parecer da comissão. Em relação 
aos medicamentos não padronizados solicitados foram avaliados: medicamentos solicitados, alternativa no hospital, justificativa, se houve ou não 
aquisição dos itens e as unidades de internação solicitante. Este estudo foi aprovado pela Comissão cientifica do hospital sob o parecer nº 58/2015. 
Resultados: a análise dos dados revelou que houveram 31 solicitações de alteração na padronização de medicamentos, sendo 80,6% de inclusões e 
19,4% de exclusões. Dos pedidos de inclusão e exclusão, 68% e 83,3% foram aprovados, respectivamente. A classe terapêutica com maior número 
de inclusões foi a de medicamentos que atuam no sistema nervoso (20%). O serviço que mais solicitou inclusões foi o da Pediatria (28%). Dos 
medicamentos incluídos, 58,8% apresentavam outros medicamentos semelhantes já existentes na padronização. Em relação aos medicamentos 
não padronizados solicitados, 92,6% apresentaram justificativa plausível para a aquisição e do total 30,8% foram adquiridos. A unidade de internação 
que mais solicitou foi também a pediatria (48,5%) e dos medicamentos solicitados 47% não apresentavam alternativa já padronizada. Conclusões: 
Os resultados relacionados à seleção de medicamentos mostrou que a maioria das inclusões tinham alternativa já padronizadas e que o número 
de inclusões supera significativamente o número de exclusões, sugerindo que o processo de padronização deve ser revisto de forma a qualificá-
lo. Este dados sugerem também uma atenção especial na padronização aos pacientes pediátricos. Quanto aos medicamentos não padronizados 
solicitados os resultados apontam para a aquisição de medicamentos que tinham justificativa plausível para compra, o que os torna elegíveis para 
padronização, confirmando a necessidade de revisão para garantir a segurança do paciente a partir do início do ciclo de assistência farmacêutica.

0129 Protocolo, Diretrizes e Intervenções Farmacêuticas: Impacto na Segurança da Utilização de Medicamentos Via 
Sondas Enterais

Autores: Carolina Justus Buhrer Ferreira Neto - Universidade Estadual de Ponta Grossa / PR 
Caroline Koga Plodek - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Franciny Kossemba Soares - Farmácia a-Z Farma / PR 
Rayza Assis de Andrade - Hospital Universitário Regional dos Campos Gerais / PR 
Fernanda Teleginski - Universidade Estadual de Ponta Grossa / PR 
Maria Dagmar da Rocha - Universidade Estadual de Ponta Grossa / PR

Palavras-chave: Nutrição Enteral. Interações Alimento-Droga. Segurança do Paciente.
Introdução: Como os estabelecimentos de saúde devem promover práticas seguras no uso de medicamentos atendendo ao Protocolo 

de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos, do Programa Nacional de Segurança do Paciente, é responsabilidade 
da equipe prescrever, manipular e administrar adequadamente medicamentos via sondas enterais (VSE). Observando-se aspectos que 
restringem ou contraindicam utilização de medicamentos VSE, selecionando-se fármaco e/ou forma farmacêutica com menor probabilidade 
de complicações, realizar diluições ou transformações dos medicamentos, se necessário, utilizar técnica adequada de administração. 
Restringem ou contraindicam a utilização de medicamentos VSE: 1) obstruções das sondas; 2) interações; 3) alterações farmacocinéticas; 4) 
reações gastrointestinais e 5) diminuição ou perda de efetividade e segurança pela diluição ou transformação do fármaco. Objetivo: Analisar o 
impacto do protocolo desenvolvido, adoção de diretrizes e intervenções farmacêuticas sobre erros em medicamentos prescritos VSE. Método: 
Quantitativo, três fases, realizado em clínica médica, neurologia e unidade de terapia intensiva (UTI) de hospital geral universitário. Fase 1 - 
elaborou-se: protocolo de utilização VSE para 294 medicamentos nas formas farmacêuticas orais sólidas e líquidas padronizados; fluxograma 
decisório; procedimentos de diluição e transformação de formas farmacêuticas orais e de administração de medicamentos VSE. Fase 2 - 
investigou-se retrospectivamente erros em 872 medicamentos prescritos VSE, em 293 prescrições de março a junho. Seguiu-se capacitação 
das equipes sobre diretrizes estabelecidas. Fase 3 - investigou-se prospectivamente erros e intervenções farmacêuticas em 945 medicamentos 
prescritos VSE, em 292 prescrições de agosto a setembro. Definiu-se categorias de recomendação de administração de medicamento VSE: 
permitida com restrições (PR), contraindicada (CI) e permitida sem restrições (P). Atribuiu-se erro quando não foi prescrito conforme as 
restrições estabelecidas para PR e quando prescreveu-se CI. Não atribuiu-se erro quando PR foi prescrito com restrições estabelecidas e quando 
P prescrito. Dados coletados em formulário estruturado, compilados no Microsoft Office Excel® e calculadas frequências. Aprovação Comissão 
de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos Institucional, Parecer no. 681157. Resultados: Maioria dos medicamentos categorizada como 
PR (27,6%) e P (30,6%), para 24,1% observou-se falta de informações disponíveis. Observou-se 786 erros, reduzindo de 63,9% (502) na Fase 
2 para 36,1% (284) na Fase 3. Verificou-se diminuição significativa na prescrição de medicamento CI, da Fase 2 para a Fase 3, sendo na clínica 
médica de 7,8% para 0,0%, na neurologia de 18,9% para 0,4% e na UTI de 7,4% para 0,8%. A prescrição de medicamentos sem informações 
disponíveis diminuiu de 5,4% para 0,0% na clínica médica e 11,7% para 2,3% na UTI, da Fase 2 para Fase 3, respectivamente. Intervenções 
farmacêuticas mais realizadas: clínica médica: 51,0% orientação quanto posição distal da sonda e 33,9% orientação sobre administração 
lenta do medicamento; neurologia e UTI, respectivamente: 39,3% e 30,3% orientação de necessidade de pausa na administração da nutrição 
enteral para administração do medicamento e 55,9% e 50,1% orientação quanto à posição distal da sonda. Conclusão: Protocolo, diretrizes e 
intervenções farmacêuticas foram decisivos para prevenir e corrigir erros em medicamentos utilizados VSE.
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0130 Estratégia de Cuidado Desendesenvolvida Por Farmacêuticos e Graduandos de Farmácia na Rede de Atenção 
Psicossocial Infantojuvenil em Fortaleza.

Autores: Emanuela Diniz Lopes - Universidade Federal do Ceará / CE 
Maria Aline Lima Saraiva Praseres - Universidade Federal do Ceará / CE 
Stiven Alves de Assis - Universidade Federal do Ceará / CE 
Yuri Rocha Tamaturgo - Universidade Federal do Ceará / CE 
Ana Paula Soares Gondim - Universidade Federal do Ceará / CE 
Manoel Ribeiro de Sales Neto - Universidade Federal do Ceará / CE 
Nádja Mara Sousa Lopes - Universidade Federal do Ceará / CE 
Lorena Soares - Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil / CE 

Palavras-chave: Guia de Gestão Autônoma de Medicamentos, Saúde Mental, Autonomia
Introdução: a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do Sistema Único de Saúde, instituída em 2011 pela Portaria Nº 3.088, 

estabelece 12 diretrizes para o seu funcionamento, com destaque a garantia do acesso e da qualidade dos serviços, ofertando cuidado 
integral e assistência multiprofissional, sob a lógica interdisciplinar e a diversificação das estratégias de cuidado. O farmacêutico que atua 
na equipe multidisciplinar da RAPS pode desenvolver estratégias que leva ao usuário refletir sobre sua autonomia, através de processos 
de informação, a fim de mostrá-lo a melhor maneira de garantir sua saúde. Objetivo: Compreender os efeitos da aplicação do Guia 
de Gestão Autônoma de Medicamentos (GGAM) para cuidadores de crianças e adolescentes em um Centro de Atenção Psicossocial 
Infantojuvenil (CAPS i) de Fortaleza- CE, aplicado por farmacêuticos e graduandos de farmácia. Método: Estudo de intervenção com 
abordagem qualitativa, no período de janeiro à outubro de 2014. Utilizou-se como instrumento de coleta o grupo focal e realizou-se a 
análise de conteúdo através de narrativas dos grupos focais. Resultados: Realizou-se dois grupos focais antes e depois da aplicação do 
guia para avaliar o impacto da aplicação do GGAM-cuidador nos conhecimentos dos cuidadores sobre os direitos e deveres de crianças 
e adolescentes com transtornos mentais; uso de psicofármacos; e a importância do CAPS i. O estudo mostrou que o GGAM-cuidador 
pode ser usado como um instrumento de intervenção, pois permite aos integrantes do grupo o aprimoramento de conhecimentos 
que o auxiliarão na conquista da autonomia. A participação do farmacêutico e graduando de farmácia nos grupos terapêuticos, os 
cuidadores relataram “Fiquei surpresa, porque como você me falou a primeira vez que você me deu o papel.... Pensei que fosse contar 
com a situação... da medicação, das miligramas, dos efeitos e tudo mais. e eu fiquei muito surpresa! Teve o envolvimento”. Portanto, 
esse tudo evidenciou o desenvolvimento de habilidades e competências dos farmacêuticos e demais profissionais que estão inseridos 
nas RAPS para a realização de grupos terapêuticos. Conclusões: Efetivamente as estratégias de cuidado desenvolvidas por farmacêuticos 
como a aplicação do GGAM em grupos terapêuticos, refletem nos cuidadores de crianças e adolescentes com transtornos mentais, uma 
vez que esse farmacêutico sai da imparcialidade da entrega do medicamento e passar a ser um profissional integrado à equipe, em que 
indiscutivelmente o conhecimento sobre os medicamentos é reconhecido, mas ele sabe “ouvir o outro”.

0131 Avaliação de Intoxicações de Crianças e Adolescentes de 0 a 19 Anos Notificados Ceatox nos Anos de 2005 a 2010
Autores: Mary Anne Pompeu Smarczewski - Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste) / PR 

Ana Maria Itinose - Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste) / PR 
Carla Brugin Marek - Universidade do Oeste do Paraná (Unioeste) / PR 
Rosiane Guetter Mello Zibetti - Faculdades Pequeno Príncipe / PR

Palavras-chave: Centro de Controle de Intoxicações; Administração dos Cuidados ao Paciente
Introdução: a OMS estima que 1,5 a 3% da população é intoxicada anualmente. Para o Brasil, isto representa até 4.800.000 

novos casos a cada ano. Segundo a port .nº 104 de 25/01de 2010 do MS, os casos de intoxicações devem ser notificados e registrados 
compulsoriamente através do SINAN, obedecendo as normas e rotinas estabelecidas pela secretaria de Vigilância em Saúde, tornando 
assim um caso de saúde pública e segurança do paciente.

Objetivo:Realizar um estudo documental retrospectivo e descritivo, referente as intoxicações medicamentosas notificadas no 
Centro de assistência Toxicológica de Cascavel em crianças e adolescentes de 0 a 19 anos no município de Cascavel (PR) no período 
de maio de 2005 a maio de 2010, evidenciando que as intoxicações ocorridas devem ser tratadas como um caso de saúde pública e 
segurança do paciente.

Métodos:Os dados coletados foram realizados através das fichas de notificações arquivadas neste centro, seguindo as 
determinações da R.Nº 455/2012 do (CNS) sob o protocolo de aprovação nº 462/2011. Analisou-se todos os casos de intoxicações 
por medicamentos notificados, sendo acidental ou intencional. As variáveis avaliadas foram: gênero, idade, medicamento utilizado 
e combinações, hospitalização, via de administração, classificação final da intoxicação e protocolos de segurança para o paciente.

Resultados:Observou-se maior incidência de intoxicações intencionais em indivíduos do sexo feminino, sendo 42 casos para 16 
masculinos, e a faixa etária entre 10 a 19 anos. Houve hospitalização em 100% dos casos, sendo 34 intoxicações com drogas isoladas e 
24 associadas, prevalecendo como via de administração a digestiva, havendo 100% de cura. Nas intoxicações acidentais, observou-se 
que a faixa etária variou entre 15 dias a 14 anos, sendo 34 casos femininos e 57 masculinos, e a via de administração mais utilizada foi 
a digestiva com 87 casos e a endovenosa com apenas 4 casos. De acordo com a literatura, crianças menores de 5 anos de idade sofrem 
acidentes, principalmente por levarem substâncias ou objetos coloridos a boca, além do fato de que nesta fase, a criança começa a 
andar, ganha agilidade e procura pelo novo com curiosidade.

Conclusões:a alta prevalência de eventos toxicológicos relacionados a medicamentos no sexo feminino também é relatada por 
outros autores. Estes achados são controversos, pois também são encontrados estudos nos quais há predominância de notificações 
de intoxicações em homens. A razão para uma alta proporção de intoxicação por medicamentos, provavelmente está relacionada à 
sua fácil disponibilidade em domicílios e à extensa variedade de medicamentos no Brasil. Quanto à principal circunstância ocorrida, a 
acidental, resultados semelhantes são encontrados na literatura e, ainda em relação à circunstância, os acidentes intencionais estão 
aumentando em todo mundo, principalmente em adolescentes e adultos. Considerando que a intoxicação é um processo que ocorre 
após a exposição a um agente tóxico, surge a necessidade de protocolos de atendimento para a segurança no tratamento deste 
paciente. A eficácia da escolha da abordagem inicial para diminuir a exposição aos agentes tóxicos, seja por meio de descontaminação 
gastrintestinal ou aumento da eliminação destes compostos, salienta-se que a aplicação dos protocolos de segurança para o paciente 
presentes neste serviço, foram de suma importância uma vez que nos dois tipos de intoxicações estudadas tivemos 100% de êxito 
nos tratamentos.
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0132 Análise da Prescrição de Medicamentos de um Hospital Universitário de Vitória, Espírito Santo
Autores: Natalia Alves Cortelette - Universidade Federal do Espírito Santo / ES 

Lara Silva Carminati - Universidade Federal do Espírito Santo / ES 
Caerê Iamonde Maciel de Magalhães - Universidade Federal do Espírito Santo / ES 
Filipe Cunha Pesca - Universidade Federal do Espírito Santo / ES 
Eliana Zandonade - Universidade Federal do Espírito Santo / ES 
Cristiane dos Santos Giuberti - Universidade Federal do Espírito Santo / ES

Palavras-chave: farmácia hospitalar; erros de medicação; análise de prescrição.
Introdução: a prescrição é um documento que permite a comunicação entre paciente, médico, farmacêutico, enfermeiro e cuidador, essencial 

na garantia da assistência à saúde do paciente. Sendo parte integrante da assistência à saúde, os erros de prescrição constituem fonte importante 
de erros de medicação. Assim, é fundamental que haja notificação espontânea ou busca ativa desses erros nos hospitais, a fim de que medidas 
preventivas sejam tomadas pela equipe de saúde envolvida no processo. Objetivo: Analisar a redação das prescrições de medicamentos de um Hospital 
Universitário de Vitória-ES e identificar a ocorrência de erros relacionados com dois indicadores propostos pela Organização Mundial de Saúde e 
a legislação vigente no país. Metodologia: O estudo foi retrospectivo descritivo-quantitativo. Foram analisadas 640 segundas vias de prescrições, 
respeitando a proporcionalidade dos setores do hospital. A amostragem foi calculada no programa Epidat 3.1, com população igual a 9000 prescrições 
por mês, grau de confiança de 95% e erro bilateral de 5%. O tratamento estatístico foi realizado no SPSS 20 utilizando teste qui-quadrado e estatística 
descritiva. As variáveis analisadas foram: número médio de medicamentos por prescrição; quantidade de antibióticos prescritos; legibilidade; tipo de 
prescrição (manual, mista ou digitada); presença de rasuras; omissão de dados de identificação do paciente e/ou do prescritor, da data da prescrição 
e omissão de redação (ausência de dose/concentração, via de administração e frequência de administração). O estudo foi aprovado pelo Comitê de 
Ética e Pesquisa da UFES (Parecer nº 908.033). Resultados: O hospital apresentou média de 4,8 medicamentos por prescrição e 29,1% de prescrições 
com antibióticos. Dentre essas, apenas 32% foram consideradas legíveis e 18,9% ilegíveis. Foram consideradas completamente legíveis 55,2% das 
prescrições. Dentre 14% de prescrições ilegíveis, todas eram manuais e aproximadamente 23% das legíveis eram escritas manualmente. Houve rasuras 
em 5,2% das prescrições; ausência do nome do prescritor e do CRM em 4% e 1,5%, respectivamente e ausência de data em cerca de 5%. A prevalência 
de nome incompleto do paciente foi baixa, com 2%. Contudo, 60% das prescrições não havia registro do leito do paciente, sendo que das 13 prescrições 
sem nome, 11 também não continham o leito. O setor “4º Andar” manteve padrão aceitável de erro, apresentando a média de medicações sem 
concentração, dose e frequência de administração, abaixo de 3%. Setores como UTIN/Maternidade e a Pediatria obtiveram alta porcentagem de 
medicações sem concentração e via de administração. Das prescrições com antibióticos destacou-se a elevada ausência de concentração no Centro 
Cirúrgico (6,7%). Os setores UTIN/Maternidade e o “4º andar” apresentaram maior prevalência de erros nos parâmetros analisados. 

Conclusão: Foram detectadas taxas de erros significativas em todas as variáveis de prescrição analisadas. Diante disso, por meio de uma 
abordagem sistêmica, foram propostas medidas para minimizar os erros melhorando a qualidade do serviço. Como estratégia para aumentar 
a segurança na utilização de medicamentos têm sido proposto que o farmacêutico atue na análise de prescrições aliado ao desenvolvimento de 
atividades clínicas (principalmente no segmento farmacoterapêutico) e realização de intervenções sobre os erros identificados junto aos prescritores.

0133 Emprego da Ferramenta “Trigger Tool” na Identificação de Reações Adversas Aos Medicamentos em um Hospital 
Infantil de São Paulo (SP)

Autores: Raphael Fernando Boiati - Hospital Infantil Sabará / SP 
Rafael Portugal de Lima - Hospital Infantil Sabará / SP 
Ana Paula Pereira de Meneses - Hospital Infantil Sabará / SP 
Liliane Fernandes Soares - Hospital Infantil Sabará / SP 
Jorge Willian Leandro Nascimento - Departamento de Farmácia. Universidade Federal de Juiz de Fora – UFJF/ MG 
Janaína Cecília Oliveira Villanova - Departamento de Farmácia e Nutrição - Universidade Federal do Espírito Santo – UFES / ES

Palavras-chave: trigger tool; reação adversa; farmacovigilância.
Introdução: Os fármacos, ingredientes farmacologicamente ativos responsáveis pelos efeitos terapêuticos benéficos dos medicamentos, 

também podem causar reações adversas em certa população, sob dadas condições de uso. Portanto, a utilização racional dos mesmos implica 
em definir, previamente, as situações clínicas nas quais a relação risco-benefício apresentará resultado favorável ao uso. Pacientes hospitalizados 
recebem cerca de dez fármacos durante cada hospitalização e, quanto maior o número de fármacos administrados, maior a possibilidade da 
ocorrência das reações adversas aos medicamentos (RAMs). 

Desta forma, podem ser instituídos protocolos para a notificação voluntária de RAMs, no intuito de garantir a segurança do paciente. A 
ferramenta gatilho ou “trigger tool” tem sido empregada com sucesso no monitoramento das RAMs. O método consiste na identificação de fármacos 
rastreadores e, a partir da revisão de prontuários dos pacientes, da análise de parâmetros bioquímicos, da avaliação de relatos dos pacientes e, 
da comparação com dados disponíveis na literatura, as RAMs são ou não confirmadas. A detecção de um rastreador leva a uma investigação mais 
ampla para determinar a ocorrência de um dano. 

Objetivo: Neste contexto, o objetivo do presente trabalho foi detectar, empregando a ferramenta “trigger tool”, a ocorrência de RAMs em 
pacientes pediátricos do Hospital Infantil Sabará (HIS) - SP e comparar os resultados com aqueles obtidos a partir da notificação voluntária realizada. 

Métodos: Inicialmente, foram listados os medicamentos padronizados no HIS como de uso no tratamento de RAMs, considerados gatilhos. 
Em seguida, foram avaliados os prontuários e as prescrições eletrônicas de 221 pacientes hospitalizados no HIS, no período de 01/03/2013 à 
01/01/2015, que fizerem uso de um ou mais fármacos listados (gatilhos). Através da avaliação semanal, dos prontuários e das prescrições eletrônicas 
incluídas na amostra, foram identificadas as possíveis RAMs. As RAMs notificadas voluntariamente também foram relacionadas. O trabalho foi 
submetido ao comitê de ética do HIS, tendo sido aprovado sob nºPI-006/2015.

Resultados: Os fármacos considerados gatilhos no HIS para a inclusão dos pacientes na população estudada foram: difenidramina, naloxona, 
poliestirenossulfonato de cálcio, hidroxizina, flumazenil, hidrocortisona, protamina, neostigmina e dexclorfeniramina. dos prontuários analisados, 
55,2% (n=122) eram de pacientes do sexo feminino e 44,8% (n=99) do sexo masculino. Destes, 46,6% (n=108) % entre 29 dias e 2 meses, 48,88% 
(n=103), entre 2 e 12 anos de idade e 4,52% (n=10) entre 12 e 18 anos. Com relação aos tipos de medicamentos que desencadearam RAMs – foram 
identificados 407 possíveis causadores, 43% foram atribuídas ao uso de antibióticos, seguidas de 10,1%, devidas ao uso de antipiréticos. Do total 
de RAMs devidas ao uso de antibióticos, 97,1% foram esperadas e apenas 2,9% inesperadas. Entre os possíveis casos RAMs identificados (225), 114 
geraram notificação à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Dentre estas, somente 04 (3,5%), foram notificadas voluntariamente pelas 
equipes do hospital. 

Conclusões: a maior parte das RAMs identificadas no HIS, no período estudado, não foram realizadas voluntariamente. Do total de 
notificações de RAMs à ANVISA, 96,5% foram detectadas pela ferramenta trigger tool, que mostrou ser útil para a finalidade proposta, contribuindo 
para a farmacovigilância.
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0135 Habilidades de Comunicação e a Segurança do Paciente: Análise de um Grupo de Farmacêuticos Hospitalares
Autores: Thelma Onozato - Universidade Federal de Sergipe / SE 
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Palavras-chave: Segurança do paciente, comunicação, simulação.
Introdução: Desde o final da década de 1990, a discussão sobre a segurança e a qualidade no cuidado ao paciente tem se 

intensificado em todo o mundo. No Brasil, o Programa Nacional de Segurança do Paciente propôs a implantação de protocolos com foco 
nos problemas de maior incidência, incluindo a segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos, bem como a comunicação 
entre profissionais de saúde. Assim, os farmacêuticos devem estar aptos a se comunicar de maneira assertiva com pacientes e membros da 
equipe multidisciplinar, a fim de garantir a implantação desses protocolos e, por conseguinte, a segurança dos usuários de serviços de saúde. 
Objetivo: analisar as habilidades de comunicação de um grupo de farmacêuticos de um hospital público de alta complexidade, com foco na 
resolução de problemas referentes à segurança do paciente. Método: Foi realizado um estudo transversal em outubro de 2014. Amostra por 
conveniência, composta por dez farmacêuticos de um hospital público de Sergipe, foi analisada pela técnica do Paciente Simulado. Para isso, 
foi desenvolvido um roteiro apresentando situação de insegurança para o paciente internado (não administração de um antibiótico prescrito 
adequadamente) e dois pesquisadores foram treinados para interpretar os papéis de médico e paciente. Cada atendimento foi registrado 
por meio de uma câmera filmadora e os vídeos analisados por três pesquisadores, utilizando uma adaptação do instrumento “Avaliação do 
Processo de Atendimento Farmacêutico”. As discrepâncias entre avaliadores foram resolvidas por consenso. Este estudo foi aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe, sob CAAE número 36927014.4.0000.5546. Todos 
os sujeitos assinaram Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e de Cessão de Imagem e Som para participarem da pesquisa. Resultados: 
Quanto ao perfil dos participantes, 90% eram do sexo feminino, com idade média de 33,4 ±5,0 anos, 60% oriundos de universidade pública 
e com média de 12,1 ±5,3 anos de formado. Em relação às habilidades de comunicação, 60% dos farmacêuticos dedicaram tempo suficiente 
para resolver a situação, apenas um orientou sobre o que fazer em caso de dúvidas e nenhum deles verificou o entendimento do paciente. 
Dos itens avaliados segundo escala de cinco pontos (péssimo, ruim, regular, bom, ótimo) os farmacêuticos obtiveram, em média, conceito 
regular. Os itens que tiveram maiores pontuações foram: “recepção (acolhimento)”, “contato visual” e “sequência lógica da orientação”, com 
50% dos farmacêuticos avaliados com o conceito bom ou ótimo. Por outro lado, o item “despedida” foi avaliado como ruim ou péssimo para 
60% dos participantes. A média da impressão geral do atendimento foi regular para este grupo de farmacêuticos. Conclusão: Os resultados 
obtidos demonstram que as habilidades de comunicação dos farmacêuticos avaliados precisam ser aperfeiçoadas. Diante desses achados, 
a técnica do Paciente Simulado, enquanto estratégia educativa, poderá ser utilizada para incrementar as habilidades de comunicação da 
equipe e melhorar a segurança do paciente.

0137 Implantação de Dispensários Eletrônicos em Setores de Maternidade em Um Hospital Privado de São Paulo/SP
Autores: Danielle Franzim Ferreira - Hospital Rede D’or São Luiz / SP 
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Palavras-chave: dispensário de medicamentos, automação, sistemas de distribuição no hospital
Introdução: Os sistemas de distribuição descentralizados de medicamentos incluem as farmácias satélite e os armários de 

distribuição automática. Os dispensários eletrônicos são sistemas automatizados designados ao armazenamento e dispensação de 
medicamentos e materiais médico-hospitalares em unidades assistenciais de maneira controlada e rastreada. A implantação desses 
sistemas tem como objetivo aumentar a segurança e agilidade no processo de dispensação e administração dos medicamentos, 
proporcionando melhorias em toda cadeia da terapia medicamentosa. 

Objetivo: implantar um sistema de distribuição de materiais e medicamentos descentralizado, utilizando dispensários 
eletrônicos em oito setores de maternidade de um hospital privado.

Metodologia: o processo de automação da dispensação de medicamentos e materiais na instituição iniciou-se em agosto 
de 2013, com a integração entre os sistemas Tasy® e Dankia® - Weblogis. Os processos integrados foram: registro de atendimento 
de pacientes, prescrição médica, cadastro de lote/validade de medicamento e material médico hospitalar e cadastro de usuários. A 
implantação foi realizada simultaneamente nos oito setores, com média de quatorze leitos/setor. Para tais unidades, os dispensários 
eletrônicos atendem a prescrição médica na totalidade, ou seja, medicamentos de horário regular e urgências. Os auxiliares e técnicos 
de enfermagem só tem permissão para retirar medicamentos após a prescrição médica ser analisada por um farmacêutico e liberada 
para os equipamentos via integração de sistemas. Para material médico hospitalar, a dispensação não exige prescrição médica, e a 
equipe de enfermagem tem permissão para retirá-los sem prescrição. O período de avaliação dos dados foi de março a maio de 2015.

Resultados: Foram dispensados, em média, 5623 medicamentos e 2636 materiais por equipamento/setor/mês. A implantação 
dos dispensários eletrônicos mostrou-se satisfatória, atendendo 91% dos medicamentos prescritos e 94% dos materiais necessários 
para assistência ao paciente. Para itens não atendidos pelo dispensário, a farmácia central dispensou 9% dos medicamentos prescritos 
e 6% dos materiais. Em relação às retiradas de medicamentos, 74% foram vinculadas a prescrição médica e 26% sem a prescrição no 
momento da retirada, porém essa modalidade de dispensação é restrita aos enfermeiros e estão vinculadas a algumas circunstâncias 
clínicas e orientação médica. O percentual de devolução foi, em média, de 6% para medicamentos e 9% para materiais.

Conclusão: com a implantação dos dispensários, a farmácia central atende uma parcela mínima de solicitações de medicamentos, 
direcionando esforços para o atendimento dos pacientes internados em unidades de terapia intensiva e clínica médica, melhorando 
o nível de serviço e satisfação do cliente interno e externo. O percentual de devoluções se mostrou baixo, diminuindo o retrabalho 
típico nos processos de distribuição centralizados.

Descritores: dispensário de medicamentos, automação, sistemas de distribuição no hospital.
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0138 Centro de Informações sobre Medicamentos e a segurança do paciente: análise de solicitações de informações 
envolvendo Medicamentos de Alta Vigilância

Autores: Dreicy Glassamann - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
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Palavras-chave: Medical Order Entry Systems; Medication Systems, Hospital; Access to Information
Objetivo: O Centro de Informações sobre medicamentos (CIM) auxilia os profissionais de saúde em questões referentes aos 

medicamentos1, entre eles, os Medicamentos de Alta Vigilância (MAV), assim denominados, pois o uso inadequado pode causar 
sérios danos ao paciente2. O objetivo do estudo foi avaliar o perfil das solicitações de informações sobre estes medicamentos.
Metodologia: Estudo descritivo transversal, em que foram avaliadas as solicitações de informações envolvendo MAVs atendidas em 
um CIM de Hospital Terciário Universitário, no período de janeiro a dezembro de 2014. Nesta instituição os seguintes medicamentos 
são considerados MAVs: Cloreto de Potássio, Cloreto de sódio (>0,9%), Fosfato de Potássio, Glicose 50%, Sulfato de Magnésio, 
Insulinas, Varfarina, quimioterápicos, Nutrição Parenteral e água destilada/estéril (volume>100mL). As características avaliadas 
foram: tema da solicitação, profissão do solicitante, presença de erro de medicação e a freqüência de cada MAV.Resultados: Foram 
atendidas 1983 solicitações no ano de 2014, e destas, 320 (16,1%) envolviam MAVs. Quanto ao solicitante, 42,5% foram provenientes 
dos farmacêuticos, 26,6% de enfermeiros, 23,1% de técnicos de enfermagem e 7,5% de médicos. Os temas mais freqüentes foram: 
interações farmacêuticas (40%), administração de medicamentos (15%), interações medicamentosas (12,2%) e estabilidade (8,8%). 
Os MAVs mais prevalentes nas solicitações foram: quimioterápicos (30,6%) cloreto de potássio (24,1%), sulfato de magnésio (12,2%), 
varfarina (13,8%) e insulinas (10%). Uma solicitação estava relacionada a erro de medicação (quimioterápicos conservados de forma 
inadequada).Conclusão: uma elevada proporção de solicitações atendidas pelo CIM envolvia MAVs, principalmente quimioterápicos e 
eletrólitos injetáveis, o que pode indicar a preocupação dos profissionais frente a estes medicamentos. Pela grande maioria dos MAVs 
serem de administração endovenosa (EV), os temas principais envolviam interações farmacêuticas (incluindo incompatibilidades 
medicamentosas ao administrar concomitantemente mais de um fármaco EV) e modo de preparo e administração dos mesmos.

0139 Adequação da assistência Farmacêutica em Hospital Universitário Após Incorporação de Empresa Pública de 
Direito Privado.

Autores: Michelle Santos Menezes - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Valmir Paes da Costa - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Fábio Jorge Ramalho de Amorim - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Aline Dos Santos Barreto Santana - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Viviane Carvalho Ferreira - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Milena da Silva Lima - Hospital Universitário de Sergipe / SE

Palavras-chave: Avaliação da assistência Farmacêutica Hospitalar, Qualidade de Serviços de Saúde, Gestão Sistema Único de 
Saúde.

Introdução: O uso de descritores de assistência integral à saúde têm sido aplicados no intuito de orientar a qualidade de 
desempenho dos serviços. A farmácia hospitalar, assim como qualquer outro serviço, deve utilizar instrumentos para realizar auto-
avaliação de sua estrutura, cujo diagnóstico irá constituir um passo importante para a produção de conhecimento e estabelecimento 
de diagnóstico sobre resultados e ações e, consequentemente, apontam o caminho para o aprimoramento da assistência farmacêutica. 
Objetivo: Avaliar a Adequação da assistência Farmacêutica em Hospital Público após incorporação de uma empresa pública de 
direito privado, Sergipe, Brasil. Metodologia: Trata-se de um estudo exploratório, transversal, segundo a abordagem metodológica 
da Pesquisa Avaliativa, de caráter observacional, realizado em um Hospital Universitário de Sergipe, Brasil, em dois momentos, 
junho de 2014 e em julho de 2015, utilizando um roteiro de padrão de conformidade, onde foram observados indicadores para 
avaliação da assistência Farmacêutica Hospitalar, organizados em 10 etapas: Gestão; Seleção de tecnologias em saúde; Programação 
e Aquisição; Armazenamento; Gestão de Estoques; Dispensação e Distribuição; Farmacotécnica Hospitalar; Cuidados assistenciais 
junto ao paciente; Infraestrutura Física e Tecnológica; Recursos Humanos, atribuindo um valor percentual a cada indicador para 
classificação do desempenho dos serviços de acordo com a pontuação alcançada. Resultado: a partir dos dados obtidos pela média 
geral do serviço, percebeu-se que houve uma evolução de 27,76% para 83,30% na média geral de adequação, demonstrando em 
alguns componentes desempenho máximo, como nos setores de Armazenamento, Gestão de Estoques, Dispensação/ Distribuição 
e Recursos Humanos. Salienta-se que no componente de Cuidados ao paciente/Apoio assistencial houve uma evolução satisfatória, 
levando em conta o impacto que cada indicador exerce sobre o serviço. Em acréscimo foi demonstrado que houve um aumento do 
componente atrelado ao cuidado ao paciente em 66,6%. Conclusão: Ações contínuas de melhoria são necessárias para a adequação 
plena aos padrões vigentes de assistência farmacêutica. No entanto, embora, ainda que de modo incipiente, os dados sugerem que 
o serviço de assistência farmacêutica no hospital universitário de Sergipe apresentou evolução significativa em relação à realidade 
anteriormente apresentada no período de um ano, prazo referente à entrada da empresa pública como gestora, gerando descritores 
satisfatórios de desempenho.
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0140 Análise das Queixas Técnicas de Medicamentos Notificadas em Um Hospital Sentinela do Rio de Janeiro/RJ
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Palavras-chave: Farmacovigilância. Segurança do Paciente. Vigilância de produtos comercializados.
Introdução: a ciência que engloba as atividades relacionadas à detecção e prevenção de qualquer possível problema 

relacionado ao uso de medicamentos, incluindo queixas técnicas, é a Farmacovigilância. No âmbito hospitalar, a identificação e a 
avaliação dos desvios de qualidade dos medicamentos contribuem para a segurança dos pacientes, favorecendo melhores resultados 
na prática clínica. Este monitoramento é feito a partir de notificações à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), por meio 
do Sistema de Notificação em Vigilância Sanitária (NOTIVISA). Ademais, é fundamental que as queixas técnicas sejam notificadas 
para o fabricante/fornecedor, para que estes possam adotar medidas corretivas e melhorar a qualidade e a segurança dos produtos 
ofertados. Objetivos: Este trabalho tem como meta analisar os registros de notificação de queixa técnica de medicamentos de um 
hospital de alta complexidade especializado em cardiologia do município do Rio de Janeiro. Método: Trata-se de um estudo descritivo, 
retrospectivo e de abordagem quantitativa. Foram estudadas 34 notificações recebidas no período compreendido entre janeiro e 
junho de 2015. Resultados: Constatou-se que 79,4% das queixas referiam-se à classe de risco III (possibilidade de ocorrência de 
consequências adversas à saúde), seguida das classes II (11,8%) (probabilidade de ocorrência de agravo temporário à saúde ou 
reversível por tratamento medicamentoso) e I (8,8%) (alta probabilidade de ocorrer riscos à saúde, acarretando morte, ameaça à vida 
ou danos permanentes). Quanto à classe terapêutica dos medicamentos (de acordo com a Anatomical Therapeutic Chemical/ATC), 
20,6% foram relativos ao Sistema cardiovascular, 17,6% ao Sistema nervoso e 17,6% a Antimicrobianos para uso sistêmico. Os principais 
tipos de queixas técnicas foram problemas na embalagem (26,5%), ausência de unidades de medicamentos (comprimidos, cápsulas, 
ampolas e bolsas de sistema fechado) (23,6%) e unidades de ampola/frasco-ampola avariadas dentro da embalagem secundária 
(20,6%). Dentre as notificações que foram respondidas pelo fabricante/fornecedor, em 79,8% dos casos, o mesmo levou cerca de 7 
dias (Desvio Padrão = 1,88) para responder à notificação e em 11,8%, não houve resposta. Em apenas 41,2% das notificações, houve o 
esclarecimento do problema relativo ao desvio de qualidade e em 23,5%, foi realizada a reposição do produto. É importante enfatizar 
que, em alguns casos, houve ações corretivas por parte da indústria, visando reforçar o treinamento no processo de finalização do 
produto. No entanto, o retorno do fabricante/fornecedor quanto ao esclarecimento do desvio de qualidade notificado ainda é muito 
baixo. Conclusões: Os dados analisados mostram a importância da vigilância de produtos comercializados e da notificação de queixa 
técnica para a minimização dos riscos relacionados ao uso de medicamentos, além da garantia do fornecimento de produtos com 
qualidade e da segurança na assistência farmacêutica prestada aos usuários desta unidade de saúde.

0141 Impacto Financeiro da Implantação de Dose Individualizada em Serviço de Farmácia de um Hospital Universitário
Autores: Aline dos Santos Barreto Santana - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
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Palavras-chave: Medicamentos, Hospital e Impacto Financeiro.
Introdução: O sistema de dose individualizada representa um importante avanço para a terapia medicamentosa segura ao 

paciente, além de ser obtido um controle mais efetivo do consumo dos medicamentos, uma das principais parcelas de impacto no 
custo de um hospital. Objetivo: Avaliar o impacto financeiro decorrentes dos custos hospitalares com medicamentos na farmácia 
de um hospital universitário. Metodologia: Constitui uma análise retrospectiva de natureza descritiva realizada no período entre 
setembro de 2014 e maio de 2015 em que foram revisadas as planilhas de custos com medicamentos associadas à ocupação hospitalar 
no Hospital Universitário de Sergipe. Resultados: O processo de dispensação individualizada foi colocada em prática em novembro 
de 2014, contemplando inicialmente duas enfermarias, sendo incorporado a todas as clínicas em janeiro de 2015. Para essa análise, 
optou-se por comparar o consumo dos anestésicos e dos antimicrobianos padronizados pelo hospital por considerar tratar-se de itens 
de amplo consumo e relevância dentro da curva ABC. Diante disso, observou-se que, mesmo com um aumento percentual da taxa 
de ocupação dos leitos de 57,27% para 75,56%, houve uma redução em valor do consumo de anestésicos, já no primeiro trimestre 
após a implantação, em cerca de 51,53%. Quando avaliado o consumo dos antimicrobianos, a redução foi de 36,59%. Evidencia-se 
que até o último mês de avaliação, maio de 2015, houve uma redução de 27,53% e 33,24%, para essas duas classes, respectivamente. 
Vale ressaltar que no contexto geral, houve uma redução de 13,1% quando comparado ao período em que a dose dispensada era 
coletiva. Conclusões: Os dados refletem que a implantação de um controle efetivo de dispensação pode resultar em benefícios de 
melhor utilização de recursos econômicos, bem como melhorar a qualidade na assistência medicamentosa oferecida ao paciente e 
na segurança para atuação da equipe multiprofissional. Os resultados representaram um grande avanço para a gestão hospitalar e 
de custos.
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0142 Análise das Intervenções Farmacêuticas Realizadas em um Hospital Particular de Fortaleza.
Autores: Bárbara Maria Dantas Domingos - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza / CE 

Ana Vládia Brasileiro de Araújo Silva - São Camilo Hospital Cura D’ars / CE 
Lucieli Raymundi - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza / CE 
Natiele Queiroz Vieira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza / CE

Palavras-chave: Erros de Medicação, Problemas Relacionados aos Medicamentos (PRM) e Intervenção Farmacêutica
Introdução: Os erros de medicação representam um fato no trabalho dos profissionais de saúde que consequentemente 

resultam em uso irracional de medicamentos, e assim provocam problema de saúde pública, com sérias consequências para pacientes 
e instituições hospitalares, com impactos diretos sobre os resultados clínicos, econômicos e humanos. O aparecimento de Problemas 
Relacionados aos Medicamentos (PRM), com suas decorrências negativas para os pacientes, profissionais de saúde e instituições de 
saúde, é preocupante na maioria dos setores relacionados com a saúde. Sendo assim, o ato de medicar depende de ações humanas 
e os erros estão associados a essa natureza, entretanto, as atividades desenvolvidas pelo farmacêutico clínico, como a Intervenção 
Farmacêutica, são fundamentais na promoção do uso racional de medicamentos, garantindo que os pacientes recebam tratamento 
farmacológico adequado, minimizando os riscos de resultados desfavoráveis da farmacoterapia, prevenindo os erros e consequente 
reduzindo os custos. Objetivo: Relatar as análises das intervenções farmacêuticas realizadas pelos farmacêuticos durante a revisão 
das prescrições médicas das Unidades de Internação Clínica e Cirúrgica, Internação de Maternidade e Terapia Intensiva Adulto, a partir 
da identificação de Resultados Negativos da Medicação (RNM), durante o período de internação. Metodologia: Estudo descritivo e 
retrospectivo no qual foram analisadas as intervenções farmacêuticas, durante o período de março a junho de 2015 em um hospital 
privado de Fortaleza-Ceará. Os RNM identificados foram classificados de acordo com o Terceiro Consenso de Granada (2006). Para 
análise dos dados foi utilizado o programa Microsoft Excel 2007. Resultados: Foram registrados um total de 75 PRM’s onde, 38 
dos casos por problema de saúde não tratável (51%), 17 por insegurança quantitativa (23%), 10 por inefetividade não quantitativa 
(13%), 6 por tratamento sem necessidade (8%) e 4 por insegurança não quantitativa (5%), em relação à inefetividade quantitativa 
não houve nenhum caso. Com a intenção de solucionar esses problemas, foram realizadas as seguintes intervenções farmacêuticas, 
começo de novo medicamento (44%; n:33); alteração da concentração (11%; n:8); modificação da posologia (16%; n:12); substituição 
(7%; n:5); suspensão (16%; n:12), mudança de via de administração e de diluição (1%; n:1) cada uma, reavaliação do prescritor (4%; 
n:3). Das intervenções realizadas, 66 (88%) foram com os médicos, 6 (8%) com a equipe de enfermagem e 3 (4%) com o paciente. 
A comunicação mais utilizada foi a escrita com 59% (n:44), seguida por telefone com 25% (n:19) e verbal, através da visita clínica, 
com 16% (n:12). Conclusão: O farmacêutico tem função essencial no acompanhamento farmacoterapêutico, integrado a equipe 
multiprofissional para a obtenção da segurança do paciente ao realizar intervenções quando necessário.

0143 Contribuições do Farmacêutico Clínico na Prevenção de Eventos Adversos numa Unidade de Terapia Intensiva
Autores: Camile Moreira Mascarenhas - Universidade Federal Fluminense / RJ 

Ana Amélia Rangel Ribeiro - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Cíntia Rosa dos Reis Nogueira - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Maria Fernanda Perrut de Almeida - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Michelle Menezes Machado - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Renata da Silva Canário - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Flávia Valéria dos Santos Almeida - Instituto Nacional de Cardiologia / RJ 
Sabrina Calil Elias - Universidade Federal Fluminense / RJ 

Palavras-chave: Erros de medicação. Prescrições de medicamentos. Segurança do Paciente.
Introdução: Tradicionalmente o processo de dispensação de medicamentos é reconhecido como o principal papel do 

farmacêutico, porém estudos recentes demonstram que este profissional quando integrado às equipes multidisciplinares, é capaz de 
minimizar risco de eventos adversos evitáveis, reduzir taxas de morbidade e mortalidade, diminuir custos e melhorar resultados no 
cuidado prestado aos pacientes. Objetivos: Descrever as intervenções farmacêuticas realizadas durante as discussões multidisciplinares 
de casos clínicos em uma unidade de terapia intensiva. Método: Estudo quase experimental de intervenção farmacêutica realizada 
entre julho de 2014 a junho de 2015, em uma unidade cardiointensiva clínica de um hospital público de referência em cardiologia, 
localizado no município do Rio de Janeiro. Esta unidade possui 10 leitos ativos e diariamente são discutidas as condutas clínicas 
e terapêuticas a serem adotadas pela equipe multidisciplinar para cada um dos pacientes internados. Após esta reunião são 
elaboradas as prescrições. O farmacêutico clínico tem como uma de suas atribuições revisar as prescrições médicas, observando se 
a terapia medicamentosa discutida foi prescrita, se a dose, posologia, forma farmacêutica e via de administração estão adequadas. 
Também é verificada a redação da prescrição quanto aos aspectos de ambiguidade, duplicidade e ausência de informações. Foi 
utilizado um formulário para o registro das não conformidades detectadas e das intervenções farmacêuticas sugeridas e aceitas pela 
equipe. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa CAAE nº 13064413.8.3001.5253. Para tratamento dos dados, foi 
realizada análise estatística descritiva no programa Microsoft Office Excel 2007. Resultados: Foram avaliadas 1296 prescrições sendo 
detectados erros em 14,89%. O tipo de falha mais frequente aconteceu na transferência de informações do que foi decidido nas 
discussões clínicas para a prescrição, representando 81,5% dos casos. Estas falhas resultaram em prescrições com erros de omissão 
de medicamentos (23,83%), modificações na duração do tratamento (22,28%), ajuste de dose (15,54%), além de outros. O erro na 
elaboração da redação da prescrição eletrônica foi outro tipo de falha detectado, representando 18,5%. Foram geradas prescrições 
ambíguas (43,7%), com duplicidade (37,5%) e incompletas (18,8%). Os erros gerados e identificados pelo farmacêutico clínico foram 
sinalizados para a equipe médica e corrigidos antes da liberação da prescrição para a farmácia. As classes terapêuticas (classificação 
ATC, Anatomical Therapeutic Chemical) envolvidas em um maior número de erros de prescrição foram: sistema cardiovascular 
(30,57%), trato alimentar e metabolismo (20,21%), sangue e órgãos produtores de sangue (17,62%). A aceitação das intervenções 
farmacêuticas foi de 94,3%. Conclusões: a presença diária do farmacêutico durante as discussões de caso clínico minimizou o risco 
de eventos adversos evitáveis, pois eles foram identificados antes de atingir o paciente. Outro fato importante foi que o tipo de falha 
detectado com maior frequência pelo farmacêutico clínico não é detectado pelo farmacêutico hospitalar, que na maioria das vezes 
não tem conhecimento das decisões terapêuticas tomadas. O que sugere que a atuação deste profissional em diferentes etapas do 
processo de medicação pode melhorar a segurança do paciente no ambiente hospitalar.
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0144 Medicamentos Potencialmente Perigosos: risco na utilização em crianças.
Autores: Nara Nayde Valente da Rocha - Universidade de Fortaleza / CE 

Gislane Ferreira Parente - Universidade de Fortaleza / CE 
Larissa Moura Barbosa - Universidade de Fortaleza / CE 
Cesiany Monique Dias Campos - Universidade de Fortaleza / CE 
Arlândia Cristina Lima Nobre de Morais - Universidade de Fortaleza / CE

Palavras-chave: Crianças, Medicamento Potencialmente Perigosos, Farmacêutico.
Introdução: nos dias de hoje existe um grande número de medicamentos que são utilizados em crianças sem terem sido 

suficientemente estudados e testados nesta população. O público alvo deste trabalho é considerado um grupo de “órfãos terapêuticos”, 
isto em razão de não serem incluídos nos ensaios clínicos de desenvolvimento de novos medicamentos e não possuírem estrutura 
fisiológica totalmente desenvolvida. Tal fato se deve tanto a motivos legais, ético e econômico, o que acaba causando consequências 
muitas vezes preocupantes.

Objetivo: O presente estudo teve por objetivo apontar quais os medicamentos mais utilizados que se enquadram no rol de 
Potencialmente Perigosos na UTI pediátrica. e ressaltar a importância da presença do Farmacêutico Clínico na equipe multiprofissional.

Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo, transversal e observacional pelo qual foram analisadas todas as segundas 
vias de prescrições recebidas na dispensação da farmácia de um grande hospital de Fortaleza, durante outubro de 2013, oriundas do 
Centro de Terapia Intensiva Pediátrica (CETIP)e que continha uma ou mais Medicamento Potencialmente Perigoso (MPP). A partir da 
aludida analise foi utilizado um formulário para coleta dos principais dados relativos ao paciente, à prescrição e à terapia.

Resultados: ao final do estudo constataram-se 522 prescrições provenientes do CETIP, das quais 121 continham uma ou mais 
MPP. O Fentanil foi o MPP mais prescrito, presente 53 vezes (10,2%), seguido pelo Midazolam, Gluconato de cálcio, Cloreto de potássio, 
Dobutamina e Insulina, todos sob apresentação de ampola. Em relação ao sexo dos pacientes que fizeram uso de MPP, 28,1% das 
prescrições pertenciam a pacientes do sexo masculino e o restantes das prescrições aos do sexo feminino. A idade dos enfermos 
foi considerada irrelevante para o estudo, em razão de não constar em todos as prescrições. Quando ao diagnóstico das doenças 
acometidas pelos pacientes usuários de MPP, observaram-se patologias como Sífilis, Icterícia, Estridor, Microcefalia, Intoxicação por 
drogas ilícitas, Lúpus, Encefalopatia, Atrofia espinhal, Insuficiência respiratória e Desidratação, sendo que todos MPP foram prescritos 
para sua real indicação conforme as respectivas bulas, sendo assim, não utilizados para uso off label, ainda que todas as concentrações 
tenham sido ajustadas de acordo com a massa corporal de cada criança.

Conclusão: Os MPP usados em crianças devem possuir, uma autorização de admissão no mercado específica para pediatria, 
ou seja devem possuir critérios de qualidade, segurança e eficácia tais quais os destinados aos adultos. Apesar das dificuldades 
encontradas no estudos, observou-se a importância da integração do farmacêutico clínico à equipe multiprofissional de saúde, para 
a melhoria da qualidade do atendimento.

0145 Atuação Farmaceutica na Segurança e Eficácia da Farmacoterapia Pediátrica em um Centro de Fibrose Cística
Autores: Gabriele Galvão Moura Tenório - Universidade Federal de Alagoas / AL 

Maria das Graças Leopardi Gonçalves - Universidade Federal de Alagoas / AL
Palavras-chave: Fibrose Cística; Farmácia Clínica e Otimização Terapêutica

Introdução: a fibrose cística (FC) é uma doença genética de caráter autossômico recessivo que desencadeia mutação do gene 
regulador de Condutância Transmembranar da Fibrose Cística, responsável pelo transporte dos íons cloreto. Se expressa de formas 
variadas, podendo atingir com maior frequência o funcionamento do sistema digestivo, respiratório e reprodutivo. Corresponde a 
uma patologia crônica, com variações de expectativa de vida em relação ao suporte de cuidados a que o paciente tem acesso. 

O tratamento da FC é complexo, pois além da polifarmacoterapia, é composto por suplementos nutricionais e exercícios 
fisioterapêuticos, gerando impacto relevante para o cotidiano familiar dos pacientes pediátricos com FC. O objetivo do tratamento 
é a profilaxia de infecções, complicações e tratamento de disfunções e sintomas decorrentes da patologia. Diariamente podem ser 
utilizados de um ou mais dentre 11 grupos de medicamentos e procedimentos para a terapia da FC. 

Objetivo: Identificar os problemas relacionados a medicamentos e otimizar a farmacoterapia em uso por pacientes com 
fibrose cística.

Métodos: Trata-se de um trabalho descritivo de intervenções farmacêuticas clínicas em ambiente ambulatorial. Foi executado 
conforme a sequência de etapas de procedimentos: a) conhecimento da farmacoterapia, b) análise comparativa da farmacoterapia, 
c) criação de plano de cuidado personalizado, d) intervenções educativas e e) avaliação do êxito do plano de cuidado. Para o 
conhecimento e análise da farmacoterapia foi utilizado entrevista estruturada História da Farmacoterapia Atual. O Plano de cuidado foi 
estabelecido de forma personalizada, para cada problema farmacoterapeutico encontrado elaborou-se um objetivo a ser alcançado, 
visando a superação do problema. As intervenções foram educativas, feitas por orientação verbal e/ou escrita e/ou através de mídia. 
A avaliação do êxito do plano de cuidado foi feita comparando as respostas dadas na entrevista História da Farmacoterapia Atual, 
colhido após um mês da intervenção, com os plano de cuidado elaborado. Esta pesquisa foi aprovada pelo comité de ética e pesquisa 
da Universidade Federal de Alagoas e recebeu o número de CAAE 35140714.3.0000.5013.

Resultados: Participaram da pesquisa 10 pacientes, com a idade máxima de 17 anos e mínima de 5 anos, sendo 6 do sexo 
masculino. Todos os pacientes apresentaram algum problema relacionado a medicamento, com média de 3 problemas relacionados a 
medicamento por paciente. Durante o período estudado, um paciente faleceu e dois pacientes se desligaram do estudo. O problema 
relacionado a medicamentos mais frequente foi o não cumprimento terapêutico, com 8 casos, seguido por desconhecimento do 
objetivo do tratamento, 5 casos. Em terceiro lugar encontramos administração inadequada pelas vias aéreas e manipulação 
inadequada dos medicamentos, com quatro casos cada um. A otimização da terapia proposta para cada caso obteve êxito em 14 
dos objetivos traçados no plano de cuidado, em um total de 21. Os objetivos não alcançados estavam relacionado ao uso de formas 
farmacêuticas solidas, 2 casos e 1 caso de administração de medicamentos por via aérea. Quatro dos objetivos não alcançados 
estavam relacionados aos pacientes que deixaram o estudo. 

Conclusão: O acompanhamento farmacêutico de paciente pediátrico com fibrose cística, bem como as técnicas educativas 
utilizadas, apresentaram ótimos resultados em relação a otimização da farmacoterapia a curto prazo.
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0146 Recolhimento de Medicamentos Injetáveis no Brasil: Qual a Principal Causa?
Autores: Flávia Valéria dos Santos Almeida - Instituto Nacional de Cardiologia / RJ 

Evani Leite de Freitas - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Jessica Quintanilha Marcelo de Carvalho - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Rafaela Tavares Peixoto - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Fabiola Giordani Cano - Universidade Federal Fluminense / RJ

Palavras-chave: Farmacovigilância, Segurança do Paciente, Risco Sanitário
Introdução: uma das razões mais comumente observadas para recolhimento de medicamentos injetáveis no mercado 

internacional tem sido a detecção de material particulado em preparações injetáveis. Este desvio de qualidade pode causar dano 
aos pacientes, tais como: flebite, embolia pulmonar, choque anafilático, infarto e morte. Não foram identificados estudos nacionais 
que apontem a dimensão deste problema no Brasil. Objetivo: Identificar a freqüência e as causas de recolhimento de medicamentos 
injetáveis no Brasil em 2014, determinados pela Agencia Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Metodologia: Trata-se de um 
estudo transversal descritivo de âmbito nacional, com base em dados secundários disponibilizados publicamente no sitio da ANVISA. 
O levantamento dos dados foi realizado a partir da planilha de medicamentos irregulares do ano de 2014, utilizando como palavra-
chave o termo “recolhimento”. As informações foram transferidas e analisadas pelo Microsoft Office Excel 2007 e então avaliadas 
quanto à forma farmacêutica do medicamento e o motivo do recolhimento. Foram considerados medicamentos injetáveis todas as 
soluções, suspensões, ampola, frasco-ampola e bolsa para uso injetável, de pequeno e grande volume. Os dados foram analisados 
e expressos através das ferramentas da estatística descritiva. Resultados: no ano de 2014 foram realizados 92 recolhimentos de 
medicamentos, dos quais 31,5% eram de preparações injetáveis. A presença de material particulado nestas preparações correspondeu 
a 31,0% das causas para sua retirada do mercado, seguido por não conformidade no ensaio de aspecto (20,7%), teor de principio ativo 
(13,9%), embalagem/rotulagem (13,9%), desvio de qualidade (10,3%), ausência de boas praticas de fabricação (3,4%), dificuldade de 
solubilização (3,4%) e contaminação microbiana (3,4%). Os desvios de qualidade e as não conformidades no ensaio de aspecto foram 
descritos de forma genérica, o que não permitiu conhecer com detalhes as causas que levaram ao recolhimento, podendo ter sido, 
inclusive, pela presença de material particulado. Conclusão: a principal causa de recolhimento de injetáveis em 2014 no Brasil foi a 
presença de material particulado. Pouco é conhecido sobre o impacto clínico destes desvios de qualidade na saúde da população, 
nem tampouco, se os profissionais de saúde estão recebendo estas informações e atuando de forma preventiva no recolhimento 
destes medicamentos clinicamente importantes.

0147 Interações Medicamentosas e a Segurança do Paciente em Unidade de Terapia Intensiva
Autores: Larissa Schmidt - Hospital Municipal São José / SC 

Kerolin Susan Possamai - Hospital Municipal São José / SC 
Luiz Paulo de Lemos Wiese - Universidade da Região de Joinville / SC 
Fernando Miano Fernandes - Hospital Municipal São José / SC

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva, Segurança do Paciente, Serviço de Farmácia Clínica.
Introdução: Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), segurança do paciente corresponde à redução ao mínimo 

aceitável do risco de dano desnecessário associado ao cuidado de saúde. No cenário internacional já se falava sobre o assunto há 
alguns anos, porém, foi apenas em 2013 que no Brasil um grande passo foi dado por meio da Portaria MS/GM nº 529, de 1° de abril 
de 2013, em que o Ministério da Saúde instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP), com o objetivo geral de 
contribuir para a qualificação do cuidado em saúde, em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional, quer públicos, 
quer privados. Em instituições hospitalares, a ocorrência de erros é frequente, especialmente aqueles relacionados à prescrição 
e administração de medicamentos. Pacientes graves internados em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) estão sujeitos a inúmeras 
intervenções terapêuticas, tornando-se expostos a eventos adversos indesejáveis. Sendo assim, a segurança dos pacientes no 
decorrer da internação, é aspecto fundamental na prevenção de riscos adicionais. Sabe-se que potenciais interações medicamentosas 
podem ocorrer em 44,3-95% dos pacientes internados nestas unidades. Objetivos: Identificar e quantificar as principais interações 
medicamentosas graves (IGM) nas prescrições de pacientes internados em UTI, para que intervenções posteriores possam ser feitas, 
como uma estratégia de otimização da segurança do paciente. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional e transversal com 
análise de dados a partir do banco de dados de informações do Sistema de Gerenciamento de Unidade, MV 2000i Gestão Hospitalar. 
Foi gerado um relatório de prescrições medicamentosas do setor UTI, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, posteriormente 
esses dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel® versão 2007. As interações medicamentosas presentes no sistema 
informatizado, foram identificadas através das bases de dados Drugs® e Medscape®. Resultados: Foram analisadas 22.815 prescrições 
do setor UTI, destas, 1.614 apresentaram uma ou mais interações medicamentosas graves representando 7,07%. Das prescrições 
contendo IMG foram identificadas 3.035 interações. Dentre as classes terapêuticas utilizadas na UTI as que apresentaram maior 
incidência de IMG foram os analgésicos opióides, antipsicóticos, antimicrobianos e anticoagulantes representando 22,96%, 19,14%, 
11,00% e 10,52% respectivamente. As IMG mais frequentes neste estudo foram as associações dos medicamentos haloperidol e 
metoclopramida, fentanil e morfina e haloperidol e metadona, observadas em 401 (13,21%), 390 (12,85%) e 301 (9,91%) prescrições 
médicas, respectivamente. Foram identificados 47 medicamentos presentes nas IMG visualizadas, entre eles os que mais apresentaram 
IMG foram haloperidol (n= 1060), heparina (n= 634), metadona (n= 550) e metoclopramida (n= 541). Conclusão: a identificação das 
IMG, bem como sua quantificação são importantes para que os profissionais envolvidos com a farmacoterapia do paciente possam 
ser alertados e também para que condutas adequadas possam ser tomadas, sempre buscando alternativas, beneficiando a evolução 
clínica e a segurança do paciente.
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0148 Interações Medicamentosas em uma Unidade de Acidente Vascular Cerebral de um Hospital Público de Joinville/
SC

Autores: Kerolin Susan Possamai - Hospital Municipal São José / SC 
Larissa Schmidt - Hospital Municipal São José / SC 
Luiz Paulo de Lemos Wiese - Universidade da Região de Joinville - Univille / SC 
Fernando Miano Fernandes - Hospital Municipal São José / SC

Palavras-chave: Acidente Vascular Cerebral, Neurologia, Serviço de Farmácia Clínica
Introdução: O Acidente vascular cerebral (AVC) foi caracterizado no passado como uma doença decorrente do envelhecimento 

que, necessariamente, levava à morte ou à incapacitação, após sofrer alterações em suas percepções devido às novas evidências 
científicas hoje é considerado uma doença prevenível e tratável. Nos últimos anos muitos avanços foram obtidos em AVC, porém, 
o mais importante tem sido a rotina de gestão dos pacientes em Unidades de AVC (U-AVC), que é eficaz e adequada para todos 
os subtipos de AVC. É conseguida uma neuroreabilitação precoce, e, por fim, é assegurada uma prevenção secundária eficaz. A 
prescrição e a administração sucessiva ou simultânea de dois ou mais fármacos com o objetivo de potencializar efeitos, bem como no 
tratamento de quadros comórbidos, constitui uma abordagem terapêutica bastante comum na clínica. Tal condição requer especial 
atenção, visto que os medicamentos tanto podem interagir e desencadear efeitos úteis e benéficos, como indesejáveis, imprevisíveis 
e iatrogênicos. Objetivos: O objetivo deste trabalho foi identificar e analisar a prevalência de interações medicamentosas classificadas 
como graves, presentes em prescrições de pacientes internados em uma U-AVC. Metodologia: Trata-se de um estudo observacional 
e transversal com análise de dados a partir do banco de dados de informações do Sistema de Gerenciamento de Unidade, MV 2000i 
Gestão Hospitalar. Foi gerado um relatório de interações medicamentosas do setor U-AVC, no período de 01/01/2014 a 31/12/2014, 
posteriormente esses dados foram tabulados no programa Microsoft Office Excel® versão 2007.as interações medicamentosaspresentes 
no sistema informatizado, foram identificadas através das bases de dados Drugs® e Medscape®. Resultados: Foram analisadas 21.380 
prescrições do setor U-AVC, destas, 3.434 apresentaram uma ou mais interações medicamentosas graves (IMG), representando 
16,06%. Das prescrições contendo IMG foram identificadas 5161 interações, com uma média de 1,50 IMG por prescrição. Dentre as 
classes terapêuticas utilizadas na U-AVC as que apresentaram maior incidência de IMG foram os antihipertensivos, anticoagulantes e 
antieméticos representando 22,14%, 16,29% e 13,24% respectivamente. As IMG mais frequentes neste estudo foi a associação dos 
medicamentos anlodipino e sinvastatina, captopril e losartana e enoxaparina e varfarina, observadas em 715 (13,85%), 685 (13,27%) 
e 602 (11,66%) prescrições médicas, respectivamente. Foram identificados 34 medicamentos presentes nas IMG visualizadas, entre 
eles os que mais apresentaram IMG foram sinvastatina (n= 1206), metoclopramida (n= 904), fluoxetina (n= 852) e varfarina (n= 782). 
Conclusão: O conhecimento das IMG frequentes na U-AVCe os processos de monitorização pela equipe de saúde, principalmente 
médicos, farmacêuticos e enfermeiros, é de extrema importância para evitar consequências clínicas graves e garantir a segurança da 
terapia medicamentosa e assim, a segurança do paciente.

0152 Caracterização do Ciclo da assistência Farmacêutica em uma Situação de Desastre
Autores: Angela Regasson Lena - Universidade Federal de Santa Maria / RS 

Régis Carpes Pontel - Universidade Federal de Santa Maria / RS 
Letícia Aline Fernandes - Universidade Federal de Santa Maria / RS 
Isabel Cristina Reinheimer - Universidade Federal de Santa Maria / RS 
Liziane Maahs Flores - Universidade Federal de Santa Maria / RS

Palavras-chave: assistência Farmacêutica; Sobreviventes
Introdução: a assistência Farmacêutica (AF) compreende um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação 

da saúde, envolvendo a pesquisa, o desenvolvimento e a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, 
programação, aquisição, distribuição, garantia de qualidade, acompanhamento e avaliação de sua utilização, na perspectiva da 
obtenção de resultados concretos e da melhoria da qualidade de vida da população. No período após o incêndio ocorrido em uma 
boate na cidade de Santa Maria/Rio Grande do Sul, a AF foi essencial para agilizar o acesso aos medicamentos e, consequentemente, 
melhorar a qualidade de vida dos sobreviventes ao desastre. Objetivo: descrever as estratégias implementadas pela equipe de AF 
no período pós-desastre, em Santa Maria/Rio Grande do Sul. Metodologia: através do relato de cinco profissionais da equipe de 
AF indicados pela 4ª Coordenadoria Regional de Saúde do Rio Grande do Sul (4ª CRS-RS) foi realizada uma reconstituição histórica. 
Certificado de Apresentação para Apreciação Ética: 29477614.5.0000.5346. Resultados: Logo após o desastre, a equipe de AF da 4ª 
CRS-RS foi procurada a fim de disponibilizar os medicamentos em quantidade suficiente para responder à demanda dos hospitais. 
Para isso, realizou-se a busca ativa dos medicamentos necessários nos hospitais, a partir de informações in loco com os farmacêuticos 
e prescritores envolvidos no pós-desastre. Além das doações recebidas de todo Brasil, houve remanejo de medicamentos de outras 
CRS e do almoxarifado central do RS. Conseguiu-se a liberação de medicamentos que haviam sido judicializados, mas que estavam 
estocados há mais de 30 dias, sem procura. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde do município comprou alguns itens por 
licitação e a 4ª CRS-RS fez compra emergencial em farmácias/drogarias. Quando os sobreviventes receberam alta e passaram a 
buscar seus medicamentos na sede da 4ªCRS-RS, destacaram-se as ideias para desburocratização na liberação dos medicamentos que 
atendiam essa grande demanda emergencial, além do cuidado, atenção e escuta da equipe em relação a cada atendimento realizado. 
Na prática, todos os medicamentos que estavam no estoque da 4ªCRS-RS e que poderiam atender à demanda foram dispensados, 
mesmo que pertencessem a outros processos administrativos. Essa agilidade na liberação de medicamentos também foi conquistada 
com a ajuda dos peritos que priorizaram a análise dos processos das vítimas e deferiram rapidamente. Posteriormente, de suma 
importância foi a criação de uma comissão com especialistas que criaram um protocolo para flexibilizar a dispensação de alguns 
medicamentos que não constavam na lista do SUS ou estavam atrelados a um CID específico, o que inviabilizava sua oferta às vítimas. 
Conclusão: as iniciativas pós-desastre colocadas em prática pela equipe de AF, através da atuação em várias etapas do ciclo da AF, 
propiciaram uma resposta mais rápida e ágil ao acesso de medicamentos, de acordo com a gravidade da situação, beneficiando, 
principalmente, os sobreviventes ao desastre.
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0153 Implantação da Farmácia Clínica em um Instituto Especializado em Doenças Infecciosas no Rio de Janeiro
Autores: Wagner Decotte Viana - Fiocruz / RJ 

Lusiele Guaraldo - Fiocruz / RJ 
Camila Rocha da Cunha - Fiocruz / RJ 
Thais Muniz Alves - Fiocruz / RJ 
Eduardo Corsino Freire - Fiocruz / RJ

Palavras-chave: Palavras chave: Clinical Pharmacy Service
Introdução: a farmácia clínica pode ser definida como a ciência e práticas na qual os farmacêuticos prestam assistência ao paciente, 

a fim de otimizar a farmacoterapia e promover a saúde, bem-estar e prevenção de doenças, com o desenvolvimento de ferramentas de 
avaliação da gestão terapêutica. Objetivo: Relatar a experiência de implantação da farmácia clínica em um instituto de referência nacional 
no tratamento de doenças infecciosas na cidade do Rio de Janeiro. Metodologia: a implantação da Farmácia Clínica iniciou-se em março de 
2015, com a elaboração de material de apoio para a realização do serviço: manual de injetáveis, incluindo antimicrobianos, de medicamentos 
de alta vigilância e de medicamentos de uso geral. Além disso, foi implantado o fracionamento automatizado de todos os medicamentos 
dispensados para as unidades assistenciais. Nessa etapa, foram disponibilizadas nas embalagens de cada medicamento informações de 
uso: reconstituição, diluição, tempo de infusão e modo de administração (com ou sem alimentos, medicamento de alta vigilância, não 
recomendada administração por sonda, risco de queda, entre outras). Paralelamente, iniciou-se o acompanhamento farmacoterapêutico 
dos pacientes hospitalizados. Na unidade de terapia intensiva (UTI), a farmácia clínica se desenvolveu com participações diárias nos 
rounds médicos. As abordagens à equipe multiprofissional incluíram: detecção de problemas relacionados a medicamentos (PRM) tais 
como interações medicamentosas contra indicadas e graves, incompatibilidades físico-químicas, concentração e velocidade de infusão 
inadequadas de soluções contendo medicamentos de alta vigilância. Qualquer PRM identificado era exposto no round médico antes da 
conclusão da prescrição médica, possibilitando a participação efetiva na farmacoterapia do paciente e adoção da melhor conduta terapêutica. 
Na enfermaria, as mesmas intervenções foram adotadas mediante triagem da prescrição médica. Diante de um PRM, o farmacêutico clínico 
contactava o prescritor para a discussão do caso e sugestão de melhorias. Resultados: nos primeiros três meses de implantação da farmácia 
clínica, foram realizadas 214 intervenções, 41 das quais na UTI, com uma média de 71,3 intervenções por mês e 1,8 por prescrição. Dessas 
intervenções, 95 % (204) foram aceitas pelos profissionais, sendo 149 realizadas com o médico e 59 com o enfermeiro. Das intervenções 
mais frequentes, 46 (21,5%) referiam-se a ajuste de dose do medicamento, sendo realizadas em função da taxa de filtração glomerular (17), 
para ajustar a posologia do medicamento(19) ou de acordo com a função renal (8); 45 (21%) envolveram alterações e/ou adequações do 
horário de administração do medicamento, 17 (7,9%) a suspensão do medicamento por interações medicamentosas consideradas contra 
indicadas, 12 (5,6%) incluíam adequação de forma farmacêutica para administração por sonda e 10 foram relativas ao uso de medicamentos 
de alta vigilância. Conclusões: O perfil das intervenções realizadas no processo de implantação da farmácia clínica demonstra a importância 
do acompanhamento farmacoterapêutico de pacientes hospitalizados, principalmente em unidades de terapia intensiva. A farmácia clínica 
constitui importante ferramenta para inclusão do farmacêutico no cuidado direto ao paciente na equipe multiprofissional, contribuindo 
para a otimização da farmacoterapia e segurança no uso de medicamentos pelos pacientes.

0154 Identificação e Resolução de Problemas Relacionados com Medicamentos em Prescrições de Terapia Antineoplásica
Autores: Tatiane Fernandes Farias - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná / PR 

Karina da Silva Aguiar - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná / PR 
Debora Pereira - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná / PR 
Amanda Alves da Silva - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná / PR 
Juliane Carlotto - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná / PR 
Inajara Rotta - Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná / PR

Palavras-chave: Problemas relacionados com medicamentos, terapia antineoplásica, análise de prescrição.
Introdução: Erros de medicação são importantes causas de morbi-mortalidade. Em oncologia estes erros podem ser ainda mais 

graves devido à margem terapêutica estreita de muitos antineoplásicos e seu uso em regimes terapêuticos complexos. A análise farmacêutica 
de prescrições tem contribuído para a prevenção de erros de medicação e consequente melhoria da segurança da terapia antineoplásica.
Objetivos: Descrever os problemas relacionados com medicamentos (PRM) e as intervenções farmacêuticas (IF) realizadas em uma Central 
de Misturas Intravenosas (CMIV), bem como seu impacto na segurança do paciente em uso de terapia antineoplásica. Método: Realizou-se 
uma análise prospectiva de fevereiro a junho de 2015 das prescrições médicas do ambulatório de Hematologia/Oncologia adulto de um 
hospital universitário terciário. Para tanto, farmacêuticos e residentes de farmácia em Hematologia/Oncologia analisaram diariamente as 
prescrições médicas recebidas na CMIV. Os critérios avaliados foram: concordância da prescrição com o protocolo de terapia antineoplásica 
(medicamento, dose, intervalo, dia, ciclo e medicamentos de suporte) e parâmetros laboratoriais (função renal, hepática e hematológica). 
Qualquer desvio nestes parâmetros foi confirmado com o médico antes da liberação da prescrição para a manipulação. Os PRM e as IF foram 
registrados em formulário próprio, e posteriormente classificaram-se estes dados, avaliando o impacto das IF na segurança do paciente. 
Resultados: Durante o período estudado, foram analisadas 1909 prescrições, correspondendo a 3117 preparações de antineoplásicos, com 
uma média de 1,6 medicamentos por prescrição. Foram detectados 37 PRM, resultando em 37 IF. Portanto, realizaram-se aproximadamente 
duas IF para cada 100 prescrições analisadas. Dentre os PRM identificados, 43% estavam relacionados à dose, sendo que 27% tratavam-se de 
dose subterapêutica. Quanto à variação das doses estabelecidas no protocolo, esta foi em média 232% acima e 73% abaixo do recomendado. 
Outros PRM frequentes incluíram intervalo de administração incorreto (22%), medicamento prescrito no dia incorreto de acordo com o 
protocolo (16%), necessidade de ajuste da dose de acordo com parâmetros laboratoriais (5%) e via de administração incorreta (5%). Em 
relação ao tipo de IF, as mais comuns foram suspensão do medicamento (27%) e aumento da dose diária (27%), seguida por redução da dose 
diária (19%). Dentre os 19 medicamentos envolvidos com PRM, a classe dos derivados da platina foi a mais prevalente (19%), sendo a maioria 
destes relacionados à carboplatina. Quanto ao impacto destes PRM, verificou-se que em pelo menos um dos casos a sobredose poderia ter 
sido fatal (doxorrubicina em dose 99 vezes acima do recomendado), poderiam ter resultado em morbidade (dose de doxorrubicina 2 vezes 
acima do recomendado, repetição do ciclo de gencitabina e cisplatina no dia incorreto de acordo com o protocolo) ou levado à inefetividade 
terapêutica (ciclofosfamida em dose 10 vezes abaixo do recomendado). Conclusões: a análise farmacêutica de prescrições permitiu a 
identificação de diversos PRM, principalmente relacionados à dose. Pelo menos um destes PRM poderia ter sido fatal e outros poderiam ter 
causado prejuízos importantes para o tratamento do paciente. Isso demonstra a importância da análise farmacêutica de prescrições como 
atividade essencial na prevenção de erros de medicação e na garantia da segurança do paciente em terapia antineoplásica.
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0156 Análise Comparativa Entre Métodos de Classificação de Causalidade em Suspeitas de Reações Adversas a 
Medicamentos de um Centro de Farmacovigilância
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Palavras-chave: Reação adversa; causalidade; farmacovigilância
Introdução: no acompanhamento farmacoterapêutico, a correta avaliação da causalidade das Reações Adversas a Medicamentos 

(RAM) têm se mostrado de extrema importância. Metodologias e critérios, como os algoritmos, são empregados para sua análise e têm-
se mostrado de grande utilidade devido à facilidade e eficácia de seu uso. Os algoritmos, assim como a classificação da OMS, permitem a 
identificação do fármaco causador da RAM e facilitam as atividades epidemiológicas, de monitoramento e tomada de decisão. Objetivo: 
Comparar o uso do Algoritmo de Naranjo (AN), Tabela de Decisão de Karch e Lasagna (TDKL) e a classificação da OMS quanto ao nexo 
causal resultante, a praticidade e a força que os critérios de inclusão/exclusão para influenciar o desfecho da causalidade. Metodologia: 
Foram selecionados e avaliados 10 casos notificados ao Centro de Farmacovigilância do Ceará nos três primeiros meses de 2014 e seus 
resultados foram comparados. O AN é uma escala de probabilidades em escores com dez perguntas e respostas do tipo sim/não/não sabe, 
contabilizando valores diferenciados (+2 a -1), enquanto a TDKL consiste de um número de questões fechadas a serem respondidas de forma 
dicotômica (sim/não) e tem o formato de tabela de decisão. Já a OMS adota os critérios clássicos de avaliação das RAM, presentes em todos 
os métodos (relação temporal, ocorrência de reexposição e ressurgimento dos sintomas, relação com o quadro clínico, presença relato na 
literatura e necessidade de suspensão do medicamento suspeito), adicionando-se a farmacologia do medicamento e a experiência clínica 
do profissional. As RAM foram classificadas em definida, provável, possível, condicional ou não relacionada. Resultados: Comparando o uso 
dos métodos nos 10 casos clínicos avaliados temos: a) na análise do nexo causal, o método da OMS apresentou provável (02), possível (08). 
Vale salientar nesta prática, a necessidade de uma equipe para julgamento clínico, resultando em um método menos prático. Já com a TDKL, 
a força dos critérios de inclusão, se destaca pela necessidade da presença de relatos na literatura (sua ausência resulta em condicional/não 
relacionada) para o medicamento avaliado. A classificação é realizada de forma individual, ou seja, por fármaco, destacando-se a pergunta 
chave “a reação é conhecida?”. No estudo em questão tivemos: medicamento provável (4), possível (27), condicional (20), não relacionada 
(2). O AN teve as seguintes propostas de causalidade quando aplicado: provável (36 ), possível (31), ressaltasse que muitas das questões de 
sua composição nem sempre podem ser aplicadas aos casos como: “Detecção sérica dos fármacos?” frente à realidade da saúde pública 
brasileira em termos de tecnologia. Vale ressaltar que a diferença dos valores numéricos em cada método, segue um padrão particular de 
contagem dos mesmos. Conclusão: a aplicação dos algoritmos como NA e TDKL tem limitações, considerando que, o julgamento clínico 
baseado na experiência profissional não é contemplado, critério presente na classificação das RAM da OMS. Tal critério mencionado 
contribui significativamente para o estabelecimento da relação causal entre medicamento suspeito e evento adverso, já que reações ditas 
“raras” e/ou “desconhecidas” podem se tornar “frequentes”, pelo relato da prática clínica. Por outro lado, a vantagem do uso dos algoritmos 
requer menos recursos humanos porque são considerados modelos matemáticos.
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0157 Indicadores de Qualidade de Fornecedores Hospitalares e Sua Relação com a Segurança do Paciente
Autores: Hernani Cesar Barbosa Santos - Universidade do Oeste Paulista / SP 

Carissa Veronese Corbeta - Hospital Regional de Presidente Prudente / SP 
Nayara Aparecida Maioli - Hospital Regional de Presidente Prudente / SP 
Adriano Messias de Souza - Hospital Regional de Presidente Prudente / SP

Palavras-chave: Gestão; estoques; gerenciamento; indicadores; qualidade.
Introdução:Atualmente, em ambientes hospitalares, sabemos que os recursos financeiros estão cada vez mais escassos, fazendo 

com que seus gestores estejam sempre em busca de novas metodologias de controles de estoque. Em uma Central de Abastecimento 
Farmacêutico, onde sua função é de manter o abastecimento necessário para um hospital como um todo, a preocupação em se ter um 
bom e preciso gerenciamento de estoque se torna muito mais importante. Este artigo tem como objetivo apresentar e discutir a gestão 
e controle de estoque utilizando a metodologia de indicadores de qualidade. Para a avaliação foram empregados dois importantes 
indicadores que foram as Intercorrências com Fornecedores e a Ruptura de Estoque. O objetivo em analisar esses indicadores devele a 
busca em identificar possíveis faltas de produtos farmacêuticos, assim como eliminar os excessos em estoque. Diante dos resultados, 
e das observações, temos como principal objetivo, proporcionar uma melhoria significativa na situação econômica da Central de 
Abastecimento Farmacêutico, bem como a prestação correta e precisa no atendimento total de seus serviços.

Metodologia: Trata-se de um estudo retrospectivo, onde foram avaliados dados coletados em tabelas de indicadores de 
qualidade para as intercorrências com fornecedores e a ruptura de estoque, que são utilizadas pela equipe de farmacêuticos que 
atuam na Central de Abastecimento Farmacêutico do Hospital Regional de Presidente Prudente - SP

as intercorrências com fornecedores foram divididas em três grupos: as intercorrências relacionadas a documentos fiscais, 
intercorrências relacionadas ao produto e intercorrências relacionadas à confiabilidade e comprometimento dos fornecedores.

Discussão e Conclusão: Vimos que os maiores problemas dentre todos os subgrupos avaliados, foram às divergências de 
preços, onde o maior índice foi no mês de Fevereiro/2014, sendo, portanto um grande colaborador para que esse mesmo mês fosse 
o mês com o maior número de intercorrências totais. Essa divergência torna-se uma problemática ao Farmacêutico responsável 
por todo o gerenciamento de estoque, pois requer tempo e trabalho não somente de sua parte, mas também de toda a equipe 
relacionada ao Departamento de Compras do Hospital, até a resolução desse problema. 

Diante de todos os grupos e subgrupos avaliados neste trabalho, podemos perceber que cada um contribui consideravelmente 
para o total e preciso controle de estoque. 

Porém queremos destacar o grupo relacionado à Confiabilidade e Comprometimento dos Fornecedores, pois a partir da 
coleta desses dados, fica possível identificar fornecedores que acarretam problemas, diminuindo a quantidade de intercorrências, 
e consequentemente diminuindo possíveis problemas de desabastecimento, que é um fato muito preocupante em se tratando do 
estoque de um Hospital de grande porte. 

Concluímos que é muito importante a utilização de indicadores de qualidade hospitalar para uma central de abastecimento 
farmacêutico, e que diante da avaliação continua deles, o profissional farmacêutico frente ao gerenciamento de uma CAF, pode evitar 
problemas que possam atrapalhar o gerenciamento e controle de estoque,empregando a utilização de ferramentas confiáveis para 
prevenir possíveis divergências, diminuindo consideravelmente as possibilidades de desabastecimento de qualquer item padronizado no 
hospital.e através deles, criamos punições para os fornecedores, direcionamento para uma compra mais ágil e sem acarretar morosidade.

0158 Perfil de Atendimentos Realizados na Farmácia Ambulatorial de uma Maternidade Municipal
Autores: Gabriele Santos da Silva - Hospital Maternidade Carmela Dutra / RJ 

Sabrina Calil Elias - Universidade Federal Fluminense / RJ
Palavras-chave: assistência Farmacêutica. Uso de Medicamentos. Cuidado Pré-Natal.

Introdução: a dispensação de medicamentos e produtos para a saúde representa a principal atividade farmacêutica, entre 
as várias desenvolvidas no âmbito hospitalar e ambulatorial, sendo o serviço que mais ocupa o tempo de trabalho do profissional e 
constitui a principal demanda e reconhecimento social do farmacêutico. Objetivo: Descrever o perfil de atendimentos realizados na 
farmácia ambulatorial de uma maternidade municipal. Metodologia: Estudo descritivo e retrospectivo realizado no ambulatório de 
um hospital maternidade, de porte médio, no município do Rio de Janeiro. Período de coleta: 1 de janeiro de 2014 a 31 de dezembro 
de 2014. A coleta de dados foi realizada através de uma planilha desenvolvida com a finalidade de realizar o acompanhamento 
da dispensação diária de medicamentos da farmácia ambulatorial durante o período de estudo. A ferramenta utilizada teve como 
objetivo estabelecer o número dos atendimentos realizados e, dentro deste contexto, mensurar os atendimentos realizados em 
pacientes com receituários médicos contendo os seguintes fármacos: hidralazina e metildopa, insulina e antibióticos. Os dados foram 
compilados e armazenados em uma base de dados no programa Microsoft Excel. Resultados: Durante o período de estudo, foram 
dispensados medicamentos para 10.129 pacientes, cujo representa 50,51% do total das pacientes atendidas no ambulatório da 
maternidade (n=20.065). Dentro do cenário apresentado, a média de atendimentos realizados no setor da farmácia ambulatorial 
foi de 40 pacientes/dia. As pacientes em uso de hidralazina e metildopa (principais fármacos anti-hipertensivos utilizados durante a 
gestação) representaram 3,9% dos atendimentos enquanto que as pacientes em uso de insulina (terapia de escolha para o tratamento 
de diabetes mellitus durante a gestação) representaram 3,0%. Já as pacientes em uso de antibióticos corresponderam uma parcela 
de 23,2%. Através do conhecimento sobre o perfil dos atendimentos realizados pela farmácia ambulatorial de uma maternidade 
municipal, é possível identificar que, metade dos atendimentos realizados no ambulatório, resultou em receituários médicos com a 
presença de medicamento(s). As parcelas de pacientes com receituário médico no qual resultou a dispensação dos medicamentos 
hidralazina, metildopa e insulina parecem insignificantes devido ao baixo percentual apresentado, porém, a hipertensão arterial e 
as endocrinopatias estão entre as principais patologias responsáveis pelo acompanhamento pré-natal de alto risco. Pacientes com a 
presença de antibióticos nos receituários médicos apresentaram-se como a maior parcela do estudo, o que pode ser relacionado com 
o fato das infecções constituírem uma das principais complicações do pré-natal. Conclusão: Os resultados deste trabalho contribuíram 
para o conhecimento do serviço de dispensação de medicamentos realizado a nível ambulatorial. e assim, uma vez que este processo 
é conhecido, é possível desenvolver estratégias de orientação farmacêutica específicas para os grupos de pacientes estudadas, 
visando à utilização de maneira correta e segura dos medicamentos.
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0159 Intervenções Farmacêuticas em uma Unidade de Terapia Intensiva Respiratória de um Hospital Público de 
Fortaleza-CE.

Autores: Kamila Maria Maranhão Sidney - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Paulo Andrei Milen Firmino - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Ana Carolina de Souza e Silva - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Maria Rennê Lopes Feitoza Vieira - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Solange Cecilia Cavalcante Dantas - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE

Palavras-chave: unidades de cuidados intensivos, pneumologia, residência em farmácia, segurança do paciente
Introdução: a prática do farmacêutico sob a ótica clínica tem como principal objetivo aperfeiçoar a terapêutica farmacológica, 

promover a cura e/ou prevenir patologias através da interação multiprofissional. Assim, a análise de prescrição se constitui como uma 
das principais ferramentas de atuação do farmacêutico frente à gestão do cuidado farmacoterapêutico. A intervenção farmacêutica 
se caracteriza como todas as ações em que o farmacêutico participa ativamente seja na tomada de decisão ou na avaliação dos 
resultados terapêuticos. 

Objetivo: Descrever as intervenções farmacêuticas realizadas pelo farmacêutico residente em uma unidade de terapia 
intensiva respiratória de um hospital público de Fortaleza-Ceará. 

Métodos: Estudo do tipo descritivo, retrospectivo e quantitativo. Os dados foram coletados através do registro de intervenções 
farmacêuticas elaborado pelos farmacêuticos residentes do hospital em questão como uma das ferramentas de sistematização para 
implantação da farmácia clínica. O período analisado foi de outubro de 2014 a janeiro de 2015. A análise se constituiu de: número de 
prescrições validadas, número de intervenções realizadas, número de intervenções aceitas e tipo de intervenções (indicação, posologia, 
via de administração, interação medicamentosa/incompatibilidade, evento adverso, outros e medicamento não padronizado). As 
fontes de referências consultadas foram o Micromedex, Medscape e Guia Sanford para Terapia Antimicrobiana, 2014. 

Resultados: Foram validadas 432 prescrições, em que foram realizadas 25 intervenções no mês de outubro, 24 no mês de 
novembro, 5 no mês de dezembro e 27 no mês de janeiro, totalizando 81 intervenções farmacêuticas. Dessas, 78 foram aceitas 
e apenas 3 não foram aceitas pela equipe médica. Com relação aos tipos de intervenção, 11 foram do tipo indicação; 27 do tipo 
posologia; 9 do tipo via de administração; 23 do tipo interação medicamentosa/incompatibilidade; 3 do tipo evento adverso; 7 do tipo 
outros e 1 do tipo medicamento não padronizado. 

Conclusão: Os principais tipos de intervenção foram do tipo posologia e interação medicamentosa/incompatibilidade. As de 
posologia se caracterizaram, principalmente, por ajuste de dose de antimicrobianos na função renal e as de interação medicamentosa/
incompatibilidade de medicamentos com interações contra indicadas e de fármacos diluídos em substâncias incompatíveis. Verifica-
se que a atuação do farmacêutico clínico se configura, principalmente, como promotor da qualidade e da segurança medicamentosa, 
uma vez que praticamente todas as intervenções farmacêuticas realizadas foram aceitas, o que demonstra a confiança da equipe 
multiprofissional. Assim, dá-se a importância da presença do farmacêutico em uma unidade de terapia intensiva atuando de forma 
interprofissional além do reconhecimento do seu papel junto à assistência ao paciente.

0160 Análise dos Erros de Dispensação de Medicamentos nas Unidades de Terapia Intensiva em Hospital Público
Autores: Jorlana Catrine Corrêa Ferreira - Hospital Regional do Baixo Amazonas - Dr. Waldemar Penna / PA 

Anderson da Silva Oliveira - Universidade do Estado do Pará / PA
Palavras-chave: Erros de medicação, erro de dispensação, medicamentos.

Introdução: Erro de medicação é qualquer evento evitável que, de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado de 
medicamento, sendo que este pode ou não causar danos ao paciente. Dentre as atividades de assistência farmacêutica no âmbito 
hospitalar, destaca-se o recebimento, a análise e a correta dispensação da prescrição médica sendo um papel de relevância do 
profissional desta área. Desta maneira, os erros de medicação, mais especificamente o de dispensação, são ocorrências comuns 
e podem assumir dimensões clinicamente significativas e impor custos relevantes ao Sistema Único de Saúde – SUS. A medida 
da taxa de erros é considerada um dos melhores indicadores de qualidade de um sistema de distribuição de medicamentos em 
hospitais e é utilizada para avaliar a segurança destes sistemas. Objetivo: Avaliar o processo de dispensação de medicamentos nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI’s) através da determinação da taxa de erros de dispensação em um hospital público do Oeste 
do Pará. Visando assim, quantificar os erros de dispensação de medicamentos, identificar o setor com maior incidência de erros 
de dispensação e detectar o erro de dispensação de maior frequência. Métodos: Foi realizado um estudo analítico, retrospectivo 
e quantitativo no setor de dispensação do Serviço de Farmácia em um hospital público no Oeste do Pará, no período de julho à 
dezembro de 2014. Os dados foram registrados em impresso desenvolvido pelos autores. Estatística descritiva foi utilizada para 
análise dos dados que avaliou 135.943 doses de medicamentos dispensados a pacientes internados nas UTI’s Adulto, Pediátrica e 
Neonatal, dado esse coletado do sistema informatizado da Instituição. Os erros de dispensação foram definidos como qualquer desvio 
entre o dispensado e o prescrito na receita médica e foram classificados conforme categoria de erros de conteúdo. A taxa de erro de 
dispensação foi calculada dividindo o número de erros total/total de doses dispensadas. Resultados: Foram quantificados 903 erros 
de conteúdo. Das amostras estudadas, identificou-se na UTI Neonatal - 368 (40,73%), UTI Pediátrica - 322 (35,65%) e na UTI Adulto 
– 213 (23,6%) erros de dispensação de medicamentos. Portanto, detectou-se os seguintes erros: erros de omissão de medicamentos 
- 760 (84,16%), medicamentos prescritos sem horário, quantidade, concentração ou forma farmacêutica - 75 (8,3%), medicamentos 
errados - 60 (6,64%), e outros erros - 8 (0,9%). Conclusão: Os resultados obtidos com este estudo evidenciaram que a taxa de erros 
de dispensação foi baixa comparada à descrita com estudos nacionais. Observou-se que o setor que apresentou maior índice de 
erros de dispensação foi a UTI Neonatal, acredita-se que pelo fato de dispor de maior quantidade de leitos entre as demais e por 
apresentar perfil farmacológico diferenciado. Identificou-se o erro de omissão de medicamentos como o mais prevalente. Contudo, 
os erros identificados e quantificados neste estudo foram bloqueados em tempo hábil, antes que viessem a acometer o paciente. Isto 
foi possível, devido às práticas de controle pré-estabelecidas pela Instituição, como a dupla conferência dos medicamentos antes da 
dispensação, etiquetagem de um lote de medicamento por vez, local adequado para rotulagem dos medicamentos, sinalização de 
frascos de medicamentos semelhantes e de alto risco e devolução das prescrições com letra ilegível à enfermagem.
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0161 Sistema de Distribuição e Sinalização de Medicamentos em um Hospital Universitário do Sul do Brasil
Autores: Juliana Ellwanger - Farmacêutica Residente do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul - Porto Alegre / RS 
Thamiris Becker Scheffel - Farmacêutica Residente do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul - Porto Alegre / RS 
Jéssica Weiss Bonfanti - Farmacêutica Residente do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul - Porto Alegre / RS 
Katielly Santos da Rosa - Farmacêutica Residente do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul - Porto Alegre / RS 
Mariele Froner Nogueira - Farmacêutica do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul - Porto Alegre / RS 
Mayara Becker Delwing - Farmacêutica do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do 
Sul - Porto Alegre / RS 
Tatiane Araujo Castro Machado - Farmacêutica do Hospital São Lucas da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul - Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar, assistência Farmacêutica, Boas Práticas de Dispensação.
Introdução: a disponibilização de medicamentos e produtos de saúde eficazes e seguros é um dos principais focos da farmácia 

hospitalar, tornando essencial a existência de um sistema de distribuição que supra às unidades assistenciais em quantidade, 
qualidade e tempo oportuno. Segundo Organização Pan-Americana da Saúde, um sistema bem implantado pode contribuir de forma 
importante para diminuir erros de medicação, racionalizar distribuição, aumentar controle, reduzir custos e aumentar a segurança 
no ciclo medicamentoso. Neste sentido, processos que garantam identificação segura dos medicamentos, individualização de doses, 
rastreabilidade e controle de código de barras são cada vez mais importantes na rotina da farmácia hospitalar.

Objetivo: Descrever o sistema de distribuição de medicamentos de um Hospital Universitário de Porto Alegre e as formas de 
diferenciá-los a fim de tornar o processo mais seguro.

Método: Relato de experiência da Farmácia de Dispensação de um Hospital Universitário de alta complexidade, com capacidade 
de 648 leitos e de atendimento misto (Sistema Único de Saúde e Convênios/Particular).

Resultados: O Hospital utiliza sistema de distribuição individualizado, que inicia com a prescrição médica realizada via 
sistema informatizado e geração de requisições a serem analisadas e atendidas pela Farmácia, tendo os medicamentos controlados 
(Portaria 344/98) requisição separada dos demais medicamentos. Todas as doses individualizadas, além de serem identificadas por 
denominação comum brasileira, forma farmacêutica, apresentação, data de validade, código interno, fabricante, lote e código de 
barras, são categorizadas e sinalizadas por cores padronizadas pela instituição: amarela para medicamentos termolábeis, vermelha 
para os controlados e rosa para os de alta vigilância. Após dispensados através do código de barras item a item, os medicamentos 
seguem para as unidades assistenciais embalados em sacos com as mesmas cores padronizadas. Ainda, cada requisição dispensada 
recebe etiqueta com especificação dos itens atendidos e informações do paciente, facilitando conferência pela enfermagem.

Conclusão: O sistema de distribuição individualizado e sinalização dos medicamentos por cores, tanto na individualização 
como na distribuição, contribui para a utilização mais segura e eficaz de medicamentos, reduzindo custos, desperdícios, desvios e 
erros de medicação.

0162 Diagnóstico Situacional de Estrutura em Unidades de Dispensação de um Hospital Público de Alta Complexidade
Autores: Fernando de Castro Araújo Neto - Universidade Federal de Sergipe / SE 

Thelma Onozato - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de Farmácia - 
Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE 
Thaciana dos Santos Alcântara - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de 
Farmácia - Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE 
Divaldo Pereira de Lyra Júnior - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de 
Farmácia - Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE

Palavras-chave: Estrutura dos serviços, Serviço de farmácia hospitalar, Qualidade da assistência à saúde.
Introdução: com o aumento da demanda pela qualidade de serviços farmacêuticos em hospitais, as unidades de dispensação 

de medicamentos devem estar estruturalmente preparadas para atender as necessidades dos usuários. A concepção de espaços 
adequados para a oferta de serviços de qualidade facilita não apenas o trabalho do farmacêutico e sua equipe, como também leva 
segurança e dinamismo no atendimento ao paciente. Objetivo: Analisar a estrutura de unidades de dispensação de um hospital 
público de alta complexidade do estado de Sergipe. Método: um estudo transversal foi realizado em sete unidades de dispensação de 
um hospital público de Sergipe durante o mês de dezembro de 2014. Foram realizadas entrevistas com os farmacêuticos responsáveis 
por meio de um instrumento desenvolvido pelos pesquisadores baseado na portaria 4.283/10 do Ministério da Saúde do Brasil e 
nos indicadores de qualidade da Acreditação Canadense. O documento, composto por 28 itens contempla aspectos da estrutura 
física, recursos humanos e materiais, instrumentais normativos e organizacionais. Também foram realizadas visitas in loco e registro 
fotográfico do local. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário da Universidade Federal de 
Sergipe, sob CAAE número 36927014.4.0000.5546. Resultados: Os 28 itens do instrumento foram classificados como: “não conforme”; 
“conformidade parcial” ou “total conformidade”, considerando as respostas dos entrevistados e as observações in loco. Destes, 15 
itens foram classificados como “não conforme” em todas as unidades, como o número de funcionários/leito e a localização e trajeto 
para áreas de assistência. 11 itens foram classificados como “conformidade parcial” em todas as unidades, a exemplo da existência 
e divulgação de procedimento operacional padrão atualizado para todos os processos do setor – todas as unidades possuíam tais 
documentos, porém desatualizados e com divulgação inadequada. Apenas dois itens foram considerados em “total conformidade” 
em todas as unidades: serviço de informação de medicamentos atuante e gestão de resíduos sólidos de saúde - realizada por uma 
empresa terceirizada. Conclusão: Os resultados obtidos demonstram que há necessidade de mudanças na organização dos setores 
que compõem o serviço de farmácia da instituição para que se possa ofertar um ambiente de trabalho qualificado para os funcionários 
e um serviço que promova maior segurança aos usuários.
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0163 Impacto Financeiro Por Substituição de Tramadol Por Nalbufina em um Hospital Universitário
Autores: Layse Fernanda Antonio de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 

Aline dos Santos Loução - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 
Helisângela Caetano de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 
Leticia Bordin Sega Nogueira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 
Andréia Cristina Conegero Sanches - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste / PR 
Ligiane de Lourdes Silva - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste / PR 

Palavras-chave: Custos diretos, tramadol, nalbufina
Introdução: É comum em hospitais e demais serviços de saúde enfrentar problemas relacionados com o desabastecimento 

de medicamentos, o que configura um problema de elevada dimensão aos gestores de farmácia devido ao impacto sobre o 
planejamento do seu serviço e, principalmente, na qualidade e segurança da assistência prestada ao paciente. O desabastecimento 
tende a aumentar os custos assistenciais, pois geralmente as alternativas terapêuticas são de custo mais elevado ou necessitam de 
um tempo maior para chegar ao efeito terapêutico desejado. Objetivo: Analisar a diferença de custos da substituição de tramadol 
por nalbufina na prescrição médica de 24 pacientes em um hospital universitário no mês de agosto de 2014. Metodologia: Foram 
analisadas as intervenções farmacêuticas do mês de agosto de 2014, na qual em 24 prescrições foram substituídos o medicamento 
tramadol por nalbufina, uma vez que o primeiro estava em falta no Hospital. Para o cálculo do custo das substituições realizadas 
foram considerados os valores pagos pelo hospital de acordo com o processo licitatório vigente durante o período das trocas. Como 
ambos medicamentos são administrados pela mesma via, somente foram considerados os custos diretos relacionados aos fármacos 
em questão. Resultados: de acordo com os resultados levantados nas intervenções farmacêuticas realizadas no mês de agosto de 
2014, foram encontradas 24 situações na qual, devido ao desabastecimento do hospital, foi necessário realizar a substituição do 
analgésico opióide tramadol por nalbufina, fármaco da mesma classe. De acordo com o ultimo processo licitatório o valor da unidade 
do tramadol é de R$ 0,76, já a unidade da nalbufina é R$ 12,78. O valor gasto com o tramadol relacionado às 24 prescrições médicas 
seria de R$ 54,70, no entanto, com a substituição o hospital desembolsou um montante de R$ 920,14 no total na troca pela nalbufina. 
Isso demonstra que além de não ser a estratégia terapêutica escolhida pelo prescritor para o paciente, a substituição de tramadol por 
nalbufina aumenta em aproximadamente 17 vezes o custo por paciente. Neste estudo observamos apenas o impacto nos custos dos 
medicamentos nas trocas realizadas. Se analisarmos os custos com os materiais para a saúde necessários para sua utilização, os custos 
poderiam ser ainda mais significativos. Conclusão: O desabastecimento de medicamentos compromete a segurança do processo 
assistencial, uma vez que os custos com assistência à saúde tendem a aumentar devido ao emprego de alternativas de preço mais 
elevado. Por outro lado, as trocas de medicamentos já prescritos aumentam a probabilidade de erros de medicação, principalmente 
porque implica em mudanças de prescrições geralmente realizadas verbalmente. O farmacêutico deve proporcionar ao paciente, o 
uso seguro e racional dos medicamentos, evitando-se que eventos adversos aconteçam.

0164 Pequenas Doses, Grandes Riscos: Intervenções do Farmacêutico Clínico No Serviço de Pediatria
Autores: Simony da Mota Soares - Hospital Universitário de Sergipe / SE 

Geovanna Cunha Cardoso - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Karine Lopes de Souza - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Lucimara Mariano de Andrade - Hospital Universitário de Sergipe / SE 
Fábio Jorge Ramalho de Amorim - Hospital Universitário de Sergipe / SE

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar, Atenção Farmacêutica, Pediatria
Introdução: a prestação dos cuidados farmacêuticos à pacientes pediátricos é um grande desafio, tanto pela escassez de 

estudos científicos voltados à utilização de medicamentos por essa população, quanto pela carência de apresentações farmacológicas 
para uso em pediatria, além da variação fisiológica relacionada aos estágios de crescimento nesta fase, que implica em uma 
abordagem terapêutica complexa. O farmacêutico tem a tarefa de prestar informações para cuidadores e equipe de saúde e intervir 
fundamentalmente nos aspectos relativos à farmacoterapia, a fim de promover o uso efetivo, seguro e mais conveniente de 
medicamentos para a criança. Objetivo: Avaliar as intervenções relacionadas à farmacoterapia realizadas por farmacêuticos clínicos, 
incluindo os residentes, no serviço de Pediatria em um hospital universitário. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, no 
qual foram avaliadas as intervenções do Serviço de Farmácia Clínica realizadas em 33 pacientes da Clínica Pediátrica no período 
de Fevereiro a Junho de 2015. As intervenções foram realizadas a partir do acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes, 
da avaliação diária das prescrições e das demandas originadas pela equipe de saúde e foram registradas em um banco de dados 
específico da instituição. Os dados foram analisados através do software Microsoft Excel 2010. Resultados: no período considerado, 
foram registradas 91 intervenções farmacêuticas que envolviam cerca de 72 fármacos. Quase metade destas estava relacionada 
a problemas no modo de administração de medicamentos (26,37%) e interações medicamentosas (20,88%). A maior parte das 
intervenções compreendia o provimento de informações (49,45%), sendo 32,97% aos profissionais de saúde e 16,48% aos pacientes/
cuidadores, destacando-se ainda a correção de inconsistências na prescrição (18,68%) e no preparo/administração pela enfermagem 
(16,48%). As intervenções destinaram-se sobretudo a médicos (46,15%), equipe de enfermagem (31,87%) e cuidadores (15,38%). 
Avaliou-se ainda a aceitabilidade das intervenções. Daquelas em que cabia este tipo de avaliação (n=49), 93,88% foram registradas 
como aceitas e estavam relacionadas principalmente à necessidade de correção de inconsistências na prescrição ou preparo/
administração dos medicamentos. Àquelas em que não se aplica (n=42), as quais corresponderam a 46,15% das intervenções, se 
referiam principalmente ao provimento de informações aos profissionais de saúde ou pacientes/cuidadores e a notificações de 
reações adversas no sistema de vigilância hospitalar. Conclusão: Grande número de intervenções farmacêuticas foram necessárias 
para a otimização da farmacoterapia dos pacientes pediátricos atendidos neste hospital universitário, havendo boa aceitabilidade pela 
equipe de saúde, pacientes e cuidadores. Os dados reforçam o papel educador do farmacêutico e sugerem que a efetiva participação 
desse profissional na equipe de cuidados em pediatria contribui para racionalização da farmacoterapia, com consequente impacto na 
redução de eventos adversos evitáveis, aumento da segurança e adesão ao tratamento.
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0165 Estudo da Utilização da Vancomicina em Pacientes Pediátricos.
Autores: Nara Nayde Valente da Rocha - Universidade de Fortaleza / CE 

Gislane Ferreira Parente - Universidade de Fortaleza / CE 
Larissa Moura Barbosa - Universidade de Fortaleza / CE 
Rachel Esteves M. Pereira - Farmacêutica, Fortaleza-CE, / CE 
Geysa Aguiar Romeu - Universidade de Fortaleza / CE 
Maria Zenaide M. Albuquerque - Hospital Infantil Albert Sabin (Hias) / CE 
Arlândia Cristina Lima Nobre de Morais - Universidade de Fortaleza / CE

Palavras-chave: Pediatria, Antimicrobianos, Uso da Vancomicina.
Introdução: Sabe-se que a grande maioria das drogas comercializadas não são direcionados para o uso em crianças, uma vez 

que esse grupo não participa dos ensaios clínicos por ser constituído de vulneráveis. 
as doenças infecciosas são motivo de grande parte das morbidades que estimulam as consultas médicas, principalmente 

na infância. Devido a esse fato, os antimicrobianos possuem uma classe de medicamentos com uma vasta utilização, ocupando o 
primeiro lugar das classes de medicamentos mais utilizados. A Vancomicina é um antibiótico, frequentemente direcionado para 
tratamento de infecções por microrganismos gram positivos.

Objetivo: O presente estudo teve como objetivo caracterizar a utilização de Vancomicina em pacientes pediátricos em um 
hospital referência no Estado do Ceará (CE). 

Métodos: Verificou-se a utilização de Vancomicina em pacientes cuja faixa etária compreendeu a primeira infância (0 a 2 
anos), em um Hospital Público referência em atendimento pediátrico, situado em Fortaleza (CE) que se encontravam internados no 
Bloco a (Neonatologia). Através de preenchimento de formulário próprio, foram analisadas variáveis: quanto ao paciente: perfil sócio 
demográfico; hipótese diagnóstica registrada (HD) e quanto à terapêutica. Os dados foram analisados através do programa Excell 
for Windows® 2007 e demonstrados como frequência relativa e porcentagem na forma de gráficos e tabelas, tendo sido atribuídos 
valores mínimos, máximos e média. 

Resultados: Foram captadas 396 prescrições que continham antimicrobianos. A indicação de Vancomicina foi de 11% (n=42). 
Foram então analisados os prontuários de 27 pacientes. A idade média foi de 98 dias de vida (1±720 dias). Do número total de 
pacientes, 20 (74%) correspondiam a neonatos e 7 (26%) eram lactentes. O uso de Vancomicina teve indicação terapêutica em toda a 
população de estudo, não sendo observado uso profilático. Em 26% (n=7) dos pacientes foi realizado ajuste de dose. A duração média 
do tratamento foi de 16,7 (9± 34 dias). A associação com um ou mais antimicrobianos foi de 81,5% (n=22). Os registros de reação 
adversa durante o uso de Vancomicina foram de 14,8% (n=4). 

Conclusão: as particularidades fisiológicas e farmacocinéticas da criança e a utilização da Vancomicina em âmbito hospitalar 
apontam para a necessidade de avaliação contínua de seus aspectos. O uso feito muitas vezes de modo inadequado deve ser 
combatido e estudos que geram informações relevantes para melhorar a qualidade e segurança deste antimicrobiano em pediatria 
devem ser estimulados.

0166 Implantação de Serviço Clínico Farmacêutico Fundamentado na Avaliação da Elaboração da Prescrição em Terapia 
Intensiva

Autores: Camile Moreira Mascarenhas - Instituto de Cardiologia Laranjeiras / RJ 
Sabrina Calil Elias - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Martha Palma Gheiler - Instituto Nacional de Cardiologia / RJ 
Cintia Rosa dos Reis Nogueira - Hospital Federal de Bonsucesso / RJ

Palavras-chave: Erros de Medicação, Segurança do Paciente, Serviço de Farmácia Clínica
Introdução: Pacientes em terapia intensiva estão extremamente sujeitos a eventos adversos devido à condição clínica crítica e 

à complexidade dos processos envolvidos. A Segurança do Paciente preconiza barreiras para redução do risco de dano desnecessário 
associado ao cuidado de saúde. O Farmacêutico Clínico pode atuar na equipe multiprofissional reduzindo erros de medicação e 
contribuindo para uma farmacoterapia racional, segura e eficiente. Objetivos: Propor e avaliar ferramenta para acompanhamento 
do paciente e rotina para o farmacêutico, como medidas de prevenção aos erros de prescrição detectados numa unidade intensiva 
adulto de um hospital especializado em cardiologia no Rio de Janeiro. Metodologia: O estudo, prospectivo quantitativo e descritivo, 
aprovado pela Comissão de Ética em Pesquisa da instituição e registrado na Plataforma Brasil sob o número 13064413.8.3001.5253, 
foi realizado no período de 20 de março a 06 de junho de 2014. O farmacêutico inserido na equipe multiprofissional participou de 
36 rounds do serviço. Durante todo o período, foi realizado o registro de erros de prescrição detectados pelo farmacêutico utilizando 
o Formulário de Notificação de Erro no Processo Medicamentoso (Nogueira, 2014), que permite classificar erros de medicação 
quanto ao profissional que detectou, ao tipo e à etapa na qual ocorreram. Foram realizadas intervenções na intenção de modificar 
a prescrição médica para evitar a ocorrência ou a continuidade do erro. Utilizou-se o teste qui-quadrado, valor de p<0,05, para 
significância estatística entre as frequências avaliadas. A sistematização da rotina ocorreu por meio da análise dos erros, e do processo 
de elaboração da prescrição; e compreendeu os períodos de elaboração da ferramenta “Formulário de Acompanhamento do Paciente 
Crítico”, de identificação dos pontos para prevenção de incidentes e de estabelecimento da rotina do farmacêutico. Resultados: Foram 
inseridas na rotina atividades descritas na literatura como: avaliação farmacêutica e seguimento do paciente, análise e comparação 
das prescrições e, além disso, a aplicação de um checklist adaptado da mnemônica FASTHUG (Vincent, 2005), eleitos como barreiras 
aos erros mais frequentes. Foram 45 erros de prescrição detectados pelo farmacêutico. No primeiro período, esse participou de 15 
rounds, detectou 4 erros de prescrição e preveniu 2. No segundo período, foram 7 erros em 9 rounds, sendo 2 prevenidos. No terceiro 
período, houve a participação em 12 rounds e detecção de 34 erros, dos quais 31 foram prevenidos. Nos primeiro, segundo e terceiro 
períodos, respectivamente, foram realizadas 4 intervenções, das quais 3 foram aceitas; 6 intervenções, das quais 3 foram aceitas 
e 33 intervenções das quais 28 foram aceitas. Segundo análise estatística houve um aumento significativo no terceiro período em 
comparação aos outros dois (p<0,001), resultado da implantação da rotina. Conclusão: O estudo promoveu medidas de prevenção 
aos erros de prescrição. A ferramenta e a rotina permitiram uma avaliação farmacêutica holística e funcionaram como barreiras à 
incidentes em pontos específicos do processo de elaboração da prescrição. O estudo corroborou que a presença do farmacêutico na 
terapia intensiva traz benefícios para os pacientes e auxílio à equipe. O maior êxito proveniente do trabalho foi a continuidade do 
serviço de farmácia clínica na unidade de forma consistente e a propagação do conhecimento adquirido para outros farmacêuticos.
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0168 Medicamentos Elegíveis para Formulação de Forma Farmacêutica Líquida Padrão em uma Farmácia Magistral 
Hospitalar

Autores: Gabriela Curbeti Becker - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Naiane Roveda Marsílio - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Márcio Vinícius Ayres - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Sílvia Helena Oliveira de Almeida - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Preparações farmacêuticas, serviço de farmácia hospitalar, assistência farmacêutica.
Introdução: a administração de medicamentos via sonda e com doses fracionadas é uma prática comum em âmbito 

hospitalar, principalmente na pediatria, constituindo-se uma alternativa para pacientes cuja situação clínica impede a utilização por 
via oral e que dependem de uma dose menor devido aos seus dados antropométricos. Quando essa alternativa é a de escolha, as 
formas farmacêuticas líquidas (FFL) são as mais recomendadas, entretanto, nem todos os medicamentos estão disponíveis nesta 
apresentação, acarretando o preparo de derivações de formas farmacêuticas sólidas. As derivações farmacêuticas (DF) visam atender 
às necessidades terapêuticas de cada paciente quando não está disponível uma especialidade farmacêutica no mercado na dose ou 
na forma farmacêutica compatível. A partir desta demanda da rotina hospitalar, observa-se a necessidade da padronização de FFL 
prescritas com maior frequência a fim de solucionar problemas na administração e do uso adequado de medicamentos. Objetivo: 
Verificar as prescrições com necessidades de DF e analisar a possibilidade de preparação de FFL padrões em uma farmácia magistral 
(FM) hospitalar. Métodos: Estudo transversal e retrospectivo, onde foi realizado um levantamento de todas as DF preparadas na FM 
de um hospital universitário no período de junho de 2014 a junho de 2015. Todos os fármacos prescritos foram listados e destes 
foram selecionados os cinco fármacos com maior freqüência. Os resultados foram armazenados em planilha do programa Excel e a 
análise foi descritiva através de freqüências absolutas. Para analisar a possibilidade de preparação de FFL padrões dos cinco fármacos 
mais prescritos, foi realizada a revisão da literatura sobre suas estabilidades. Resultados: ao total foram realizadas 4566 derivações 
farmacêuticas a partir de 53 fármacos diferentes e os mais prescritos foram: espirolactona (9,81%), lorazepam (9, 48%), clobazam 
(7,71%), baclofeno (7,25%) e metadona (7,16%). Conforme dados obtidos da literatura a espironolactona pode ser preparada como 
suspensão oral, a partir de comprimidos, em uma concentração de 1 MG/mL, em temperatura ambiente ou refrigerada e com 
estabilidade de 90 dias em frasco de vidro âmbar ou plástico. Já o lorazepam pode ser preparado como suspensão oral, a partir de 
comprimidos, em uma concentração de 0,2 MG/mL, em temperatura ambiente ou refrigerada e com estabilidade de 30 dias em 
frasco de vidro âmbar. O clobazam pode ser preparado como suspensão oral, a partir de comprimidos, em uma concentração de 1 
MG/mL, em temperatura refrigerada e com estabilidade de 7 dias em frasco de vidro âmbar. O baclofeno pode ser preparado como 
suspensão oral, a partir de comprimidos, em uma concentração de 5 MG/mL, em temperatura refrigerada e com estabilidade de 35 
dias em frasco de vidro âmbar ou plástico. e por fim, a metadona pode ser preparada como solução oral, a partir da matéria-prima, 
em uma concentração de 1 MG/mL, em temperatura refrigerada e com estabilidade de 30 dias em frasco de vidro âmbar. Conclusão: 
Verifica-se que é possível preparar FFL padrões dos fármacos mais prescritos que necessitam de modificação de forma farmacêutica. 
Nesse contexto, o papel do farmacêutico é essencial na identificação das demandas em relação à preparação dos medicamentos com 
intuito de melhorar a qualidade da assistência e promover a segurança do paciente.

0169 Atuação do Farmacêutico na Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Criança
Autores: Gabriela Curbeti Becker - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 

Jacqueline Kohut Martinbiancho - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS
Palavras-chave: Internato e Residência, Farmácia, Pediatria.

Introdução: a Residência Integrada Multiprofissional em Saúde (RIMS) tem como objetivo especializar profissionais para 
atenção integrada da saúde, valorizando a perspectiva biopsicossocial. A equipe da RIMS que atua na saúde da criança é composta 
por assistentes sociais, educadores físicos, enfermeiros, farmacêuticos, fisioterapeutas, nutricionistas e psicólogos, que trabalham 
em conjunto na busca pelo cuidado integral com atividades preventivas, paliativas e curativas de saúde. O farmacêutico exerce 
papel fundamental no cuidado ao paciente, fornecendo informações durante todo o processo de utilização de medicamentos, 
maximizando a terapia e minimizando os riscos de erros, eventos adversos e custos, contribuindo assim para a qualidade da 
assistência prestada. Objetivo: Descrever atuação do farmacêutico residente na RIMS em saúde da criança. Métodos: Estudo do 
tipo relato de experiência, sobre as atividades exercidas pelo farmacêutico residente no programa da RIMS com ênfase em saúde da 
criança nos anos de 2014 e 2015, em um hospital universitário. Resultados: na internação geral pediátrica, o farmacêutico residente 
realiza a conciliação medicamentosa e validação dos medicamentos trazidos do domicílio. Os pacientes atendidos são classificados de 
acordo com o escore de risco farmacêutico que visa selecionar os pacientes que apresentam maior risco de desenvolver problemas 
relacionados com medicamentos. Os pacientes que apresentam como resultado do escore um alto risco tornam-se prioridade 
no acompanhamento farmacoterapêutico. Além disso, o farmacêutico participa dos rounds das equipes de saúde, auxiliando nas 
informações relacionadas aos medicamentos. Outra atividade relacionada é a análise da prescrição médica, onde o farmacêutico 
avalia dose, via de administração, forma farmacêutica, alergias, duplicidades, tempo de uso, entre outros, e que a partir das não 
conformidades pode realizar a intervenção farmacêutica. A atuação do farmacêutico residente também ocorre na organização da alta 
hospitalar do paciente pediátrico, onde há a educação do familiar/cuidador em relação aos medicamentos que o paciente irá utilizar 
no domicílio. Também há a efetiva participação na elaboração do projeto terapêutico singular a partir da escolha de um paciente 
com vulnerabilidades biopsicossociais identificadas pela equipe, sendo que as intervenções implementadas são acompanhadas por 
tutores/preceptores de cada área profissional, para alcance dos objetivos propostos. Na Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica, 
o farmacêutico residente participa dos rounds das equipes de saúde, analisa a prescrição médica e realiza o acompanhamento 
farmacoterapêutico de todos os pacientes internados. O farmacêutico residente possui atividades nos ambulatórios de Pneumologia 
Infantil Especializado em Fibrose Cística e Infectologia Pediátrica, onde realiza a consulta farmacêutica individualmente com cada 
paciente e seu respectivo responsável e que tem por objetivo conhecer o paciente, além de avaliar a terapia utilizada, alergias, 
práticas de automedicação e dificuldades para a adesão ao tratamento, sendo possível utilizar estratégias para trabalhar os problemas 
identificados. Conclusão: Integrado à equipe, o farmacêutico contribui durante todo processo de cuidado do paciente pediátrico. 
Torna-se essencial a formação de profissionais capacitados para atuar juntamente a uma equipe multiprofissional que possa atender 
através das práticas de integralidade e interdisciplinaridade.
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0170 A Importância do Farmacêutico Dentro da Equipe Multiprofissional em Cuidados Paliativos em um Hospital Terciário
Autores: Marcos Aristoteles Borges - Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp / SP 

Thais Aparecida de Oliveira - Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp / SP 
Millena Figueroa Ritz - Faculdade de Medicina de Botucatu - Unesp / SP

Palavras-chave: Farmacêutico; Cuidado Paliativos; Câncer
Introdução: O farmacêutico é um profissional cujo dever é executar todas as atividades inerentes ao âmbito farmacêutico, de 

modo a contribuir para a proteção e promoção da saúde. Sua área de atuação é ampla e recentemente sua inserção dentro da equipe 
multiprofissional em cuidados paliativos tem sido observada. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, cuidados paliativos 
são abordagens que tem por objetivo melhorar a qualidade de vida dos pacientes e de seus familiares, auxiliando na prevenção e 
alivio do sofrimento, problemas psicossociais, espirituais e físicos. São destinados a qualquer paciente com doença crônica avançada, 
sendo mais comuns em casos de câncer, mas também são empregados em outras doenças.  Dentro da equipe de cuidados paliativos 
o farmacêutico pode desempenhar uma gama variada de funções, e ainda que sua presença neste time não seja frequente, sua 
contribuição é grande.

Objetivo: Descrever a importância do farmacêutico dentro da equipe multiprofissional em um ambulatório de cuidados 
paliativos de um hospital terciário.

Método: Avaliar qualitativamente o impacto da inserção dos residentes multiprofissionais de farmácia no ambulatório de cuidados 
paliativos de um hospital terciário através das vivências no ambulatório e da divisão de papéis resultante da participação desse profissional.

Resultados: a realização de pré e pós-consultas pelos residentes reduziu o tempo de consulta pelo médico assistente, pois 
diversas tarefas passaram a ser desempenhada pelos residentes. Os residentes realizavam a checagem dos medicamentos em 
uso através de entrevista direta com o doente e/ou seu cuidador (responsável pela administração do medicamento), investigaram 
problemas com a administração dos medicamentos (dificuldades para deglutir, obter o medicamento ou efeitos adversos) e se havia 
adequado alivio dos sintomas. As informações obtidas na pré-consulta eram discutidos com o médico assistente e após avaliava-se 
em conjunto as opções disponíveis e o planejamento de ações; finalmente o farmacêutico realizava a pós-consulta, com a liberação 
dos doentes e a entrega de uma tabela orienta a tomada dos medicamentos (Mapa Terapêutico). 

Discussão: a inserção do farmacêutico otimizou o tempo da consulta médica, possibilitando a ampliação do número de vagas 
no ambulatório. A identificação de problemas na adesão terapêutica facilitou à discussão de estratégias de promoção a adesão. 
Além disso, novos serviços puderam ser oferecidos, como orientar os doentes a melhor forma de adquirir os medicamentos e como 
administrar os medicamentos nos doentes em uso de sonda. Ainda, a presença do farmacêutico possibilitou ao médico rápido acesso 
a informações acerca da troca de via de administração e manipulação de fármacos. Discussões sobre farmacologia levaram a um ganho 
bilateral, onde tanto o médico quanto o farmacêutico observaram o sinergismo de suas ações. Informações sobre acondicionamento 
dos fármacos também foram uteis aos cuidadores e doentes, assim como a confecção do mapa terapêutico.

Conclusão: O farmacêutico demonstrou ser peça valiosa na equipe de cuidados paliativos, auxiliando na educação e orientação 
de doentes e cuidadores, otimizando o tempo de atendimento do médico e também trazendo conhecimentos relevantes em situações 
frequentes em cuidados paliativos.

0171 Projeto de Implantação de Avaliação Farmacêutica de Prescrições em um Hospital da Região Sul do Brasil
Autores: Daiane Bridi - Hospital Militar de Área de Porto Alegre / RS 

Macleine Frantz Machado - Hospital Militar de Área de Porto Alegre / RS
Palavras-chave: Farmácia Clínica, Avaliação Farmacêutica, Segurança

Introdução: a segurança do paciente no decorrer da internação hospitalar merece atenção crescente dos profissionais da saúde na 
busca por uma assistência que proporcione o máximo de qualidade com o mínimo de risco. A produção de cuidados de saúde nas instituições 
hospitalares é altamente complexa e, apesar dos elevados padrões de qualidades exigidos atualmente, eventos adversos ocorrem todos os dias.

Esse tema tem gerado debates de âmbito mundial, principalmente no que se refere à erros relacionados ao o uso inadequado 
de medicamentos. Estudos apontam que 5% dos pacientes admitidos em internações hospitalares são atingidos por este evento. 

A dispensação de medicamentos é o ato farmacêutico de prover um ou mais medicamentos a partir de uma prescrição. Durante 
este ato, o farmacêutico clínico deve avaliar a prescrição sob todos os aspectos relacionados aos medicamentos e à evolução do paciente.

Objetivo: O objetivo deste trabalho é implantar uma rotina de avaliação farmacêutica das prescrições no Centro de Terapia 
Intensiva de um hospital militar na região sul do Brasil.

Método: assim que houver a liberação da prescrição hospitalar, com base na evolução do paciente no dia anterior, o 
farmacêutico deve preencher uma ficha de avaliação farmacêutica, com os seguintes dados: nome do paciente, informações do 
paciente (peso, altura, idade, alergias, etilismo, tabagismo), diagnóstico e dados importantes relacionados à evolução.

Após o preenchimento dos dados na ficha, o farmacêutico deve iniciar a avaliação, observando os seguintes aspectos: 
- Posologia (horários adequados, ajuste de dose e dose máxima e mínima);
- Ajuste de dose para pacientes com insuficiência renal e hepática e para pacientes em hemodiálise;
- Incompatibilidades físico-químicas para medicamentos de mesma via e de vias diferentes; 
- Fatores diversos: Diluição, estabilidade; tempo de infusão, interações medicamentosas, substituição de medicamento não-

padronizado por medicamento padronizado, quando houver possibilidade e administração de medicamentos por sonda;
- Reação adversa a medicamento;
- Monitorar o efeito de anticoagulantes orais e demais anticoagulantes (heparina e enoxaparina) e observar o protocolo de 

tromboembolismo venoso;
- Observar o nível sérico de drogas (vancomicina, digoxina, fenitoína, ácido valpróico).
as notificações mencionadas acima e as interações medicamentosas graves devem ser descritas na ficha de avaliação do 

paciente e informadas imediatamente ao médico prescritor. Todas as observações devem ser anotadas na ficha de avaliação, inclusive 
a maneira que o profissional foi informado, incluindo a conduta farmacêutica após o contato.

Conclusões: a avaliação farmacêutica, uma das principais atividades da farmácia clínica, é essencial para contribuir com o uso racional 
dos medicamentos, melhorando consideravelmente a segurança do paciente, durante período de internação. Espera-se que o presente estudo 
contribua para a discussão e implantação de rotinas sistemáticas de avaliação farmacêutica da prescrição médica, e que essas avaliações 
sejam visíveis aos demais profissionais, contribuindo para o compartilhamento de informações em benefício do paciente. Além disso, os 
dados que serão apresentados poderão mostrar a importância dessa ação como relevantes indicadores para a gestão do serviço.



77

0172 Medicamentos Off-Label, Não Licenciados e Aprovados em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica – Estudo 
Piloto

Autores: Gabriela Curbeti Becker - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Monique Maia Ternes - Universidade Federal do Rio Grande do Sul / RS 
Denise Bueno - Universidade Federal do Rio Grande do Sul / RS

Palavras-chave: Utilização de medicamentos, pediatria, terapia intensiva.
Introdução: a prescrição de medicamentos em pediatria segue os mesmos critérios da adotada para adultos e existem poucas 

evidências para garantir os riscos e benefícios da farmacoterapia a essa população. A escassez de ensaios clínicos em crianças deve-se 
à dificuldade de pesquisa na população pediátrica, cujas barreiras têm sido fundamentalmente de cunho ético e metodológico. Na 
prática clínica, as crianças são freqüentemente submetidas à terapia com medicamentos, configurando-se assim o uso off-label e/
ou não licenciado de medicamentos. Objetivo: Analisar o perfil de utilização de medicamentos off-label, não licenciados e aprovados 
de pacientes da Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) de um hospital universitário de Porto Alegre. Métodos: Estudo 
transversal, através da análise do prontuário eletrônico e da prescrição médica do segundo dia de internação de 30 pacientes de 
0-18 anos internados na UTIP de um hospital universitário do sul do Brasil nos meses de fevereiro a maio de 2015. Foram excluídos 
do estudo os medicamentos de uso tópico, soluções para reposição volêmica e eletrolítica, nutrição parenteral, transfusões de 
hemoderivados e oxigênio. Os medicamentos prescritos foram classificados quanto ao seu uso em crianças como aprovados, off-
label e não licenciados. Para avaliação da utilização dos medicamentos aprovados, off-label ou não aprovados em crianças foram 
consultadas, prioritariamente, informações contidas no Bulário Eletrônico da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e caso 
não fossem encontradas informações sobre o medicamento nesta fonte, foram consultadas informações da FDA (Food and Drug 
Administration) ou da fonte terciária DRUG-DEX System – Micromedex®. Os resultados foram armazenados em planilha do programa 
Excel e a análise foi descritiva através de freqüências absolutas. O presente trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da instituição onde foi realizado. Resultados: Os pacientes eram predominantemente do gênero masculino, sendo a faixa etária de 
lactentes a mais prevalente. Afecções do sistema respiratório foram as principais causas de internação dos pacientes na UTIP. Foram 
analisados 413 itens de prescrição, com uma média de 13,8 medicamentos prescritos por paciente. Observou-se que 35,8% dos 
medicamentos foram prescritos de forma off-label e não licenciada concomitantemente, 33,0% off-label, 26,4% aprovados e 4,8% 
não licenciados; 100% dos pacientes receberam pelo menos uma prescrição de medicamento off-label e não licenciado. De acordo 
com as razões para classificação de uso off-label, a mais freqüente foi a dose (31,8%), seguida da idade (30,0%) e da via (24,0%), 
41 medicamentos foram classificados como off-label por mais de uma razão, sendo a associação entre dose e frequência a mais 
prevalente (3,9%) – as demais associações somaram 10,3% juntas. Conclusão: Os resultados confirmam a alta prevalência dos usos 
off-label e não licenciado de medicamentos em UTIP, revelando a necessidade de que mais estudos sejam realizados com o objetivo 
de estabelecer tratamentos seguros e eficazes para esta população pediátrica, assim como de desenvolver formulações adequadas 
para a administração dos medicamentos neste público.

0174 Análise da Adesão Medicamentosa em Pacientes Atendidos em um Hospital Federal do Rio de Janeiro
Autores: Aline Manso de Oliveira - Universidade Federal Fluminense / RJ 

Tatiane Pinto Inocencio da Silva - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Mariana Teixeira Barroso - Universidade Federal Fluminense / RJ

Palavras-chave: HIV; Adesão à Medicação; Antirretrovirais.
Introdução: a AIDS é uma doença infecciosa causada pelo HIV, que causa imunossupressão. A terapia antirretroviral (TARV) é 

composta de pelo menos três medicamentos durante todo o tratamento e, com isso, obtém-se uma significativa melhora na qualidade 
de vida e na condição física e emocional dos pacientes. O acesso gratuito aos medicamentos não garante a efetividade do tratamento, 
que depende do uso adequado dos antirretrovirais. A adesão à TARV é de grande relevância, visto que como consequência à baixa 
adesão, tem-se não apenas diminuição da eficácia do tratamento e piora clínica do paciente, mas também a disseminação de cepas 
resistentes, reduzindo as opções terapêuticas futuras. As causas da não adesão são multifatoriais e perpassam questões como 
complexidade do tratamento, reações adversas, dificuldade de compreensão da importância do tratamento, demora na visualização 
de melhora clínica, problemas socioeconômicos e demográficos e aqueles relativos à oferta de serviço. A baixa adesão à TARV pode 
acarretar em maior ocorrência de doenças oportunistas, progressão mais rápida da doença, aumento da frequência às consultas 
médicas e admissões hospitalares, conclusões erradas sobre a eficácia do tratamento, aumento dos gastos em saúde, mutagenicidade 
viral e desenvolvimento de cepas multirresistentes, diminuição dos níveis de linfócitos T CD4+ e aumento da carga viral plasmática. 
Objetivo: Analisar a adesão à terapia antirretroviral de pacientes com HIV/AIDS atendidos na Farmácia Ambulatorial de um Hospital 
Federal do Rio de Janeiro. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter descritivo prospectivo transversal, com coleta de dados 
realizada entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, em que foram entrevistados 113 pacientes que retiram os medicamentos 
antirretrovirais na farmácia ambulatorial de um hospital federal do Rio de Janeiro. As entrevistas só tiveram início após a aprovação 
do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, que se deu através do parecer número 873.468 de 13 de novembro de 2014. A mensuração 
da adesão à TARV se deu através do relato dos pacientes sobre o uso dos medicamentos por meio do questionário SMAQ. Os dados 
obtidos foram distribuídos em tabelas no programa Microsoft Office Excel® 2010, onde foram calculadas as frequências absolutas e 
relativas, bem como desenvolvidos os gráficos. Resultados: do total de pacientes entrevistados, 73% foram considerados aderentes à 
TARV, que pode estar relacionado ao autorrelato dos pacientes superestimar a adesão, uma vez que dificilmente o paciente assume 
para o profissional de saúde que não está tomando os medicamentos, conforme orientação, por medo de represália. Além disso, 
deve-se levar em conta o viés de recordação, visto que foram perguntadas aos pacientes quantas doses estes haviam perdido nos 
últimos três meses. Isso pode ter sido responsável pelo maior número de aderentes, já que muitos pacientes afirmaram não ter 
perdido nenhuma dose, ou no máximo duas doses, que não pode ser caracterizada como não adesão. Conclusão: a metodologia 
adotada permitiu observar um alto grau de adesão à TARV. É muito importante a identificação dos pacientes com problemas de 
adesão e risco de abandono do tratamento, bem como a implementação de intervenções que sejam específicas para os pacientes 
atendidos, objetivando delimitar os facilitadores e os fatores que dificultam a adesão à terapia medicamentosa.
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0175 Avaliação de Potenciais Interações Medicamentosas em Pacientes Atendidos em Setor de Cuidados Continuados 
Integrados
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Palavras-chave: Interações de Medicamentos. Prescrições de Medicamentos. Assistência a Saúde.
O Uso Racional de Medicamentos é uma prática indispensável para garantir qualidade, segurança e eficácia à farmacoterapia 

do paciente. Para que ocorra o Uso Racional de Medicamentos devemos nos atentar às diversas condições clínicas do paciente, uma 
delas são as potenciais interações medicamentosas. Interação medicamentosa é um evento clínico onde os efeitos de um fármaco são 
significativamente alterados pela presença de outra substância seja ela: fármaco, fitoterápico, bebida, alimento ou qualquer outro agente 
químico presente no ambiente. O estudo teve como objetivo identificar e avaliar as potenciais interações medicamentosas no setor de 
Cuidados Continuados Integrados (CCI). O delineamento do estudo foi descritivo transversal, no qual foram analisadas as prescrições 
referentes ao quinto dia de internação dos pacientes atendidos pelo setor de CCI, internados entre o período de 28 de outubro de 2013 
e 28 de outubro de 2014. As informações foram coletadas e analisadas em formulário específico criado no software Excel® 14.0 (Office 
2010). Para avaliação das interações medicamentosas foi utilizada a base de dados MICROMEDEX® Healthcare Series, que classifica 
as interações como: contraindicada, grave, moderada, leve e interações com alimentos. A pesquisa foi submetida à análise do Comitê 
de Ética em Pesquisa e obteve parecer favorável (1.083.880). No total 94 prescrições foram analisadas, destas 53,19% eram pacientes 
pertencentes ao sexo masculino e 46,80% ao sexo feminino, com a média da idade de 51,03 anos. Foram encontradas 233 interações, 
dentre elas 4 foram classificadas como contraindicadas, 68 graves, 93 moderadas, 13 leves e 55 interações com alimentos. Duas interações 
aumentavam o risco para desenvolvimento de miopatia e rabdomiólise, essas ocorreram entre sinvastatina e os fármacos cetoconazol e 
claritromicina, onde ambos os fármacos, através de um mecanismo de inibição enzimática via CYP3A4, aumentavam as concentrações 
séricas de sinvastatina. A interação entre amiodarona e fluconazol pode elevar os níveis de amiodarona, devido à inibição enzimática 
via CYP3A4 mediada pelo fluconazol, caracterizando riscos de cardiotoxicidade, arritmias e parada cardíaca. Também foi encontrado o 
risco de desenvolver lesões gástricas através do uso concomitante de KCl e hioscina. A identificação e o monitoramento de interações 
medicamentosas, com relevância clínica, permitem ao profissional farmacêutico contribuir para uma farmacoterapia de maior segurança 
e eficácia. Portanto, o farmacêutico deve identificar situações de risco, propondo juntamente com a equipe de saúde, manejo terapêutico 
adequado a cada situação, a fim de reduzir danos e complicações causadas pelo uso simultâneo de diferentes medicamentos, e assim, 
também auxiliar na redução de custos para o hospital e/ou Sistema Único de Saúde.

0176 Avaliação de Interações Medicamentosas em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital Terciário de 
Fortaleza - Ceará
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Palavras-chave: terapia intensiva, interações medicamentosas, farmacoterapia
Introdução: uma interação medicamentosa ocorre quando os efeitos e/ou a toxicidade de um fármaco são alterados pela 

presença de outro. Embora seus resultados possam ser tanto positivos (aumento da eficácia) como negativos (diminuição da eficácia, 
toxicidade ou idiossincrasia), elas são geralmente imprevistas e indesejáveis na farmacoterapia. O risco de sua ocorrência e a gravidade 
dependem de alguns fatores; entre os quais, o número de medicamentos prescritos, duração do tratamento, idade do paciente e 
estados patológicos.

Objetivo: Avaliar a existência de interações medicamentosas potenciais teóricas em prescrições feitas na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um hospital terciário da rede púbica de Fortaleza , quantificá-las e classificá-las quanto ao seu grau de severidade, 
traçando com isso um perfil das prescrições deste setor.

Metodologia: Estudo quantitativo, descritivo, desenvolvido na UTI do referido hospital. A UTI conta com 38 leitos e as 
prescrições foram analisadas por um período de 15 dias. As interações do tipo fármaco-fármaco foram detectadas por meio de três 
bases de dados: Drugs.com, Micromedex e MedScape. Deve-se destacar que, apenas bases de dados on-line foram usadas e não se 
consultou nenhuma publicação impressa ou base de dados complementares.

Resultados: Foram analisadas 38 prescrições por um período de 15 dias totalizando 570 prescrições. Destas, 90 % (n = 513) 
apresentaram pelo menos seis interações medicamentosas potenciais. Observou-se um total de 1455 interações, destas, 32,98% 
foram classificadas como maiores, 58,76 % como moderadas e apenas 8,24 % como menores, ou seja, sem relevância clínica. A 
média de idade foi de 56,1 e a mediana de 57 anos, o número de medicamentos prescritos variou de 5 a 12, sendo uma média de 
9,73. As principais interações classificadas como graves foram: Clorpromazina com Metoclopramida, que potencializam os efeitos 
extrapiramidais, Amicacina com Polimixina que pode resultar em insuficiência renal aguda. As classificadas como moderadas 
foram principalmente com fármacos indutores e inibidores enzimáticos e fármacos que potencializam a sedação. Levando-se em 
consideração que os pacientes em UTI freqüentemente tem idade avançada e alterações fisiológicas, somando-se condições clínicas 
desfavoráveis ao metabolismo dos fármacos como choque, insuficiência renal e hepatopatias, pode-se supor que a relevância das 
interações potenciais mesmo pouco significantes tenha importância na prevenção de eventos adversos indesejáveis.

Conclusões: Os pacientes em UTI tem alta prevalência de interações medicamentosas potenciais. O número de fármacos/dia 
é fator de risco independente para aumento desta .Felizmente, a maior parte das IMP não é contraindicação ao uso do fármaco no 
sentido de substituição ou suspensão do uso, mas a elevada freqüência de interações com valor clínico significativo deve ser sempre 
reconhecida e seus efeitos monitorados. Recomenda-se que seja dada maior relevância ao tema e que sistemas de apoio neste 
sentido devam ser habituais no exercício da terapêutica farmacológica, visando a prevenção de iatrogenias.
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Palavras-chave: Tromboembolia Venosa; Serviço de Farmácia Clínica; Atenção Farmacêutica.
Introdução: Eventos tromboembólicos causam grande preocupação em decorrência das altas taxas de morbidade, mortalidade 

e da possibilidade de apresentação clínica com sintomas escassos e, muitas vezes, inespecíficos. A prevenção é a maneira mais eficaz 
de lidar com esse tipo de evento, que, uma vez estabelecido, pode levar rapidamente à morte. A prevenção do tromboembolismo 
venoso (TEV) é uma das principais estratégias para melhorar a segurança do paciente internado. Objetivo: Analisar as intervenções 
farmacêuticas realizadas quanto ao risco dos pacientes para TEV, verificando a aplicabilidade do protocolo de tromboembolismo venoso 
institucional através do acompanhamento farmacoterapêutico realizado pelo serviço de farmácia clínica de um hospital particular de 
Fortaleza, Ceará. Metodologia: Foi realizado, em um hospital particular de Fortaleza, um estudo descritivo e retrospectivo de base 
documental através do levantamento de informações do banco de dados de pacientes avaliados no protocolo de TEV no período de 
janeiro a dezembro do ano 2014. A partir de dados coletados pelos farmacêuticos clínicos através de formulários específicos, foram 
analisados os riscos de TEV para o paciente internado na instituição, tipo de terapia medicamentosa ou mecânica utilizada, tratamento 
prescrito ou casos de contra-indicação, caso existisse. A análise estatística foi descritiva com cálculo das médias. Resultados: Durante 
o ano de 2014, observou-se que, do total de pacientes analisados, a porcentagem desses com profilaxia para tromboembolismo 
venoso variou de 60,57% a 81,58%. Já o total de pacientes sem profilaxia, durante o referido ano, variou no percentual de 3,23% 
a 9,40%, visto que existiu uma quantidade significativa de pacientes onde havia contra indicação e outro quantitativo de pacientes 
de alta antes da análise das prescrições médicas. Quanto às intervenções farmacêuticas realizadas, observou-se a não prescrição 
de medicamentos profiláticos em 277 pacientes durante o ano de 2014. Após as intervenções farmacêuticas realizadas, obteve-se 
87,72% do total de pacientes com prescrição de medicamentos profiláticos. Conclusões: Portanto, buscamos mostrar a importância 
do serviço de farmácia clínica junto ao cumprimento dos protocolos institucionais visando à segurança do paciente no uso correto dos 
medicamentos quanto à prevenção de TEV.

0178 Avaliação da Oferta de Serviço e do Conhecimento sobre a Doença em Pacientes com HIV/Aids
Autores: Aline Manso de Oliveira - Universidade Federal Fluminense / RJ 
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Mariana Teixeira Barroso - Universidade Federal Fluminense / RJ

Palavras-chave: HIV; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Qualidade da assistência à Saúde.
Introdução: a adesão à terapia antirretroviral (TARV) é de grande relevância, visto que como consequência à baixa adesão, tem-

se a diminuição da eficácia do tratamento e piora clínica do paciente, além da disseminação de cepas resistentes, reduzindo as opções 
terapêuticas futuras. A qualidade do atendimento prestado aos pacientes e aos seus familiares, com uma linguagem apropriada, 
passível de entendimento, atendimento acolhedor, maior tempo demandado para a consulta são alguns exemplos importantes para o 
seguimento da terapia, bem como de melhoria dos níveis de adesão. Os farmacêuticos possuem responsabilidade e oportunidade de 
encorajar os pacientes a aderirem à TARV, através do provimento de informações adequadas sobre os antirretrovirais (ARV) prescritos 
e os benefícios que o tratamento proposto pode promover na vida de cada um. O fato de não compreender de forma satisfatória a 
importância do uso dos medicamentos pode levar a pessoa a não aderir ao tratamento, por não saber como usá-lo corretamente. 
Objetivo: Avaliar a oferta de serviço e o grau de conhecimento a respeito da doença e do tratamento realizado pelos pacientes com 
HIV/AIDS atendidos em um Hospital Federal do Rio de Janeiro. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter descritivo prospectivo 
transversal, com coleta de dados realizada entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, em que foram entrevistados 113 pacientes. As 
entrevistas só tiveram início após a aprovação do projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, que se deu através do parecer número 873.468 
de 13 de novembro de 2014. Os dados foram coletados através da aplicação de um roteiro de entrevistas contendo seis perguntas 
relacionadas à oferta de serviço (acessibilidade aos medicamentos e à farmácia, intervalo de tempo entre as consultas médicas e 
grau de satisfação com informações fornecidas pelos farmacêuticos) e ao nível de conhecimento dos pacientes em relação à doença 
e ao tratamento realizado (significado de carga viral e linfócitos T CD4+ e importância do uso dos ARV). Como o que uma pessoa 
considera necessário para definir um serviço como satisfatório pode diferir dos critérios adotados por outra pessoa, as perguntas 
foram formuladas de modo a permitir respostas dicotômicas (sim e não). Para cada uma destas situações, foram estabelecidos os 
parâmetros a serem considerados para o sim e o não. Os dados obtidos foram distribuídos em tabelas no programa Microsoft Office 
Excel® 2010, onde foram calculadas as frequências e desenvolvidos os gráficos. Resultados: do total de pacientes entrevistados, 
97% consideraram que a disponibilidade de medicamentos é satisfatória e que a farmácia é de fácil acesso, 95% analisaram como 
satisfatório o intervalo entre as consultas médicas e todos os pacientes julgaram serem satisfatórias as informações dadas pelos 
farmacêuticos. Observou-se ainda que 58% dos pacientes desconheciam o significado de carga viral e de linfócito T CD4+, porém, 71% 
sabiam da importância dos ARV para o tratamento da doença. Conclusão: Muitos relatos abordaram o fato dos medicamentos serem 
importantes para o sucesso do tratamento, bem como a questão de terem que tomá-los para continuarem a viver, sendo os ARV 
considerados os grandes mediadores de vida. Outro fato a destacar é que a totalidade dos pacientes considerou que as informações 
oferecidas pelos farmacêuticos eram suficientes, o que mostra a importância do apoio dos profissionais envolvidos.
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Palavras-chave: Palavras-chave: HIV; Síndrome da Imunodeficiência Adquirida; Pacientes
Introdução: a AIDS é uma doença infecciosa causada pelo HIV,que afeta o funcionamento do sistema imune, impedindo-o de 

proteger o organismo contra agentes infecciosos e células cancerígenas. Em 2013, a taxa de incidência nacional de AIDS em homens foi de 
26,9/100.000 habitantes e de 14,1 em mulheres, com uma razão de sexos de 1,8 casos em homens para cada caso em mulheres. Desde 
o início da epidemia, a razão de sexos vem variando gradualmente ao longo dos anos. Em 2008, por exemplo, foi de 1,5 e desde então 
tem apresentado aumento. Até junho de 2014, no Brasil, foram notificados 757.042 casos de AIDS, dos quais 491.747 (65%) são do sexo 
masculino e 265.251 (35%) do sexo feminino. Desse total, 54,4% se encontra na Região Sudeste. A terapia antirretroviral (TARV) é composta 
de pelo menos três medicamentos durante todo o tratamento e, com isso, obtém-se uma significativa melhora na qualidade de vida e na 
condição física e emocional dos pacientes. Objetivo: Determinar o perfil dos pacientes com HIV/AIDS atendidos na Farmácia Ambulatorial 
de um Hospital Federal do Rio de Janeiro. Metodologia: Trata-se de um estudo de caráter descritivo prospectivo transversal, com coleta 
de dados realizada entre novembro de 2014 e janeiro de 2015, em que foram entrevistados 113 pacientes que retiram os medicamentos 
antirretrovirais na farmácia ambulatorial de um hospital federal do Rio de Janeiro. As entrevistas só tiveram início após a aprovação do 
projeto no Comitê de Ética e Pesquisa, que se deu através do parecer número 873.468 de 13 de novembro de 2014. A determinação do perfil 
dos pacientes se deu através da aplicação de um roteiro de entrevistas contendo 12 perguntas direcionadoras, compostas por perguntas 
de caráter socioeconômico e demográfico (gênero, idade, escolaridade, raça, situação conjugal, renda familiar, com quem reside, ocupação 
atual, número de medicamentos antirretrovirais, uso de álcool, uso de tabaco e uso de drogas ilícitas). Os dados obtidos foram distribuídos 
em tabelas no programa Microsoft Office Excel® 2010, onde foram calculadas as frequências absolutas e relativas, bem como desenvolvidos 
os gráficos. Resultados: do total de pacientes entrevistados, 51% eram do sexo masculino, 45% da raça parda, 43% tinham 50 anos ou mais, 
43% tinham até o ensino fundamental, 44% eram casados ou estavam em uma união estável. A maioria (62%) tinha renda familiar de até 
dois salários mínimos, residia com a família (74%), encontrava-se empregado ou aposentado (59%), fazia uso de três a quatro medicamentos 
antirretrovirais (83%). Mais da metade não fazia uso de álcool (58%), tabaco (81%) ou drogas ilícitas (94%). Conclusão: a amostra do estudo 
apresentou características socioeconômicas e demográficas compatíveis com as tendências epidemiológicas nacionais. No entanto, as 
principais limitações do estudo referem-se ao número limitado de pacientes e ao fato de apenas uma unidade de saúde ter sido observada.

0181 Residência Multiprofissional e a Inserção da assistência Farmacêutica em um Ambulatório Interdisciplinar de 
Diabetes Gestacional.
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Palavras-chave: Diabetes Gestacional, Farmacêutico, Educação em Saúde.
Introdução: O Diabetes Gestacional (DG) é definido como o aumento de intolerância aos carboidratos, sendo diagnosticado 

pela primeira vez durante a gestação. Sua prevalência no Brasil é de aproximadamente 7,6% em mulheres com mais de 20 anos, tendo 
como principais complicações a macrossomia, que pode causar aumento na indicação de partos cesáreos, hipoglicemia neonatal, 
policitemia, aumento do risco de malformações congênitas, polidrâmnio e ruptura precoce de bolsa levando ao parto prematuro. 
A equipe multiprofissional exerce um papel primordial e de grande impacto no controle e desfecho do DG durante o pré-natal. e a 
performance multidisciplinar do farmacêutico, atualmente estimulada pelos Programas de Residência Multiprofissional, instituídos 
pela lei N 11.129 visa à reorientação da formação profissional para o SUS e propõem um contínuo diálogo com as outras profissões 
e o papel do farmacêutico nesta conjuntura da segurança do paciente e a integralidade do cuidado à saúde mostra se essencial para 
a garantia do sucesso do tratamento do paciente. Objetivos: Elencar as atividades realizadas, no âmbito da assistência farmacêutica, 
pelos residentes multiprofissionais farmacêuticos, numa perspectiva interdisciplinar para a atenção integral à saúde das gestantes 
atendidas em um ambulatório de referência para o pré-natal de alto risco para o DG. Metodologia:Trata-se de um relato descritivo 
exploratório das atribuições que os farmacêuticos residentes desempenham no ambulatório de referência para o DG de uma 
maternidade escola. Estas atividades foram observadas in locu pelo preceptor de campo e extraídas do roteiro de atividades deste 
rodízio, contidos no projeto pedagógico do curso. Resultados: a equipe multiprofissional de saúde deste ambulatório é composta 
por médico obstetra, médico endocrinologista, assistente social, psicóloga, enfermeira, técnico de enfermagem, nutricionista e 
o farmacêutico. Os atendimentos são individuais, em conjunto com vários profissionais e ou de forma sequenciada, buscando a 
resolutividade das demandas que são detectadas pelos profissionais para estas pacientes. e o farmacêutico, enquanto membro dessa 
equipe contribui com orientações sobre os medicamentos utilizados, a obtenção, modo de preparo, administração e a conservação, 
no intuito de aumentar a adesão ao tratamento, e consequentemente à eficácia terapêutica e qualidade de vida do paciente. e do 
ponto de vista das atividades interdisciplinares temos na verificação da glicemia capilar de jejum e pós-café, tensão arterial, peso, 
orientações e participação nas discussões que são geradas na roda de conversa interprofissional com as gestantes sobre o DG e suas 
implicações para o binômio mãe-feto. Através destas rodas de conversa é possível esclarecer as possíveis dúvidas que surgem ao 
longo da atividade, aumentando a resolução de problemas que são identificados. Problemas estes que vão desde a falta de insumos 
para o controle da DG, e a não adesão ao tratamento até a falta de informação sobre o uso racional e seguro de medicamentos, 
como administração correta da insulina, horários, vias e a importância do controle glicêmico para o binômio. Conclusão: a atuação do 
farmacêutico em uma equipe interdisciplinar ao promover o uso seguro e racional de medicamentos traz informações consistentes 
que possibilitam subsidiar condutas, melhora a comunicação entre os membros da equipe, podendo estabelecer protocolos conjuntos 
elevando a qualidade da assistência prestada.
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Palavras-chave: Erros de Medicação, Prescrição de Medicamentos, Eritropoietina
Introdução: a eritropoietina atua como fator hormonal de estimulação mitótica e de diferenciação, aumentando a formação de 

eritrócitos maduros a partir das células progenitoras eritróides. A Eritropoietina Recombinante Humana (EPO-rHU) é utilizada no tratamento 
adjuvante de algumas anemias, como as provocadas pela insuficiência renal crônica, anemia de pacientes com AIDS em regime terapêutico 
de zidovudina e em pacientes oncológicos em tratamento quimioterápico. Porém, sua administração deve ser cautelosa, pois apresenta como 
reações adversas à ocorrência de convulsões, de eventos trombóticos e o aumento da pressão arterial, a qual deve ser monitorada durante 
o tratamento. São padronizadas no hospital do estudo três apresentações de EPO-rHU (4.000UI, 10.000UI e 40.000UI) e este medicamento 
apresenta um custo de aproximadamente R$ 6.246,20 mensais para o hospital. Objetivo: Descrever o perfil de prescrição e de dispensação 
de Eritropoietina Recombinante Humana em um hospital geral do Rio de Janeiro. Metodologia: Foi realizado um estudo retrospectivo de 
delineamento transversal, onde foram coletadas e analisadas todas as prescrições do mês de setembro de 2014. Ao final, identificou-se que 
13 pacientes faziam uso do medicamento e foi encontrado um total de 116 prescrições com EPO-rHU prescritas nas dosagens de 4.000, 
10.000 ou 20.000 UI. O modelo de distribuição de medicamentos no hospital em questão é por dose individualizada, sendo o medicamento 
a ser administrado em um dia dispensado no dia anterior. Em cada prescrição foi possível analisar a posologia do medicamento e através 
da triagem farmacêutica se identificou quando esse foi liberado. Pelo sistema e-SUS hospitalar verificou-se a quantidade e dosagem do 
medicamento dispensado. Resultados: Verificou-se que 61% do total das prescrições eram de EPO-rHU 4.000 UI, 32% de 10.000 UI e 7% de 
20.000 UI. Quanto à posologia, 38% das prescrições indicavam utilizar o medicamento duas vezes por semana, 31% uma vez por semana, 23% 
três vezes por semana, 19% quatro vezes por semana e 4% não especificou a posologia. Nas prescrições onde a posologia não é especificada 
a liberação do medicamento e suas administrações ficaram prejudicadas. A maioria das dispensações realizadas pela farmácia estava correta 
(76%) e 20% estavam incorretas, isto é, o medicamento foi dispensado pela farmácia no dia errado. Além disso, em 4% das prescrições não 
foi possível determinar, visto que as prescrições não especificavam o dia a ser administrado o medicamento. Relacionando a dispensação 
com o sistema e-SUS hospitalar, 57% dessas não constavam no sistema, 33% constavam e estavam de acordo com a dispensação, 5% não 
estava de acordo com o que foi liberado e 5% constavam no sistema, mas não estava prescrito para o paciente. Conclusão: Conclui-se que 
em virtude da importância desse medicamento na terapêutica dos pacientes e seu custo para o hospital, é de grande relevância que haja 
a correta dispensação do medicamento, atentando-se para a posologia prescrita e para que sempre seja efetuado o registro do consumo 
do medicamento no sistema para possibilitar o rastreamento quando necessário. Pode-se sugerir com esse trabalho que haja um maior 
controle da dispensação de EPO-rHU, através de treinamento dos farmacêuticos e técnicos de farmácia, bem como elaborando planilhas de 
controle de liberação.

0183 Identificação dos Erros de Prescrição de Quimioterapia Deum Hospital do Rio de Janeiro
Autores: Tatiane Pinto Inocencio da Silva - Universidade Federal Fluminense / RJ 
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Palavras-chave: Erros de Medicação, Quimioterapia, Prescrição de Medicamentos.
Introdução: a detecção dos erros de prescrição é de extrema relevância para prevenir futuros erros, bem como estabelecer 

medidas corretivas, especialmente em antineoplásicos, pois em virtude de sua estreita margem terapêutica as não conformidades 
da prescrição podem gerar consequências catastróficas. O conteúdo mínimo de uma prescrição de quimioterapia deve conter os 
dados completos do paciente, inclusive peso, altura e superfície corporal, nome do protocolo de quimioterapia utilizado, número 
do ciclo, Denominação Comum Brasileira (DCB) do medicamento, dose, data e horário de administração do medicamento e via de 
administração. A ausência de uma prescrição padronizada permite que parte desses dados não sejam preenchidos, o que prejudica 
a manipulação e consequentemente a administração do medicamento quimioterápico. Objetivo: Identificar e quantificar os erros 
encontrados nas prescrições de quimioterapia de um hospital geral do Rio de Janeiro e elaborar um formulário de prescrição 
padronizado. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, transversal, retrospectivo, em que foram avaliadas 381 prescrições 
referentes ao mês de outubro de 2014 provenientes do setor de oncologia de um hospital geral do Rio de Janeiro. As variáveis 
analisadas foram: tipo de prescrição (manuscrita ou informatizada); presença ou ausência de: data, identificação do paciente (nome, 
prontuário, idade, sexo), dados antropométricos (peso, altura e superfície corporal), protocolo de quimioterapia utilizado, via de 
administração dos medicamentos, assinatura e carimbo do médico prescritor; nome do medicamento prescrito (comercial, genérico, 
abreviatura). Foi utilizado o programa Microsoft Excel® 2007 para a análise estatística e confecção dos gráficos e tabelas. Resultados: 
das 381 prescrições analisadas, encontrou-se um total de 32 medicamentos antineoplásicos, prevalecendo o 5-Fluorouracila. Dessas 
prescrições 70% eram manuscritas, 72% apresentavam data da prescrição, 99% possuíam nome do paciente e 97% continham o 
prontuário. Em mais da metade das prescrições (56%) o peso não era descrito, em 61% não tinha alturado paciente especificada e 
em 54% não possuía a superfície corporal. Além disso, 86% das prescrições não destacavam o sexo e a idade do paciente, 53% não 
apresentavam o protocolo de quimioterapia a ser realizado, 84% possuíam a via de administração do antineoplásico a ser administrado 
e em 98% das prescrições havia a assinatura e o carimbo do médico prescritor. Conclusão: a enumeração dos erros é um artifício útil 
para garantir a qualidade da assistência, já que permite estabelecer medidas corretivas oportunas. Os erros mais frequentes foram 
os de omissão de informações cruciais, como dados do paciente (antropométricos, sexo e idade) e protocolo de quimioterapia a ser 
realizado. Grande parte das prescrições analisadas estavam manuscritas, o que possibilita que os itens estejam ilegíveis ou de difícil 
compreensão. É importante que haja um formulário de prescrição padrão para diminuir os erros, visto que possibilita a organização 
das informações do tratamento de maneira consistente, clara e uniforme e permite que todas as informações necessárias sejam 
preenchidas pelo profissional prescritor. Dessa maneira foi sugerido, como conclusão desse trabalho, um modelo padronizado e 
eletrônico de prescrição para o serviço de oncologia.
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0184 Levantamento do Perfil Oncológico de Pacientes Tratados com Antineoplásicos em uma Unacon no Oeste do Pará
Autores: Sândrea Ozane do Carmo Queiroz - Hospital Regional do Baixo Amazonas / PA 
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Palavras-chave: neoplasia; quimioterapia; epidemiologia.
Introdução: Segundo Instituto Nacional de Câncer (INCA, 2014) a incidência de câncer no Brasil é de 576 mil novos casos. 

Portanto, faz-se necessário implementação de pesquisas epidemiológicas que norteem políticas de prevenção, diagnóstico e 
tratamento dos tipos de neoplasias com as particularidades de cada região. A alteração dos padrões de vida da população, em 
paralelo ao envelhecimento humano, tem refletido consideravelmente no aparecimento de doenças crônicas e tumores. Fatores de 
risco como etilismo, tabagismo e sedentarismo também corroboram com o aumento da prevalência de diagnósticos positivos para 
essa patologia. A nível celular, os mesmos agregam negativamente uma sobrecarga de possíveis erros mutacionais, que por sua vez 
alteram o processo de divisão e reparação da célula, resultando em crescimento morfológico e populacional errôneos. O presente 
estudo tem o intuito de mapear quais tipos de tumores estão sendo diagnosticados e tratados através de quimioterapia em uma 
Unidade de assistência de Alta Complexidade (UNACON) que atende a região Oeste do estado do Pará. e ainda promover ações em 
educação e saúde que tenham impacto preventivo à população conforme os três diagnósticos mais frequentes.

Objetivo: Mapear quais os tipos de neoplasias estão acometendo a população atendida no Oeste do Pará de maio de 2014 
a maio de 2015. Estabelecer políticas de educação e saúde para os tumores mais frequentes na população. Metodologia: Trata-se 
de um estudo quantitativo retrospectivo longitudinal. Foram organizados em planilhas de excel as informações cedidas pelo acervo 
de dados da farmácia do hospital. Não serão necessários termos de consentimento livre e esclarecido, haja visto que não serão 
utilizadas informações pessoais, apenas dados os quais são alimentados diariamente. As análises de resultados serão tabuladas de 
modo a responder quais tipos de câncer estão sendo diagnosticados na UNACON e tratados com quimioterapia no período de janeiro 
de 2014 a maio de 2015. Resultados: Os dados levantados através da planilha de controle de pacientes em terapia antineoplásica 
totalizaram 671 pacientes tratados no período de 16 meses, a planilha foi implantada na farmácia de quimioterapia desde de janeiro 
de 2014. Foram do sexo masculino 379 e do feminino 425. Quanto aos diagnósticos disponíveis na planilha a população estudada foi 
de 437 pacientes com diagnóstico fechado, verificou-se uma ocorrência de 53 tipos de neoplasias, dos quais os cinco diagnósticos 
mais frequentes foram: Câncer (CA) de mama, CA de próstata, CA de útero, Leucemia Mielóide Crônica e Leucemia Linfóide Aguda, 
respectivamente. A faixa etária oscilou de um até noventa e três anos, sendo a idade mais acometida a de sessenta e oito anos. 
Conclusão: Através dos resultados pode-se verificar as múltiplas aplicações de dados que a planilha de permite tanto a nível de 
controle de estoque, a partir da variável protocolo de tratamento, quanto para posteriores tratativas a nível de educação e saúde, 
elucidadas pelos dados epidemiológicos contidos na mesma. Para melhor coleta de dados e mensuração de perfis epidemiológicos a 
pesquisa indicou a instituição incorporar na planilha campos como raça, religião, etilismo e tabagismo.

0185 Perfil de Prescrição e Interações Medicamentosas Potenciais em Unidade de Terapia Intensiva de Hospital 
Universitário

Autores: Mariana Macedo Alvim - Universidade Federal de Juiz de Fora / MG 
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Palavras-chave: interações medicamentosas, cuidado intensico, agente antimicrobiano
Introdução: Eventos adversos a medicamentos são considerados um problema de saúde pública. Interações medicamentosas 

são frequentes em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido ao elevado uso de medicamentos, elevando os custos da farmácia 
hospitalar. Apesar da preocupação cada vez maior dos profissionais de saúde em relação à segurança do paciente, erros evitáveis 
ainda ocorrem com frequência, principalmente em ambientes complexos como as UTIs. O risco de interação eleva com o número de 
fármacos usados, e a presença destas aumenta o tempo de internação e o custo do tratamento. Objetivo: Avaliar o perfil de prescrição 
e a existência de Interações Medicamentosas Potenciais (IMPs) na UTI de um hospital universitário da cidade de Juiz de Fora, MG, com 
foco nos antimicrobianos. Métodos: O estudo de caráter transversal analisou prescrições eletrônicas de pacientes da UTI do hospital 
estudado, avaliando interações medicamentosas potenciais relacionadas aos antimicrobianos, entre 01 de janeiro a 31 de março de 
2014. O consumo dos antimicrobianos foi expresso em dose diária definida (DDD) por 100 pacientes-dia. Utilizou-se a classificação 
ATC/DDD da Organização Mundial de Saúde, versão 2015, para calcular o número de DDD para cada antimicrobiano. A busca e a 
classificação (gravidade e documentação) das interações foram realizadas com base no sistema Micromedex®. As IMPs também 
foram classificadas de acordo com o valor clínico. Os dados foram coletados e transcritos para planilha eletrônica, submetidos à 
análise estatística descritiva e de porcentagem no Microsoft Office Excel®. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
do hospital, com parecer nº 711.426. Resultados: Foram analisadas 654 prescrições de 82 pacientes. Foram prescritos em média 
10,5 medicamentos por paciente e a permanência média na UTI foi de 8 dias. Do total de medicamentos prescritos 25% eram 
antimicrobianos, sendo meropenem, vancomicina e ceftriaxona os mais prescritos. Os antimicrobianos mais consumidos de acordo 
com a DDD por 100 pacientes-dia foram cefepime, meropenem e sulfametoxazol combinado com trimetoprima. A média de IMPs 
relacionadas aos antimicrobianos por paciente foi de 2,6. Entre as interações, 51% foram classificadas como contraindicadas ou de 
gravidade importante. Destacam-se as interações altamente significativas (valor clínico 1 e 2), com prevalência de 98%. Conclusão: a 
diminuição de combinações de medicamentos potencialmente prejudiciais contribui para a segurança do paciente. O elevado número 
de interações em pacientes críticos evidencia a relevância do farmacêutico clínico, atuando como membro da equipe multidisciplinar 
e reduzindo riscos relativos à terapia medicamentosa.
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0187 Análise do Perfil Lipídico em Pacientes Submetidos a Transplante Renal: Monitorização Farmacoterapêutica
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Palavras-chave: Transplante de Rim, Dislipidemias, Imunossupressores
Introdução: Os fármacos imunossupressores são fundamentais para o transplante renal, porém podem promover alterações 

metabólicas nos pacientes transplantados. O farmacêutico clínico que atua no cuidado ao paciente transplantado necessita saber 
e analisar as alterações causadas pelos imunossupressores. Objetivo: Analisar o perfil lipídico do paciente transplantado renal 
em um hospital universitário (Fortaleza/Ceará) após um mês de terapia imunossupressora como estratégia para a monitorização 
farmacoterapêutica. Metodologia: Trata-se de um trabalho prospectivo sendo acompanhados os pacientes transplantados renais no 
período de janeiro a abril/2015. A amostra foi composta por 27 pacientes por grupo de estudo a fim de rejeitar a hipótese de nulidade 
de que o tratamento imunossupressor não influencia no perfil lipídico de pacientes pós-transplante e os dados desse trabalho 
são referentes a 20 pacientes que possuem até o momento os dados laboratoriais completos. O projeto de pesquisa foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com número CAAE 36622114.3.0000.5045. Foram analisadas a ficha de acompanhamento 
farmacoterapêutico dos pacientes atendidos no serviço de transplante renal e o prontuário. Os dados obtidos foram analisados 
no programa SPSS (Statistic Package for Social Sciences) versão 17.0 para Windows. Foram realizadas análises descritivas, uni 
e multivariadas. Análise univariada: Teste T (variáveis contínuas) e Teste de Fisher (variáveis categóricas) e análise multivariada: 
ANOVA. O valor de significância será considerado como (p<0,05) para as análises comparativas. Resultados: Encontrou-se alterações 
no perfil lipídico em pacientes do sexo masculino (n=12; 60%); na faixa etária de acima de 50 anos (n=12; 60%), IMC normal (n=10; 
50%) e hipertensos (n=14;70%). Em relação à prática de exercício físico 55% (n=11) realizam e 90% (n=18) são acompanhados por 
nutricionista. No 1º mês pós-transplante, foi apresentada alteração no perfil lipídico da amostra em comparação ao pré-transplante: 
aumento dos níveis de triglicerídeos (TG), lipoproteínas de baixa densidade (LDL) e colesterol total(CT) (n=14; 70%), avaliando-se os 
níveis isolados houve diferença no CT (p<0,05), sem diferença estatisticamente significante para HDL, TG e LDL. O principal esquema 
imunossupressor utilizado foi tacrolimus e micofenolato de sódio (n=10; 50%). Conclusão: Pode-se concluir que as alterações no perfil 
lipídico já são perceptíveis no primeiro mês pós-transplante renal, podendo ser influenciada pela utilização dos imunossupressores, 
demostrando a necessidade de monitorização logo após o transplante.

0188 Uma Abordagem do Serviço Farmacêutico na Oncologia nos Hospitais do Recife
Autores: Monica Maria Henrique dos Santos - Tutora da Faculdade Pernambucana de Saúde - Fps / PE 
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Palavras-chave: Farmacêutico Hospitalar. Serviço de farmácia. Oncologia.
Resumo: em oncologia, a atuação do farmacêutico é uma realidade presente em praticamente todos os serviços de 

quimioterapia no Brasil. Embora tenha iniciado sua atuação exclusivamente nas atividades de manipulação e gerenciamento de 
quimioterápicos, tornou-se fundamental para otimização das atividades assistenciais multidisciplinar.

Objetivos: Este projeto propõe a realização de uma abordagem dos serviços de farmácias dos hospitais que oferecem 
assistência oncológica localizados na Cidade do Recife, que tem como objetivo identificar se o serviço específico atende aos critérios 
apontados na RDC ANVISA 220/2004, além de identificar as atividades exercidas efetivamente pelo profissional farmacêutico nesta 
área. 

Materiais e métodos: a pesquisa foi realizada através da aplicação de um questionário estruturado, direcionadas aos 
farmacêuticos hospitalares oncológicos responsáveis pelo setor de sua respectiva instituição. Todos os dados não pertencentes a 
pesquisa foram mantidos em sigilo em respeito ao nome da instituição.O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa do 
Instituto Materno Infantil Professor Fernando Figueira - IMIP

Resultados e discussões: nas atividades desenvolvidas observou-se a atuação privativa do profissional farmacêutico nas 
atividades de seleção, armazenamento, análise da prescrição e manipulação dos quimioterápicos; uma resposta satisfatória para 
biossegurança e controle de qualidade. Porém Precário no aspecto de farmacovigilância, devido ao grande fluxo de algumas 
instituições, agravado pelo número insatisfatório de funcionários nas centrais de quimioterapia, problema este retarda e desqualifica 
o serviço do profissional farmacêutico.

Conclusões: a pesquisa nos mostrou que grande parte das instituições seguem os padrões que constam na RDC 220, fato 
este que contribui para a segurança e qualidade dos serviços prestados pelo farmacêutico. Porém é necessário otimizar os trabalhos 
de farmacovigilância na área de oncologia, além de introduzir profissional farmacêutico na equipe clínica, visando ainda mais a 
segurança e a adesão do tratamento pelo paciente.
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0190 Inserção e Atuação Farmacêuticas em uma Equipe Multiprofissional de uma Unidade Filantrópica de Fortaleza: 
Relato de Experiência
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Palavras-chave: Equipe Multiprofissional, Atenção Farmacêutica, Farmacêutico
Introdução: O Recanto Psicopedagógico é uma instituição sem fins lucrativos de caráter filantrópico que, por meio de uma equipe 

multiprofissional especializada, atua nas áreas de Saúde, Educação e assistência Social atendendo crianças, adolescentes e adultos com déficit 
intelectual, dificuldades de aprendizagem e autismo, dando apoio também aos familiares dos pacientes. A equipe multiprofissional é composta por: 
terapeutas ocupacionais, psicopedagogos, fonoaudiólogos, psicólogos, educadores físicos, fisioterapeutas e neuropediatras. O farmacêutico por 
meio da residência multiprofissional adentrou neste cenário de forma inédita para vivenciar e contribuir de forma positiva para a interdisciplinaridade 
por meio de atividades de educação em saúde. Objetivos: Mostrar a importância da integração do farmacêutico em equipes multiprofissionais e 
descrever as principais atividades que este profissional pode desenvolver de cunho educacional em saúde, abrangendo novas oportunidades de 
atuação. Metodologia: Relato de experiência em uma instituição filantrópica, por meio de programa de residência multiprofissional no período de 
dois meses de atuação enfatizando atividades que o farmacêutico pode desenvolver em consonância com equipe multidisciplinar. A aceitação foi 
avaliada por meio de entrevista aberta e gravada aplicada à equipe multiprofissional e aos acompanhantes das crianças, sobre a necessidade do 
farmacêutico na equipe multiprofissional. Resultados: na unidade filantrópica, o farmacêutico conseguiu se integrar à rotina e criar novas formas 
de abordagem dos casos, além de criar novas perspectivas de atuação. As atividades desenvolvidas foram: contagem de histórias para pacientes 
com TDAH, orientação individual aos pais sobre o aumento da adesão medicamentosa das crianças, discussão de casos clínicos, atendimento 
integrado com o fonoaudiólogo, com o fisioterapeuta e com o educador físico, atividades socioeducativas com pacientes com paralisia cerebral, 
sala de espera com os pais e/ou acompanhantes, palestras para os profissionais de saúde sobre psicotrópicos e neurolépticos, reintegração das 
crianças autistas ao meio social através de brincadeiras e teatro. Essas atividades foram realizadas semanalmente, por um período de dois meses. 
As entrevistas foram feitas nas últimas duas semanas do rodizio na unidade filantrópica. Foram entrevistadas 16 pessoas, sendo 8 profissionais de 
saúde e 8 acompanhantes, sendo que cem por cento dos profissionais reconheceram a boa integração deste profissional na equipe. Quarenta por 
cento dos acompanhantes, não sabiam muito bem da atuação do farmacêutico e sessenta por cento, reconheceram a importância da orientação 
farmacêutica, além de acharem muito relevantes as atividades em que os pacientes foram inseridos. Conclusão: a inserção e atuação do 
farmacêutico em equipes multiprofissionais, corrobora a necessidade deste profissional neste âmbito, reafirmando a capacidade do mesmo em 
ocupar espaços outrora inacessíveis. A OMS reconhece o farmacêutico como um dispensador de atenção à saúde, que pode participar ativamente 
na promoção da saúde e na melhoria da qualidade de vida junto com outros membros da equipe de saúde. Este profissional deve “ultrapassar as 
barreiras do medicamento” e tornar real um espaço antes, apenas, imaginário.

0192 Efeitos da Gestão da Qualidade no Abastecimento Farmacêutico Hospitalar
Autores: Marineide Sodre Rodrigues - Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão/ MA 
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Palavras-chave: Abastecimento farmacêutico, gestão da qualidade, gerenciamento de estoque
Introdução: a gestão da qualidade na farmácia hospitalar busca a melhoria contínua dos seus processos e consequentemente 

satisfação de clientes buscando atender as suas necessidades e expectativas. O impacto provocado pela implantação do programa de 
qualidade é importante ser observado pelos indicadores, com a finalidade de avaliar se os processos estão conformes ou não, se precisam 
passar por mudanças ou para que melhorias contínuas sejam implementadas. A Farmácia hospitalar é uma unidade estratégica e as atividades 
de recebimento, armazenamento e distribuição são fundamentais para o processo assistencial em todo o hospital, assim como a segurança 
do paciente passa diretamente pela qualidade dos produtos utilizados. Almejando qualidade nos serviços prestados a farmácia deste hospital 
público implantou os requisitos da gestão da qualidade baseado na norma ISO 9001:2008, como um instrumento de melhoria dos processos 
referente ao abastecimento, distribuição e dispensação farmacêutica. Então foram adotadas ferramentas como: relatório gerencial com 
indicadores dos processos de recebimento, armazenamento e distribuição, além da análise crítica mensal desses indicadores de qualidade 
baseada em uma meta pré-estabelecida. Objetivos: Avaliar o processo de recebimento, armazenamento e distribuição de medicamentos pela 
Central de Abastecimento Farmacêutico através das ferramentas de controle implantadas, verificando se houve uma melhoria nos processos 
relacionados a gestão do medicamento em um hospital público. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo observacional, onde foram 
avaliados os indicadores de processos da gestão interna do abastecimento farmacêutico nos anos de 2013 e 2014, dentre eles: taxas de itens 
padronizados em falta, de ocorrência com fornecedores, erro no inventário, número de medicamentos vencidos e percentual de itens de baixa 
rotatividade. Este estudo foi aprovado pela comissão cientifica do hospital sob o parecer nº 58/2015. Resultados: a análise dos dados revelou 
que a taxa de itens padronizados em falta foi de 19,8% em 2013 e 18,9% em 2014, e mostrou superior à meta estabelecida (10%), enquanto 
que a taxa de ocorrência com fornecedor foi 3,7% e 5,5%, respectivamente, demostrando que em 2013 estava dentro da meta (5%) e em 
2014 apresentou um aumento, mas não houve diferença significativa nos valores. Em relação aos indicadores de gerenciamento do estoque 
observou-se que taxa erro no inventário foram 4,6% e 7,5% respectivamente, revelando que em 2013 estava dentro da meta estabelecida (5%), 
porém em 2014 houve um aumento e não alcançou a meta, apontando a necessidade de adoção de medidas mais eficazes no monitoramento. 
e quanto ao número de medicamentos vencidos a média anual foi de 3,3 no ano de 2013 e de 4,0 no ano de 2014, o que demonstra um 
controle adequado das validades dos medicamentos e que a distribuição baseada no sistema PEPS, primeiro que expira é o primeiro que sai, 
é adotado neste serviço. O percentual de itens com baixa rotatividade, considerando a disposição na curva ABC, observou-se que 34% dos 
itens estavam com estoque superior a 4 meses, e deste 98% eram da curva C, sugerindo a necessidade de um maior controle nestes produtos. 
Conclusão: Os dados obtidos demonstram que apesar de alguns indicadores está acima da meta existe uma gestão eficiente do estoque, 
principalmente no que diz respeito a validade dos produtos e que o uso de indicadores é útil para avaliar os processos e implantar melhorias.
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0193 Estudo sobre as Indicações Terapêuticas da Talidomida no Brasil
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Palavras-chave: Talidomida, Imunomodulador, Efeitos teratogênicos
Introdução: Após o incidente teratogênico da década de 60, a talidomida ressurge como fármaco promissor para o tratamento 

da hanseníase, AIDS e tuberculose, levando esperança a pacientes que já achavam não mais haver solução para suas enfermidades[1]. 
Em virtude dos avanços no conhecimento científico sobre a atuação da talidomida como agente modulador da resposta imune, 
bem como de sua capacidade de inibir a resposta inflamatória e a replicação do vírus HIV-1, novas indicações clínicas foram sendo 
incorporadas, além das situações que a literatura médica já havia consagrado [2, 3].

Objetivo: Identificar as principais indicações terapêuticas da talidomida no Brasil, evidenciando o potencial terapêutico deste 
medicamento.

Metodologia: Trata-se de uma pesquisa qualitativa, realizada a partir de uma revisão bibliográfica realizada a partir bases de 
dados eletrônicas: National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e 
Scientific Eletronic Library Online (SCIELO).

Resultados: de acordo com a legislação brasileira, a RDC nº 34/00 autoriza a utilização da talidomida no tratamento do 
mieloma múltiplo refratário a quimioterapia [4]. Além disso, é possível encontrar na literatura muitas outras indicações em estudo 
de uso da talidomida [5]. A Portaria SVS/MS nº 354/97 estende a liberação do medicamento para utilização nas seguintes doenças: 
hanseníase (reação hansênica, tipo eritema nodoso ou tipo II); DST/AIDS (úlcera aftóide idiopática em pacientes portadores de DST/
AIDS); e doenças crônicas degenerativas (lúpus eritematoso e doença do enxerto contra hospedeiro) [6]. Atualmente, há um interesse 
no desenvolvimento de novos compostos baseados na estrutura da talidomida, visando o aprimoramento de suas propriedades 
farmacocinéticas e a redução de seus efeitos teratogênicos. Um grande número de análogos tem sido sintetizados, e todos estes 
compostos são devidamente avaliados em estudos e ensaios clínicos laboratoriais [7].

Conclusão:.Este estudo permitiu evidenciar o potencial terapêutico da talidomida em diversos tipos de doenças. Contudo, é 
preciso fomentar medidas para assegurar que a talidomida seja usada com racionalidade e segurança.

0194 Desenvolvimento, Manipulação e Avaliação de Pós Extemporâneos Contendo 6,25 MG de Captopril Destinados ao 
Uso Pediátrico.
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Palavras-chave: uso racional de medicamentos, captopril, pediatria.
Introdução: as práticas realizadas nas farmácias hospitalares têm, como meta, assegurar a qualidade da assistência prestada ao paciente por 

meio do uso seguro e racional de medicamentos. Pacientes pediátricos são considerados órfãos de terapia, pois, no mercado farmacêutico, poucas 
apresentações são aprovadas para o uso na referida população e a prescrição baseia-se em relatos de sucesso, na adequação de preparações 
destinadas aos adultos e, no ajuste de doses conforme o peso. Contudo, crianças apresentam dificuldades na ingestão de comprimidos ou cápsulas 
– formas farmacêuticas destinadas ao uso por pacientes adultos, considerados padrão. Neste contexto, considerar a preparação dos fármacos em 
outra forma de apresentação, na qual o mesmo permanecerá estável e que permitirá a tomada de doses adequadas pelos pacientes pediátricos, 
é atribuição do profissional farmacêutico que atua tanto no âmbito da farmácia hospitalar como no da farmácia magistral. Objetivo: O objetivo do 
presente trabalho foi desenvolver, manipular e avaliar a qualidade de pós extemporâneos contendo 6,25 MG de captopril visando o uso em pediatria, 
seja no ambiente hospitalar ou no doméstico. Como as formulações foram desenvolvidas objetivando reconstituição imediatamente antes do uso, 
problemas de estabilidade relatados para o captopril em solução podem ser contornados e a dose pode ser flexibilizada consoante o volume a 
ser administrado. Métodos: as formulações foram delineadas após avaliação da solubilidade do captopril e dos excipientes pré-selecionados. Para 
assegurar a qualidade das matérias-primas e das formulações, foram realizados ensaios de controle de qualidade. Os resultados foram tratados 
estatisticamente e analisados conforme os requerimentos farmacopeicos. O doseamento do captopril foi feito por espectrofotometria na região do 
ultravioleta (UV), empregando metodologia previamente descrita e validada. O valor de aceitação foi calculado para avaliação da uniformidade de 
doses unitárias. O peso médio dos pós foi realizado segundo método adaptado do Formulário Nacional, descrito para cápsulas. Resultados: de acordo 
com os resultados de controle de qualidade do captopril grau farmacêutico (aspecto, identificação por espectrofotometria no infravermelho, faixa 
de fusão, pH da solução a 2% e teor), a matéria prima foi aprovada para o uso. As análises de peso médio, teor de captopril e uniformidade de doses 
unitárias por uniformidade de conteúdo, às quais os produtos foram submetidos, indicam que as formulações apresentaram-se homogêneas, com 
uniformidade de peso e de dose de captopril, em concordância com os requerimentos adotados. O uso da sacarose e do sorbitol pó como diluentes 
únicos, bem como a associação dos mesmos com a lactose M200, mostrou ser viável para a manipulação dos pós extemporâneos, uma vez que 
originaram soluções límpidas, claras, sem partículas em suspensão e adocicadas. Conclusão: a manipulação de pós extemporâneos contendo 6,25 
MG de captopril mostrou ser uma alternativa viável à ausência de apresentações apropriadas do captopril para uso pediátrico, contribuindo para 
manutenção da estabilidade do fármaco, permitindo flexibilização das doses e garantindo a segurança dos pacientes.
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0195 Aconselhamento Farmacoterapêutico na Alta Hospitalar em uma Unidade de Cardiologia: Ensaio Controlado 
Randomizado

Autores: Aline de Fátima Bonetti - Hospital de Clínicas/UFPR / PR 
Antonio Eduardo Matoso Mendes - Hospital de Clínicas/UFPR / PR 
Bruna Aline de Queirós Bagatim - Hospital de Clínicas/UFPR / PR 
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Palavras-chave: aconselhamento; farmacoterapia; adesão
Introdução: o aconselhamento farmacoterapêutico na alta hospitalar constitui uma das atribuições clínicas do farmacêutico 

previstas na resolução 585/2013 do CFF. Estudos demonstraram que tal atividade proporciona ao paciente maior entendimento 
da terapia medicamentosa, contribuindo para melhor adesão ao tratamento e reduzindo a chance de reinternamento precoce. 
Objetivo: avaliar o impacto do aconselhamento de alta de pacientes internados em unidades de cardiologia de um hospital de ensino. 
Método: de acordo com os critérios de elegibilidade os pacientes incluídos foram randomizados em grupo controle e intervenção. 
Para o segundo realizou-se orientação sobre a farmacoterapia no momento da alta e por telefone 3 e 15 dias após a alta. Pacientes 
alocados em ambos os grupos retornaram ao ambulatório de Atenção Farmacêutica para consulta um mês após a alta e avaliação 
dos seguintes desfechos: número de problemas com a farmacoterapia e intervenções farmacêuticas realizadas; adesão à terapia 
(Adherence to refills and medications scale (ARMS), Beliefs about medications (BMQ) e MED TAKE); número de visitas às unidades 
de pronto-atendimento e reinternamentos precoces. Para comparação dos dados foram utilizados testes estatísticos paramétricos e 
não paramétricos de acordo com a caracterização das variáveis. Considerou-se como significativo p<0,05. Este trabalho foi aprovado 
pelo CEP/UFPR, sob o número 40431015.8.0000.0096. Resultados: foram randomizados 15 pacientes para o grupo intervenção e 
13 para o controle. Não houve diferença estatística entre os grupos para as seguintes características da amostra: idade, tempo de 
internamento, número de medicamentos e comorbidades. O grupo controle, em relação ao grupo intervenção, apresentou em 
média maior número de problemas com a farmacoterapia (5,6 [IC 95% 2,7-8,6] x 0,6 [IC 95% 0,09-1,25] p<0,001) e de intervenções 
farmacêuticas (6 [IC 95% 5-7] x 4 [IC 95% 3-5], p=0,003). Além disso, as médias dos scores dos instrumentos avaliados demonstraram 
que o grupo intervenção foi mais aderente ao tratamento se comparado ao grupo controle (MEDTAKE: 93% [IC 95% 87,7-98,3] x 45,9% 
[IC 95% 30,7-61,2], p<0,001; BMQ: 13,1 [IC 95% 11,9-14,2] x 15,5 [IC 95% 14,0-17,1], p=0,008; ARMS: 1,9 [IC 95% 1,5-2,2] x 1,4 [IC 
95% 1,2-1,6], p=0,016). Três pacientes do grupo controle procuraram pronto atendimento após a alta hospitalar, dois apresentaram 
reinternamento precoce e um foi a óbito, ao passo que no grupo intervenção nenhum paciente precisou de atendimento médico. 
No entanto, a diferença não foi estatisticamente significante para estes desfechos. Conclusões: o aconselhamento de alta hospitalar 
realizado pelo farmacêutico contribuiu por diminuir o número de problemas com a farmacoterapia dos pacientes avaliados, bem 
como melhorar a adesão medicamentosa.

0196 Análise dos Medicamentos Não-Padronizados Utilizados Pelos Pacientes de um Hospital Público do Oeste do Pará
Autores: Anderson da Silva Oliveira - Universidade do Estado do Pará / PA 

Jorlana Catrine Corrêa Ferreira - Hospital Regional do Baixo Amazonas - Dr. Waldemar Penna / PA
Palavras-chave: Medicamentos não-padronizados, farmacoeconomia.

Introdução: Considera-se medicamento não-padronizado (MNP), aquele avaliado como indispensável pelo médico assistencial 
para início e/ou continuidade do tratamento do paciente com patologias específicas, ou ainda, na ausência de resposta terapêutica 
mediante a utilização de um medicamento integrante na padronização da instituição. Objetivos: Traçar um estudo acerca dos MNP 
utilizados pelos pacientes de um hospital público do Oeste do Pará. Objetivando assim, quantificar as solicitações de MNP no período 
de estudo, identificar o mês que apresentou maior índice de solicitações de MNP versus o mês que exibiu maior índice de solicitações 
atendidas, detectar o mês que apontou menor percentual de solicitações de MNP versus o mês que apresentou menor percentual 
de solicitações atendidas, evidenciar o setor que retratou o maior índice de solicitações de MNP atendidas e averiguar o uso clínico 
dos MNP atendidos. Método: Foi realizado um estudo descritivo retrospectivo e quantitativo, no período de janeiro a junho de 
2015 em um hospital público do Oeste do Pará. Os dados foram obtidos através de indicadores de gestão extraídos do sistema 
informatizado do hospital - SAS Interact, no setor de farmácia, abrangendo dados referentes às Unidades de Internação, Unidades 
de Terapia Intensiva e Ambulatório de Oncologia. Uma planilha foi elaborada contemplando os objetivos específicos da pesquisa e, 
posteriormente, registrados. Para análise seguida da elucidação destes dados, utilizou-se como critérios de inclusão os medicamentos 
de todas as classes farmacológicas, os não-padronizados e os medicamentos de uso contínuo. Assim, excluídos os medicamentos 
manipulados, as associações e os medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde. Resultados: Quantificou-se 45 solicitações 
de MNP que foram enviadas à farmácia. Os meses que apresentaram maior índice de solicitações foram março – 11 (24,45%) e 
maio - 11 (24,45%) e o mês de maio - 10 (31,25%) apresentou maior índice de solicitações atendidas. Janeiro - 4 (8,88%) resultou em 
um menor percentual de solicitações de MNP e o mês de abril - 3 (9,33) demonstrou menor percentual de solicitações atendidas. 
O percentual de solicitações atendidas por setor corresponde a: Unidades de Internação – 22 (68%), Unidades de Terapia Intensiva 
– 5 (16%) e Ambulatório de Quimioterapia – 5 (16%). Observou-se uma predominância no atendimento às solicitações de MNP 
relacionados ao tratamento de doenças autoimunes – 6 (18,75%), tratamento com antineoplásicos – 5 (15,62%) e tratamento com 
antimicrobianos – 4 (12,5%). Conclusões: Foram quantificados o recebimento de 45 solicitações de MNP. Identificou-se que os meses 
de março e maio apresentaram maior índice de solicitações de MNP e o mês de maio resultou em um maior índice de solicitações 
atendidas. Detectou-se que o mês de janeiro apresentou menor percentual de solicitações de MNP e o mês abril demonstrou menor 
percentual de solicitações atendidas. Evidenciou-se que as Unidades de Internação foi o setor que expressou maior percentual de 
solicitações atendidas devido a variabilidade de especialidades clínicas em tal setor. Constatou-se que os medicamentos atendidos 
predominantemente foram destinados ao tratamento de doenças autoimunes, neoplasias e infecções graves. Desta maneira, 
observa-se quão relevante é a atuação do farmacêutico nesta atividade, contribuindo com a eficácia da farmacoterapia, otimizando 
o tratamento do paciente e aplicando a farmacoeconomia.
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0197 Implantação do Serviço de Farmácia Clínica para Pacientes em Uso de Quimioterapia Oral em Hospital Privado
Autores: Aloisio Martins Viana Neto - Farmacêutico Clínico Hospitalar – Hospital Regional Unimed Fortaleza/CE / CE 
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Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar. Atenção Farmacêutica. Quimioterapia.
A administração através da via oral está se tornando frequente por não ser invasiva, ser eficaz e pela comodidade do paciente de 

realizar o tratamento em casa. Os oncologistas estão cada vez mais prescrevendo estes medicamentos, colocando assim a responsabilidade 
de tomar a dose certa, na hora certa, diretamente no paciente. O ato da entrevista farmacêutica é uma ferramenta valiosa para detectar 
e corrigir erros no uso destes medicamentos. A presença do farmacêutico na equipe multidisciplinar de quimioterapia deve melhorar e 
diminuir a frequência de erros de medicação. A atenção farmacêutica é importante para garantir uma terapia adequada e segura. Objetivo: 
descrever a implantação do serviço de farmácia clínica para pacientes em uso de quimioterapia oral em hospital privado com acreditação 
internacional. Metodologia: Estudo retrospectivo, descritivo, com abordagem quantitativa dos dados gerados. Este estudo envolveu a 
farmácia satélite da unidade de oncologia de um hospital particular em Fortaleza, Ceará. Os dados coletados correspondem ao período 
de junho de 2014 a abril de 2015. Foi observada a rotina do serviço, realizadas entrevistas ao farmacêutico e ao auxiliar de farmácia e feito 
coleta de dados de base documental. Resultados: para implantação e viabilização do serviço foi contratado um farmacêutico e um auxiliar 
de farmácia; reservado um consultório para atendimento aos pacientes; adquirido computadores e telefones; definido rotinas e processos; 
elaborado formulários para entrevistas de adesão. No período de Junho 2014 a Abril 2015, o serviço estruturado contabilizou 894 pacientes 
cadastrados. Foram realizados 3.294 atendimentos; 773 pacientes iniciaram o tratamento e receberam orientação farmacêutica; 76 
pacientes responderam ao formulário de avaliação da adesão. Do total de pacientes cadastrados, 83% eram do sexo feminino e 17% do sexo 
masculino. Sobre o tratamento 78% estavam em uso de hormonioterapia e 22% em uso das demais classes de quimioterápicos. Em relação 
ao diagnóstico, foi predominante o registro de casos de câncer de mama entre os pacientes assistidos no serviço. Foram identificadas 54 
intervenções farmacêuticas, as quais foram realizadas com o paciente (13%) e com o médico (87%). O motivo que gerou mais intervenções 
foi o ajuste de dose (64,8%). As intervenções realizadas geraram economia ao serviço. No primeiro semestre de funcionamento do serviço foi 
gerado o valor de economia R$32.266,88. Para o ano de 2015, de janeiro a abril, foram gerados R$19.977 de economia. Conclusão: O serviço 
de Farmácia Clínica para pacientes em uso de quimioterapia oral foi implantado com sucesso, proporcionando ao paciente oncológico um 
acompanhamento do profissional farmacêutico durante todo o seu tratamento.

0198 Segurança do Paciente: Análise da Presença de Látex em Medicamentos Injetáveis
Autores: Cynthia Silva de Oliveira - Hospital Unimed Rio / RJ 
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Palavras-chave: Látex; Hipersensibilidade; Segurança do paciente
Introdução: O número de relatos de notificações de reações ocasionadas pelo látex é crescente na população mundial. O FDA 

(Food and Drug Administration) recebeu em 1997, aproximadamente 2.300 casos de reações alérgicas envolvendo produtos médicos 
com látex, sendo 225 casos de anafilaxia, 53 paradas cardíacas e 17 mortes. Dados recentes apontam para uma sensibilidade ao látex 
de 12,5% a 15,8% entre a população de anestesiologistas. O látex é um fluido viscoso extraído de plantas e é a matéria-prima para a 
produção de borracha. O látex contém proteínas que podem levar a reações alérgicas de variada gravidade. Os sintomas de alergia 
ao látex podem ser variados e incluem reações imunológicas, como dermatite de contato, urticária, asma e reações anafiláticas 
graves. É utilizado na fabricação de inúmeros produtos médicos hospitalares como luvas de procedimento, tubos, cânulas, sondas 
e cateteres. Também pode estar presente na composição da tampa de borracha de medicamentos, ocasionando contato com o 
paciente e desencadeando uma reação alérgica.

Objetivo: Identificar dentre os medicamentos injetáveis padronizados, quais possuem presença de látex. A partir dos resultados 
obtidos, elaborar uma planilha para consulta da equipe assistencial e inserir mensagem de alerta no sistema eletrônico a fim de 
sinalizar, no momento da prescrição, quais medicamentos possuem látex.

Metodologia: Foram selecionados todos os medicamentos injetáveis padronizados que possuam embalagem primária sendo: 
frasco, frasco-ampola ou bolsa e que contenham presença de tampa de borracha (batok). Para garantir maior amplitude da pesquisa 
foi realizado consulta ao sistema eletrônico de todos os laboratórios adquiridos no ano de 2014. A pesquisa foi realizada através 
de contato com os fabricantes por meio de email e/ou telefone, visto que na grande maioria dos medicamentos não consta esta 
informação no rótulo e bula.

Resultados: Dentre os 572 medicamentos padronizados, foram identificados 138 (24,1%) medicamentos injetáveis que 
preenchem os critérios definidos para pesquisa, ou seja, possuem embalagem primária sendo: frasco, frasco-ampola ou bolsa e 
contém batok de borracha. Identificou-se que destes 138 medicamentos, 11 (8%) contém presença de látex na composição das 
tampas de borracha ou durante sua fabricação foram utilizadas luvas que contém látex. Durante a pesquisa observou-se grande 
diversidade de fabricantes totalizando 211 variáveis, o que tornou a pesquisa mais ampla e complexa.

Conclusão: a partir dos resultados obtidos é possível observar o quão relevante esta pesquisa representa para o manejo do 
paciente que apresenta hipersensibilidade ao látex. Inúmeras medidas de cuidado são desenvolvidas nas instituições de saúde a fim 
de minimizar o risco de exposição de pacientes alérgicos ao látex. Entretanto a maioria dessas medidas são direcionadas à pesquisa 
de látex em materiais médicos e correlatos, poucos esforços se detêm a pesquisa de látex na composição das tampas de borracha de 
medicamentos injetáveis. A divulgação de uma planilha de medicamentos injetáveis que contém ou não látex pode ser considerada uma 
ação facilitadora à equipe assistencial, assim como a emissão de alertas quando algum destes medicamentos é prescrito. Propostas como 
esta promovem conhecimento multiprofissional, minimizam riscos e garantem maior segurança do paciente no ambiente hospitalar.
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0199 Centro de Informações sobre Medicamentos Como Ferramenta de Apoio para Unidades de Terapia Intensiva
Autores: Tuany Soncini Bevilaqua - Residente Multiprofissional em Terapia Intensiva- Universidade Federal de Ciências da 

Saúde/Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre (Remis UFCSPA/ISCMPA) / RS 
Aline Lins Camargo - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA / RS 
Raquel Guerra da Silva - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre- ISCMPA / RS 
Bruna de Melo Menezes - Remis UFCSPA/ISCMPA / RS 
Émilin Dreher de Lima - Remis UFCSPA/ISCMPA / RS 
Cristiana Hackmann Silveira - Remis UFCspa/Iscmpa / RS 
Lucélia Lima - Irmandade Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre- ISCMPA / RS 
Carine Blatt - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre- UFCSPA / RS 

Palavras-chave: Centro de Informações sobre Medicamentos, Unidade de Terapia Intensiva, Informação Passiva
Introdução: um Centro de Informações sobre Medicamentos (CIM) visa promover o uso seguro dos medicamentos por meio de 

informação técnico-científica atualizada e imparcial. Um dos setores que merece destaque em relação às solicitações de intervenções/
informações são as Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) devido, principalmente, a complexidade da terapia medicamentosa. O CIM 
revela-se então como importante subsídio para essas unidade, oferecendo informações em prol do uso racional dos medicamentos.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi descrever a utilização do CIM pelas UTIs de um complexo hospitalar do sul do Brasil.
Método: Trata-se de um estudo observacional retrospectivo, onde os dados foram coletados das fichas de registro das solicitações das 

UTIs ao CIM no período de junho de 2010 a março de 2015. As fichas de registro das solicitações das UTIs foram numeradas sequencialmente 
e as variáveis de interesse foram transcritas para um banco de dados desenvolvido com o auxílio do programa EpiData e analisadas utilizando 
o Epi-Info. O estudo segue as considerações estabelecidas na Resolução 466/12 do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e foi aprovado para 
realização pela Unidade de Pesquisa da instituição em estudo. 

Resultados: O CIM recebeu 3.803 solicitações no período, sendo 770 provenientes de UTIs (20,25%). O telefone foi o meio de 
comunicação mais utilizado, tanto para o recebimento das consultas (N= 761; 98,8%) quanto para o envio das respostas (N= 754; 97,9%). O 
tempo utilizado para elaboração e envio das respostas em 72,8% (N= 561) das solicitações foi de até 10 minutos. Nenhuma das consultas levou 
mais de 5 horas para ser atendida. As solicitações foram classificadas em 16 diferentes temas, os 3 mais solicitados foram: reconstituição/
diluição (37,4%), estabilidade/conservação (20,2%) e compatibilidade (17,9%). Os solicitantes foram classificados em categorias de acordo com 
a profissão. O grupo dos enfermeiros destacou-se com 380 (49,3%) solicitações, seguido pelos técnicos de enfermagem com 280 (36,3%). As 
consultas envolveram 1.151 medicamentos diferentes, os 3 mais envolvidos foram: midazolam (3,8%), fentanil (3,7%) e polimixina B (3,4%). Para 
responder as consultas foram utilizadas 33 fontes bibliográficas diferentes, que foram utilizadas 1.198 vezes. As 3 mais utilizadas foram: Manual 
de diluições adulto/pediátrico produzido pelo CIM (30,1%), Drugdex (Micromedex) (19,9%) e Trissel (Handbook on Injectable Drugs) (10,0%).

Conclusão: Os dados indicam o papel relevante que o CIM assume no apoio as atividades assistenciais das UTIs, ao oportunizar 
acesso a informações sobre medicamentos idôneas e em tempo oportuno.

0200 Prescrições de Fármacos Off-Label Num Ambulatório de Neurologia Pediátrica
Autores: Andressa Almeida Albuquerque - Universidade Federal do Ceará / CE 

Maria de Fátima Menezes Azevedo - Hospital Infantil Albert Sabin / CE 
Maria Zenaide Matos Albuquerque - Hospital Infantil Albert Sabin / CE 
Eudiana Vale Francelino - Universidade Federal do Ceará / CE 
Luciana da Silva Maciel - Universidade Federal do Ceará / CE 
Sarah Resende Araújo - Universidade Federal do Ceará / CE 
Natalia Matias Frota - Universidade Federal do Ceará / CE

Palavras-chave: Medicamento, Pediatria, Prescrição
Introdução: a prescrição é um documento legal, pelo qual se responsabilizam quem prescreve e dispensa o medicamento, e 

por isso envolve questões de âmbito legal, técnico e clínico, estando seus responsáveis sujeitos à legislação de controle e às ações de 
vigilância sanitária e é considerada uma boa prescrição aquela com a menor quantidade de medicamento possível, mínimos efeitos 
colaterais, inexistência de contraindicações, ação rápida, forma farmacêutica apropriada, posologia simples e por um curto espaço de 
tempo.(GIRROTO, 2006) no decurso do seu uso regular e rotineiro dos medicamentos, acaba chegando ao conhecimento dos médicos 
que eles podem ser eficazes em situações para as quais não foram aprovadas e com base nesse conhecimento é feita a prescrição off 
label. A prescrição off label define-se portanto como a prescrição para uma indicação/doença/doente fora das indicações aprovadas 
ou efetuada em populações não estudadas ou, ainda, utilizando vias de administração e dosagem não aprovadas.(CARNEIRO, 2013). 
Segundo a ANVISA, o uso off label compreende o uso em situações divergentes da bula de um medicamento registrado na ANVISA, 
podendo incluir diferenças na indicação, faixa etária/peso, dose, frequência, apresentação ou via de administração.(ANVISA, 2015)

Existem algumas circunstâncias em que não há outra hipótese que não seja a prescrição de medicamentos em off label. Uma 
delas é o caso da pediatria. Nas situações pediátricas, porque existe um número muito reduzido de ensaios clínicos em crianças, a 
maioria dos medicamentos é utilizado neste grupo etário sem indicações aprovadas.(CARNEIRO, 2013)

Objetivo: Analisar as prescrições de medicamentos a crianças no ambulatório de um Hospital Público Pediátrico, verificando 
o uso off label dos medicamentos.

Metodologia: Realizou-se um estudo descritivo na farmácia ambulatorial de um hospital público pediátrico do estado do Ceará, na 
cidade de Fortaleza, utilizando como instrumento o cadastro de pacientes do ambulatório de neurologia. Numa amostra de 561 pacientes 
(de 0 a 18 anos de idade) selecionadas aleatoriamente de todas as cadastradas na farmácia ambulatorial entre julho de 2014 e abril de 2015, 
foi analisada a prescrição por consulta retrospectiva. A prescrição off-label foi definida pela utilização de um fármaco numa faixa etária, 
posologia, via de administração ou indicação terapêutica diferentes das informações recomendadas pela bula do medicamento de referência.

Resultados: dos 561 pacientes do ambulatório de neurologia pediátrica cadastrados na farmácia ambulatorial, verificou-se 
que 59,72% são de sexo masculino. A idade variou entre 0 e 18 anos. Os anticonvulsivantes representam 71,31% dos medicamentos 
prescritos dos itens, seguido dos antipsicóticos com 28,69%. Quanto à via de administração e a indicação terapêutica, não houve 
nenhum caso de uso off-label. Acerca do uso off-label, 42,6%(239) eram off-label. A idade foi a causa mais comum de prescrição off-
label 41%(230) e 1,6%(9) fazem referência à posologia.

Conclusão: Observou-se que a utilização de fármacos em regime off-label no ambulatório de neurologia pediátrica é frequente, o 
que pode ser justificado muitas vezes pela motivação econômica da indústria farmacêutica para o desenvolvimento de medicamentos para 
uso pediátrico.
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0201 Avaliação do impacto econômico na substituição da forma farmacêutica do Cloridrato de Ranitidina em um 
Hospital do Oeste do Paraná

Autores: Leticia Bordin Sega Nogueira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Layse Fernanda Antonio de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Aline dos Santos Loução - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Helisângela Caetano de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Andréia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: Cloridrato de ranitidina; intervenção farmacêutica; farmacoeconomia
Introdução: O uso do Cloridrato de Ranitidina em ambiente hospitalar vem sendo empregado como profilaxia de ulceras de 

estresse, que são normalmente associadas a estresse fisiológico extremo, como sepse, politraumatismo ou queimadura grave. Com 
o alto consumo deste medicamento na forma endovenosa (EV) o desabastecimento pode o ocorrer devido a inúmeros problemas 
como falta de entrega, falta de pagamento do fornecedor e falta do principio ativo no mercado. Dessa forma, este trabalho teve como 
objetivo avaliar o impacto econômico na substituição da forma farmacêutica do Cloridrato de Ranitidina endovenosa por via oral (VO).

Métodos: O estudo foi realizado a partir do controle de intervenções farmacêuticas de um Hospital de ensino do Oeste do 
estado do Paraná, na cidade de Cascavel (PR). Foram selecionadas todas as intervenções aceitas de substituição de Cloridrato de 
Ranitidina EV para Cloridrato de Ranitidina VO no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2014. Os dados foram tabulados os 
dados no programa Excel 2013 e calculados os gastos do hospital de acordo com o preço pago pelos medicamentos naquele período.

Resultados: no período de janeiro a dezembro de 2014 foram realizadas 463 intervenções farmacêuticas por falta em estoque 
do medicamento prescrito. Dessas intervenções, 73 (15,7%) substituíam Cloridrato de Ranitidina EV por VO. No período de estudo, 
os medicamentos foram adquiridos por R$ 0,56 e R$0,05, respectivamente. Além dos medicamentos, considerou-se para o cálculo 
os materiais hospitalares que são utilizados para a aplicação do medicamento na forma EV (duas águas destiladas 10mL R$0,13 
cada, uma seringa 20mL R$0,26, uma agulha para aspiração do medicamento R$0,11). Dessa forma, podemos observar que se o 
medicamento na forma EV continuasse sendo prescrito na forma padrão da instituição (1 ampola de 12 em 12 horas) teríamos um 
gasto de R$173,74 ao dia com cada um desses 73 pacientes. No entanto, como houve a substituição pela forma VO, houve um gasto 
de R$40,88, gerando uma economia de R$132,86 (76,47%) ao dia para o hospital.

Conclusão: Como a biodisponibilidade do Cloridrato de Ranitidina VO pode ser de até 88%, o prescritor pode levar em 
consideração a clínica do paciente para a prescrição desta forma farmacêutica. Desta forma, as medidas de intervenção farmacêutica 
para substituição da forma EV por VO contribui de forma significativa para a qualidade e

segurança do paciente no hospital, bem como uma economia financeira para a instituição, que pode ser revertida em melhorias 
para o hospital como para o paciente.

0202 Avaliação da viabilidade da substituição do Cloridrato de Ciprofloxacino endovenoso para via oral em um Hospital 
escola do Paraná

Autores: Leticia Bordin Sega Nogueira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Layse Fernanda Antonio de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Aline dos Santos Loução - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Helisângela Caetano de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Andréia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: Cloridrato de Ciprofloxacio, intervenção farmacêutica; farmacoeconômia
Introdução: O Cloridrato de Ciprofloxacino é um antimicrobiano pertencente a classe das quinolonas. Este antimicrobiano 

possui atividade contra grande variedade de microrganismos Gram-negativos e Gram-positivos, e também se mostra ativo contra 
enterobactérias e Pseudomonas, pricipalmente Pseudomonas aerugiosa. O Cloridrato de Ciprofloxacino é amplamente utilizado na 
forma endovenosa (EV), e devido a inúmeros problemas com os fornecedores deste medicamento, ocorre o desabastecimento na 
instituição, seja por falta de entrega, pagamento ou por não possuírem o medicamento em estoque. Dessa forma, este trabalho teve 
como objetivo avaliar o impacto econômico na substituição do medicamento do Cloridrato de Ciprofloxacino EV por Cloridrato de 
Ciprofloxacino via oral (VO).

Métodos: O estudo foi realizado a partir do controle de intervenções farmacêuticas de um Hospital de ensino do Oeste do 
estado do Paraná, na cidade de Cascavel (PR). Foram selecionadas todas as intervenções aceitas de substituição de Cloridrato de 
Ciprofloxacino EV por VO no período de janeiro de 2014. Os dados foram tabulados no programa Excel 2013 e calculados os gastos de 
acordo com o preço que os medicamentos foram adquiridos no período em questão. 

Resultados: no mês de janeiro de 2014 foram realizadas 79 intervenções farmacêuticas por falta em estoque dos medicamentos 
prescritos. Destas, foram realizadas 10 (12,65%) intervenções em que foi substituído o Cloridrato de Ciprofloxacino EV por VO. 
No período de estudo, estes medicamentos foram adquiridos por R$ 5,62 e R$0,18, respectivamente. Pode-se observar que se o 
medicamento na forma EV continuasse sendo prescrito na forma padrão da instituição (1 bolsa de 12 em 12 horas) e se levássemos 
em consideração todos os materiais médico hospitalares utilizados para a aplicação do medicamento (uma agulha para aspiração do 
medicamento R$0,0870, um equipo macrogotas para bomba de infusão R$9,9785), o gasto seria de R$313,71 ao dia com cada um (?) 
desses 10 pacientes. Com a substituição dessas prescrições medicamentosas pela forma VO, houve um gasto de R$3,60 dia, gerando 
uma economia de R$310,11 (98,85%)ao dia para a instituição.

Conclusão: Levando em consideração que o Cloridrato de Ciprofloxacino comprimido é absorvido no trato gastrintestinal 
após administração oral, e sua biodisponibilidade absoluta é de aproximadamente 70% sem perda substancial pelo metabolismo de 
primeira passagem, podemos considerar que a forma farmacêutica oral é uma opção eficiente e com boa relação custo/efeito, que 
deve ser considerada pelo prescritor de acordo com a clínica de cada paciente.
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0204 Análise de Prescrições Médicas de Ambulatório de um Hospital Público Pediátrico
Autores: Maria de Fátima Menezes Azevedo - Hospital Infantil Albert Sabin / CE 

Maria Zenaide Matos Albuquerque - Hospital Infantil Albert Sabin / CE 
Maria Raquel Pinto Moreira - Hospital Infantil Albert Sabin / CE 
Andressa Almeida Albuquerque - Universidade Federal do Ceará / CE

Palavras-chave: Prescrição, Medicamentos, Indicadores
Introdução:O uso inadequado de medicamentos é um problema de Saúde Pública prevalente em todo o mundo(OMS,2002).

Segundo a Portaria GM/MS 3.916/98 e a Portaria SVS/MS 344/98,a prescrição é o ato de definir o medicamento a ser consumido pelo 
paciente com a respectiva dosagem,duração do tratamento e orientação de uso; em geral, esse ato é expresso mediante a elaboração 
de uma receita(prescrição medicamentosa), quer seja de formulação magistral ou de produto industrializado, por um profissional 
legalmente habilitado.a prescrição precisa ser padronizada, seguindo a legislação de cada país.

As receitas médicas devem conter: nome do paciente,registro,data,nome do medicamento a ser administrado,dosagem,via 
de administração,frequência,horário da administração e assinatura do médico(FREIRE;GIMENES;CASSIANI,2004). A RDC nº 10/01 
diz que: é obrigatório o uso da DCB(Denominação Comum Brasileira) ou em sua ausência o uso da DCI(Denominação Comum 
Internacional),caso o medicamento seja prescrito em instituição pública(BRASIL,2001).

Os erros de medicação, como consequência de erro de prescrição,são ocorrências comuns e podem assumir dimensões 
clinicamente significativas e impor custos relevantes ao Sistema Único de Saúde–SUS(ANACLETO et al.,2010).

a OMS estabeleceu como indicadores do uso racional de medicamentos o número médio de medicamentos por receita;porcentagem 
de medicamentos receitados por seu nome genérico;porcentagem de prescrições com antimicrobiano;porcentagem de prescrições 
com medicamentos injetáveis;e porcentagem de medicamentos receitados que constam na lista de medicamentos essenciais com 
o objetivo de minimizar os erros relativos ao ato da prescrição,que faz parte do processo de cuidado do paciente.Os indicadores do 
uso racional de medicamentos são um método objetivo e prático que permite determinar como são empregados os fármacos nos 
serviços de saúde.

No Brasil, não há uma política regulatória a respeito do registro e da prescrição de medicamentos em pediatria.Diariamente 
ocorrem diversas prescrições inadequadas para crianças hospitalizadas e a escassez de medicamentos específicos para o uso pediátrico 
pode oferecer grande risco toxicológico para essa faixa etária(COSTA;REY;COELHO,2009).

Nesse estudo,foram analisadas prescrições de medicamentos que consta na lista do Componente Especializado da assistência 
Farmacêutica do Ministério da Saúde.

Objetivo:Analisar as prescrições de medicamentos a crianças no ambulatório de um Hospital Público Pediátrico.
Métodos:Trata-se de um estudo descritivo transversal com abordagem quantitativa. A amostra foi constituída de 2396 

prescrições médicas aleatórias, aviadas e retidas na farmácia ambulatorial de um hospital pediátrico público na cidade de Fortaleza(CE) 
durante os meses de setembro e outubro de 2014.a unidade tem em média a dispensação de 54 prescrições por dia.Os dados foram 
obtidos através de análise de prescrições médicas averiguando aspectos essenciais como: DCB(Denominação Comum Brasileira), via 
de administração, abreviaturas de medicamentos, posologia.

Resultados:Dentre as prescrições analisadas(2396 prescrições), 61,96% das prescrições possuíam a DBC, 45,84% possuíam a 
via de administração, 0,29% possuíam a abreviatura do medicamento e 99,55% possuíam a posologia.
Conclusão:Pode-se observar que,com exceção da posologia, todos os indicadores não podem ser considerados adequados,em 
especial o parâmetro da abreviatura de medicamentos o qual foi encontrado em menos de 1% das prescrições.

0205 Notificação Voluntária no Centro de Oncologia de uma unidade externa de um Hospital Particular de Referência
Autores: Karla Rodrigues Andrade - Hospital Sírio-Libanês / SP 

Camila Santos do Nascimento - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Thais Borges de Sa Graeff - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Alessandra de Lima Marques Anastacio - Hospital Sírio-Libanês Unidade Itaim Bibi / SP 
Juliana Roberta de Castro Sousa - Hospital Sírio-Libanês Unidade Itaim Bibi / SP 
Patricia Ribeiro Fatureto - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Cassia Cristina Moretto Crivelari - Hospital Sírio-Libanês / SP 
Debora Cecilia Mantovani Faustino de Carvalho - Hospital Sírio-Libanês / SP 

Palavras-chave: Notificação Voluntária, Reação Adversa a Medicamento, Farmacovigilância
Notificações voluntárias são suspeitas de reações adversas a um dado medicamento que são espontaneamente, transmitidas 

pelos profissionais de saúde para as empresas farmacêuticas ou centro de farmacovigilância¹. Trata-se de uma metodologia de 
farmacovigilância que permite identificar eventos adversos, abrangendo todos os medicamentos comercializados e todos os doentes, 
particularmente os que integram populações sub-representadas nos ensaios clínicos, como os idosos, as grávidas e as crianças; 
permitindo, ainda, detectar eventos adversos raros e/ou de longo tempo de latência2,3,4. A ANVISA preconiza em suas normas a 
notificação voluntaria como método eficiente para vencer a subnotificação5.O objetivo deste trabalho foi quantificar as notificações 
voluntárias de reações adversas que ocorreram no centro de oncologia de uma unidade externa de um hospital de referência. Trata-se 
de um trabalho retrospectivo e quantitativo realizado no centro de oncologia de uma unidade externa de um hospital particular de 
referência da cidade de São Paulo/SP, no período de janeiro a abril de 2015. Teve como amostra 8 notificações que foram avaliadas 
quanto a dados demográficos dos pacientes (sexo, idade e diagnóstico), medicamentos envolvidos e gravidade das reações. Todas as 
reações foram classificadas de acordo com a denominação WHO-Art. Foram analisadas 8 notificações. Os medicamentos suspeitos 
foram: Oxaliplatina (4), Carboplatina (1), Docetaxel (1). Paclitaxel (1) e Rituximabe (1). As principais reações de acordo com a WHO-
Art foram: Rubor (19%), Aumento da Pressão Arterial (9,55%); Dispneia (9,55%); Dor (9,55%); Rash (9,55%); Tremor (9,55%); Edema 
(4,75%); Irritação Gastrointestinal (4,75%); Náusea (4,75%); Palidez (4,75%); Sudorese Excessiva (4,75%); Urticária (4,75%) e Vomito 
(4,75%). A notificação voluntária é uma importante ferramenta para detecção de reação adversa a medicamentos, além disso, é de 
suma importância a presença e conscientização da equipe multiprofissional para que possamos notificar mais e mais essas reações 
no intuito de preveni-las. Além disso, exercer a vigilância pós-comercialização dos medicamentos, é buscar uma maior segurança para 
o paciente. 
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0206 Avaliação do Armazenamento e Controle de Medicamentos em Postos de Enfermagem de um Hospital Federal do 
Rio de Janeiro

Autores: Camille Nigri Cursino - Hospital Federal da Lagoa / RJ 
Mariana de Rezende Silva - Hospital Federal da Lagoa / RJ 
Mariana Teixeira Barroso - Hospital Federal da Lagoa / RJ 
Thacid Kaderah Costa de Medeiros - Hospital Federal da Lagoa / RJ 
Tamara Ferreira Lemos - Hospital Federal da Lagoa / RJ

Palavras-chave: armazenamento de medicamentos; segurança do paciente; postos de enfermagem
Introdução: O serviço de Farmácia Hospitalar é responsável pela utilização correta, segura e efetiva dos medicamentos. Segundo a 

resolução nº 492/08, uma das atribuições do farmacêutico hospitalar é o de preparo, distribuição, dispensação e controle de medicamentos 
e produtos para a saúde. Esta logística no interior do hospital é muito importante, e envolve uma questão fundamental que é a distribuição 
de medicamentos. Os medicamentos podem ser distribuídos por dose coletiva, individualizada ou unitária. O sistema em dose coletiva, em 
que os medicamentos são distribuídos por unidade de internação segundo solicitação da enfermagem, apresenta diversas desvantagens. 
Dentre elas, pode-se citar o aumento de estoque nas unidades e perdas de medicamentos, além da maior incidência de erros de medicação. 
Considerando-se a prevenção de erros de medicação, os medicamentos de alta vigilância (MAV) são medicamentos que possuem um 
risco associado a sua utilização, sugere-se que estes sejam corretamente identificados e armazenados separadamente quando houver a 
necessidade de tê-los presentes nos postos de enfermagem. Objetivo: O presente estudo visa avaliar postos de enfermagem de um hospital 
federal do Rio de Janeiro quanto ao armazenamento e controle de medicamentos. Metodologia: Foi realizado um estudo descritivo no 
qual foram realizadas visitas da farmácia aos postos de enfermagem de um hospital federal do Rio de Janeiro. O sistema de distribuição do 
hospital é por dose mista, os medicamentos são distribuídos em dose coletiva e por dose individualizada para 24h. O período de visitas foi 
de 7 de abril a 23 de junho de 2015. As visitas foram realizadas em 16 setores, sendo eles: pediatria, CTI pediátrico, hematologia pediátrica, 
4º andar, 5º andar (posto 1 e 2), 6º andar, 7º andar, unidade coronariana, CTI adulto, hemodinâmica, tomografia, hemodiálise, endoscopia, 
anestesia e centro cirúrgico. Cada enfermaria foi avaliada utilizando-se um roteiro padronizado, contendo os seguintes questionamentos: 
armazenamento e sinalização dos MAVs; registro diário de temperatura e umidade; prazo de validade dos medicamentos; armazenamento 
dos medicamentos de controle especial; quantidade de medicamentos no setor de acordo com a cota semanal; e a presença de amostra 
grátis no setor. As questões foram respondidas segundo os critérios: conforme, parcialmente conforme e não conforme. Resultados: Quanto 
aos medicamentos de alta vigilância, 67% estavam sinalizados corretamente, enquanto 59% encontravam-se armazenados separadamente. 
O registro de temperatura e umidade é realizado diariamente em somente 24% dos setores. Em 47% dos setores foram encontrados acima 
de dez medicamentos vencidos. O armazenamento de medicamentos sujeitos a controle especial estava adequado em 59% dos setores. 
A quantidade de medicamentos armazenados no setor estava conforme em 53%. Em 82% dos setores não havia presença de amostras 
grátis. Conclusão: com os resultados obtidos observaram-se alguns problemas nos setores do hospital, como o armazenamento incorreto 
dos medicamentos, medicamentos em quantidades acima do necessário, além da identificação inadequada dos medicamentos de alta 
vigilância. Com isso, pretende-se conscientizar os profissionais de saúde da necessidade do uso racional de medicamentos, envolvendo 
atividades como a devolução dos medicamentos não utilizados e armazenamento adequado, visando à segurança do paciente.

0209 Acessibilidade do tratamento da hidroxiúreia em pacientes pediátricos
Autores: Larissa Moura Barbpsa - Unifor / CE 

Gislane Ferreira Parente - Unifor / CE 
Nara Nayde Rocha - Unifor / CE 
Maria de Fátima Menezes Azevedo - Albertin Sabin / CE 
Geysa Romeu - Unifor / CE 
Arlândia Cristina Lima Nobre de Morais - Unifor / CE

Palavras-chave: Anemia Falciforme, Hidroxiúreia
Introdução: a anemia falciforme é uma síndrome que apresenta predominância de eritrócitos com hemoglobina S (Hb S), originada de 

uma mutação no gene beta da hemoglobina, promovendo uma mudança irreversível na conformação dos eritrócitos que, sobre baixa tensão 
de oxigênio, passam a apresentar a forma de foice, comprometendo, dessa forma, a sua função. O medicamento utilizado para o tratamento 
é hidroxiuréia que apresenta-se , apenas, na forma farmacêutica sólida, no caso cápsulas, que não é apropriada para ser administrada em 
crianças; sendo necessária uma adequação para forma líquida, permitindo o seu uso em paciente pediátricos. Objetivo: Verificar o acesso 
ao tratamento com hidroxiuréia em crianças, buscando informações que permitam desenvolver e programar intervenções que auxiliem o 
paciente e o cuidador na adesão à terapia medicamentosa. Metodologia: Tratou-se de um estudo quantitativo, observacional, através da 
análise dos dados, compilados por meio da estatística descritiva. O período considerado para análise foi de outubro de 2014 a março de 
2015 perfazendo um total de 180 dias. Os pacientes avaliados foram divididos em grupo segundo a tabela de Steiner, considerando-se três 
parâmetros: 1) boa adesão: menos de 29 dias de atraso (> 95% de adesão) que corresponde a retirada dentro do período estipulado; 2) 
zona crítica: entre 29 – 74 dias de atraso (entre 95- 70% de adesão) e 3) má adesão: mais de 74 dias de atraso. Este trabalho foi aprovado 
pelo Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos da Universidade de Fortaleza, sob o protocolo n° 72788. Resultado: dos 66 pacientes 
portadores de anemia falciforme em tratamento com Hidroxiúreia (HU), verificou que 56,06% (n=37) são homens e 43,94% (n=29) são 
mulheres. A faixa etária dos pacientes estão entre 4 e 19 anos. Sendo de 04 - 07 anos com 19,70% (n=13), de 08 – 10 anos com 25,76% 
(n=17), de 11-14 anos com 27,27% (n=18) e de 15 – 19 anos com 27,27% (n=18). Tendo procedência de 40,91% (n=27) que moram na capital, 
57,58% (n=38) que moram no interior e 1,52% (n=1) que mora em outro estado. . Segundo a classificação do método validade por Steiner 
obtivemos os seguintes resultados: 50% (n=33) dos pacientes tiveram uma boa adesão do tratamento, 45,45% (n=30) estavam na zona crítica 
e 4,55% (n=3) tiveram uma má adesão do tratamento. Visto que, muitos pacientes morem longe do local da dispensação, tem dificuldade de 
conseguir o transporte para ir pegar a medicação, como também, alguns pais não consigam liberação do trabalho para todo mês está indo 
pegar essa medicação. Analisando os meses em que houve menores dispensação de hidroxiúreia, fevereiro foi o mês que ocorreu menor 
quantidade de dispensação de hidroxiúreia, acredita-se que seja por conta do carnaval e seja um mês curto as pessoas acabam deixando 
para buscar o medicamento no mês seguinte, no caso, março. Como também, dezembro, ocorreu a baixa quantidade de dispensação, 
acredita-se que este achado seja por conta das férias e dos períodos natalinos. Conclusão: Pode-se observar que mesmo com uma boa 
adesão, ainda existem muitos pacientes na zona crítica de adesão, portanto torna-se relevante o acompanhamento farmacoterapêutico 
desse grupo de pacientes com objetivo de contribuir para a melhoria da adesão ao tratamento medicamentoso. A falta de recebimento da 
medicação pode comprometer o sucesso terapêutico, acarretando complicações clínicas e comprometendo a qualidade de vida.
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0210 Acompanhamento Farmacoterapêutico Baseado na Classificação Por Escore de Risco Como Estratégia na 
Segurança do Paciente

Autores: Cynthia Silva de Oliveira - Hospital Fundação Ouro Branco / MG 
Nívia Ferreira de Sá - Hospital Fundação Ouro Branco / MG 
Alexsander Ribeiro Tavares Vieira - Hospital Fundação Ouro Branco / MG 
Loredana Alvisi Silva Wanderley - Hospital Fundação Ouro Branco / MG 
Aloísio Moreira Vinhal - Hospital Fundação Ouro Branco / MG 
Ana Paula da Silveira - Hospital Fundação Ouro Branco / MG 
Maiza de Matos Dornelas - Hospital Fundação Ouro Branco / MG

Palavras-chave: Acompanhamento farmacoterapêutico; Risco medicamentoso; Segurança do paciente
Introdução: a Atenção Farmacêutica é uma atividade centrada no paciente, o acompanhamento farmacoterapêutico consiste 

na sua principal ação tendo por objetivo a prevenção, identificação e a resolução de problemas relacionados à farmacoterapia. Os 
problemas relacionados a medicamentos (PRM) fazem parte de um contexto crítico e determinante na recuperação da saúde do 
paciente, podendo prolongar o tempo de internação e agravar seu quadro clínico. 

Objetivo: Identificar dentre os pacientes internados quais necessitam de acompanhamento farmacoterapêutico de acordo 
com o risco ao qual estão expostos, priorizando desta forma os pacientes com maior risco de desenvolver PRM.

Metodologia: Foram analisadas todas as prescrições dos setores de Internação/Unidade Clínica (UI) e Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um hospital de pequeno porte e média complexidade no período de Novembro de 2014 a Março de 2015. As 
prescrições foram classificadas com base no escore desenvolvido pelo Hospital das Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Neste escore 
avalia-se número total de medicamentos prescritos, número de medicamentos injetáveis prescritos, número de medicamentos de alta 
vigilância prescritos, idade, dentre outros critérios. A partir desta análise e de acordo com as pontuações obtidas, as prescrições são 
classificadas como risco alto, risco moderado e risco baixo. As prescrições classificados como risco alto são consideradas mais críticas 
e necessitam de maior priorização para o acompanhamento farmacêutico devido a sua complexidade. As prescrições classificadas 
como risco moderado são consideradas como risco intermediário, e também necessitam do acompanhamento farmacoterapêutico. 
Já as prescrições classificadas como risco baixo também são analisadas pelo farmacêutico, porém estas são somente monitoradas, 
levando-se em consideração que este grupo de pacientes representa menor risco de desenvolver PRM. Para realizar a analise das 
prescrições foram verificados os seguintes critérios: dose prescrita, via de administração compatível, intervalo definido pela literatura, 
duplicidade terapêutica e interações medicamentosas. 

Resultados: Foi analisado um total de 3796 prescrições, sendo 311 prescrições da UTI e 3485 da UI. Ao classificar estas 
prescrições baseadas no escore obtivemos os seguintes resultados: na UTI 60% das prescrições foram classificadas como risco 
alto, 38% como risco moderado e 2% como risco baixo; na UI 2% das prescrições foram classificadas como risco alto, 44% como 
risco moderado e 53% das prescrições foram classificadas como risco baixo. Todas as intervenções relacionadas a prescrição foram 
registradas no prontuário do paciente para conhecimento da equipe multidisciplinar. 

Conclusão: a partir dos resultados obtidos é possível observar a relevância representada pela classificação das prescrições de 
acordo com o escore de risco medicamentoso. Com o uso desta ferramenta, é possível distinguir dentre os pacientes aqueles que 
apresentam maior risco de desenvolver problemas relacionados a medicamentos, direcionando desta forma o acompanhamento 
farmacoterapêutico, a fim de garantir a segurança do paciente além de minimizar riscos e falhas na terapia medicamentosa.

0211 Os Progressos Alcançados no Serviço de Farmacovigilância em uma Unidade Ambulatorial Oncológica
Autores: Jessica Lobo Gianucci - Universidade Federal da Bahia / BA 

Danielle Souza - Clínica Amo / BA 
Tatiane de Oliveira - Centro Universitário Estácio da Bahia / BA 
Pablicio Nobre - Clínica Amo / BA

Palavras-chave: Farmacovigilância; oncologia
Introdução: O serviço de farmacovigilância visa detectar, avaliar, compreender e prevenir reações adversas. Neste contexto, 

o farmacêutico clínico adquire maior visibilidade diante da equipe multidisciplinar, uma vez que este profissional não é mais visto 
exclusivamente nas atividades de manipulação e gerenciamento de quimioterápicos, promovendo maior adesão, efetividade e 
segurança ao tratamento dos pacientes. Objetivos: Analisar a evolução do serviço de farmacovigilância em uma unidade ambulatorial 
oncológica. Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo e retrospectivo realizado a partir da análise de reações adversas de dados 
institucionais, no período de maio de 2013 à dezembro de 2014. As reações adversas foram validadas através do Algorítmo de Naranjo, 
Categorias de Uppsala Monitoring Centre e União Eutropéia, onde foram reportadas à ANVISA, apenas as reações categorizadas como 
Definida e Provável, ou qualquer notificação relacionada a medicamentos com menos de cinco anos no mercado. Resultados: em 
2013, ano em que o serviço de farmacovigilância estava sendo implantado, apenas oito notificações foram registradas e validadas, 
contudo nenhuma notificação foi comunicada à ANVISA. No ano de 2014, foram notificadas sessenta reações adversas, das quais 
48% tiveram notificações passivas (corpo clínico e equipe multidisciplinar) e 52% foram ativas, realizadas por farmacêuticos através 
de dados obtidos em prontuário. Destas sessenta notificações, 33% foram reportadas à ANVISA. Conclusão: Foi possível observar 
o fortalecimento do serviço de farmacovigilância durante o período analisado, tanto por parte das notificações por busca ativa 
desenvolvida pelo serviço de farmácia, quanto pelo crescente número de notificações espontâneas advindas do corpo clínico e equipe 
multidisciplinar. Para o ano de 2015 houve a necessidade de reestruturação do serviço, destinando um farmacêutico para este fim, na 
tentativa de diminuir o tempo de validação das reações adversas e reduzir impactos negativos durante os tratamentos oncológicos.
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0212 Papel do Farmacêutico Clínico na Identficação de Potenciais Problemas Relacionados a Medicamentos em 
Emergência Pediátrica

Autores: Tuany Soncini Bevilaqua - Universidade Federal de Ciências da Saúde/ Irmandade Santa Casa de Misericórdia de 
Porto Alegre / RS 
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Porto Alegre / RS 
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Palavras-chave: Clinical Pharmacists. Emergency Treatment. Pediatrias.
Introdução: a farmácia clínica é compreendida como uma ciência da saúde cuja responsabilidade é assegurar, mediante 

aplicação de conhecimentos e funções relacionadas com o cuidado do paciente o uso seguro e apropriado dos medicamentos. Um 
dos setores que merece destaque é o setor de emergência, por ser considerado uma área de alto risco para ocorrência de vários tipos 
de eventos adversos, principalmente os relacionados com medicamentos, tais como: reações adversas, interações medicamentosas, 
reações alérgicas e erros de medicação.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi identificar potenciais problemas relacionados a medicamentos (PRM) encontrados 
durante a avaliação das prescrições de uma unidade de emergência pediátrica localizada em um complexo hospitalar do sul do Brasil.

Método: Trata-se de um estudo transversal retrospectivo, realizado a partir da avaliação das prescrições eletrônicas de 
medicamentos e evoluções do prontuário do paciente, no período de maio a junho de 2015. Os potenciais PRM identificados na 
prescrição foram classificados em: reconstituição/diluição, a critério médico ou se necessário, orientação de uso, apresentação 
farmacêutica, duplicidade de fármacos, sobredosagem, subdosagem, frequência, forma farmacêutica, monitoramento sérico de 
medicamento e alergia. Os dados foram analisados por meio do programa Microsoft Excel®.

Resultados: Foram avaliadas 479 prescrições medicamentosas no período, destas 78 prescrições (16,3%) sofreram intervenção 
farmacêutica. Nestas prescrições foram identificados 121 potenciais problemas relacionados aos medicamentos prescritos. Os 3 
principais potenciais problemas encontrados foram: reconstituição/diluição (30,5%), alergia (24,9%) e orientação de uso (15,7%). Os 
potenciais problemas identificados na prescrição envolveram 35 medicamentos diferentes, sendo os mais envolvidos paracetamol 
gotas (15,3%), dipirona gotas (11,5%), ampicilina intravenosa (5,1%) e ceftriaxona intravenosa (5,1%). Neste período, foram 
adicionados via sistema eletrônico 20 alertas com orientações à equipe médica para alteração/correção dos potenciais problemas 
identificados. Além disso, foram realizadas 65 evoluções no prontuário eletrônico do paciente.

Conclusão: Os medicamentos são considerados a principal terapia em unidades de emergência e também os maiores 
causadores de eventos/reações adversas. Isto revela a importância do serviço de Farmácia Clínica nestas unidades, tendo em vista, a 
redução de erros envolvendo medicamentos e consequentemente o aumento da segurança do paciente.
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0213 Seguimento Farmacoterapêutico em Pacientes com Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica: Ensaio Clínico Randomizado
Autores: Juliane F. Monks da Silva - Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia, Faculdade de Medicina, Universidade 
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Palavras-chave: Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica, seguimento farmacoterapêutico, qualidade de vida
Introdução: a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) está presente em cerca de 10% da população mundial. É 

caracterizada por limitação persistente do fluxo aéreo e tem como principal fator de risco o tabagismo. Ela é a quarta causa de morte 
no mundo e a doença crônica com maior morbidade. A exacerbação é caracterizada por piora aguda dos sintomas, sobreposta ao 
quadro crônico, que geralmente culmina em busca à emergência e internações em hospitais.

Objetivo: Avaliar a eficácia do seguimento farmacoterapêutico de pacientes com DPOC na redução de reinternações 
hospitalares, busca à emergência e melhora da qualidade de vida.

Metodologia: Realizou-se um ensaio clínico randomizado (ECR) não cegado, incluindo pacientes que internaram por exacerbação 
de DPOC, entre julho de 2012 e maio de 2014, em hospital terciário de Porto Alegre/RS. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa (GPPG 11-0452). O grupo intervenção recebeu seguimento farmacoterapêutico realizado por Farmacêutico durante a 
internação, telefonemas mensais pós-alta e acompanhamento durante as reinternações. O grupo controle recebeu o atendimento 
usual. Questionários de qualidade de vida (SF-12 e SGRQ) foram preenchidos no momento da randomização e após um mês.

Resultados: Foram randomizados 40 pacientes para o grupo intervenção e 40 para o atendimento usual. Desses, 61% eram homens, 
92,5% brancos, com idade média de 69 anos ± 9,1, 20% analfabetos, 56% com ensino fundamental incompleto e 55% com renda menor 
ou igual a um salário mínimo. Quanto aos dados clínicos, 18% eram tabagistas ativos, a carga tabágica média foi 79,7 (10 – 200), 32,7% 
apresentavam classificação de DPOC muito grave e 49% DPOC grave. Não houve diferença entre as características dos grupos na linha de 
base. As taxas de reinternação em 6 meses foram 38,9% (n=14) no grupo controle e 59,4% (n=19) no seguimento farmacoterapêutico (P = 
0,092) e, em 12 meses, de 55,6% (n=20) e 65,6% (n=21) respectivamente (P = 0,397). A taxa de atendimento na emergência foi maior em 6 
meses no grupo intervenção (34,4% vs. 13,9%; P = 0,047), não havendo diferença em 12 meses (40,6% vs. 25%; P = 0,169, respectivamente). 
O grupo intervenção apresentou melhora significativa na qualidade de vida no domínio físico do SF-12 (29,56 ± 1,11 no basal vs. 32,87 ± 1,37 
após um mês; P = 0,027) e no SGRQ (71,18 ± 2,10 no basal vs. 64,90 ± 2,59 após um mês; P = 0,008). Não houve melhora estatisticamente 
significativa da qualidade de vida no grupo controle, bem como, diferença na comparação entre grupos.

Conclusão: O seguimento farmacoterapêutico não foi mais eficaz que o atendimento usual para reduzir o número de 
reinternações e busca à emergência por exacerbação de DPOC em um ano, bem como na melhora na qualidade de vida.

0214 Fortalecimento do Serviço de Farmacovigilância em uma Unidade Hospitalar Privada de Salvador – Bahia
Autores: Valeska Franco Ribeiro - Hospital Cardio Pulmonar / BA 
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Palavras-chave: Farmacovigilância; Reação adversa; Segurança do paciente
Introdução: as reações adversas a medicamento (RAMs) são causas significativas de hospitalização, aumento de tempo de permanência 

hospitalar e até mesmo óbito. Além disso, podem afetar negativamente a qualidade de vida do paciente, influenciar na perda de confiança 
do mesmo em relação ao seu tratamento e aumentar custos. Por este motivo, é importante identificar e conhecer as RAMs para prevenir e 
diminuir a morbidade e mortalidade a elas relacionadas, promovendo segurança aos pacientes na prática da assistência Farmacêutica no 
ambiente hospitalar. A efetividade de um programa de farmacovigilância depende diretamente da participação ativa dos profissionais de saúde, 
os quais devem ser os responsáveis pela identificação e notificação de suspeitas de reações adversas, que são observadas na relação direta com 
os pacientes. A notificação voluntária de suspeita de RAM constitui a principal fonte de informação, entretanto, uma das principais limitações 
desta notificação é a subnotificação, sendo este um grande desafio para o serviço de farmacovigilância. Objetivo: Avaliar o fortalecimento do 
Serviço de Farmacovigilância em uma unidade hospitalar privada de Salvador-BA. Metodologia: Estudo descritivo e prospectivo no período de 
outubro/2013 a dezembro/2014, através da implantação de ações de melhoria para fortalecimento do serviço de farmacovigilância. O estudo foi 
desenvolvido em uma unidade hospitalar que realiza atendimento de pacientes adultos, com capacidade para 60 leitos com atendimento voltado 
principalmente para as especialidades de cardiologia, pneumologia, neurologia e oncologia.Foram desenvolvidas as seguintes ações de melhoria: 
Realização de treinamento com equipe assistencial; Inclusão de notificação de suspeita de RAM no sistema eletrônico; Realização de busca ativa 
de suspeita de RAM através de medicamentos gatilhos; contratação de farmacêuticos clínicos e implantação da prática de validação de suspeita 
de RAM. Resultados: O Serviço de Farmácia recebeu 40 notificações de suspeita de reação adversa a medicamento no ano de 2013 e 117 em 
2014 (a partir de outubro/2013). O número de notificação de suspeita de RAM no período após implantação das ações de melhoria apresentou 
um aumento, aproximadamente, de 400%, quando comparado com o período de janeiro a setembro de 2013 (pré-intervenção), ultrapassando 
a meta estabelecida de 100%. A notificação voluntária apresentou um aumento (45%), aproximando-se do número de notificação por busca 
ativa (55%). Conclusão: a prática da assistência farmacêutica necessita de ações de farmacovigilância para promover saúde com segurança aos 
seus pacientes. Para que isso aconteça, o Farmacêutico deve atuar continuamente junto à equipe multidisciplinar identificando as dificuldades 
de cada um, educando, orientando e estimulando a notificação de casos suspeitos de reações adversas a medicamento, fortalecendo o serviço. 
Os resultados demonstraram a eficácia das intervenções farmacêuticas para o fortalecimento da prática de farmacovigilância no local do estudo, 
ratificando que a atuação do farmacêutico junto a equipe multidisciplinar é imprescindível para estabelecer a cultura de notificação.
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0215 Reformulação da prática de reconciliação medicamentosa em um hospital de Salvador-BA
Autores: Franciane Masiero - Hospital São Rafael / BA 

Sandra Cristina Hernandes - Hospital São Rafael / BA 
Talita Pereira Teixieira - Hospital São Rafael / BA

Palavras-chave: segurança de pacientes, reconciliação medicamentosa, farmácia hospitalar
Introdução:a reconciliação medicamentosa é uma das práticas designadas ao farmacêutico hospitalar e consiste na obtenção 

das informações referente aos medicamentos usados de forma contínua e a constatação da continuidade do tratamento durante o 
período da internação. É realizada primeiramente através de uma anamnese com o paciente no momento da admissão, posteriormente 
análise das informações em prontuário e comparação com prescrição médica. Consiste em um processo multidisciplinar no qual o 
papel do farmacêutico clínico é avaliar as discrepâncias não intencionais nas transições do cuidado do paciente e através da discussão 
com o corpo clínico garantir a segurança terapêutica do tratamento individualizado. Objetivo:Reformular e efetivar a atividade 
de reconciliação medicamentosa um hospital privado de 320 leitos na cidade de Salvador- BA. Metodologia: Durante fevereiro 
de 2014 a fevereiro de 2015 foi realizado um estudo observacional tipo coorte e algumas intervenções no processo da realização da 
reconciliação foram implementadas. O serviço de reconciliação medicamentosa antes praticado pelos estagiários de farmácia passou 
a ser responsabilidade dos farmacêuticos. Os pacientes admitidos e elegíveis para reconciliação medicamentosa foram emitidos em 
relatório do sistema hospitalar, segundo nome, leito e dia de internamento, facilitando assim a priorização de pacientes por tempo 
de internação e uso prévio de terapias medicamentosas. Através da reorganização da logística por unidades entre os profissionais, 
o contato com a equipe médica e a evolução em prontuário passou a ser feita imediatamente após a admissão, otimizando o tempo 
do processo. Alteração da forma de armazenamento dos medicamentos, agora separados em embalagens próprias identificadas e 
lacradas evitando o acesso do paciente ao medicamento trazido de casa garantindo a segurança do tratamento. Resultados: Após 
a restruturação do serviço foi possível observar que houve um considerável acréscimo no número de pacientes reconciliados pelos 
farmacêuticos. O número de reconciliações de paciente elegíveis durante o mês passou de 44% em fevereiro de 2014 para 94% em 
fevereiro de 2015. O tempo médio para admissão e evolução em prontuário teve uma substancial queda de 86 horas e 38 minutos 
para 20 horas e 02 minutos, assim como, o número de pacientes que atingiram a meta internacional de reconciliação em menos de 
24 horas passou de 16% para 70%. Conclusão:a atividade de reconciliação é uma prática indelegável ao farmacêutico, e, quanto mais 
rápida foi exequível melhor a garantia de assistência ao paciente.

 
0216 Reconciliação Medicamentosa em Pacientes Cirúrgicos em um Hospital do Estado de Sergipe
Autores: Carolina Samara Lima Franca Bezerra - Hospital de Urgências de Sergipe/ Universidade Federal de Sergipe / SE 

Wellington Barros da Silva - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Francilene Amaral da Silva - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Anderson Freitas - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Caique Brito - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Getúlio Emanuel de Souza Oliveira - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Pauliana Coutinho - Universidade Federal de Sergipe / SE

Palavras-chave: Reconciliação medicamentosa, pacientes pós-cirúrgicos, segurança do paciente.
Introdução. O processo de reconciliação de medicamentos (RM) tem grande impacto na prevenção de eventos adversos e 

erros relacionados a medicamentos e consiste num processo formal de obtenção de uma lista completa e precisa dos medicamentos 
do domicílio que é comparada com a lista de prescrição hospitalar. Segundo autores, as discrepâncias identificadas nos tratamentos 
podem ter consequências clínicas, isto é, podem causar danos ou ter potencial para causá-los. Isso se torna mais grave quando 
pacientes polimedicados, em uso de três ou mais medicamentos no domicílio, são submetidos a procedimento cirúrgico de urgência. 
Objetivo. Realizar a Reconciliação Medicamentosa em pacientes polimedicados submetidos a procedimento cirúrgico. Identificar, 
avaliar e intervir nas principais discrepâncias encontradas. Metodologia. Foi realizado estudo observacional do tipo exploratório 
descritivo, conduzido entre agosto e novembro de 2014, em um hospital de urgências de Sergipe totalmente integrado ao SUS. Neste 
estudo foram incluídos somente os pacientes admitidos no Internamento Cirúrgico e que permanecessem mais de 24 horas internados, 
que concordassem em participar da pesquisa e usassem três ou mais medicamentos no domicílio. As entrevistas eram realizadas 
com cada paciente, identificando, avaliando e intervindo nas discrepâncias encontradas. Foi adotado um nível de significância de 
0,05 e, para tanto, o programa estatístico SPSS (Statistical Package for Social Sciences) foi utilizado. O estudo foi autorizado pela 
Diretoria do Hospital e Comitê de Ética em Pesquisa sob registro CAAE nº 34038114.7.0000.5546. Resultados. No período do estudo 
422 pacientes foram admitidos no internamento pós-cirúrgico. Desses, 80 (19%) atenderam ao critério de inclusão, composto por 
43 (53,8%) mulheres e 37 (46,3%) homens, com média de idade 64,14 anos ± 17,0. O motivo de internação mais prevalente foi 
amputação de membro inferior ou superior 33 (41,3%); a média de medicamentos do domicílio foi 4,7 ± 1,9. Foi encontrado um total 
de 444 discrepâncias, com uma média por paciente de 5,5 ± 2,78, as mais prevalentes foram interação, que representou mais da 
metade de todas as discrepâncias identificadas, 53,4% (n=237) e a omissão que constituiu 25,7% (n=114). As informações referentes 
aos dados clínicos e levantamento da história dos medicamentos foram obtidas por meio da entrevista com o próprio paciente 
(n=75; 93,8%), o acompanhante ou cuidador responsável (n=64; 80,0%), através da consulta aos prontuários (n=13; 16,3%). Outra 
variável observada foi que 38 (47,5%) pacientes levaram os medicamentos que usavam antes da internação para as unidades de 
internação do hospital. A média de medicamentos do domicílio foi 4,7 ± 1,9 (3-14), onde a maior parte dos pacientes fazia uso entre 
três e quatro medicamentos. Foi encontrada associação estatisticamente significativa entre o número de medicamentos tomados no 
domicílio e o número de discrepâncias (X2= 6,16; p=0,013). Foram realizadas 106 intervenções e apenas n=15 (14,2%) foram aceitas. 
Conclusão. O estudo demonstrou as principais discrepâncias; os fármacos envolvidos nas discrepâncias e o perfil terapêutico dos 
pacientes internados na condição pós-cirúrgica. Ações que promoveram o monitoramento das discrepâncias e garantia da segurança 
do paciente na admissão hospitalar foram executadas.
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0217 Fortalecimento da atuação farmacêutica na prática clínica através da análise das intervenções realizadas.
Autores: Valeska Franco Ribeiro - Hospital Cardio Pulmonar / BA 

Kise Carvalho Guimarães Sapucaia - Hospital Cardio Pulmonar / BA 
Larissa Almeida Oliveira Aragão - Hospital Cardio Pulmonar / BA 
Ibera Catarina Silva Bispo - Hospital Cardio Pulmonar / BA 
Vanessa Freitas Oliveira - Hospital Cardio Pulmonar / BA 
Aline Cristina Barros Luz - Hospital Cardio Pulmonar / BA 
Bruna Laranjeira Alves - Hospital Cardio Pulmonar / BA 
Paulina Novaes - Hospital Cardio Pulmonar / BA 

Palavras-chave: Farmacêutico clínico; Intervenção farmacêutica; uso racional do medicamento
Introdução: a intervenção farmacêutica é um ato planejado, documentado e realizado junto ao usuário e profissionais de saúde. 

As intervenções são realizadas com o objetivo de reduzir os erros de prescrição e de administração e desta forma, o farmacêutico clínico 
tem um papel fundamental na promoção do uso racional, através da garantia da farmacoterapia adequada, com resultados terapêuticos, 
minimizando os resultados desfavoráveis. Uma das atividades desenvolvidas pelo farmacêutico clínico é a avaliação das prescrições 
médicas no intuito de prevenir e resolver os problemas relacionados a medicamento (PRM), uma vez que estes são classificados como a 
principal causa de eventos adversos, sendo responsáveis pelo aumento no tempo de internação, morbidade, mortalidade e aumento nos 
custos hospitalares. Além disso, estudos demonstraram que a maioria dos erros de medicação ocorre durante as etapas de prescrição e 
administração dos medicamentos; deste modo, os farmacêuticos podem ter maior interface na prescrição correta e na qualidade de uso dos 
medicamentos. Objetivo: Avaliar o fortalecimento da atuação farmacêutica na prática clínica através da análise das intervenções realizadas. 
Metodologia: Foi realizado estudo observacional, retrospectivo, descritivo em um hospital privado em Salvador (Bahia) no período de 
2011 a 2014. Esta unidade hospitalar realiza atendimento de pacientes adultos, com capacidade para 60 leitos com atendimento voltado 
principalmente para as especialidades de cardiologia, pneumologia, neurologia e oncologia. As prescrições médicas são realizadas através 
de sistema informatizado pelo médico plantonista, assistente ou diarista. O sistema de dispensação de medicamentos do hospital é realizado 
por dose individualizada para 24 horas. As intervenções farmacêuticas foram realizadas através da participação deste profissional em visitas 
multidisciplinares, avaliação das prescrições médicas e por solicitação da equipe multidisciplinar.as intervenções farmacêuticas foram 
classificadas de acordo com as categorias padronizadas na instituição. Resultados: Foram realizadas 2357 intervenções no período de 2011 
a 2014, sendo que no ano de implantação do serviço foram realizadas 11 intervenções, em 2012 foram 206 intervenções, em 2013 foram 
925 intervenções e em 2014 foram realizadas 1215 intervenções. A intervenção de ajuste de diluição foi a mais frequente em 2011 (91%), 
a conciliação medicamentosa foi a mais frequente em 2012 (20%), necessidade de tratamento adicional em 2013 (24%) e necessidade de 
mudança de aprazamento em 2014 (19%). A aceitabilidade das intervenções realizadas no período foi de 88% com aumento significativo ao 
longo do período. Conclusão: a atuação do farmacêutico clínico junto à equipe multidisciplinar visa promover a qualidade da terapêutica do 
paciente, uma vez que orienta os profissionais sobre o uso seguro e racional dos medicamentos. Este profissional representa uma barreira 
para identificar, corrigir ou reduzir possíveis riscos associados à terapêutica, sendo o paciente o principal beneficiário das suas ações. O 
aumento no número de intervenções realizadas e aceitas demonstra o estabelecimento de confiança entre a equipe multidisciplinar e o 
profissional farmacêutico, devido a maior presença deste nas unidades clínicas demandando maior parte do seu tempo às ações assistenciais, 
atuando junto à equipe multiprofissional e ao paciente, em conjunto com as atividades administrativas.

0218 Proposta de Guia Prático de Aplicação de Classificação de Materiais na Gestão de Medicamentos
Autores: Juliana Patricia Oliveira de Faria Motta - Universidade Federal Fluminense - UFF / RJ 

Ranieri Carvalho Camuzi - Universidade Federal Fluminense - UFF / RJ
Palavras-chave: assistência farmacêutica; Administração de serviços de saúde; Logística.

Introdução: as farmácias hospitalares são consideradas um cenário de grande complexidade no que se refere à diversidade 
de materiais, principalmente de medicamentos, os quais se encontram em grande variedade nos estoques. Esse cenário fica mais 
complexo quando nos deparamos com o desabastecimento de medicamentos nas unidades hospitalares, uma vez que sua falta pode 
acarretar a descontinuidade da assistência a ser prestada, bem como danos ao paciente. Portanto, pode-se dizer que uma gestão de 
estoques eficiente é resultado da aplicação de técnicas e métodos da administração de materiais que necessitam de conhecimento 
do gestor para escolha e utilização de acordo com a necessidade em cada momento e em cada instituição, podendo ir além de evitar 
desabastecimentos e reduzir custos. Os Sistemas de Classificação de Materiais constituem importante ferramenta nesse sentido. O seu 
emprego permite criar classes e grupos de materiais, de acordo com critérios distintos e adequados à realidade institucional, tornando 
mais eficiente o acompanhamento de cada grupo e facilitando as atividades administrativas e operacionais. Os autores perceberam, 
porém, que há carência de literatura específica voltada para o tema no âmbito da saúde e o pouco que existe publicado apresenta 
algumas divergências e, nem sempre, é suficientemente claro quanto à aplicabilidade e à forma de se colocarem esses métodos em 
prática. Percebendo a oportunidade de melhorar o entendimento e a utilização dessas ferramentas na rotina da Farmácia Hospitalar, 
encontraram motivação para o desenvolvimento de um guia prático. Objetivos: Apresentar o “Guia prático para aplicação de sistemas 
de classificação de materiais na gestão de medicamentos” como ferramenta de orientação ao farmacêutico gestor, para otimizar a 
gestão dos estoques visando melhor qualidade na prestação de serviço à saúde. Método: O guia prático é um produto do trabalho 
monográfico “Sistemas de classificação de materiais aplicados à gestão de medicamentos”, uma revisão narrativa de literatura, com 
pesquisas realizadas nas bases de dados LILACS, SciELO, SPELL, Scopus/Elsevier e no Portal Periódicos CAPES. Utilizou-se ainda o Google 
Acadêmico para busca reversa, cujos materiais de análise compreenderam artigos científicos, dissertações e teses, bem como livros, 
apostilas e guias relativos ao assunto em estudo, de forma a expandir os conhecimentos e, assim, delinear uma abordagem referente ao 
mesmo. Resultados: O resultado da revisão da literatura foi compilado em um guia prático de modo a facilitar a consulta, o entendimento 
de cada método descrito e a sua aplicação/operacionalização na gestão de medicamentos. Foram descritos 6 métodos que consideram 
critérios específicos, como custos individual e de estoque, imprescindibilidade de cada produto, rotatividade, essencialidade, dificuldade 
de aquisição e popularidade. Para cada método foi explicitada a melhor aplicação e a forma de se colocar em prática, o que deve 
levar em conta a realidade institucional, conforme as prioridades gerenciais. O guia, registrado na Biblioteca Nacional, é disponibilizado 
gratuitamente por seus autores. Conclusões: Os sistemas de classificação de materiais são ferramentas que podem tornar a gestão de 
medicamentos mais eficiente, no entanto é necessário o seu conhecimento conceitual e prático para escolha e aplicação adequados, no 
que o “Guia prático de aplicação dos sistemas de classificação de materiais na gestão de medicamentos” pode ser útil.
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0220 Interações e Incompatibilidades Medicamentosas: um Risco para Segurança do Paciente
Autores: Gisleine Elisa Cavalcante da Silva - Universidade Estadual de Maringá / PR 

Estela Louro - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Lenir Fatima Camargo - Hospital Universitário de Maringá / PR 
Simone Tomás Gonçalves - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Juliane Karim Faria - Universidade Estadual de Maringá / PR

Palavras-chave: farmácia clínica, interações medicamentosas, incompatibilidades medicamentosas.
A farmácia hospitalar visa proporcionar ao paciente hospitalizado um atendimento de excelência em relação à utilização 

de medicamentos de forma segura e eficaz. Para isso é importante contar com um serviço de farmácia clínica que, entre outras 
coisas, monitora o risco de interações e incompatibilidades medicamentosas, pois nos hospitais é comum a utilização de vários 
medicamentos concomitantemente aumentando o risco de ocorrência dessas. 

O objetivo deste estudo foi avaliar a frequência de interações e incompatibilidades em prescrições medicamentosas de um 
Hospital Universitário do Paraná. Os dados foram obtidos das prescrições que chegaram à farmácia para a dispensação entre agosto 
de 2014 a maio de 2015 e que continham dois ou mais medicamentos de internamentos com três ou mais dias oriundas do setor de 
Clínica Médica.

a análise das prescrições foi feita no Serviço de Informação sobre Medicamentos do próprio hospital. Todos os medicamentos 
constantes da prescrição foram cruzados entre si para avaliar o potencial de interação. Estas interações foram classificadas segundo 
sua relevância clínica em graves, moderadas, leves e contraindicadas. Os medicamentos injetáveis também foram avaliados entre si 
quanto à presença de possíveis incompatibilidades e classificados como compatíveis ou incompatíveis. 

Foram colhidas informações detalhadas sobre o modo como ocorre a interação e de que forma esta deverá ser gerenciada 
(resultados não mostrados), pois o fato de haver interação não exclui a possibilidade de utilização da combinação. Os resultados 
obtidos foram tabulados no programa Excell e aplicou-se a estatística descritiva. 

Avaliou-se 1052 prescrições, encontrando 219 diferentes combinações endovenosas, das quais, 78,1% eram compatíveis e 
21,9% incompatíveis. Este resultado indica apenas o risco de incompatibilidade, pois o horário de administração desses medicamentos 
não foi considerado, e caso seja diferente, a incompatibilidade não ocorrerá. Das 1052 prescrições analisadas 33,2% eram potenciais 
interações medicamentosas, sendo 42,1% classificadas como graves; 49,0% moderadas; 5,4%; leves e 3,4% contraindicadas. Estes 
resultados servem de alerta à equipe de saúde, pois, existe a possibilidade de interação, mas nem sempre esta ocorrerá, pois dependerá 
de fatores intrínsecos ao paciente. Apesar disto, a ocorrência de uma interação medicamentosa não exclui o uso da combinação dos 
medicamentos, nestes casos, deve-se pesar o risco benefício da utilização. Desta forma, grande atenção deve ser dada ao manejo 
de medicamentos em suas diferentes etapas para evitar que erros ocorram e que possíveis interações e incompatibilidades venham 
a causar danos ao paciente. Assim, concluímos que a investigação de potenciais interações e incompatibilidades medicamentosas 
é primordial para garantir uma farmacoterapia mais segura ao paciente hospitalizado. A equipe de saúde deve estar atenta as 
combinações medicamentosas já que as conseqüências da má utilização de medicamentos podem ser extremamente prejudiciais ao 
paciente.

Finalmente, enfatizamos a necessidade do cumprimento integral do Protocolo de Segurança na Prescrição e de Uso 
e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde, e da disseminação de alertas sobre o risco que as combinações 
medicamentosas trazem e esperamos que as informações obtidas neste estudo auxiliem a equipe de saúde a praticar uma 
farmacoterapia mais segura beneficiando especialmente o paciente.

0221 A Importância da Cadeia Logística Hospitalar sobre os Antimicrobianos: Seu Impacto na Segurança do Paciente.
Autores: Monica Maria Henrique dos Santos - Faculdade Pernambucana de Saúde / PE 

Cibele Nascimento Queiroz - Faculdade Pernambucana de Saúde / PE 
Natalya Maia de Souza - Residente da Multiprofissional Integrada em Saúde da Família - Faculdade Ciências 
Médicas/  UPE / PE

Palavras-chave: Antimicrobianos; Cadeia logística; Segurança do Paciente;
Introdução O gerenciamento inadequado e o uso incorreto de medicamentos e de outras tecnologias em saúde acarretam 

sérios problemas à sociedade, ao SUS, e às instituições privadas (hospitais, clínicas, operadoras de planos de saúde, entre outros), 
gerando aumento da morbimortalidade, elevação dos custos diretos e indiretos, e prejuízos à segurança e à qualidade de vida 
dos usuários. Neste contexto, os antimicrobianos aparecem como um grupo de medicamentos, onde as falhas na cadeia logística 
representam um dos principais eventos adversos sofridos por pacientes hospitalizados; além de que podem ser utilizados de forma 
profilática e terapêutica, onde seu emprego crescente e indiscriminado, somado ás falhas da cadeia logística, apontam como um 
dos principais fatores relacionados com a emergência de cepas microbianas resistentes, sendo mais um fator de risco a segurança 
dos pacientes. Objetivos: O estudo teve como objetivo identificar erros da cadeia logística relacionados a antimicrobianos, que vêm 
comprometendo a segurança do paciente em uma unidade hospitalar, colaborando com a gestão do Serviço para tomadas de decisões. 
Método: Estudo transversal, realizado na Farmácia Hospitalar de um hospital de alta complexidade, da cidade do Recife, no período 
de janeiro a junho de 2015, através de um estudo comparativo entre o número total de erros de distribuição de medicamentos, 
comparados aos erros relacionados a dispensação de antimicrobianos. Notificados pelo Sistema de Gerenciamento de Risco do 
hospital. Resultados: Dentre as 246 notificações de erros de distribuição de medicamentos, foram identificados: 29,20% por atraso da 
entrega, 19,91 %, erros de identificação em medicamentos de alta vigilância, 13,82 %, em erros de dispensação de antimicrobianos e 
10,57% com troca de medicamentos. Conclusão: Erros de distribuição de antimicrobianos aparecem em terceiro lugar frente ao total 
de erros de distribuição; considerando suas especificidades terapêuticas, o impacto sobre a segurança do paciente trás consequências 
desastrosas não só para o segurança do usuário mas também para a gestão do Serviço, onde as fragilidades da sua cadeia logística 
de medicamentos, estão diretamente a ele relacionadas. Os hábitos prescritivos e o processo de dispensação de medicamentos 
são determinantes para o uso racional de antibióticos. Identificar e quantificar erros de processos, representam uma prática que 
deve ser implementada em todos os serviços de saúde, contribuindo para o uso racional de medicamentos, e especificamente os 
antimicrobianos; proporcionando melhoria na resolutividade e qualidade da assistência da Farmácia Hospitalar, onde a garantia da 
rastreabilidade de produtos, em um serviço de saúde, é um direito do paciente.
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0222 Atenção farmacêutica em pacientes sob Terapia nutricional parenteral periférica
Autores: Lorena Morais - Estagiário (a) do Hospital São Rafael, Salvador - BA / BA 

Maurício Souza Nogueira - Estagiário (a) do Hospital São Rafael, Salvador - BA / BA 
Erika Aparecida - Estagiário (a) do Hospital São Rafael, Salvador - BA / BA 
Shirleide Assis - Farmacêutica do Hospital São Rafael / BA

Palavras-chave: Palavras chaves: nutrição parenteral periférica; flebite.
Introdução: Atenção farmacêutica é um conceito de prática profissional no qual o paciente é o principal beneficiário das ações 

do farmacêutico (Anvisa), dentre as atribuições do profissional farmacêutico compete o exercício da atividade na nutrição parenteral 
(Resolução 292/96). A Nutrição Parenteral (NP) é uma emulsão estéril apirogênica, composta basicamente de aminoácidos, lipídeos, 
carboidratos, vitaminas e minerais (Portaria 272/98), quanto à via de administração a NP pode ser infundida em acesso venoso 
central e periférico (GASTALDI, 2009). A nutrição parenteral periférica (NPP) é indicada para curtos períodos de terapia, menor 
que 15 dias, para isso, deve-se ter controle rigoroso da osmolaridade. A osmolaridade do sangue é cerca de 280 -300mOsm/L , a 
infusão de soluções hiperosmolares, como a NPP, aumenta o risco de caso de flebites. A flebite é processo inflamatório na parede 
da veia, em geral, associado a dor, eritema, e, endurecimento do vaso. O cálculo para a osmolaridade deve ser adequado para a 
administração da NP conforme a via de acesso, desta forma, a osmolaridade considerada para este estudo foi de 800mOsm/L segundo 
o calculo estimado de MIRTALLO ET AL (2004). A ASPEN sugere que as osmolaridades periféricas sejam em até 900mOsm/L. Objetivo: 
Acompanhar pacientes em uso de nutrição parenteral periférica quanto a ocorrências de casos de flebite, e, o tempo de permanência 
em NPP de janeiro a dezembro de 2014. Metodologia: Trata-se de um estudo prospectivo longitudinal em pacientes sob terapia 
NPP em um hospital de 320 leitos na cidade de Salvador- BA, no período de Janeiro a Dezembro/2014. Foi considerada ocorrência 
de flebite as queixas de rubor, vermelhidão dos pacientes no membro que estava sendo infundido a NPP, e, relato da equipe de 
enfermagem. Acompanhou-se, também, o tempo de permanência, em dia, dos pacientes em uso da NPP. As visitas a estes pacientes 
foram realizadas diariamente, a beira leito, abordando o paciente quanto à queixa, e, acompanhamento pelas trocas de cateter. 
Resultados: Foram manipuladas 528 bolsas de NPP para 136 pacientes no período de Janeiro a dezembro/2014, destes, 74 (54,4%) 
pacientes realizaram a NPP entre 1-3 dias, neste período ocorreram oito ocorrências de flebite, 53 (38,9%) pacientes utilizaram de 
4 a 7 dias a NPP e neste período teve 2 ocorrências de flebite, 6 (4,4%) pacientes utilizaram NPP de 8-14 dias, ocorrendo 2 casos de 
flebite, e, 3 (2,2%) pacientes utilizaram NPP maior que 14 dias, 1 caso de flebite. Sendo assim treze pacientes apresentaram flebite. 
Dos 41,9% (57) dos pacientes evoluíram para infusão de NP por acesso venoso central, e 58% tiveram a NPP suspensa. Os dados foram 
compilados em planilha Microsoft Excel®. Conclusão: a osmolaridade de 800mOsm/L definida neste estudo tem sido bem tolerada 
nos pacientes sob Nutrição Parenteral periférica. Apenas, o número de dias em uso de NPP não é fator para relacionar as ocorrências 
de flebite. Observou-se que noventa e três por cento dos pacientes em nutrição parenteral periférica tem a utilizado em até sete dias, 
como proposto na literatura.

0223 Admissão Hospitalar Como Fator de Risco para Discrepâncias Não Intencionais de Medicamentos: um Estudo de 
Caso-Controle

Autores: Divaldo Lyra Junior - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social – Lepfs, Departamento de Farmácia, 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão-SE, Brasil / SE 
Carina Carvalho Silvestre - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Genival Araújo dos Santos Júnior - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Lincoln Marques Cavalcante Santos - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Sabrina Joany Felizardo Neves - Universidade Federal de Alagoas / AL 
Alfredo Dias de Oliveira Filho - Universidade Federal de Alagoas / AL 
Iza Maria Fraga Lobo - Universidade Federal de Sergipe / SE 
Tatiane Cristina Marques - Universidade Federal de Sergipe / SE 

Palavras-chave: conciliação da medicação; admissão hospitalar; hospital
Introdução: discrepâncias não intencionais (DNI) são definidas como diferenças injustificadas entre medicamentos utilizados 

habitualmente pelo paciente antes do internamento e a farmacoterapia prescrita após a admissão hospitalar. A literature mostra que 
de 14,7% 2 para 66,2% das DNI de medicamentos na admissão ou alta hospitalar são capazes de causar danos potenciais para os 
pacientes.

Objetivo: investigar a admissão hospitalar com fator de risco potencial para a DNI de medicamentos.
Método: foi realizado um estudo caso-controle prospectivo, a partir de fatores de risco potenciais para DNI na admissão entre 

adultos e crianças hospitalizados no Hospital Universitário da UFS, em Aracaju, Brasil, entre 1 de Abril e 17 de julho de 2013. As DNI 
foram definidos como qualquer inconsistência entre histórias de medicação dos pacientes (PMH) obtidos pelos farmacêuticos clínicos 
e documentados nos prontuários pelos médicos. Pacientes sem DNI na admissão foram selecionados como o grupo de controle. As 
informações coletadas para cada participante incluíram características sociodemográficas, farmacoterapia e dados relacionados a 
hospitalização.

Resultados: no total, dos 401 pacientes selecionados, 358 foram incluídos neste estudo. Dos 358 pacientes, 261 (72,90%) eram 
adultos e 97 (27,1%) eram crianças. A via de admissão foi associado com DNI (p = 0,015). Neste estudo, 14 casos em adultos (66,7%) 
e 7 controles (33,3%) foram expostos a DNI, o que correspondeu a uma odds ratio ajustada de 2,99 (intervalo de confiança de 95% 
[IC]: 1,23-7,28). Além disso, a média de idade foi significativamente maior (0,017) em adultos expostos a DNI. As crianças que foram 
admitidos a partir de outros hospitais também apresentaram alto risco de DNI (odds ratio [OR], 2,78 [IC 95%, 1,19-6,51]).

Conclusão: a admissão foi o principal fator de risco para DNI involuntárias em pacientes adultos e pediátricos. Os pacientes 
que foram admitidos a partir de outros hospitais devem ser considerados prioritários no processo de conciliação da medicação.
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0227 A Reconciliação Medicamentosa como ferramenta no desenvolvimento do trabalho farmacêutico no Pronto 
Socorro de um Hospital Público em São Paulo - SP.

Autores: Raquel Queiroz de Araújo - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Natália da Costa Piol - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Emi Masukawa Koti - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Gisele Cristina Tempesta - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Raquel Pinheiro Morales - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Diogo Matos Arantes Moraes - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Sanasama Amoraia Luz Scarpin - Hospital do Servidor Público Estadual / SP

Palavras-chave: Reconciliação Medicamentosa, Farmacêuticos, Pronto Socorro.
Introdução: Durante a internação hospitalar, os medicamentos de uso crônico dos pacientes podem ser interrompidos e/ou 

substituídos. e, a reconciliação medicamentosa acaba sendo fundamental para garantir a utilização correta e a adesão ao tratamento. 
É um processo sistematizado e formal na obtenção e comparação da lista completa e exata da farmacoterapia pré-hospitalar. Durante 
este processo, podem ser identificados possíveis erros e inconsistências possibilitando uma melhoria na assistência ao paciente. 
Objetivos: Demonstrar o número de reconciliações medicamentosas realizadas pelos farmacêuticos do pronto socorro (PS) e a 
aceitação pelo corpo clínico. Método: Estudo descritivo e transversal, que quantifica o número de reconciliações medicamentosas 
realizadas pelos farmacêuticos aos pacientes internados em uma enfermaria do pronto socorro. O critério de inclusão foi: todos os 
pacientes internados no dia nas enfermarias a, B e C do PS. O farmacêutico realizou a reconciliação entrevistando o paciente e/ou 
familiar utilizando um formulário para captar as informações sobre os medicamentos usados pelos pacientes pré e pós-internação. 
Após a entrevista, discutiu-se com o prescritor as possíveis alterações. Resultados: Foram realizados 52 levantamentos de entrada 
dos pacientes que se enquadravam nos critérios de inclusão no período de maio a junho do ano corrente e destes, 23% (12) não 
foi possível realizar a reconciliação, pois os pacientes não conseguiam se comunicar e estavam sem acompanhantes ou não foram 
necessárias. De 77% (40) das reconciliações, as aceitas e modificadas em prescrição totalizaram 30% (12) e as que não tiveram retorno 
do prescritor devido a altas, transferências e não adesão totalizou 70% (28). Conclusões: Apesar do presente estudo ainda demonstrar 
reconciliações sem retorno do médico, pode-se justificar o mesmo pela alta rotatividade dos pacientes e a difícil comunicação imediata 
com estes prescritores, sendo mais um obstáculo possível de modificações com medidas de intervenção farmacêutica na participação 
da visita diária dos pacientes com a equipe médica. De maneira geral, foi possível observar um impacto positivo para a segurança e 
prevenção de erros de medicação nas reconciliações realizadas, e que o farmacêutico, assumindo esta responsabilidade, garante uma 
adequada comunicação e o uso racional dos medicamentos na porta de entrada dos pacientes em uma unidade hospitalar.

0229 Perfil Farmacoterapêutico de Pacientes em Tratamento Hemodialítico em um Hospital de Pelotas/RS.
Autores: Daniela Schmalfuss - Universidade Federal de Pelotas / RS 

Miriam Moreira Mussi - Hospital Clinicanp / RS 
Marysabel Pinto Telis Silveira - Universidade Federal de Pelotas / RS

Palavras-chave: Insuficiência Renal Crônica; Prescrições de Medicamentos; Atenção Farmacêutica.
Introdução: as doenças crônicas têm recebido maior atenção dos profissionais de saúde nas últimas décadas, devido ao 

papel desempenhado na morbimortalidade da população mundial. Entre essas doenças encontra-se a Doença Renal Crônica, que 
muitas vezes progredirá à Doença Renal Crônica Terminal, vindo a ser necessário o uso de hemodiálise, por exemplo. O manejo 
médico de pacientes com esta doença envolve uma farmacoterapia complexa e muito variável, sendo necessário que se assegure 
a farmacoterapia racional, adesão à medicação e controle das comorbidades. Ainda, estes pacientes apresentam, no mínimo, mais 
três doenças simultâneas, sendo prescritos a eles cinco ou mais medicamentos, os quais necessitam monitorização terapêutica para 
diminuir a não adesão.

Objetivo: Traçar o perfil farmacoterapêutico de pacientes com doença renal crônica em tratamento hemodialítico em um 
hospital na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, credenciado pelo Ministério da Saúde como Centro de Referência em Nefrologia. 

Metodologia: Estudo descritivo transversal aninhado a ensaio clínico randomizado, aprovado pelo comitê de ética em pesquisa 
sob o número 01323512.7.0000.5339, com a finalidade de avaliar os medicamentos utilizados por 40 pacientes em tratamento 
hemodialítico e em seguimento farmacoterapêutico. Foram coletados dados sócio-demográficos, tempo de diálise, comorbidades, 
informações sobre medicamentos utilizados e adesão ao tratamento. Estes dados foram analisados estatisticamente pelo software 
STATA 12 (StataCorp, CollegeStation, USA).

Resultados: Foram incluídos na pesquisa 40 pacientes, os quais utilizavam de um a 17 medicamentos diferentes, com 
média de 11,3 comprimidos por dia, sendo o carbonato de cálcio o mais utilizado, seguido de omeprazol, calcitriol e eritropoietina. 
Medicamentos anti-hipertensivos também foram muito prescritos para estes pacientes. Outros fármacos avaliados foram usados por 
menos da metade dos pacientes. A comorbidade mais associada à doença renal crônica foi a hipertensão arterial, seguido de diabetes 
mellitus. A maioria dos pacientes avaliados mostrou-se aderente à terapia medicamentosa. 

Conclusão: Os pacientes com doença renal crônica recebem farmacoterapia complexa, o que torna necessário e importante 
o acompanhamento farmacoterapêutico para evitar que estes medicamentos causem efeitos adversos e negativos na evolução da 
doença e para promover o uso racional dos mesmos.
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0230 Factors associated With Statin-Related Muscular Adverse Events In Adult Dyslipidemic Outpatients
Autores: Paula Ferreira Castro - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo / SP 

Gelba Almeida Pinto - Hospital Universitário, Universidade de São Paulo / SP 
Egidio Lima Dorea - Hospital Universitário, Universidade de São Paulo / SP 
Rosario Dominguez Crespo Hirata - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo / SP

Palavras-chave: statins, intolerance, myopathy
Introduction: Statins are a class of drugs widely used to control dyslipidemia and to reduce the incidence of cardiovascular 

events. They differ in molecular and pharmacokinetic characteristics, which determine their dosage, efficacy and safety. Other factors 
affect the pharmacokinetics of statins, such as the action of efflux proteins located on the cell membrane (like P-gp) and the rate 
of metabolism by cytochrome P450. Biodemographic characteristics, habits, and drug interactions that modify these factors may, 
therefore, affect the safety of statins. Statins are very well tolerated, however, some patients present muscular adverse symptoms, 
which can impact on patient adherence to treatment, not only affecting their quality of life but also generating costs to the public 
health system.

Objective: The aim of this study was to investigate the safety profile of statins in adult outpatients attended at a metabolic 
diseases setting of an university hospital. 

Methods: Clinical and laboratory data from 120 dyslipidemic patients treated with statins were obtained from January to 
December/2013 at an university hospital at the city of São Paulo, Brazil. Pharmacological therapies and statin-related adverse events 
were also recorded. Categorical variables were compared by chi-square test or Fisher’s exact test and continuous variables by t-test 
(p<0.05). The risk of presenting adverse events to statin treatment was assessed by odds ratio. The level of significance was 5%. The 
study was approved by local Ethics Committees (CEP HU-USP 728.231 and CEP FCF-USP 697.094). 

Results: The most used statin was simvastatin (70%), followed by atorvastatin (25%). Polypharmacy (use of five or more 
drugs) was observed in 50% of the patients, and the main drugs prescribed were metformin (44%), acetylsalicylic acid (38%) and 
hydrochlorothiazide (33%). Adverse muscular events associated with the use of statins were observed in 17% of patients. Age greater 
than 60 years old was associated with a lower likelihood of having muscular events (OR:0.40; CI:0.15 - 1.08; p=0.03). Physical activity 
was associated with greater predisposition to adverse events in dyslipidemic women (OR:6.75; CI:1.29 - 35.41; p=0.02). Simvastatin 
users were less likely to develop muscular events than atorvastatin users (OR:0.21; CI:0.07 - 0.57; p<0.01). Patients who used 
glycoprotein P (P-gp) efflux pump inhibitors were more likely to have muscle adverse events (OR:5.25; IC:1.55 – 17.79; p<0.01). Only 
2,5% of patients had a threefold increase in hepatic enzymes.

Conclusion: These results are suggestive that age, practice of physical activity and concomitant use of PgP inhibitors increase 
the susceptibility to muscular adverse events during the therapy with statins in dyslipidemic outpatients. Knowledge of risk factors 
helps in identification and control of adverse events related to the treatment with statins.

0231 Prescribing Errors And Pharmacist Intervention In An Obstetric Inpatient Unit: a Medication Safety Issue
Autores: Nice Maria Oliveira da Silva - School Of Medical Sciences, University Of Campinas (Unicamp) / SP 

Mariana Rizzo Gnatta - School Of Pharmaceutical Sciences, University Of Campinas (Unicamp) / SP 
Marília Berlofa Visacri - School Of Medical Sciences, University Of Campinas (Unicamp) / SP 
Priscila Gava Mazzola - School Of Pharmaceutical Sciences, University Of Campinas (Unicamp) / SP 
Mary Ângela Parpinelli - Department Of Obstetrics And Gynecology, School Of Medical Sciences, University Of 
Campinas (Unicamp) / SP 
Fernanda Garanhani de Castro Surita - Department Of Obstetrics And Gynecology, School Of Medical Sciences, 
University Of Campinas (Unicamp) / SP

Palavras-chave: patient safety, medication errors, obstetrics
Introduction: Rational use of drugs is an essential component of high-risk pregnant and postpartum women care. Prevention 

of prescribing errors may be an important instrument for patient safety. Objectives: Characterize and investigate the number, reasons, 
severity and predictors of prescribing errors, and report pharmacist interventions, in an obstetric inpatient unit. Method: Cross-
sectional, prospective, observational study conducted at high-risk obstetric inpatient unit of a Women’s Hospital in Brazil between 
September 2014 and March 2015. All doctor´s electronic prescriptions were included. When the clinical pharmacists detected 
potential prescribing errors, recommendations (pharmacist interventions) were suggested to the prescriber. The following variables 
were analyzed: error types, clinical significance of prescribing errors intercepted, therapeutic classes of drugs, high-alert medications 
involved with errors, and pharmacist interventions. Fisher’s exact test was used and the significance level was 5% (p < 0.05). This study 
was approved by Research Ethics Committee of the institution (CAAE: 26709414.1.0000.5404). Results: a total of 1826 medication 
orders were reviewed for 549 patients; 130 errors in 128 prescriptions were identified for 101 patients (18.4% of patients and 7.0% 
of prescriptions). The most frequent errors were drug-drug interaction (43.8%), frequency incorrect (21.5%), and improper dose 
(13.1%). Concerning clinical significance, 56.2% were significant and 43.8% were serious errors. Considering all medications involved 
in prescribing errors, alimentary tract and metabolism drugs were the most associated with errors, mainly metoclopramide and 
ranitidine. Only 8 prescribing errors were related to high-alert medications (enoxaparin, tramadol and promethazine). One-hundred 
and sixty-seven interventions were made by pharmacists (38 not associated with errors). The mean age of women enrolled were 27.8 
± 7.0 years (range: 12 – 46 years), 66.7% were pregnant, 28.4% were in postpartum (breastfeeding or not); the most frequent reasons 
for hospitalization were fetal complications/fetal surveillance (17.3%), urinary tract infection (6.9%) and cervical incompetence 
(6.5%), and the causes which most were related to prescription errors were cervical incompetence (13.5%), fetal complications/ fetal 
surveillance (12.6%) and retroviral infection (7.3%). Alimentary tract and metabolism drugs were more involved with serious errors 
(p<0.0001); and patients with retrovirus infection and fetal death in postpartum period had more serious errors (p<0.0001), due to 
drug interaction involving cabergoline in association with metoclopramide. Conclusions: The most frequent errors were drug-drug 
interaction, alimentary tract and metabolism drugs were more involved with serious errors and the reason for hospitalization which 
most were related to prescription errors were cervical incompetence. Clinical pharmacist in the multidisciplinary team contributed to 
patient safety by preventing prescription errors and reducing risks from drug therapy in an obstetric inpatient unit.
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0235 Residência em assistência Farmacêutica Hospitalar e Clínica: Formando uma Nova Geração de Farmacêuticos
Autores: Felipe Pomarole Santos - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
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Palavras-chave: Residência profissional na área da saúde, assistência farmacêutica, Educação permanente.
Introdução: no cenário atual de mudanças no processo de trabalho em saúde, o desenvolvimento das práticas profissionais, 

tem se tornado fundamental como estratégia de reordenação setorial e institucional no Sistema Único de Saúde (SUS). Nesse contexto, 
inserem-se os programas de residência em assistência farmacêutica, tratando-se de uma modalidade de pós-graduação lato sensu, com 
duração de 2 anos e 5.760 horas, em regime de dedicação exclusiva. A carga horária teórica poderá abranger aulas expositivas, seminários, 
sessões clínicas, discussões de artigos científicos, cursos e palestras oferecidas pela própria instituição e deverá representar de 15-20% da 
carga horária total do curso. O programa é caracterizado como um processo de formação a partir da inserção do profissional no âmbito 
da farmácia hospitalar e clínica. Objetivo: Descrever as atividades da primeira turma de residência em assistência farmacêutica hospitalar 
e clínica, apresentando os resultados. Método: Estudo realizado em um hospital público, universitário e de grande porte, no período de 
março de 2014 a junho de 2015. Para a realização do trabalho foi considerado o cronograma de atividades, estabelecido pelo programa 
de residência em assistência Farmacêutica Hospitalar e Clínica para dez residentes, desenvolvido em duas etapas. Primeira etapa (março 
de 2014 a fevereiro de 2015): Realizado rodízio nas onze áreas da farmácia hospitalar e clínica (farmacovigilância, atenção farmacêutica 
ao paciente internado e ambulatorial, logística da assistência farmacêutica, pesquisa e desenvolvimento, educação continuada, centro 
de dispensação de medicamentos, unidade de farmacotécnica hospitalar, farmácia clinica em pneumologia, gastroenterologia e 
cardiologia), permanecendo 20 dias em cada área, 60 horas semanais trabalhadas e inserção em projetos da área farmacêutica. Na 
segunda etapa (março 2015 a junho de 2015), os residentes foram alocados em áreas específicas da farmácia hospitalar e clínica e as 
atividades por eles realizadas foram registradas e contabilizadas nos indicadores já existentes. Resultados: Os 15 meses de atividades 
representaram 3.600 horas trabalhadas por residente (63% do total do programa de residência), com total de 36.000 horas, aumentando 
em aproximadamente 50% as horas de trabalho dos farmacêuticos no hospital. Foram desenvolvidos junto com os farmacêuticos gestores 
três projetos: Rastreabilidade, implantado em outubro de 2014, sendo rastreados 15 medicamentos em 33 diferentes apresentações; 
implantação do Centro de Informação sobre Medicamentos (CIM), em janeiro de 2015, com 107 perguntas respondidas e registradas em 
planilha própria e a inserção de farmacêuticos clínicos em UTIs, iniciada em novembro de 2014, realizada pelos residentes uma média 
mensal de 254 conciliações e 60 orientações de alta, somando-se aos demais indicadores da área. Com a participação dos residentes 
na equipe farmacêutica foram realizadas também: avaliação de 4.406 prescrições de medicamentos manipulados; aumento de 19,6% 
na avaliação das prescrições médicas em UTIs; notificação de 21 casos de reações adversas a medicamentos e treinamento de 520 
profissionais da enfermagem (64 encontros) sobre os protocolos da assistência farmacêutica. Conclusão: O programa de residência 
gerou um aumento de horas de trabalho especializado, com um acréscimo positivo nos indicadores da farmácia hospitalar e clínica, 
possibilitando a segurança do paciente e no uso racional de medicamentos.

0236 Levantamento das Notificações de Farmacovigilância e Tecnovigilângia Realizadas Num Hospital Privado em 
Teresina-PI.

Autores: Nathalia Goncalves Silva - Faculdade Integral Diferencial – Facid|Devry / PI 
Thiago José Araújo Corrêa Lopes - Hospital Prontomed Adulto / PI 
Larissa Cristina Teixeira Furtado Leite - Universidade Federal do Piauí – UFPI / PI 
Hilris Rocha e Silva - Hospital Universitário/Universidade Federal do Piauí – UFPI / PI

Palavras-chave: ANVISA. Notificação. Farmacovigilância.
Introdução: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem como atribuição a regulamentação e fiscalização dos 

produtos para a área da saúde como forma de promover a vigilância de todos os produtos e serviços que possam afetar a saúde da 
população brasileira. O NOTIVISA é o sistema informatizado nacional para o registro de problemas relacionados ao uso de tecnologias 
e de processos assistenciais, por meio do monitoramento da ocorrência de queixas técnicas de medicamentos (farmacovigilância) 
e produtos para a saúde (Tecnovigilância), com o propósito de fortalecer a vigilância pós uso das tecnologias em saúde. Objetivos: 
O trabalho teve como objetivo um levantamento das notificações de farmacovigilância e tecnovigilância realizadas em um Hospital 
Privado de Teresina-PI. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo de abordagem quantitativa em relação ás notificações 
de produtos para saúde e medicamentos realizadas num Hospital Privado em Teresina – PI. O universo da pesquisa foram as 285 
notificações realizadas entre outubro de 2012 a maio de 2015, cujos dados analisados foram organizados em tabelas e gráficos através do 
programa Microsoft Word Excel 2013. Resultados: Foram recebidas 285 notificações realizadas pelos profissionais de saúde. Desse total 
144 (50,5%) foram relacionadas a materiais médico-hospitalares (tecnovigilância) e 141 (49,5%) foram relacionadas a medicamentos 
(farmacovigilância). Nas notificações de tecnovigilância o material médico-hospitalar que apresentou maior frequência de queixas 
técnicas foram os equipos (n= 37; 25,4%), seguido das seringas (n= 32; 22,2%), seringas dosadoras (n=14; 9,8%) e luva estéril (n=9; 
6,3%). Os tipos de desvio de qualidade mais recorrente nas notificações de tecnovigilância foram defeito no produto (n=68; 47,2%), 
problemas na embalagem (n=40; 27,8%), fragilidade do material (n=28; 19,4%) e presença de corpo estranho (n=8; 5,6%). Nos casos de 
farmacovigilância, 04 notificações relacionaram-se a Reação Adversa a Medicamentos (RAM) sendo que 02 dessas referem-se ao uso 
de antimicrobianos, 01 aos Antiinflamatórios não esteroidais (AINES) e 01 aos diuréticos e anti-hipertensivos. As outras 137 (97,2%) 
notificações de farmacovigilância se referem a desvio de qualidade (DQ) dos medicamentos, onde os mais relatados foram problemas na 
embalagem (n= 60; 43,8%), problemas no rótulo (n= 22; 16%), ausência do produto ou quantidade menor (n= 36; 26,3%), alterações das 
características organolépticas (n= 10; 7,3%) e presença de corpo estranho (n=9; 6,6%). Conclusão: de acordo com os resultados obtidos 
pode-se observar a alta incidência de desvios de qualidade, tanto relacionado a artigos médico – hospitalares como a medicamentos 
na etapa de pós-comercialização, mostrando a importância do sistema de notificação (NOTIVISA) no ambiente hospitalar para gerar um 
indicador de qualidade, e garantir melhores produtos de saúde no mercado e mais segurança para os pacientes e profissionais da saúde.
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0237 Incompatibilidades Medicamentosas em Unidade de Terapia Intensiva: Intervenções Farmacêuticas para 
Promoção da Segurança do Paciente

Autores: Geovanna Cunha Cardoso - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe / Hu-UFS / SE 
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Thamara de Oliveira Matos - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe / Hu-UFS / SE 
Fábio Jorge Ramalho de Amorim - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe / Hu-UFS / SE

Palavras-chave: Incompatibilidade de medicamentos, Serviço de Farmácia Clínica, Unidade de Terapia Intensiva
Introdução: Pacientes críticos utilizam diversos medicamentos intravenosos durante o tratamento, muitas vezes de forma 

concomitante. Incompatibilidades medicamentosas caracterizam-se por ocorrer antes da administração no organismo, quando 
misturados dois ou mais fármacos em uma mesma seringa, equipo ou outro recipiente e podem resultar em diminuição da atividade 
ou inativação do fármaco, formação de precipitado, novo composto ativo, inerte ou tóxico ou aumento da toxicidade. Assim, 
intervenções que reduzam a ocorrência de incompatibilidades podem promover qualidade à assistência e segurança ao paciente. 
Objetivo: Analisar as intervenções farmacêuticas relacionadas à incompatibilidades medicamentosas realizadas em uma unidade de 
terapia intensiva de um hospital universitário. Método: Estudo transversal desenvolvido a partir da análise das intervenções realizadas 
pelo Serviço de Farmácia Clínica na Unidade de Terapia Intensiva de um hospital universitário, no período de fevereiro a junho de 
2015. As incompatibilidades foram identificadas pelos farmacêuticos por meio da base de dados Micromedex® Solutions, durante 
acompanhamento dos pacientes e avaliação diária da prescrição. As intervenções foram registradas em banco de dados específico 
da instituição. A análise dos dados foi realizada por meio do software Microsoft Excel 2010. Resultados: no período avaliado, foram 
identificadas 242 incompatibilidades, sendo fenitoína x sulfametoxazol-trimetoprima a mais frequente (7,6%). Os medicamentos 
mais envolvidos foram sulfametoxazol-trimetoprima (28,9%), fenitoína (20,7%), midazolam (19,4%) e hidrocortisona (16,1%). Mais da 
metade (51,2%) das incompatibilidades incluía ao menos um medicamento de alta vigilância. Cerca de 45% envolviam drogas vasoativas, 
para sedação e analgesia, sendo estes medicamentos de infusão contínua, e 23,1% antimicrobianos de infusão prolongada. Das 286 
intervenções farmacêuticas realizadas na UTI, a maior parte delas (31,8%) estava relacionada às incompatibilidades medicamentosas. 
As intervenções realizadas contemplaram orientações na prescrição quanto à necessidade de pausa de um dos medicamentos e 
lavagem da via de administração antes e depois, alteração do horário de administração e infusão por diferentes acessos ou lúmens. 
Conclusões: as incompatibilidades medicamentosas foram o problema mais frequente relacionado a medicamentos nesta unidade 
e muitas envolviam fármacos de difícil manejo, devido a infusão contínua ou prolongada. As intervenções do farmacêutico presente 
na equipe multidisciplinar da UTI podem contribuir com a assistência à saúde e a segurança do paciente por meio da identificação e 
orientação que evitem ou minimizem ocorrência de incompatibilidades medicamentosas e suas consequências.

0238 Protocolo de Preparo de Solução de Bupivacaína para Uso Peridural
Autores: Paula Teixeira Pinto - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 

Patrícia Wajnberg Gamermann - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Luciana Cadore Steffani - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Tatiana Von Diemen - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Thalita Silva Jacoby - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Simone Dalla Pozza Mahmud - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Fabrício Moura Leite - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Injections, Epidural;Drug Contamination; Drug Compounding
Introdução: Complicações infecciosas associadas a anestesia regional como abscesso peridural e meningite bacteriana podem 

resultar em elevada morbimortalidade. A fonte da infecção pode estar relacionada com a contaminação das soluções anestésicas 
utilizadas no neuroeixo. Erros na preparação das soluções também podem resultar em complicações hemodinâmicas importantes. 
Como forma de evitar esses erros é de extrema importância a adoção de estratégias de prevenção e segurança que incluem o preparo 
e manuseio adequado das soluções de infusão. Objetivo: Garantir segurança no preparo de solução padrão de bupivacaína 0,125% 
na Central de Misturas Intravenosas (CMIV), pela equipe de farmácia, e na Unidade de Recuperação Pós-Anestésica (URPA), pelo 
médico anestesiologista, reduzindo riscos de contaminação e erros de diluição. Métodos: O preparo da solução de bupivacaína 
0,125% na CMIV é realizado com técnicas assépticas por equipe treinada, em ambiente controlado (capela de fluxo laminar vertical), 
obedecendo as recomendações da RDC 67/2007. Para as ocasiões em que não é utilizada a solução padrão preparada pela CMIV, a 
diluição é realizada na URPA pelo anestesiologista, seguindo um manual com a lista de materiais necessários e as recomendações 
mínimas de segurança para o preparo. Lista de materiais necessários: 3 frascos de 20 mL de Bupivacaína 0,75% (7,5mg/mL); 1 bolsa 
de Soro Fisiológico (SF) – Cloreto de sódio 0,9% - 250 mL; Seringa de 20mL; agulha de aspiração com ponta romba; luvas cirúrgicas; 
gaze esterilizada; álcool 70% para assepsia dos frascos e etiqueta padrão para identificação da solução. Recomendações de segurança 
para o preparo: Limpar e desinfetar a bancada ou a bandeja de preparo de medicamentos; separar os materiais e insumos em 
quantidade necessária para a manipulação; higienizar as mãos; colocar luvas de procedimento; abrir os materiais necessários para o 
preparo e colocar sobre o campo da luva cirúrgica; remover a tampa plástica e desinfetar as tampas butílicas com gaze embebida em 
álcool 70%; retirar luva de procedimento; colocar luva cirúrgica; aspirar 50 mL de Bupivacaína 0,75% (sem vasoconstritor) e adicionar 
em 250 mL de SF, para obter uma solução 0,125%; rotular a solução adequadamente, informando nome completo do paciente, 
prontuário, medicamento, dose e volume de soro. Resultados: Desde a implementação no período de outubro 2014 a maio 2015 (6 
meses) tivemos o consumo de 534 bolsas de solução de bupivacaína, sendo 147 dessas preparadas pelo médico anestesiologista. Não 
houve registro de nenhum caso de infecção em neuroeixo, nem de erro de diluição. Conclusões: O preparo da solução de bupivacaína 
em nossa instituição segue os padrões de segurança recomendados. O preparo quando realizado fora da farmácia também segue 
orientações de segurança. Essas medidas são fatores que contribuíram para a ausência de complicações infecciosas relacionadas a 
anestesia regional em nossa instituição.
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0239 Projeto Piloto de Dispensação de Kit de Medicamentos de Uso Peridural em Hospital Universitário
Autores: Paula Teixeira Pinto - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 

Patrícia Wajnberg Gamermann - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Luciana Cadore Steffani - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Tatiana Von Diemen - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Thalita Silva Jacoby - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Simone Dalla Pozza Mahmud - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Fabrício Moura Leite - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Injections, Epidural; Pain Clinics; Medication Systems, Hospital
Introdução: a dor aguda pós-operatória não tratada associa-se a diversos desfechos negativos como aumento de íleo, de 

complicações pulmonares e de eventos tromboembólicos. Os hospitais que dispõem de equipes multidisciplinares especializadas 
no tratamento da dor aguda apresentam melhor controle dos sintomas e melhores desfechos. Para o adequado funcionamento 
destas equipes é preciso uma integração entre diversos profissionais incluindo médicos anestesiologistas, farmacêuticos, técnicos 
de farmácia, técnicos de enfermagem e enfermeiras. A dispensação correta dos medicamentos, o controle de uso e a minimização 
do desperdício são pontos fundamentais a serem estabelecidos. Em nosso hospital, o serviço de dor aguda foi criado em 1999 com 
o nome de Equipe de Cuidados Pós-Anestésicos (CPA) e vem atuando desde então na busca da excelência no tratamento da dor pós-
operatória. Ao longo dos anos, verificou-se que a dispensação padrão de medicamentos via posto de enfermaria lentifica o processo 
de atendimento dos pacientes e promove desperdício de soluções analgésicas. Objetivo: O projeto piloto chamado KIT CPA tem por 
objetivo organizar, agilizar e promover segurança no fluxo de dispensação de medicamentos de uso peridural através da criação de uma 
maleta contendo os principais medicamentos utilizados na via peridural. Métodos: Após reuniões entre o Serviço de Anestesiologia 
e o Serviço de Farmácia, elaborou-se uma maleta com lacre contendo os seguintes medicamentos: bolsa de bupivacaína 0,125%, 
morfina 1mg/mL estéril, efedrina 50mg/mL e naloxona 0,4mg/mL. A maleta é retirada na farmácia satélite do bloco cirúrgico pelo 
médico anestesiologista residente da equipe do CPA no início do turno na manhã. Um formulário próprio acompanha a maleta e 
é preenchido conforme a utilização por paciente, registrando nome, prontuário, medicamento e dose administrada. A equipe de 
enfermagem da enfermaria é comunicada no momento da administração, para que registre os medicamentos administrados no 
prontuário do paciente. Ao final do expediente, o médico e o técnico de farmácia realizam a dupla conferência dos medicamentos 
utilizados. Nesse momento, o médico solicita o número de novas bolsas de bupivacaína a serem preparadas, de acordo com o número 
de pacientes com cateter peridural previsto para os próximos dias. Resultados: Após a implementação do projeto piloto, observou-
se uma redução do descarte de bolsas de bupivacaína de 56,15%, no período de outubro de 2014 a maio de 2015, comparado com 
igual período do ano anterior. O novo fluxo mostrou-se seguro e promoveu maior agilidade na administração dos medicamentos 
aos pacientes com dor, já que dispensa o tempo que o técnico de enfermagem levaria para se deslocar até a farmácia para buscar o 
medicamento. Conclusão: O projeto piloto KIT CPA mostrou-se efetivo, promovendo redução significativa de custos, maior agilidade, 
praticidade e segurança nos cuidados dos pacientes em uso de anestesia peridural no pós-operatório.

0240 Potenciais Interações Medicamentosas em Paciente Internado em Unidade de Terapia Intensiva: um Relato de 
Caso

Autores: Priscila Rodrigues Peres - Universidade Federal de Pelotas / RS 
Claiton L. Lencina - Universidade Federal de Pelotas / RS 
Maria Cristina Werlang - Universidade Fereal de Pelotas / RS 
Chemilse de Oliveira Raphaelli - Universidade Federal de Pelotas / RS

Palavras-chave: Interação medicamentosa, unidade de terapia intensiva, segurança do paciente.
Introdução: no ambiente hospitalar, a unidade de terapia intensiva é destinada ao atendimento de pacientes críticos que 

necessitam de assistência intensiva e monitorização contínua. A instabilidade clínica associada a estes pacientes requerem uma 
complexa terapia medicamentosa, e fatores como a idade e comprometimento fisiológicos devem ser considerados no manejo dos 
mesmos. Interação medicamentosa (IM) é um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pelo uso concomitante 
ou anterior à ingestão de outro fármaco, alimento ou bebida. A identificação das possíveis potenciais interações medicamentosas no 
decorrer do processo de uso da farmacoterapia pode auxiliar a evitar eventos adversos reduzindo assim a ocorrência de resultados 
negativos associados ao uso de medicamentos (RNM). Tendo-se em vista que a segurança é o primeiro domínio da qualidade na 
assistência à saúde, o farmacêutico inserido na equipe multidisciplinar torna-se relevante para a análise detalhada dos riscos aos quais 
o paciente poderá estar exposto contribuindo com a promoção da segurança do mesmo. Objetivo: Identificar, quantificar e classificar 
as potenciais interações medicamentosas no esquema terapêutico de um paciente internado na UTI adulto em Hospital Universitário, 
geral e de grande porte. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo, onde foi traçado o perfil de medicamentos em uso 
de um paciente pelo monitoramento em prontuários e prescrições médicas no período de janeiro a fevereiro de 2015. O estudo foi 
aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa com seres humanos. Para o rastreamento das interações medicamentosas utilizou-se a 
base de dados eletrônica versão 2.0. Resultados: Paciente com 61 anos, sexo feminino, branca, tabagista, etilista, fibrilação atrial e 
hipertensão arterial sistêmica (HAS), queixa-se de dor abdominal, vômitos, tontura, dispnéia, com sugestivo diagnóstico de linfoma 
na região de ceco e cólon ascendente. Através da análise dos medicamentos prescritos e da busca ativa na base de dados, foram 
identificadas 24 interações medicamentosas, observou-se quanto a severidade que 4 das mesmas apresentavam contraindicação, 
8 gravidade maior, 13 moderada e destas 10 foram consideradas potenciais, podendo oferecer risco de morte ou causar danos 
permanentes ao paciente. Com relação à documentação científica as potenciais IM foram classificadas em 6 boas, 2 razoáveis e 2 
excelentes. Os efeitos clínicos pertinentes foram relacionados ao risco de hemorragia gastrointestinal, diminuição da eficácia do 
diurético e do anti-hipertensivo, toxicidade renal, aumento do risco de efeitos extrapiramidais e depressão do SNC, sugerindo-se a 
avaliação das condições clínicas e de variáveis que possam determinar a sua ocorrência. Conclusões: Verifica-se que devido ao quadro 
clínico dos pacientes internados na UTI se faz necessário o uso concomitante de vários medicamentos podendo desencadear interações 
medicamentosas. Assim, a atuação do farmacêutico e a consulta rápida na base de dados contribuem para o monitoramento das 
interações medicamentosas, a fim de prevenir e intervir para segurança, eficácia, e qualidade dos resultados farmacoterapêuticos, 
principalmente em idosos, em que as condições clínicas requerem maior cuidado.
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0241 Resistência Bacteriana Versus Uso Incorreto de Antibióticos
Autores: Roberta Canuto do Rego Monteiro - Secretaria Estadual de Saúde do Piauí / PI 

Ana Luisa Eulálio Dantas Aragão - Secretaria Estadual de Saúde do Piauí / PI 
Maria Deusa de Sousa Neta - HU-UFPI / PI 
Letícia Ximenes Furtado Marques - HU-UFPI / PI 
Roberta Mayara de Moura Rocha - HU-UFPI / PI 
Salomão Mascarenhas Cavalcante Júnior - HU-UFPI/ PI 
Rafael Gerson Meireles Barros  - Secretaria Estadual de Saúde do Piauí / PI

Palavras-chave: Anti-Infecciosos, Controle de infecções, Farmacorresistência bacteriana.
Introdução: a preocupação é iminente com a proliferação e a disseminação das bactérias resistentes frente aos antibióticos disponíveis. As 

bactérias resistentes a múltiplas drogas (BRMD) poderão desencadear uma era pós-antibiótica, na qual serão escassas as opções de tratamento 
para estas cepas. A introdução dos antibióticos na terapêutica representou um grande avanço para saúde pública, contudo, a utilização de forma 
indiscriminada na prevenção e tratamento de doenças permitiu a seleção dessas bactérias resistentes. Cada classe de antibacterianos possui 
mecanismos de ação diferentes, entre eles, a inibição da síntese de peptideoglicanos, proteínas, ácidos nucleicos e metabólitos essenciais, ou 
a mudança na permeabilidade da membrana plasmática. Entretanto, muitas bactérias podem apresentar mecanismos de resistência, como os 
plasmídeos e os transposons, elementos genéticos que fornecem mecanismos adicionais para a modificação genética. Objetivo: O presente 
trabalho buscou avaliar o uso e a resistência bacteriana aos antimicrobianos em nível hospitalar e discuti-los quanto à aplicabilidade das 
informações no dia-a-dia dos profissionais da área da saúde. Metodologia: Trata-se de uma revisão de literatura realizada por meio das bases 
de dados Lilacs (Literatura Latino Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), além de pesquisa bibliográfica de 20 artigos científicos na 
base de dados SCIELO. Resultados: as atividades da comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH) são de extrema importância, pois 
visam otimizar a terapia antimicrobiana e minimizar o aparecimento de resistência bacteriana. Os antibióticos tem a capacidade de destruir 
bactérias causadoras de infecção no nosso organismo, mas com sua má utilização, podem ser desencadeadores de mutações em bactérias 
tornando-as resistentes a esses antibióticos. A resistência bacteriana pode ser de forma natural ou adquirida. Na natural, os microrganismos 
são intrinsecamente resistentes a certo tipo de antibiótico em decorrência da ausência de estruturas de atuação de antimicrobianos ou a 
impermeabilidade por parte de estruturas periféricas das bactérias. A resistência adquirida ocorre por mecanismos genéticos diversos, tais 
como: produção de enzimas inativadoras, interferência com a entrada e acúmulo de droga na bactéria, alteração do receptor para ação da droga, 
via metabólica alternativa. As principais consequências do avanço da resistência bacteriana são o aumento do custo e do tempo de tratamento, 
pela utilização de medicamentos mais caros e até mais tóxicos; aumento do tempo de hospitalização; isolamento do paciente; aumento da 
frequência e da gravidade das infecções hospitalares. Existem estratégias voltadas para o bloqueio na resistência bacteriana que são: educação 
dos profissionais de saúde, implementação de isolamento por contato para pacientes colonizados/infectados, uso de Equipamento de Proteção 
Individual (EPI), higienização das mãos, desinfecção de superfícies, restrição/controle do uso de antimicrobianos. Conclusão: O problema da 
resistência bacteriana é algo muito sério no ambiente hospitalar, onde os germes multirresistentes estão se tornando cada vez mais comuns 
e com mecanismos engenhosos de sistemas de inativação das drogas. Medidas de controle e prevenção são necessárias e englobam o uso 
correto dos antibióticos e educação dos profissionais da saúde para evitar a disseminação de tais bactérias.

0243 Análise e Quantificação do Custo Farmacêutico com Medicamentos Vencidos em Um Hospital Federal do Rio de Janeiro
Autores: Fernanda Paquiela Gegenheimer - Universidade Federal Fluminense / RJ 

Paolla Ferreira Baptista - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Patricia Krauze de Almeida - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Dayana Azevedo Silva de Souza - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Claudia Cristina Santos Soares - Hospital Federal do Andaraí / RJ 
Fernanda Alves Brito - Hospital Federal do Andaraí / RJ 
Lair Monteiro de Souza - Hospital Federal do Andaraí / RJ

Palavras-chave: Farmacoeconomia, Sistema de distribuição no hospital, Custos e análise de custo.
Introdução: O serviço de Farmácia Hospitalar é setor responsável por estabelecer e manter os padrões que assegurem a qualidade 

do medicamento, sendo assim, necessita de recursos financeiros para adquirir os medicamentos que atendem à prescrição e ao perfil da 
instituição. No entanto, os custos excessivos para manter um estoque, também estão relacionados a problemas de perdas de medicamentos, 
como as perdas por validade. Nesse contexto, entra o conceito de farmacoeconomia que visa melhorar a eficiência dos gastos nos sistemas 
de saúde e avaliar procedimentos, calculando e comparando os custos relacionados. Portanto, além de todo processo de cuidado à saúde 
e de promoção ao uso racional de medicamentos, o farmacêutico hospitalar deve atuar também como gestor, já que a farmácia hospitalar 
contribui significativamente no orçamento do hospital. Para redução desses custos, pode-se verificar o gasto real com os medicamentos 
vencidos, promovendo o descarte correto, evitando que os medicamentos que não estão mais em condições de uso sejam utilizados. 
Objetivo: Quantificar e analisar os custos com medicamentos vencidos nas clínicas do hospital em estudo. Metodologia: Trata-se de um estudo 
observacional retrospectivo, onde todos os medicamentos vencidos nas clínicas, no período de junho 2013 a junho 2014, foram entregues à 
farmácia e registrados em formulário de devolução. Os dados foram organizados e analisados sob os parâmetros: medicamento devolvido, mês 
da devolução, clínica, quantidade e custo (que foi calculado a partir do valor unitário do medicamento vezes a quantidade devolvida). Resultado: 
O procedimento de devolução de medicamentos vencidos teve início em março de 2013, porém as primeiras devoluções só chegaram à 
farmácia em junho do mesmo ano. O valor total de perdas no primeiro semestre foi de R$ 3.228,16, sendo o Centro de Tratamento Intensivo 
(CTI) a clínica que possuiu a maior frequência de devolução, mas não apresentou o maior gasto financeiro, sendo o setor de Emergência, 
a que representou maior custo, devolvendo um total de R$ 840,70 no referido semestre. Por outro lado, 8 clínicas não fizeram nenhuma 
devolução de vencidos nesse mesmo período. Quando comparamos o segundo semestre de estudo com o primeiro, observa-se um perfil de 
devoluções mais variado, porém as perdas foram mais significativas. O valor total do gasto financeiro com vencidos no segundo semestre foi 
de R$ 17.173,44. A Coronária foi a clínica que apresentou a maior perda financeira nesse período, totalizando R$ 5.044,26. O gasto financeiro 
total do período estudado foi de R$ 20.401,60, sendo o mês de fevereiro de 2014 o que possui o maior valor de perda. Conclusão: a frequência 
de devolução seguiu um padrão durante todo o estudo, sendo o CTI a clínica que mais devolveu. Tais resultados são expressivos e podem ser 
considerados de maneira que se faça uma proposta de ferramenta logística para um melhor controle do estoque. Já a Medicina Interna e a 
Neurologia foram as clínicas que não fizeram nenhuma devolução no período. Com isso pode-se levantar quatro hipóteses: (I) a clínica não faz 
a conferência da validade e, consequentemente, não faz a devolução dos vencidos; (II) os profissionais do setor não foram adequadamente 
instruídos/não estão cientes sobre o processo de devolução; (III) o setor realiza o próprio descarte dos medicamentos vencidos; (IV) não há 
acúmulo de medicamentos no setor, ou seja, tudo que é solicitado é utilizado.
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0245 Interações Medicamentosas em Prescrições Médicas no Hospital Regional José Mendes no Município de 
Itacoatiara-AM.

Autores: José Diego Maciel Simões - UFAM-ICET/ AM 
Edyelle Koide Antunes - UFAM-ICET / AM 
Juciane Carvalho Afilhado - UFAM-ICET / AM 
Betânia Braga da Silva - UFAM-ICET / AM 
Daniel Tarciso Martins Pereira - UFAM-ICET / AM 
Elias Lourenço Vasconcelos Neto - UFAM-ICET / AM

Palavras-chave: Palavras-chave: Interações Medicamentosas; Politerapia; Problemas Relacionados a Medicamentos
Objetivos: Investigar, identificar e classificar a ocorrência de interações medicamentosas em prescrições de pacientes 

internados no Hospital da cidade de Itacoatiara-AM. 
Introdução: Interação medicamentosa (IM) é um evento clínico em que os efeitos de um fármaco são alterados pela presença 

de outro fármaco, alimento, bebida ou algum agente químico ou ambiental. Essa interação pode resultar na diminuição,anulação ou 
aumento do efeito de um dos fármacos. Os mecanismos envolvidos são, em geral, farmacocinéticos e farmacodinâmicos. As interações 
farmacocinéticas são aquelas em que os fármacos podem interagir e alterar a velocidade ou a extensão de absorção, distribuição, 
metabolização ou excreção de outro fármaco. As interações farmacodinâmicas podem ocorrer no local de ação (receptores farmacológicos) 
ou através de mecanismos bioquímicos específicos, sendo capaz de causar efeitos semelhantes (sinergismo) ou opostos (antagonismo). 

Métodos: O trabalho foi realizado no Hospital, situado no município de Itacoatiara – AM, instituição de caráter público. A amostra 
foi definida na quantidade de 87 prescrições, através do cálculo estatístico da população finita. As prescrições utilizadas na presente 
pesquisa foram selecionadas por amostragem sistemática, no período do mês de maio de 2013, atendidas/arquivadas pelo serviço de 
farmácia hospitalar. Para a análise de interações medicamentosas nas prescrições dos pacientes e sua classificação quanto à gravidade e 
perfil das interações medicamentosas, farmacocinéticas e farmacodinâmicas, utilizou-se a base de dados do Micromedex® Health Series, 
que sofrem atualizações a cada 3 meses e a base de dados Drugs.com, além do auxílio de outras fontes bibliográficas

Resultados e Discussão: Foram analisadas prescrições médicas de 87 pacientes, onde encontrou-se um total de 68 fármacos com 
princípios ativos diferentes, distribuídos num total de 376 fármacos prescritos,com média de 4,3 por prescrição.Os medicamentos prescritos 
mais frequentes foram: dipirona, ranitidina e metoclopramida. Encontrou-se 39 (44,8%) IMs, sendo a média por prescrição igual a 2,2. O 
elevado número de medicamentos por prescrição (4,3) pode ser interpretado como uma das causas prováveis do elevado índice de interações 
medicamentosas. Com relação as clínicas que mais apresentaram interações, a clínica médica representa 59% das interações, cirúrgica 10%, 
pediátrica 28% e obstétrica 3%, respectivamente. Dentre os 68 fármacos prescritos, 30 deles, o que representa 44,1% do total, apresentaram-se 
envolvidos nas interações medicamentosas identificadas. Sendo o primeiro a digoxina envolvida em 10 interações, ampicilina em 6 e captopril 
também em 6. As IMs encontradas nas prescrições dos pacientes resultam da associação de 28 tipos de fármacos prescritos; sendo ampicilina 
e gentamicina, metformina e ranitidina, amicacina e oxacilina as associações mais frequentes. No estudo de classificação das IMs utilizou-se, 
quanto à gravidade, os seguintes termos: leve, moderada e grave. Sendo o resultado de 36% leve, 53% moderada e 11% grave. Na classificação 
quanto ao perfil, encontrou-se 46% de interações farmacocinéticas, 41%farmacodinâmica e 13% foram incluídas na categoria não-especificada.

Conclusão: O elevado percentual de IMs encontrado é preocupante, pois a ocorrência desse evento aumenta os riscos de Problemas 
Relacionados a Medicamentos (RPM). Os valores encontrados no estudo são úteis e importantes para a melhoria na eficácia da farmacoterapia.

0246 Análise de Incompatibilidades Medicamentosas em Unidade de Oncologia Pediátrica: um Relato de Experiência
Autores: Maitê Telles dos Santos - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 

Gabriela Fumegalli - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Marcelino Oliveira Cazé - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Bruno Simas da Rocha - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Jacqueline Kohut Martinbiancho - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Lauro José Gregianin - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Incompatibilidade de Medicamentos; Serviço de Farmácia Clínica; Oncologia
Introdução: Incompatibilidades medicamentosas são reações físico-químicas que podem ocorrer entre dois ou mais fármacos 

quando misturados antes da administração endovenosa no paciente, ou seja, na seringa, equipo ou bolsa. Estas reações podem 
resultar em diminuição ou inativação da atividade dos fármacos envolvidos, formação de novos compostos tóxicos, ou ainda 
mudança de cor ou precipitação, determinando prejuízo ao paciente. O farmacêutico clínico tem a função importante de monitorar 
as incompatibilidades presentes nas prescrições e orientar a equipe assistencial sobre os potenciais riscos.

Objetivo: Relatar a experiência do farmacêutico clínico na avaliação das incompatibilidades medicamentosas presentes em 
prescrições da unidade de internação em oncologia pediátrica de um hospital universitário.

Método: O farmacêutico clínico e farmacêuticos residentes da unidade de oncologia pediátrica de um hospital universitário de 
Porto Alegre/RS avaliaram as compatibilidades de medicamentos intravenosos prescritos durante o período de março a junho de 2015, 
através do software Drugdex – Thomsom Micromedex, quando solicitados pela equipe de enfermagem. Foram construídas tabelas 
individualizadas para cada paciente no formato Excel, contendo todos os medicamentos e informações referentes à compatibilidade 
entre as drogas. Estas tabelas foram apresentadas a equipe de enfermagem, anexadas ao prontuário do paciente, estando disponíveis 
a todos os membros da equipe em todos os turnos de trabalho. Os dados analisados incluíram a idade, número de medicamentos 
intravenosos, número de incompatibilidades presentes nas prescrições e classe dos medicamentos envolvidos.

Resultados: Durante o período foram elaboradas 10 tabelas. A média de idade dos pacientes foi de 11,5 anos (DP=5,5). A média de 
medicamentos intravenosos por prescrição foi de 15 (DP=2,2) e a média de incompatibilidades entre os medicamentos por prescrição foi de 
59 (DP=22,7). As classes mais prevalentes foram: antieméticos (17%), antibacterianos (15%) seguidos dos antifúngicos (8%). 

Conclusões: O farmacêutico clínico, ao construir instrumentos que auxiliem o trabalho da equipe multiprofissional, contribui para 
otimização do tempo do pessoal envolvido na assistência, além da segurança do paciente. As tabelas auxiliaram o trabalho da equipe de 
enfermagem no momento da administração, pois na maioria dos casos de incompatibilidade identificada os pacientes possuíam como 
acesso venoso um portocath, com apenas uma via para administração de todos os medicamentos intravenosos. Desta forma, puderam servir 
como um guia para administração segura dos medicamentos. O número significativo de incompatibilidades em cada prescrição justifica sua 
aplicação de maneira sistemática e contínua em pacientes que necessitam de medicamentos intravenosos em grande quantidade.



106

0247 Utilização do Escore de Risco para Categorização do Acompanhamento Farmacêutico de Pacientes Internados
Autores: Talita Dias de Almeida - Casa de Saúde São José / RJ 

Emília Marim - Casa de Saúde São José / RJ 
Érika Bispo - Casa de Saúde São José / RJ 
Mayara Malhado - Casa de Saúde São José / RJ 
Camila Marques - Casa de Saúde São José / RJ 
Lílian Balut - Casa de Saúde São José / RJ 
Noemi Moreno - Casa de Saúde São José / RJ 
Flávio Bandeira - Casa de Saúde São José / RJ 

Palavras-chave: Serviço de farmácia hospitalar, medição de risco, assistência farmacêutica
Introdução: em um hospital de grande porte com perfil cirúrgico-clínico se faz necessário o uso de uma ferramenta para 

categorizar o grau de risco dos pacientes internados que otimize a atuação do farmacêutico clínico sem prejuízo da assistência, 
assegurando uma farmacoterapia adequada com minimização dos riscos e diminuição dos custos. Objetivos: Definir o uso de uma 
ferramenta para facilitar a atuação do farmacêutico clínico em um hospital de grande porte de perfil cirúrgico-clínico, indicando a 
prioridade do atendimento. Método: Adaptou-se o escore de risco farmacêutico do artigo “Desenvolvimento de escore de risco 
para pacientes hospitalizados para a racionalização da farmácia clínica em hospital de alta complexidade” (Lat. AM. J. Pharm; 30(7): 
1342-7; 2011), para a realidade da instituição. De acordo com o perfil de atendimento (unidades intensivas e unidades de internação, 
maternidade e UTI neonatal) o escore foi desdobrado para melhor atender as unidades. Os dados referentes a aplicação do escore 
foram compilados no Serviço de Farmácia em planilha do Microsoft Excel no período de Janeiro à Meio de 2015 e em seguida foi 
calculada a média dos riscos mensurados. Resultados: com o uso da ferramenta foi possível classificar os pacientes em alto, médio e 
baixo risco determinando a conduta do acompanhamento para cada perfil de atendimento. O percentual de pacientes classificados 
em alto risco do total de pacientes acompanhados pelos farmacêuticos clínicos nas unidades UTI Neonatal, Unidades Intensivas, 
Maternidade e Unidades de Internação foram, respectivamente, 12%, 65%, 7% e 11%. A partir da classificação do risco foram tomadas 
ações como a reconciliação medicamentosa na admissão, transferência e alta, análise técnica da prescrição, sinalização de alergia e 
intervenções em geral (ajuste de dose, interação medicamentosa, sinalização de reação adversa, entre outros). Conclusões: O escore 
de risco farmacêutico é uma ferramenta de extrema valia para norteamento da atuação do farmacêutico clínico em uma instituição 
de grande porte que possui perfil de atendimento cirúrgico-clínico, incluindo maternidade e UTI neonatal.

0248 Perfil de Prescrição de Medicamentos Potencialmente Perigosos na Clínica Médica de um Hospital Universitário do 
Ceará

Autores: Milena Pontes Portela Beserra - Hospital Universitário Walter Cantídio / CE 
Francisco Roberto Pereira de Oliveira - Hospital Universitário Walter Cantídio / CE 
Rafaela Michele de Andrade Cavalcanti - Hospital Universitário Walter Cantídio / CE 
Bruna dos Santos Estevães - Hospital Universitário Walter Cantídio / CE 
Luciana Queiroz Rabelo - Hospital Universitário Walter Cantídio / CE 
Francisco Wendell Xavier Barbosa - Universidade de Fortaleza / CE

Palavras-chave: Medicamentos potencialmente perigosos, prescrições de medicamentos e segurança do paciente.
Introdução: Os medicamentos potencialmente perigosos (MPP) são aqueles que possuem alto risco de ocasionar danos 

significativos aos pacientes em decorrência de falhas no processo de utilização. Os erros que ocorrem com esses medicamentos, 
podem não ser os mais frequentes, mas suas consequências tendem a ser mais graves, podendo produzir lesões permanentes ou fatais. 
Objetivo: Avaliar a prescrição de medicamentos potencialmente perigosos na clínica médica de um hospital universitário do Ceará. 
Método: Trata-se de um estudo transversal, retrospectivo com abordagem quantitativa, realizado nas unidades de clínica médica de 
um hospital universitário do Ceará. Foram selecionadas prescrições de 02 dias das unidades de clínica médica, de forma aleatória e 
não consecutiva, para a identificação dos MPP de acordo com a classificação de “medicamentos potencialmente perigosos utilizados 
em hospitais” do Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos (ISMP). As prescrições foram avaliadas de acordo com os 
critérios preconizados pela Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) para a análise de prescrição para dispensação, onde 
verificou a presença ou não da denominação genérica do medicamento, concentração, dose, posologia via de administração, e no 
caso de medicamentos injetáveis, a diluição e velocidade de infusão. Resultados: Foram analisadas 158 prescrições médicas, onde 
1857 itens eram medicamentos, tendo uma média de 11,75 medicamentos por prescrição (no mínimo 01 e no máximo 18). Dentre 
os itens de medicamentos prescritos, 13,41% (n=249) eram MPP, sendo os mais frequentes a glicose hipertônica 26,5% (n=66), o 
Tramadol 18,9% (n=47), a Enoxaparina 16,1% (n=40) e a Insulina Regular 12,4% (n=31). Quanto à avaliação das prescrições dos 
MPP, 66,3% (n=165) estavam inadequadas, 58,8% (n=97) MPP não estavam prescritos na denominação genérica, 50,3% (n=83) não 
apresentavam a diluição, 20,6% (n=34) não tinham a velocidade de infusão, quanto à dose, via de administração e a posologia, 
1,2% (n=2), 1,2% (n=2) e 1,8% (n=3), respectivamente, não às continham. Conclusão: Tendo em vista a gravidade das consequências 
da utilização indevida destes medicamentos, são necessárias medidas que colaborem para minimizar estas falhas. Além disso, é 
necessária a sensibilização dos profissionais de saúde para estes riscos, tanto do médico que prescreve, do farmacêutico que valida a 
prescrição e dispensa o medicamento, quanto da enfermeira que os administra.
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0249 Análise da Prescrição de Medicamentos Não Padronizados em um Hospital Público de Ensino no Ceará
Autores: Milena Pontes Portela Beserra - Hospital Universitário Walter Cantídio/UFC / CE 

Alexsandra Nunes Pinheiro - Hospital Universitário Walter Cantídio/UFC / CE 
Angela Maria Pita Tavares de Luna - Hospital Universitário Walter Cantídio/UFC / CE 
Marjorie Moreira Guedes - Hospital Universitário Walter Cantídio/UFC / CE

Palavras-chave: Prescrições de Medicamentos, Serviço de Farmácia Hospitalar, Reconciliação de Medicamentos.
Introdução: a padronização de medicamentos no âmbito hospitalar é uma necessidade organizacional. Conscientizar o corpo 

clínico a respeito dos medicamentos disponíveis é uma das tarefas do farmacêutico. Dentre os vários objetivos da padronização 
destacam-se, a racionalização do uso e do espaço de armazenamento, diminuição do número de medicamentos em estoque e 
viabilização da distribuição pelo sistema de dose. O processo de padronização considera a necessidade de cada clínica e deve ser 
feita respeitando as características de cada hospital. Objetivo: Analisar, no período de um mês, as prescrições de medicamentos não 
padronizados nas clínicas médicas de um Hospital Público de Ensino no Ceará. Metodologia: Foram analisadas as prescrições médicas 
do mês de junho de 2015, oriundas das clínicas médicas (cardiologia, hematologia, pneumologia, geriatria, infectologia, reumatologia, 
gastroenterologia, nefrologia, endocrinologia, psiquiatria, neurologia, endocrinologia) de um hospital escola. Foram coletadas as 
informações das prescrições e os seguintes dados foram analisados: sexo, idade, especialidade, número total de medicamentos 
prescritos, número de medicamentos não padronizados, estes foram classificados de acordo com o código ATC. Os dados obtidos 
foram tabulados em planilha Excel® onde foi analisado o perfil dos medicamentos não padronizados. Resultados: no período 
analisado verificou-se maior número de medicamentos não padronizados prescritos para pacientes do sexo feminino (54,1%), com a 
idade variando de 16 a 84 anos (média de 56,7) nos pacientes de sexo feminino e de 26 a 92 anos (média de 49,7) de sexo masculino. 
Dos 1303 medicamentos prescritos na clínica durante o mês de junho, 1158 (89%) constavam na lista de padronização e 145 (11%) 
eram medicamentos não padronizados. A especialidade que mais prescreveu medicamentos não padronizados foi a, denominada 
genericamente, de clínica médica (sem especialidade definida), com 24,8% (n=36) das prescrições, seguida da cardiologia, com 21,3% 
(n=31). Segundo a classificação ATC os medicamentos utilizados no sistema nervoso (código N) foram os não padronizados mais 
prescritos, totalizando 26,8% (n=39), isso pode ser atribuído a insegurança da equipe em substituir os medicamentos antidepressivos 
e anticonvulsivantes de uso prévio do paciente, assim opta-se por continuar este tratamento durante a internação hospitalar mesmo 
que o medicamento não seja padronizado. O segundo grupo mais prescrito foi o “C” (n=18; 12,5%) que engloba os medicamentos 
que atuam no sistema cardiovascular, dado que corrobora com a cardiologia ser a segunda maior prescritora de não padronizados e, 
mais uma vez, pode ser explicado pela manutenção do tratamento já iniciado no domicílio para doenças crônicas como a hipertensão. 
Conclusão: a prescrição de medicamentos não padronizados é uma situação real nas unidades hospitalares. Medidas educativas 
são necessárias para que os prescritores priorizem a escolha de medicamentos padronizados. Ações conjuntas entre farmacêuticos 
e médicos para conhecimento dos medicamentos disponíveis, através da reconciliação de medicamentos, levam ao uso racional, 
diminuído ainda os custos com a aquisição de medicamentos não padronizados.

0250 Contribuição da Farmácia Clínica para Implantação do Protocolo da Terapia Hipodermóclise
Autores: Bruno Pereira dos Santos - Hospital Aliança / BA 

Nivia Maria Silveira Silva - Hospital Aliança / BA 
Armando da Rocha Ribeiro - Hospital Aliança / BA

Palavras-chave: Hipodermóclise, drogas utilizadas por via subcutânea, cuidados paliativos
Introdução:
A hipodermóclise é definida como infusão de fluídos no tecido subcutâneo de forma contínua e intermitente, sendo o fluido 
transferido para circulação sanguínea por ação combinada entre difusão e perfusão tecidual. Esta técnica tem sido indicada para 
pacientes em cuidados paliativos e para crianças com indicação de restrição de líquidos possui farmacocinética semelhante a 
dos fármacos administrados por via intramuscular, entretanto o tempo de ação é prolongado e de melhor tolerabilidade para 
drogas com o pH próximo da neutralidade e que sejam hidrossolúveis. Objetivo: Apropriar-se do conhecimento técnico da via 
hipodermóclise de modo a contribuir para implantação do protocolo da terapia em um hospital particular, em virtude da demanda 
gerada a farmácia clínica e por pouca evidência em literatura oficial sobre os fármacos que podem ser administrados com a 
utilização desta técnica. Método: O resumo está fundamento em revisão de literatura, onde foram consultados Livros com os 
títulos Hipodermóclise e Cuidados Paliativos e por meio de consulta as bases científicas: Scientific Eletronic Libary Online (SciELO) 
e Google Acadêmica, utilizando as palavras: “hipodermóclise” (“hypodermolysis”) e “drogas utilizadas em hipodermóclise” 
(“drugsused in hypodermoclysis”). Os trabalhos foram avaliados de acordo com o objetivo proposto por este estudo com intuito 
de disponibilizar as informações técnicas sobre a administração de medicamentos. Resultado: a administração de medicamentos 
pela hipodermóclise ainda é considerada off-label. As doses dos medicamentos são semelhantes às utilizadas por via endovenosa, 
mas o início de ação é geralmente similar ao por via oral. Trata-se de uma via utilizada para infusão de grandes volumes, sendo 
que o volume máximo em infusão contínua por 24 horas não deve ultrapassar 3.000mL. Quanto a diluição o ideal é avaliar o que o 
fabricante preconiza como volume mínimo para uso intravenoso. Com relação ao tempo de infusão, utiliza-se geralmente a infusão 
de 62,5mL/hora, ou 1mL/min. De acordo com as referências encontradas, os fármacos mais comumente utilizados por esta via são: 
morfina, tramadol, fentanil, aloperidol, levomepromazina, metoclopramida, ciclizina, butil-escopolamina, midazolam, octreotido, 
furosemida, clodronato, ceftriaxona e cefipima; estes incluídos no protocolo da instituição. Já o diazepam e a clorpromazina não 
podem ser administrados por esta via. Conclusão: a avaliação da prescrição pela farmácia clínica requer analise de doses, volume 
de diluição, tempo de infusão, freqüência prescrita e se o paciente apresenta restrição quanto ao volume a ser infundido, além 
do volume máximo permitido com a utilização desta técnica, garantindo a segurança, o uso racional e a eficácia do tratamento. 
Com isso, a farmácia clínica tem um importante papel na busca de evidências em literaturas e artigos científicos requerendo a 
institucionalização de protocolos para terapia subcutânea com todas as drogas já descritas em literatura afim de apoiar a equipe 
de assistência sobre a conduta com os fármacos disponíveis. Observa-se uma dificuldade na informação para utilização da 
hipodermóclise uma vez que há poucos estudos sobre a utilização da técnica e não há informações oficiais em bula de modo a 
garantir a sua aplicabilidade, gerando necessidade de estudos clínicos para utilização das drogas que ainda não possuem referência 
para administração por esta via.
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0251 Perfil de Medicamentos Vencidos e Seu Impacto Financeiro em Dispensário da Estratégia de Saúde da Família de 
um Município do Sul do Brasil

Autores: Betina Studzinski da Silva - Universidade Federal de Pelotas / RS 
Maria Cristina Werlang - Universidade Federal de Pelotas / RS 
Priscila Rodrigues Peres - Universidade Federal de Pelotas / RS

Palavras-chave: assistência farmacêutica, armazenagem de medicamentos, prazo de validade de produtos
Introdução: as ações que integram assistência farmacêutica incluem a gestão para o correto acondicionamento dos fármacos com 

atenção para as boas práticas de estocagem de medicamentos. Medicamentos vencidos apresentam eficácia reduzida podendo sofrer 
alterações nas suas propriedades físicas e químicas, representando riscos à saúde do usuário. Prazo de validade é o período de tempo em que 
o produto se mantém dentro dos limites especificados de pureza, qualidade e identidade, na embalagem adotada e estocada nas condições 
recomendadas. Objetivo: Identificar a frequência e perfil de medicamentos vencidos armazenados em dispensário de unidade da Estratégia 
Saúde da Família (ESF) de um município do sul do Brasil, bem como seu impacto financeiro. Método: Estudo observacional prospectivo em 
dispensário de medicamentos pertencente à uma unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) que atende atualmente 3 mil usuários. O 
prazo de validade e o perfil dos medicamentos foi identificado a partir de análise visual dos fármacos armazenados no dispensário avaliado. 
O impacto financeiro dos medicamentos vencidos foi calculado com base na lista da Câmara de Regulação (CMED) da Secretaria Executiva 
do Governo Federal que dita os preços máximos de medicamentos por princípio ativo, para compras públicas, preço de fábrica (PF) e preço 
máximo de venda ao governo (PMVG). Os dados foram tabelados e quantificados em planilha própria. Resultados: a partir da conferência foram 
identificadas 5 especialidades farmacêuticas distintas que se encontravam fora do prazo determinado pelo fabricante. As formas farmacêuticas 
identificadas foram sólidos orais, com 1258 unidades, líquidos orais, com 443 unidades, 53 injetáveis e 2 do tipo semi-sólidos de uso tópico. 
As classes terapêuticas dos fármacos vencidos identificadas foram estratificadas por meio da classificação Anatômica-Terapêutica-Química 
(ATC). A maior frequência foi atribuída àqueles usados para tratamento do sistema cardiovascular (50,45%) seguidos dos fármacos empregados 
no tratamento do sistema Genito Urinário e Hormônios Sexuais (17,50%) e aqueles empregados para tratamento de enfermidades do Trato 
Digestivo e Metabolismo (15,16%). O total de medicamentos vencidos encontrados foi quantificado em termos de custo sendo alcançado 
um valor total de R$ 1.342,41. Cabe ressaltar que a classe de medicamentos com maior frequência de vencidos foi àquela empregada para 
tratamento de enfermidades com elevada taxa de prevalência na população. Conclusão: a elevada taxa de medicamentos vencidos acarreta em 
problemas de acesso, bem como em desperdício de recursos públicos decorrentes da precária programação nos estoques de medicamentos. 
Por outro lado, a falta de controle pode acarretar na distribuição de medicamentos vencidos ou prestes a vencer, expondo a saúde da população 
a sérios riscos decorrentes do uso de medicamentos inadequados para consumo. Assim, os riscos e os recursos relacionados à ausência de 
gestão de estoques e boas práticas de estocagem e dispensação refletem na importância da atuação do profissional farmacêutico. A aprovação 
do Projeto de Lei 4135/2012, na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados é uma conquista para os profissionais e a 
sociedade brasileira, gerando expectativas para o benefício da saúde da população, assim como para valorização do farmacêutico que passa a 
ter legitimada sua presença nas equipes de saúde, assumindo seu papel no ciclo da assistência farmacêutica.

0252 Uso de Estratégias para a Implantação da Segurança na Prescrição Eletrônica
Autores: Déborah Meassi Santana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ana Flávia Redolfi Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes da Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fatima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Andréia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: Segurança do paciente; Prescrição eletrônica; Uso de medicamentos
Introdução: a prescrição é uma das etapas do processo de utilização de medicamentos e deve conter informações completas para 

que todos os profissionais se utilizem deste documento, sendo este, essencialmente, um instrumento de comunicação entre médico, 
farmacêutico, enfermeiro, cuidador e paciente. O protocolo de segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos estabelece os 
itens de verificação para a prescrição segura, como a identificação do paciente, identificação do prescritor, identificação da instituição, data 
da prescrição, entre outros. Medicamentos cujos nomes são semelhantes a outros também padronizados na instituição devem ser prescritos 
com destaque na escrita da parte do nome que os diferencia, podendo ser utilizada letra maiúscula ou em negrito. A utilização de modelos 
diferentes de grafias é também um item de segurança na prescrição, já que é uma forma de alerta a todos os envolvidos com a prática de 
medicação, que se comunicam através da linguagem escrita. Objetivo: O objetivo deste trabalho foi demonstrar como foi estruturado o 
layout da prescrição eletrônica com relação aos medicamentos, utilizando estratégias para a implantação da segurança aos pacientes em um 
hospital de ensino no Paraná. Metodologia: a prescrição eletrônica foi implementada no hospital no ano de 2009. Como medida de segurança 
na prescrição, a equipe de farmacêuticos analisou a relação de medicamentos padronizados no hospital, e listou aqueles que deveriam ter 
uma atenção maior por parte dos profissionais envolvidos com a prática da medicação, devido ao maior risco de causarem eventos adversos 
ou a condições específicas que os medicamentos requerem. Foi realizada uma padronização de grafias diferenciadas destes medicamentos 
na prescrição eletrônica. Além disso, está em andamento a implantação do cadastro com nomenclaturas diferenciadas para os medicamentos 
com grafias e sons semelhantes. Resultados: Os medicamentos escolhidos para terem uma grafia diferenciada na prescrição eletrônica foram 
padronizados da seguinte maneira: antimicrobianos - letras em caixa alta (exemplo: CEFTRIAXONA), medicamentos não padronizados na 
instituição – sublinhado (exemplo: sertralina), medicamentos sujeitos à controle especial – negrito (exemplo: morfina), medicamentos de 
alto custo – itálico (exemplo: alteplase), medicamentos termosenssíveis – letras em caixa alta e negrito (exemplo: INSULINA NPH). A partir da 
lista de medicamentos com nomes semelhantes, elaborada pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos, foi determinada 
a lista desses medicamentos baseada na padronização adotada pelo hospital em questão. Seguem alguns exemplos: Ácido Fólico – Ácido 
FolÍNico, AloPURinol – HaloPERidol, BETAmetasona – DEXAmetasona, BromoCRIPTINA – BromoPRIDA, BUpivacaína – LEVOBUpivacaína, 
DESMOpressina – VASOpressina, DOBUTamina – DOPamina, EFEDrina – ETILEfrina, FentaNILA – SUFentanila. Conclusão: a utilização da grafia 
diferenciada para medicamentos que requerem maior atenção da equipe multidisciplinar e o uso de destaques nos nomes de medicamentos 
diferentes com sons e grafia semelhantes contribuem na promoção de um sistema seguro de medicação, pois é útil ao médico, na seleção da 
farmacoterapia, ao farmacêutico, na validação das prescrições e à equipe de enfermagem para a administração dos medicamentos.
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0253 Utilização do Diagrama de Ishikawa para Melhorias no Espaço Físico de uma Farmácia para a Promoção de um 
Sistema Seguro de Dispensação

Autores: Déborah Meassi Santana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ana Flávia Redolfi Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes da Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fatima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Andréia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Boas Práticas de Dispensação; Serviço de Farmácia Hospitalar
Introdução: a farmácia tem como principal função a dispensação de medicamentos conforme a prescrição médica, dentro do 

prazo requerido, visando a segurança do paciente. Os serviços de farmácia hospitalar têm evoluído e se organizado com o objetivo 
de contribuir para a qualidade da assistência prestada. Desta forma, a utilização de sistemas que permitam a prevenção de erros e 
a otimização das atividades exercidas é fundamental para o cumprimento das boas práticas de dispensação. A farmácia hospitalar 
deve ser localizada em área que facilite a provisão de serviços a pacientes e às unidades hospitalares e deve, ainda, contar com 
áreas específicas para o setor administrativo, área de armazenamento e dispensação, cada uma com parâmetros mínimos, conforme 
estabelecido em legislação. A organização do espaço e disposição adequada de mobílias e equipamentos influenciam na melhoria do 
serviço prestado. Objetivo: Identificar os problemas no espaço físico de um serviço de farmácia hospitalar. Metodologia: Inicialmente, 
um grupo de farmacêuticos e residentes em farmácia hospitalar de um hospital de ensino do oeste do Paraná reuniu-se e listou as 
potencialidades e fragilidades relacionadas ao espaço físico da farmácia central do serviço de farmácia da instituição. Os problemas 
relacionados foram classificados em categorias para a construção do diagrama de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) facilitando 
a classificação dos problemas relatados. Depois disso, para cada categoria e subcategoria de problemas relacionados ao espaço 
físico, utilizou-se a metodologia 5W2H para a busca de soluções para as dificuldades encontradas com propostas de melhorias. 
Resultados: Os problemas encontrados no espaço físico da farmácia central do hospital em questão foram: mobílias não utilizadas, 
apenas utilizando espaço; desorganização do ambiente utilizado para as refeições; lixeiros insuficientes; estantes no corredor, 
impedindo o fluxo adequado de pessoas; disposição inadequada de mesas, estantes e armários, sem otimização do espaço; sala de 
fracionamento com equipamentos não utilizados; utilização de bins de material papelão ao invés de plástico; armazenamento de 
nutrições parenterais industrializadas em estante de altura elevada, de difícil acesso e baixa ventilação; local para armazenamento de 
soluções parenterais de grande volume de baixa altura, não ergonômicos. Foi projetada, em sistema informatizado, a planta baixa da 
realidade atual da farmácia central e a planta baixa com as sugestões de melhoria propostas pelos farmacêuticos, juntamente com um 
profissional arquiteto. As adequações sugeridas envolveram mudanças ou retirada de mobílias e equipamentos e a organização do 
espaço, sem necessidade de reformas do edifício local. Conclusão: a aplicação do diagrama de causa e efeito (Diagrama de Ishikawa) 
é útil na identificação e categorização de problemas e a metodologia 5W2H possibilita sugestões de soluções de forma objetiva. Foi 
possível implementar adequações do espaço físico da farmácia central utilizando soluções que não envolvessem uma alteração do 
prédio local. A propostas de melhoria foram de fácil e rápida aplicação e promoveram otimização das atividades e um serviço de 
dispensação mais seguro.

0254 Análise das Queixas Técnicas dos Medicamentos Antineoplásicos em um Hospital Oncológico
Autores: Gilian Graziele Tomporoski - Hospital Erasto Gaertner / PR 

Anabel de Oliveira - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Mônica Cristina Cambrussi - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Marcela Bechara Carneiro - Hospital Erasto Gaertner / PR

Palavras-chave: Queixa técnica, farmacovigilância.
Introdução: Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), queixa técnica é caracterizada pelo afastamento dos 

parâmetros de qualidade exigidos para a comercialização ou aprovação no processo de registro de um produto farmacêutico, ou seja, 
quando se suspeita de qualquer desvio de qualidade. 

Objetivo: Quantificar e avaliar as notificações de queixas técnicas realizadas no ano de 2013 e 2014, envolvendo medicamentos 
antineoplásicos e medicamentos adjuvantes manipulados na Central de Misturas Intravenosas (CMIV), de um hospital oncológico.

Método: Estudo retrospectivo, de natureza quantitativa, visando à análise das queixas técnicas de medicamentos 
antineoplásicos e medicamentos adjuvantes, a partir de dados coletados da Ficha de Notificação ao Fornecedor, instrumento 
padronizado pela instituição, contendo registros pertinentes aos medicamentos notificados.

Resultados: Durante o período do estudo foram notificados com suspeita de queixa técnica 275 medicamentos, destes 48 
(17,45%) pertencem à classe dos antineoplásicos e adjuvantes. Cem por cento foram identificadas pelos profissionais farmacêuticos 
da CMIV e todas foram notificadas à ANVISA e ao fabricante. Estas representaram uma perda financeira de RS 16.817,92. Os tipos 
de queixa técnica mais comuns foram relacionados à reconstituição (alteração física da solução reconstituída e demora para 
total reconstituição do pó liofilizado); rótulos com perda das informações após a desinfecção com solução alcoólica; cicatrização 
inapropriada da borracha do frasco ampola após perfuração e presença de partículas de vidro junto ao medicamento após a quebra 
da ampola no ponto de pressão. 

Conclusão: Por se tratar de um hospital especializado no tratamento do câncer no qual a CMIV manipula em média 4700 
doses unitárias de fármacos antineoplásicos por mês, há uma importante subnotificação. Apesar disso, é indiscutível a importância do 
envolvimento do profissional farmacêutico na avaliação da qualidade dos medicamentos e notificação de problemas relacionados a 
eles, visando à constante melhoria dos produtos comercializados, garantindo assim segurança dos pacientes e profissionais envolvidos 
no preparo das doses.



110

0255 Análise das Reações Adversas ao Medicamento Docetaxel Notificadas em um Hospital Oncológico
Autores: Gilian Graziele Tomporoski - Hospital Erasto Gaertner / PR 

Anabel de Oliveira - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Mônica Cristina Cambrussi - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Marcela Bechara Carneiro - Hospital Erasto Gaertner / PR

Palavras-chave: Reação adversa, farmacovigilância
Introdução: Reação Adversa a Medicamento (RAM) é qualquer resposta a um fármaco que seja prejudicial, não intencional, e 

que ocorra com doses normalmente utilizadas por humanos para profilaxia ou tratamento de doenças. O medicamento docetaxel é um 
antineoplásico indicado no tratamento de diversos tumores sólidos, que apresenta RAMs críticas e graves, o que agrega importância 
à vigilância pós comercialização, a fim de monitorar a segurança de seu uso e proporcionar um tratamento eficaz para os pacientes.

Objetivo: Quantificar e avaliar as notificações de reações adversas envolvendo o medicamento docetaxel no Hospital do 
estudo, durante o ano 2013.

Método: Estudo retrospectivo, de natureza quantitativa, visando à análise das notificações de RAM ao docetaxel em 2013 
em um hospital oncológico, utilizando os dados registrados na Ficha de Notificação de Reações Adversas padronizada na Instituição.

Resultados: Durante o período do estudo foram notificadas 110 reações adversas a medicamentos no local do estudo, das 
quais 12 (10,90%) envolveram o medicamento docetaxel. Encontrou-se mais de um sintoma por paciente, e as RAM mais comuns 
foram: eritema cutâneo 10 (83,33%), dispnéia leve 3 (25%), rubor facial 3 (25%), dor nas costas 1 (8,33), urticária 1 (8,33%), tontura 
1 (8,33%) e hipotensão 1 (8,33%). Quanto ao fabricante, após análise de rastreabilidade, identificou-se 10 (83,33%) notificações do 
medicamento do fabricante a e 2 (16,67%) notificações do fabricante B. 

Conclusão: Analisando as RAM notificadas, verificou-se que todas estão descritas na bula do medicamento. Os fabricantes 
das marcas envolvidas e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) foram notificados, visando o monitoramento pós 
comercialização do produto. Devido ao elevado número de notificações envolvendo o medicamento do fabricante a, esta marca foi 
despadronizada na Instituição, evidenciando a importância do farmacêutico na garantia da qualidade dos medicamentos e segurança 
do paciente.

0256 Desenvolvimento de Barreiras para Redução de Erros de Medicação Numa Central de Misturas Intravenosas 
Antineoplásicas.

Autores: Anabel de Oliveira - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Gilian Graziele Tomporoski - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Mônica Cristina Cambrussi - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Marcela Bechara Carneiro - Hospital Erasto Gaertner / PR

Palavras-chave: Erros de medicação, gerenciamento de risco
Introdução: um erro de medicação pode estar relacionado a diversas etapas do ciclo de assistência farmacêutica, incluindo 

rotinas interdisciplinares e problemas de comunicação. Neste contexto, o gerenciamento de riscos, definido pela OMS como tomada 
de decisões relativas aos riscos ou a ação para a redução das conseqüências ou probabilidade de ocorrência, desenvolve importante 
papel no manejo de situações que apresentam possibilidade de gerar riscos à segurança de paciente e de profissionais.

Objetivos: Descrever as medidas implementadas após análises da árvore de falhas realizadas pela Comissão de Gerenciamento 
de Riscos e equipe da Central de Misturas Intravenosas Antineoplásicas de um hospital oncológico. 

Método: Foram realizadas análises prospectivas dos fluxos que envolvem medicamentos dentro do referido setor, considerando 
as possíveis falhas, erros ocorridos e suas causas, visando ao desenvolvimento de barreiras para evitar tais ocorrências. 

Resultado: Foram identificadas oportunidades de melhorias em processos relacionados, em sua maioria, ao sistema 
informatizado. Foram revisados os cadastros de medicamentos antineoplásicos e de protocolos de tratamento através de ações como 
exclusão de apresentações em desuso, padronização de acordo com “Look like Sound alike” e atualização de vias de administração 
e diluentes compatíveis. Como forma de alerta à equipe de enfermagem, todas as doses unitárias de antineoplásicos passaram a ser 
identificadas com rótulos alaranjados (cor padronizada na Instituição para medicamentos potencialmente perigosos). Para evitar 
erros durante o preparo de doses, foi implantado o sistema de código de barras para checagem informatizada do medicamento e 
diluente a serem manipulados. Este mesmo sistema passou a ser utilizado pela equipe de enfermagem no momento da conferência 
e retirada das doses da Central de Misturas.

Conclusão: a identificação de situações potencialmente geradoras de erros, bem como sua análise e planos de ação, são 
fundamentais para a melhoria contínua de práticas profissionais hospitalares, objetivando a segurança e o tratamento efetivo do 
paciente.
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0257 Intervenções Farmacêuticas no Processo de Validação da Prescrição Médica na Unidade de Terapia Intensiva de 
um Hospital Pediátrico

Autores: Paula Kaliandra Correa de Jesus - Hospital da Criança Santo Antonio / RR 
Rafael Lopes da Silva - Hospital da Criança Santo Antonio / RR 
Elaine Cristina Raposo de Seixas - Hospital da Criança Santo Antonio / RR 
Armando Marcos dos Santos - Hospital da Criança Santo Antonio / RR

Palavras-chave: Intervenção Farmacêutica, Validação, Erros de Prescrição
Introdução: com O Propósito de Minimizar Efeitos Adversos Aos Medicamentos, Medidas Preventivas, Por Meio de Intervenções 

Clínicas, Tem Sido Implantadas no Sistema de Saúde, uma das Quais É a Detecção e Prevenção de Erros de Medicação. Um Método 
Eficaz Proposto para a Detecção de Erros de Medicação É a Implantação da Validação Farmacêutica das Prescrições Médicas, Que 
SE Propõe e Embasa a Segurança no Tratamento Prescrito, SE O Mesmo É Correto em Todos Os Níveis Como Medida de Controle de 
Qualidade. Objetivo: Analisar as Intervenções Farmacêuticas Realizadas Durante a Validação da Prescrição Médica na Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) de um Hospital Pediátrico e Apresentar O Fluxo do Processo de Análise e Validação Destas Prescrições.

Metodologia: Realizado Através de Estudo Unicêntrico, Observacional, Transversal e Descritivo na UTI de um Hospital Público 
Pediátrico no Município de Boa Vista (RR). Foram Quantificadas e Analisadas as Intervenções Farmacêuticas Realizadas Durante O 
Processo de Validação da Prescrição Médica no Período de Janeiro a Abril de 2015. A Coleta de Dados Foi Realizada de Forma Manual 
e Registradas em Planilha de Excel Específica para Tabulação das Intervenções Farmacêuticas Realizadas.

Resultados: Foram Validadas 843 Prescrições Médicas. O Número Médio de Prescrições Por Mês Foi de 210. O Total de 
Intervenções Farmacêuticas Realizadas Foi de 153, Média Mensal de 38. O Maior Número de Intervenções Estavam Relacionadas a 
Ajuste dos Horários de Administração de Medicamentos, Ajuste de Vias de Administração e de Doses, Medicamentos em Duplicidade. 
O Índice de Aceitação das Intervenções Foi de 91,32%.

Conclusão: a Prevenção dos Erros de Medicação Envolve Todos Os Profissionais de Saúde, Sendo Que a Aplicação de um Sistema 
de Validação Proposto Neste Trabalho É uma Garantia de Maior Segurança e Qualidade do Tratamento Aos Pacientes Internados em 
um Setor de Alta Criticidade, Como a UTI.

0258 Análise da Ocorrência de Erros em Prescrições Médicas do Centro de Tratamento Intensivo de um Hospital Público 
no Município de Campos dos Goytacazes

Autores: Alessandra Lobo da Silva Rosa - Hospital Ferreira Machado / RJ 
Bruno Corrêa Pereira - Hospital Ferreira Machado / RJ

Palavras-chave: Prescrição; Erros; Centro de Tratamento Intensivo
A problemática em torno dos erros de prescrição é comum em todo o mundo. No Brasil, em muitos casos as prescrições 

elaboradas nos serviços de saúde não apresentam os requisitos técnicos e legais fundamentais para uma dispensação apropriada 
e utilização correta dos medicamentos. Vale ressaltar, que uma prescrição médica inadequada ou ilegível pode ocasionar gastos 
desnecessários com a saúde e ainda, redução na qualidade de vida do paciente. O presente estudo tem como objetivo verificar a 
ocorrência de erros em prescrições médicas de um Centro de Terapia Intensiva (CTI) em um hospital público no município de Campos 
dos Goytacazes. Trata-se de um estudo do tipo observacional/transversal realizado em prescrições médicas de pacientes internados 
no respectivo hospital. Foram utilizadas para a coleta de dados, as segundas vias das prescrições médicas do CTI referentes aos 
meses de maio, junho e julho do ano de 2014, totalizando 375 prescrições. Os erros utilizados como variáveis foram: omissão de 
dose, dose incorreta ou inexistente, caligrafia ilegível, rasuras, ausência de vias de administração, ausência da Denominação Comum 
Brasileira (DCB) ou Denominação Comum Internacional (DCI) e abreviaturas não padronizadas. Os resultados encontrados mostraram 
que das 375 prescrições analisadas, 297 (79,2%) apresentaram como erro a omissão da dose do medicamento, 32 (8,5%) a dose 
incorreta ou inexistente do medicamento e em 17 prescrições (4,5% do total) caligrafia ilegível do médico. Em relação às rasuras, 20 
prescrições apresentaram esse erro, o que foi equivalente a 5,3%. Verificou-se que o erro menos presente nas prescrições analisadas 
foi a ausência de assinatura/carimbo do médico, com frequência de 2,1% (8 prescrições). A ausência de DCB/DCI foi um erro 
verificado 344 prescrições (91,7%). A ausência da via de administração foi encontrada em 39 (10,4% das prescrições). Finalmente, a 
utilização de abreviaturas não padronizadas foi observada em 154 prescrições (41,1%). A partir desta pesquisa, concluiu-se que os 
erros de prescrição ocorreram em número considerável e em variáveis importantes, sendo, portanto primordial instituir medidas 
de conscientização e sensibilização dos prescritores sobre a importância de uma prescrição completa e precisa para uma segurança 
maior no uso dos medicamentos no meio hospitalar.
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0259 Economia Gerada com Ajuste de Dose de Antimicrobianos Pelo Farmacêutico Clínico na Unidade de Terapia 
Intensiva em Hospital Cardiologico de São Paulo

Autores: Karina Iglesias Mellone - Hospital Totalcor / SP 
Mauricio Sá de Oliveira - Hospital Totalcor / SP 
Erika Nakamura Carvalho - Hospital Totalcor / SP 
Milena Fogal Felix Sardinha - Hospital Totalcor / SP 
Helga Priscila Giugno Bischoff - Hospital Totalcor / SP

Palavras-chave: economia, unidade de terapia intensiva, farmácia
Introdução: O Farmacêutico clínico trabalha promovendo a saúde, intervindo e contribuindo na prescrição de medicamentos 

para a obtenção de resultados clínicos positivos, melhorando a qualidade de vida dos pacientes sem, contudo, perder de vista a 
questão econômica relacionada à terapia. A utilização inadequada do antimicrobiano eleva o índice de infecção e implica em um 
aumento de gastos médico-hospitalares. 

Objetivo: Quantificar economicamente as intervenções relacionadas a ajustes de doses de antimicrobianos realizadas pelo 
farmacêutico clínico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) em um Hospital Cardiológico verticalizado de São Paulo.

Método: Estudo quantitativo retrospectivo das intervenções farmacêuticas relacionadas a ajustes de doses de antimicrobianos 
através do Clearance de creatinina (Cockroft – Gault) do paciente, calculou-se o custo-dia de cada tratamento na UTI. Estudo baseado 
em análise documental no período de Fevereiro 2014 a Maio 2015.

Resultados: Neste período foram realizadas 55 intervenções de ajustes de doses de antimicrobianos, todas relacionadas a 
correção da frequência e dosagem, obteve-se 87,3% de aceitabilidade do prescritor. Sem o acompanhamento do farmacêutico clínico 
seriam gastos R$ 19.722,02, após sua intervenção, este número reduziu para R$ 11.711,45, totalizando uma economia de R$ 8.010,57. 

(Valores calculados a partir do valor de custo do medicamento comprado pelo Hospital). 
Conclusão: O farmacêutico clínico além de assegurar a racionalização dos antimicrobianos nos pacientes acompanhados 

diariamente na UTI, gerou uma redução de custos ao Hospital, sem perder a qualidade e eficácia do tratamento. O trabalho em 
equipe multiprofissional é a melhor maneira de garantir a segurança do paciente.

0260 Quantificação da Aceitabilidade das Intervenções Farmacêuticas em Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital 
Cardiológico de São Paulo

Autores: Karina Iglesias Mellone - Hospital Totalcor / SP 
Mauricio Sá de Oliveira - Hospital Totalcor / SP 
Erika Nakamura Carvalho - Hospital Totalcor / SP 
Milena Fogal Felix Sardinha - Hospital Totalcor / SP 
Helga Priscila Giugno Bischoff - Hospital Totalcor / SP

Palavras-chave: unidade de terapia intensiva, farmácia, farmacocinetica
Introdução: O uso irracional de medicamentos é um importante problema de saúde pública em todo mundo, gerando 

grande impacto nos resultados clínicos e econômicos. Os farmacêuticos clínicos desempenham papel fundamental na promoção 
do uso racional de medicamentos, garantindo ao paciente uma farmacoterapia adequada, com resultados terapêuticos definidos, e 
minimizando consequentemente os riscos de resultados desfavoráveis da terapia medicamentosa.

Objetivo: Quantificar a aceitabilidade das principais intervenções realizadas pelo farmacêutico clínico, na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) do Hospital TotalCor.

Métodos: Estudo retrospectivo e quantitativo das principais intervenções do farmacêutico clínico realizada na UTI de um 
Hospital privado cardiológico, no período de Fevereiro 2014 a Dezembro 2014. Os dados foram coletados através de planilha excel 
que contém: data da intervenção, leito, categorias de intervenções e aceitabilidade.

Resultados: Neste período foram realizadas 1410 sugestões de intervenções farmacêuticas na UTI, sendo 863 das principais 
categorias, com 96,3% de aceitabilidade do prescritor. Destas, obteve-se 99,1% de aceitabilidade na categoria farmacocinética/
farmacodinâmica (N1=221/ N2=2), 98,3% de regime terapêutico (N1=290 / N2= 5), 99,4% de indicação/suspensão (N1=89 / N2=5), 
92,8% de reconciliação medicamentos (N1=222 / N2=16) e 90,2% de interação medicamentosa (N1=41 / N2=4), sendo N1 o número 
de intervenções sugeridas e N2 o número de intervenções não aceitas.

Conclusão: a alta aceitabilidade das intervenções sugeridas pelo farmacêutico clínico confirma a sua importância na 
contribuição do uso racional de medicamentos.

a categoria com maior aceitabilidade, farmacocinética/farmacodinâmica, fornece a base racional para determinar a dose ideal 
e o intervalo entre elas no tratamento medicamentoso.
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0261 Papel do Farmacêutico na Prevenção Erros de Dispensação
Autores: Helisangela Caetano de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná-HUOP / PR 

Aline dos Santos Loução - Hospital Universitário do Oeste do Paraná-HUOP / PR 
Layse Fernanda Antonio de Souza - Hospital Universitário do Oeste do Paraná-HUOP / PR 
Leticia Bordin Sega Nogueira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná-HUOP / PR 
Andréia Cristina Conegero Sanches - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste / PR 
Ligiane de Lourdes Silva - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste / PR 
Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste / PR 

Palavras-chave: Erros de dispensação, Triagem farmacêutica, Farmácia Hospitalar
Introdução: Os medicamentos contribuem positivamente na qualidade de vida das pessoas, porém não estão isentos de riscos. 

Erros de medicação são considerados um dos principais eventos adversos sofridos por pacientes hospitalizados, sendo um importante 
problema nos serviços de saúde. No intuito de prezar a segurança do paciente, diversas barreiras são instituídas a fim de evitar que o 
erro alcance o paciente e possivelmente agrave seu estado de saúde. A farmácia hospitalar, contribui evitando que medicamentos sejam 
dispensados inadequadamente, barrando medicamentos que não são apropriados para tal patologia, bem como doses inadequadas e 
vias de administração inapropriadas para determinada forma farmacêutica. Objetivos: Identificar a frequência dos erros identificados 
pelo farmacêutico no processo de dispensação relacionados a etapa de separação de medicamentos conforme prescrição médica, em 
um hospital público, durante o ano de 2014. Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo em que os dados 
foram coletados das planilhas utilizadas pelo farmacêutico, durante a checagem da prescrição antes das medicações serem dispensadas. 
No hospital em estudo é realizada a triagem farmacêutica das prescrições e após a separação da medicação pelos funcionários, é feita a 
conferência pelo farmacêutico. Os medicamentos são separados por ala e por turno (manhã, tarde, noite). Neste estudo foram utilizadas 
as prescrições advindas das alas: Unidade de Terapia Intensiva Adulto (UTI), Maternidade (F3), Pediatria (G1), Clínica Médica e Cirúrgica 
(F2), Ortopedia e Neurologia (G3). Resultados: Durante o ano de 2014 foram recebidas na Farmácia Central 27.774 prescrições, sendo que 
destas, 26.082 foram conferidas pelo farmacêutico. Para a identificação dos possíveis erros cometidos durante o processo de separação 
dos medicamentos, ao conferir as tiras de medicação é verificado se há: falta de identificação do paciente, troca de medicamento, falta de 
medicamento, erro de dose (tanto sobrando, quanto faltando), medicação em horário trocado, troca de forma farmacêutica, e troca do 
pacote no horário. No período analisado foram contabilizados 1.851 erros de medicamentos, sendo 232 (12,53%) ocorreram na UTI, 666 
(35,98%) na F2, 521 (28,15%) na G3, 155 (8,37%) na G1 e 277 (14,97%) na F3. O erro mais frequente entre as alas foi a falta de medicamento 
na tira do paciente, correspondendo a um total de 657 erros, com a frequência de 15,83% na UTI, 34,25% na F2, 24,80% na G3, 17,66% 
na F3 e 7,46% na G1. Conclusões: a ala F2 foi a que apresentou maior número de erros na conferência das tiras, devido a complexidade 
da prescrição e aos médicos fazerem muitos adicionais manualmente na prescrição eletrônica depois de impressa, o que gera dúvida nos 
funcionários do serviço de farmácia durante a separação dos medicamentos. A checagem das tiras aumenta a segurança do paciente, uma 
vez que evita que erros de dispensação cheguem até o mesmo.

0262 Análise de Custo de Nutrição Parenteral para adultos: Bolsas Manipuladas versus Industrializadas.
Autores: Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Fernanda Frizon - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ana Flávia Redolfi Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Déborah Meassi Santana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR

Palavras-chave: Nutrição Parenteral, Farmacoeconomia.
Introdução: a Nutrição Parenteral é indicada para pacientes para os quais a nutrição via oral ou enteral não é possível, ou não atendem 

adequadamente as necessidades calóricas diárias. É um medicamento que deve se adequar às necessidades individuais de cada paciente, 
considerando idade e patologias específicas. Existem dois sistemas de nutrição parenteral disponíveis atualmente: bolsas manipuladas, 
que podem ser produzidas no próprio hospital ou terceirizadas para serviços especializados, e bolsas industrializadas, comercializadas em 
sistemas conhecidos como 2:1 (aminoácidos e glicose) e 3:1 (aminoácidos, glicose e lipídeos). Ambos têm um alto custo e, para as instituições 
de saúde, onde a questão orçamentária tem fundamental importância, torna-se muito relevante a determinação de qual tratamento o custo 
é menos oneroso. Objetivo: Realizar uma análise de custo entre bolsas de nutrição parenteral manipuladas e industrializadas. Metodologia: 
Realizado um estudo retrospectivo para analisar o custo total do uso de bolsas de nutrição parenteral industrializadas durante o mês de 
março de 2015 e comparar com o custo equivalente caso as bolsas fossem manipuladas por uma empresa terceirizada, em um hospital 
do oeste do Paraná. Para determinar o custo total da administração da nutrição parenteral industrializada utilizou-se o valor individual de 
cada bolsa no registro de preços do processo licitatório vigente, acrescidos do valor do complexo polivitamínico e oligoelementos, bem 
como dos materiais utilizados para diluição e infusão destes itens, já que estes componentes não estão presentes nestas formulações. Para 
o cálculo do custo da nutrição parenteral manipulada, um serviço terceirizado no hospital em estudo, foi considerado o preço registrado 
no último pregão em que este tipo de bolsas foi cotado, ou seja, em março de 2013, sendo que o valor das bolsas manipuladas era pago 
por volume. Assim, foi considerado o volume da bolsa industrializada dispensada para observar no edital qual o valor da bolsa manipulada 
de volume correspondente. A nutrição parenteral manipulada já contém oligoelementos e polivitamínicos inclusos em sua formulação de 
acordo com a prescrição médica não sendo necessário, portanto, a adição destes componentes no cálculo do custo total. Resultados: Foram 
dispensadas setenta bolsas de nutrição parenteral durante o mês em estudo, sendo 88,58% para Unidade de Terapia Intensiva e 11,42% 
para Clínica Médica e Cirúrgica. O custo total de uma administração de polivitamínicos foi de R$ 22,72, e de oligoelementos foi de R$11,62. 
O custo total mensal da administração das nutrições industrializadas foi de R$14.152,00 enquanto que o custo equivalente caso as setenta 
bolsas fossem manipuladas seria de R$13.798,00, portanto uma redução de 2,51 % no custo, correspondente a uma economia anual de 
R$4.246,00, que poderiam ser utilizados para outros fins. Conclusão: Verificou-se que as bolsas de nutrição parenteral manipuladas têm um 
menor custo quando comparadas ao total de custo associado ao uso da nutrição industrializada, onde há necessidade de administração de 
oligoelementos e polivitamínicos em paralelo. As bolsas manipuladas possuem, ainda, vantagens como a possibilidade de individualização 
dos componentes, etiqueta identificando o paciente evitando erros de dispensação e aumentando a segurança do processo. Desta forma, a 
utilização da nutrição parenteral manipulada demonstra apresentar vantagens para instituição hospitalar em questão.
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0265 Análise da Adequação de Prescrição de Antimicrobianos de Uso Restrito em Clínica de Cirurgia Pediátrica de 
Hospital Filantrópico de Pernambuco

Autores: Aline Dayse da Silva - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Clara Rafaela Ribeiro Santana - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Itala Morgania Farias da Nobrega - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Camila Castelo Branco Rangel de Almeida - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Eliane Maria de Queiroz Bandeira de Melo - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE

Palavras-chave: resistência microbiana, antibacterianos, infecção hospitalar
Introdução: O uso inadequado de antimicrobianos é o principal fator para a disseminação de bactérias multidrogas resistentes 

no ambiente hospitalar, problema preocupante para a saúde pública. A Comissão de Controle de Infecções Hospitalar (CCIH), 
responsável por discutir os casos clínicos e elaborar protocolos e guias para controlar essas infecções, tem o intuito de orientar o uso 
racional desses medicamentos. A farmácia, responsável pela dispensação dos antibióticos deve estar embasada com os pareceres 
que a CCIH a encaminha, informando a conformidade ou não da prescrição desses antimicrobianos para dar seguimento adequado 
ao tratamento.

Objetivo: Analisar a adequação da prescrição de antimicrobianos de uso restrito em clínica de cirurgia pediátrica de um hospital 
filantrópico de Pernambuco, em relação a indicação para as infecções hospitalares conforme a padronização da CCIH do hospital.

Metodologia: a análise foi realizada através dos formulários encaminhados pela CCIH que consta: a hipótese diagnóstica, tipo 
de paciente, indicação, tipo/topografia da infecção, antimicrobiano solicitado, via, dose, intervalo e dias de tratamento, justificativa 
e parecer da CCIH informando se está em acordo, em acordo com restrições ou em desacordo. A clínica cirúrgica pediátrica da 
instituição atende cerca de 15 pacientes por dia, e foram analisados formulários referentes aos meses de abril a junho de 2015. 

Resultados: as variáveis significantes analisadas nos formulários nesse estudo foram: a indicação, antimicrobianos solicitados 
e o parecer da CCIH. Foram analisados 31 formulários, dentre eles, 19 (61,29%) tem indicação de antimicrobianos para infecção 
hospitalar e 12 (38,71%) a indicação era para infecção comunitária. Em 4 (21,05%) formulários encontram-se prescrições desses 
medicamentos apenas para o uso profilático, o fármaco predominante prescrito para esta finalidade foi a oxacilina. Em relação aos 
pareceres da CCIH, em 14 (73,68%) formulários foram encontrados esquemas que estavam de acordo com a comissão, em 7 (50%) 
destes, o esquema de antibioticos mais prescrito foi com oxacilina e amicacina. Apenas 4 (21,05%) prescrições estavam em desacordo 
com a CCIH e pelo menos 1 (5,26%) estava em acordo com restrições, onde a restrição era relacionada com o tempo de tratamento 
que não tinha sido informado pelo médico e a comissão autorizou o tratamento determinando-o, conforme seus protocolos clínicos.

Conclusões: Através dessa análise, concluímos que é reconhecida a adequação da maioria de prescrições de antimicrobianos, 
porém ainda existem casos inadequados que por menores que sejam, tem valor significativo como fator primordial para causa de 
resistência microbiana, problema de grande impacto mundial e de difícil controle que eleva o risco de morte em diversos pacientes. 
Além disso, ressaltamos a necessidade de um hospital ser bem assistido pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar, pois 
com as prescrições acompanhadas bem mais de perto por uma equipe qualificada, é indiscutível que os riscos de mais resistência 
microbiana são minimizados.

0266 Estudo Comparativo das Notificações de Reações Adversas a Medicamentos em um Hospital, Após a 
Implementação da Busca Ativa Pela Farmacovigilância.

Autores: Marcela Fornazier Meyrelles Marques - Hospital Estadual Central / ES
Palavras-chave: Farmacovigilância. Reação Adversa a Medicamento. Busca ativa.

Introdução: a notificação de RAM é vista como um método regulatório fundamental para sustentar o sistema de farmacovigilância 
em um país. Quanto mais forte for o sistema nacional de farmacovigilância e de notificações de RAMs, mais provável será que decisões 
regulatórias equilibradas sejam tomadas pelos órgãos regulatórios como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária(ANVISA)no Brasil. O 
paciente hospitalizado por RAM pode ter o seu tempo de internação aumentado em 1,7 dias e a média do tempo de internação chega a 
7,69 dias, conseqüentemente, há aumento nos custos totais com internação. No entanto, 67% a 75% dos casos poderiam ser prevenidos, 
porque são conhecidas as propriedades farmacológicas, o que demonstra que as RAM são negligenciadas e subnotificadas.

Objetivo: Este artigo teve como objetivo expor as notificações de suspeitas de reações adversas a medicamentos e enfatizar 
a importância da busca ativa pelo profissional farmacêutico. Bem como elencar as drogas envolvidas e os tipos de reações mais 
freqüentes em um hospital. Metodologia: Estudo descritivo, quantitativo e retrospectivo do 1° semestre do ano de 2014 onde não 
se realizava busca ativa, comparando com o 1° semestre do ano de 2015, período que a busca ativa foi implementada. Utilizou como 
fonte a ficha de notificação de suspeita de reação adversa a medicamentos do sistema de farmacovigilância. As RAM foram abertas 
mediante formulário impresso, preenchidos manualmente e enviados à área de farmacovigilância. As mesmas foram classificadas de 
acordo com o algoritmo de Naranjo e algoritmo de causalidade da FDA (Food and Drug Administration). Os dados foram obtidos a 
partir do banco de dados via planilha do Excel e formulários arquivados, sendo incluídas todas as RAMs de notificação espontânea ou 
resultantes de busca ativa pela área de farmacovigilância, junto às unidades de internação no período de 1° de janeiro a 1° de julho de 
2014 e 1° de janeiro a 1° de julho de 2015. Resultados: no 1° semestre de 2014 realizaram-se 13 notificações, sendo todas espontâneas 
e no período equivalente de 2015, realizaram-se 33 notificações sendo 04 espontâneas e 29 por busca ativa. Em 2014 a maioria das 
notificações foi pela classe de medicamento do sistema nervoso (38,4%). e em 2015 foi pela classe de medicamentos antiinfeccioso 
de uso sistêmico (54,5%). O profissional que realizou o maior número de notificações no ano de 2014 foram enfermeiros (76,9%) e 
em 2015 foram farmacêuticos (82%). Verificou-se ainda que distúrbios da pele e tecido subcutâneo representaram uma média de 
em 92,4 % em 2014 e 87,8 % em 2015 resultando no sistema mais afetado pelas reações adversas. De acordo como o algoritmo de 
Naranjo, em 2014 e 2015, as reações adversas a medicamentos foram definidas como prováveis em sua maioria. Quanto à conduta 
médica após a identificação da reação adversa em 2014 e 2015 a maioria optou pela suspensão do fármaco suspeito. Conclusão: 
Observou-se que o número de reações adversas no ano de de 2015 foi 253,8% maior que no ano de 2014. A subnotificação pode 
ser considerada uma limitação importante na qualidade da farmacovigilância do país. O sistema de busca ativa que ocorrem no 
hospital torna-se fundamental, visto que nem todas as reações ocorridas são notificadas. Este acompanhamento pode trazer um 
maior benefício ao paciente internado, pois se a reação adversa é evidenciada precocemente pode-se intervir, evitando assim que 
esse paciente necessite de um número maior de medicamentos.
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0267 Segurança no Uso de Medicamentos na Gravidez e Lactação em Unidade de Terapia Intensiva
Autores: Roberta Paro de Carvalho - Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti - 

Caism – Unicamp / SP 
Nice Maria Oliveira da Silva - Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti - 
Caism – Unicamp / SP 
Aline Cruz - Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti - Caism – Unicamp / SP 
Aline Teotonio Rodrigues - Departamento de Patologia Clínica - Faculdade de Ciências Médicas - Universidade 
Estadual de Campinas – Unicamp / SP 
Amanda Canato Ferracini - Departamento de Patologia Clínica - Faculdade de Ciências Médicas - Universidade 
Estadual de Campinas – Unicamp / SP 
Patricia Moriel - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. / SP 
Priscila Gava Mazzola - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. / SP

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva, Gravidez, Lactação
Introdução: no ciclo grávido-puerperal, a mulher pode desenvolver complicações que necessitam de internação em uma 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Desse modo, é necessário dar especial atenção à farmacoterapia utilizada, avaliando as interações 
medicamentosas (IMPs) e o risco-benefício dos diferentes medicamentos utilizados na gravidez e na lactação. Objetivos: Este estudo 
objetivou (i) identificar e classificar as IMPs já descritas na literatura, (ii) avaliar e classificar o risco dos medicamentos utilizados durante 
a gravidez e (iii) durante a lactação de pacientes internadas na UTI de um hospital universitário no estado de São Paulo (Brasil). Métodos: 
a pesquisa foi autorizada pelo Comitê de Ética da instituição (CAAE: 1187.0.146.000-11) e foi desenvolvida durante os meses de outubro 
de 2012 a setembro de 2013. Foram avaliadas as prescrições eletrônicas e registros médicos de mulheres grávidas e lactantes com mais 
de 18 anos, hospitalizadas por mais de 24 horas na UTI. A análise do grau de risco dos medicamentos durante a gravidez foi realizada 
pela classificação adotada pela Food and Drug Administration (FDA) e o grau de risco dos medicamentos durante a lactação foi feito por 
meio de consulta ao banco de dados e-lactancia.org. Para a identificação e classificação das IMPs foi utilizada a base de dados Thomson 
Micromedex™. Resultados: Foram analisadas 305 prescrições de 58 pacientes (31 gestantes e 27 lactantes), compreendendo 140 tipos 
de medicamentos prescritos. A idade do grupo de estudo variou entre 19 e 46 anos de idade e o tempo médio de internação foi de 
5,3±9,1 dias (média±desvio padrão). Entre as 305 prescrições avaliadas, 284 (91%) apresentaram IMPs e foram encontradas 1849 IMPs, 
sendo que entre essas interações, 31,9% foram classificadas como sendo de gravidade importante (n = 589) e 1,4% como gravidade 
contraindicada (n = 26). Foram identificados 60 (55.0%) medicamentos prescritos com classificação de grau de risco C na gestação, 15 
(13.8%) classificado como risco D e 2 (1.8%) com risco X. Foram identificados 18 (22.2%) medicamentos prescritos com classificação de 
risco 1 na amamentação e 4 (4.9%) medicamentos com risco 2. Conclusões: Este estudo demonstrou que há uma elevada incidência de 
IMPs na farmacoterapia utilizada pelas pacientes, indicando a necessidade de um farmacêutico clínico inserido na equipe multidisciplinar, 
contribuindo para a redução de riscos ocasionados pela terapia medicamentosa. Este estudo também demonstrou que a maioria dos 
medicamentos utilizados pelas gestantes e puérperas não apresentaram graves riscos ao feto e ao recém-nascido.

0268 Adesão ao Tratamento com Tamoxifeno em Pacientes com Câncer de Mama
Autores: Aline Cruz - Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti - Caism – Unicamp / SP 

Anna Julia Delacqua Mitica - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - Universidade Estadual de Campinas – Unicamp / SP 
Ana Elisa Ribeiro da Silva - Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti - 
Caism – Unicamp / SP 
Roberta Paro de Carvalho - Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti - 
Caism – Unicamp / SP 
Nice Maria Oliveira da Silva - Serviço de Farmácia do Hospital da Mulher Professor Dr. José Aristodemo Pinotti - 
Caism – Unicamp / SP 
Patricia Moriel - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. / SP 
Priscila Gava Mazzola - Faculdade de Ciências Farmacêuticas - Universidade Estadual de Campinas – Unicamp. / SP

Palavras-chave: Adesão ao Tratamento Medicamentoso; Tamoxifeno; Câncer de mama
Introdução: a hormonioterapia é um procedimento bem estabelecido para o tratamento de casos de câncer de mama 

hormoniossensíveis, ou seja, tumores cujas células contêm receptores hormonais que são ativados quando hormônios se ligam a 
eles, causando mudanças na expressão de genes específicos e estimulando o crescimento celular. O tamoxifeno é o hormonioterápico 
mais utilizado no tratamento da doença. Ele atua se ligando competitivamente aos receptores de estrógeno, formando um complexo 
nuclear que diminui a síntese de DNA e inibe os efeitos do hormônio. O tratamento com tamoxifeno, em geral, tem duração de cinco 
anos. Quando seguido corretamente, essa terapia é associada a menores índices de recorrência de câncer de mama, de ocorrência de 
metástase e de taxa de mortalidade. Objetivos: O objetivo deste estudo foi avaliar a adesão ao tratamento com tamoxifeno durante 
toda a sua extensão (5 anos) em pacientes com câncer de mama que receberam a terapia no hospital de estudo. Método: Trata-se 
de um estudo longitudinal retrospectivo conduzido em um hospital universitário público especializado na saúde da mulher. Foram 
incluídas todas as pacientes diagnosticadas com câncer de mama cujo tratamento com tamoxifeno teve início entre 01/04/2008 
e 31/10/2009, segundo os registros de dados do sistema eletrônico de dispensação do hospital. Através deste sistema foi obtido 
um controle de frequência de dispensação individual do medicamento e foram também levantados dados sócio-demográficos 
(idade e cor) e clínico-patológicos (estadiamento do tumor, CID morfológico, CID-10 e ocorrência de metástase) das pacientes. 
Foram consideradas aderentes ao tratamento as pacientes cujo número de doses dispensadas em relação ao período de tratamento 
(Medication Possession Ratio – MPR) foi ≥ 80%. O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da instituição (CAAE: 
1101.0.146.000-11). Resultados: Foi obtido o total de oitenta e cinco pacientes no estudo, sendo oitenta consideradas aderentes 
ao tratamento (MPR ≥ 80%) e apenas cinco consideradas não aderentes (MPR < 80%). A média de idade no início do tratamento do 
grupo adesão (56,3 ± 12,2) não apresentou diferença estatística quando comparada à média do grupo não adesão (62,2 ± 10,3) (p = 
0,297). A adesão ao tratamento com tamoxifeno também não apresentou diferença estatística frente às características cor (p = 0,087), 
estádio do tumor (p = 0,089), CID morfológico (p = 0,971), CID-10 (p = 0,759) e ocorrência de metástase (p = 0,659). Conclusões: Foi 
observado que 94,1% da população estudada mostrou-se aderente ao tratamento, indicando a não relação estatística entre a adesão 
e as características sócio-demográficas e clínico-patológicas das pacientes.
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0269 Conciliação Medicamentosa em uma Unidade de Oncologia Pediátrica
Autores: Gabriela Fumegalli - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 

Bruno Simas da Rocha - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Maitê Telles dos Santos - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Marcelino Oliveira Cazé - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Marina Delanni Vitória - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Jacqueline Kohut Martinbiancho - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Lauro José Gregianin - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: conciliação medicamentosa; serviço de farmácia clínica; serviço hospitalar de oncologia
Introdução: Crianças portadoras de câncer necessitam com frequência do uso de diversos medicamentos, incluindo agentes 

quimioterápicos associados a outros fármacos. A conciliação medicamentosa é o processo no qual o farmacêutico clínico coleta dados 
sobre os medicamentos de uso prévio, através de entrevista com o próprio paciente ou seu acompanhante, comparando-os com a 
prescrição médica na admissão hospitalar. Quando necessário, realiza-se a intervenção farmacêutica, que tem por objetivo comunicar 
e esclarecer eventuais discrepâncias observadas. 

Objetivo: Avaliar as conciliações medicamentosas realizadas no momento da internação hospitalar de pacientes em uma 
unidade de oncologia pediátrica.

Método: Estudo transversal, retrospectivo de análise quantitativa de dados referentes às conciliações medicamentosas de pacientes 
internados na unidade de oncologia pediátrica de um hospital universitário de Porto Alegre durante o período de junho de 2014 a maio 
de 2015. A unidade conta com 25 leitos para internação, atendendo pacientes da oncologia e hematologia pediátricas. Foram incluídos no 
estudo todos os pacientes que internaram na unidade no período avaliado. Foram excluídos do estudo pacientes com internação prévia na 
unidade com período inferior a 7 dias, em cuidados paliativos ou com previsão de alta em até 24 horas. As informações coletadas incluíram 
dados demográficos, nome do medicamento, dose, via de administração, posologia e alergias. As variáveis analisadas foram idade, número 
de medicamentos de uso prévio, número de alterações observadas entre medicamentos de uso prévio e prescritos na internação, número 
de intervenções farmacêuticas realizadas e taxa de adesão da equipe médica a estas intervenções. Projeto 07-222 aprovado pelo CEP/
HCPA. Resultados: Foram realizadas 306 conciliações medicamentosas. A média de idade dos pacientes foi de 7,4 anos (DP=5,4). O número 
de pacientes sem uso prévio de medicamentos foi 53 (17,3%). Entre os pacientes que relataram uso prévio, a média de medicamentos foi 
de 2,85 (DP=1,9) medicamentos por paciente. Foram observadas 97 discrepâncias entre os medicamentos de uso prévio e a prescrição 
da internação, sendo 78 (25,5% das conciliações realizadas) intencionais e 19 (6,2% das conciliações realizadas) não-intencionais. Os 
medicamentos mais envolvidos nas discrepâncias não-intencionais foram: sulfametoxazol + trimetoprima oral (36,8%), beclometasona spray 
oral (10,5%) e medroxiprogesterona comprimido (10,5%). Todas as discrepâncias não-intencionais receberam intervenção do farmacêutico 
clínico, com adesão de 94,7% pela equipe médica e em um caso (5,3%) não foi possível avaliar adesão por alta não prevista do paciente.

Conclusão: a análise das conciliações medicamentosas permitiu identificar discrepâncias relevantes entre os medicamentos 
de uso prévio e os prescritos na internação hospitalar. No momento em que esta informação é incluída no contexto de trabalho 
interdisciplinar da equipe de saúde, contribui para aumentar a segurança do paciente, tornando assim a conciliação medicamentosa 
uma ferramenta muito importante.

0270 Atividade Antimicrobiana In Vitro de Diferentes Vancomicinas em Isolados Clínicos de Staphylococcus Aureus
Autores: Mayara assumpção Lolis - Universidade Estadual de Maringá / PR 
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Palavras-chave: Vancomicina, MRSA, Equivalência in vitro.
Introdução: O Staphylococcus aureus(S. Aureus) faz parte da microbiota humana, mas também é um patógeno oportunista cuja 

mortalidade varia entre 20-40%. Inicialmente usava-se penicilina para tratamento do S. Aureus, surgindo posteriormente a meticilina como 
alternativa. Entretanto, cepas resistentes à meticilina(MRSA) e aos demais betalactâmicos foram relatadas e disseminaram-se nos ambientes 
hospitalares limitando o seu combate aos glicopeptídios. Entre estes, a vancomicina, primeira escolha para tratar infecções por MRSA, porém 
sua eficácia vem decaindo e já existem relatos de cepas S. Aureus resistentes a ela, VRSA, problema de difícil controle no âmbito hospitalar. 
Dentre os antimicrobianos disponíveis estão os de referência, os similares e genéricos, esses deveriam passar por testes de bioequivalência, 
no entanto, a RDC Nº37(3/agosto de 2011) dispõe sobre a isenção dos testes em razão da forma farmacêutica, e entre as formas está a de uso 
parenteral, caso da vancomicina. Sendo assim, existem motivos para investigar a equivalência da mesma, ainda mais por ser secretada por 
microrganismo e ter complexa produção industrial do ativo. Objetivo: Avaliar a atividade antimicrobiana in vitro de diferentes vancomicinas 
de uso terapêutico. Métodos: para caracterização da sensibilidade in vitro à vancomicina –MIC (Minimal Inhibitory Concentration)- foram 
empregados os testes de ágar diluição e microdiluição em caldo para 4 marcas de Vancomicina: inovador Vancocina CP(ABL®); Genérico 
Cloridrato de Vancomicina(Teuto®); Similares Vancoson(Ariston®) e Novamicin(Novafarma®). O controle de qualidade foi a vancomicina Sigma-
Aldrich®. Foram selecionados isolados clínicos de S. Aureus(18 MRSA e 18 MSSA), do período de 2006 à 2013. A cepa controle foi a S. Aureus 
ATCC 29213, recomendada pelo CLSI. Os pontos de corte considerados foram os do CLSI M100-S24/2014: Sensível:MIC≤2μg/Ml; Resistência 
intermediaria:MIC de 4-8μg/mL; Resistentes:MIC≥16μg/mL. Para cepa controle o MIC estabelecido foi 0,5 à 2μg/mL. Os resultados foram 
analisados pelo programa estatístico GraphPad Prism®. Resultados: Os resultados mostraram que para a cepa controle ATCC 29213(padrão de 
referência vancomicina Sigma-Aldrich®) nos testes de ágar diluição não houve variação significativa nas MICs. Entretanto, quando empregado 
o teste de microdiluição em caldo houve uma redução na MIC da vancomicina ABL®(p=0,0435) e Teuto®(p=0,0112). Apesar dessa variação, as 
MICs para a cepa controle estavam dentro da faixa desejada para todas as marcas, assegurando a qualidade dos testes. Com relação aos isolados 
clínicos MRSA e MSSA(padrão de referência vancomicina ABL®), avaliados por meio do método de microdiluição em caldo, observamos que a 
sensibilidade à vancomicina é modificada em relação às amostras MRSA, havendo uma redução da MIC para as marcas Ariston®(p=0,0018) e 
Teuto®(p=0,0243). Quando as diferentes marcas de vancomicina foram avaliadas através do método de ágar diluição, os resultados mostraram 
que as MICs para as cepas MRSA foram significativamente superiores para todas as marcas em relação à ABL®. Conclusão: de acordo com 
nossos testes in vitro, as formulações de vancomicina testadas poderiam ser alternativa terapêutica para infecções por MRSA, afinal todas 
as amostras apresentaram-se sensíveis (MIC≤2μg/mL). No entanto, foram identificadas MICs significativamente diferentes para algumas 
formulações, justificando novas investigações que apurem o significado clínico destes resultados.
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0271 Atividade Antimicrobiana In Vitro de Vancomicina em Isolados Clínicos de Staphylococcus Aureus – Qual Método 
Utilizar?
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Palavras-chave: Vancomicina, MRSA, Testes de Sensibilidade Microbiana
Introdução: O Staphylococcus aureus resistente à meticilina(MRSA) tem importante participação nas infecções hospitalares aos 

quais muitos antimicrobianos tornaram-se menos ativos, reduzindo as opções terapêuticas e dificultando o controle destas infecções, 
frequentemente associadas à mortalidade e aumento dos custos. A vancomicina é opção para o tratamento do MRSA, porém estudos 
recentes mostram que o aumento na concentração inibitória mínima(MIC>1,5µg/mL), também conhecida como MICcreep, está 
associada à falha terapêutica. Para otimizar a utilização dos antimicrobianos é essencial conhecer a MIC, pois esta informação auxilia 
na escolha terapêutica e no ajuste preciso da dose. A determinação da MIC pode ser realizada por diferentes métodos e os resultados 
obtidos através destes métodos podem variar entre si, podendo influenciar a conduta terapêutica. Objetivo: Avaliar diferentes métodos 
para caracterização da sensibilidade bacteriana à vancomicina. Métodos: Foram usados os métodos de Etest®, BD Phoenix®, ágar diluição 
e microdiluição em caldo. O antimicrobiano utilizado para os dois últimos citados foi o cloridrato de vancomicina Sigma Aldrich®. Foram 
selecionadas amostras clínicas de S. Aureus (18 MRSA e 18 MSSA), do período de 2006 à 2013. A cepa controle foi a S. Aureus ATCC 
29213. Foram considerados os pontos de corte do CLSI M100-S24/2014: Sensível: MIC≤2μg/Ml; Resistência intermediária: MIC de 
4-8μg/mL; Resistentes: MIC≥16μg/mL. Para comparação das metodologias usamos os parâmetros estabelecidos pelo CLSI classificando 
as diferenças como very major errors(relatado como suscetível quando é resistente), major errors(relatado como resistentes quando 
suscetível), e minor errors(relatado como intermediário quando resistentes ou sensíveis, vice-versa). O método de microdiluição foi 
considerado nosso padrão e os resultados foram analisados pelo programa estatístico GraphPad Prism®. Resultados: Embora o teste de 
ágar diluição também seja considerado padrão ouro pelo CLSI, dados da literatura encorajam a adoção da microdiluição como padrão, 
tal indicação parece estar relacionada ao fato da vancomicina ter elevado peso molecular e difícil difusão em ágar. Nossos resultados 
mostraram que independente da sensibilidade, MRSA ou MSSA, as amostras apresentaram variações significativas da MIC, entre 0,8 a 
1,7 μg/mL, para os métodos avaliados, exceto para o automatizado BD Phoenix® cujos resultados foram semelhantes à microdiluição em 
caldo. Entretanto, de acordo com os critérios estabelecidos para análise, não obtivemos nenhum resultado classificado entre os erros 
descritos, ou seja, não foi observada modificação da sensibilidade das amostras à vancomicina. A indisponibilidade de cepas resistentes 
à vancomicina(VRSA) foi uma limitação do nosso trabalho, uma vez que temos apenas amostras sensíveis(VSSA). No entanto isso não 
inviabiliza a importância das variações encontradas, uma vez que representam as amostras bacterianas predominantes. Dessa forma, 
os resultados encontrados poderiam justificar a substituição do antimicrobiano para o tratamento das amostras MRSA MICcreep, uma 
vez que um aumento significativo do número destas cepas tem sido observado. Conclusão: as diferenças observadas entre os métodos 
avaliados, mesmo que não tenham extrapolado os limites permitidos pelo controle laboratorial do CLSI, mostraram a necessidade de 
vigilância para a utilização da vancomicina no tratamento das infecções por MRSA.

0272 Implantação de Farmácia Clínica em Bloco Cirúrgico de Hospital Público em Belo Horizonte
Autores: Cássia Rodrigues Lima Ferreira - HGIP-IPSEMG / MG 
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Palavras-chave: Farmácia Clinica; Cirurgia; Intervenções Farmacêuticas
Farmácia clínica é definida como ciência da saúde que tem como responsabilidade assegurar o uso racional dos medicamentos. 

Através da avaliação de prescrições médicas, análise dos problemas relacionados aos medicamentos e da realização das intervenções 
do profissional farmacêutico, pode-se evitar reações adversas, uso inadequado, incompatibilidades, interações medicamentosas, 
além de reduzir custos com a perda de medicamentos e duração incorreta dos tratamentos. Normalmente, a realização da farmácia 
clínica em pacientes internados é aplicada em situações em que há necessidade de ajuste de dose de antimicrobianos, orientação 
de grupos específicos, avaliação de interações medicamentos em prescrições e reconciliação medicamentosa. Nos procedimentos 
cirúrgicos a participação do farmacêutico clínico não é muito comum, entretanto acredita-se que ele pode auxiliar na prevenção de 
reações adversas, uso indevido, incompatibilidades e interações medicamentosas. Assim, a avaliação farmacêutica pré-operatória 
busca melhorar a qualidade do atendimento ao paciente na recuperação cirúrgica e reduzir a morbimortalidade pós-cirúrgica. 
Geralmente, os medicamentos devem ser administrados até a manhã do dia agendado para a cirurgia, sendo, algumas vezes 
necessário ajuste de dose. Entretanto, alguns medicamentos como inibidores da monoaminoxidase devem ser suspensos de 2 a 
3 semanas antes do procedimento, devido ao risco de interações com os anestésicos e medicamentos que atuam na coagulação 
sanguínea devem ter seu uso avaliado com análise de risco-benefício. Assim, o objetivo do projeto é acompanhar pacientes internados 
que realizarão cirurgias com relação a possíveis interações entre os medicamentos de uso diário e alguns anestésicos selecionados 
(propofol, sevoflurano, fentanil, morfina e midazolam) e o manejo de medicamentos que afetam a homeostasia, como varfarina, 
clopidogrel, ácido acetilsalicílico. Este estudo é tipo transversal e foi realizado de abril a junho de 2015. Na fase de construção e 
implantação do projeto foi elaborado Procedimento Sistêmico (PRS) definindo as funções, atividades e fluxo. Inicialmente tem-se 
a avaliação da prescrição coletando as seguintes informações: nome, idade, parâmetros laboratoriais e quadro clínico. Após essa 
etapa, o farmacêutico analisa os riscos envolvidos no uso dos medicamentos avaliando necessidade de ajuste de dose ou suspensão 
dos medicamentos. Após realiza a evolução farmacêutica com sugestões de conduta no prontuário eletrônico do paciente para 
avaliação da equipe multidisciplinar. Foram avaliados 70 pacientes, sendo 53% mulheres e 47% homens, com idade média de 65 
anos, utilizando aproximadamente 10 medicamentos diariamente. Os medicamentos mais utilizados foram dipirona, metoclopramida 
e omeprazol. Foram sugeridas 42 intervenções envolvendo suspensão de inibidor da monoaminoxidase devido a possíveis interações 
com anestésicos; suspensão de antiagregante plaquetário devido a número elevado de plaquetas; monitoramento da coagulação de 
pacientes sem suspensão de varfarina para a cirurgia; ajuste de dose para evitar síndrome serotoninérgica, hipotensão e sintomas 
semelhantes ao Parkinson, entre outras. A participação do farmacêutico no contexto cirúrgico foi bem recebida e um indicador que 
mostra os benefícios da participação desse profissional nos procedimentos pré-cirúrgicos está sendo desenvolvido, pois gera um 
atendimento mais humanizado e seguro do paciente.
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0273 Implementacion de Un Programa de Atención Farmacéutica En Pacientes Con Anticoagulación Oral
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Palavras-chave: Fármacos Anticoagulantes, Servicios Farmacéuticos, Adherencia Farmacológica
Introducción: la servicios farmacéutico, dentro de ello la Atención Farmacéutica (AF), ha demostrado una mejora sustancial de 

los resultados de adherencias en vario grupos de pacientes crónicos. Esta herramienta, ha ‘permitido demostrar el potencial de acción 
del Farmacéutico con un impacto real en la Salud Pública. 

Objetivos: 
• Integrar al profesional farmacéutico al equipo multidisciplinario, que participa en la atención de los pacientes tratados con 
anticoagulantes orales (TACO), a través de un programa de AF
• Optimizar el uso del medicamento anticoagulante, Acenocumarol, de elección en el Hospital de San Carlos
• Mejorar la Adherencia Farmacológica (AdF) a los pacientes TACO 
Método: SE diseño una pauta de Seguimiento Farmacoterapéutico (SFT) prospectivo, documentada en la ficha clínica, bajo la 
modalidad de AF (Dader adaptado) para todos los pacientes activos tratados en TACO, n=329 (mayo/2015). el que contempla;
• Realizar atenciones personalizadas para diagnosticar la situación de cada uno de los usuarios
• Luego se procedió con las intervenciones farmacéuticas (IF) para resolver los problemas relacionados con medicamentos 
(PRM) detectados (según 3er consenso de Granada) con seguimiento y evaluación periódica
• nos enfocamos en aquellos usuarios con criterios de dificultad en manejo farmacológico, polifarmacia, bajo grado de 
adherencia e inestabilidad en los controles previos de International Normalized Ratio (INR)
• Se implementó un sistema de agenda de horas médicas y AF en línea
• Se adaptaron los periodos de control de INR según riesgos, de los usuarios. Permitiendo sugerir la mantención o ajuste de 
dosis total semanal de acenocumarol al médico
• Se entregaron las recomendaciones nutricionales, se potenció la detección de RAM según normativa local vigente, se analizó 
la edad, sexo e indicaciones diagnósticas de TACO de los usuarios
• Se midió el grado de adherencia en forma diagnóstica y final a través del test de Morisky-Green y se fomentó con educación 
sanitaria
• Se usó la plataforma TAONet® para diseñar calendarios de dosificación y receta electrónicas.
Resultados: Con la puesta en marcha del PAF, se ha logrado;
• Atención por parte del farmacéutico del 100% de los pacientes TACO (n=325)
• Mejora significativa de los pacientes en rango de INR, del 33.5% (abril/2014) al 54.1% (mayo/2015), además de la disminución 
de la desviación estándar de estos valores
• Mejora de la AdF, del 35% (agosto/2014) al 65% (marzo/2015)
• Implementación de un flujo de acción, frente a un alza significativa del INR (citación cada 7, 14, 21 o 28 días)
• Educación a todos los usuarios en temas de; fármacos concomitantes, interacciones farmacológicas y alimenticias, horario 
de toma de medicamento
• Implementación de una receta electrónica, facilitando el entendimiento y cálculo de la dosis requerida.

Conclusiones: 
• Se ha demostrado que la integración del Farmacéutico, mejora los resultados en las áreas de indicación, seguridad y 
efectividad, en el uso de los fármacos
• la creación del Programa de Atención Farmacéutica, ha mejorado de manera significativa el margen de seguridad en el uso 
de Acenocumarol (54.1% en rango terapéutico) y fármacos concomitantes, así como la educación ha permitido una mejora en 
la AdF (logrando 65% de los pacientes)de los pacientes TACO del Hospital de San Carlos
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0274 Modelo de Dispensação de Medicamentos Antineoplásicos Orais para Pacientes Pediátricos
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Palavras-chave: Terapia antineoplásica oral, Pediatria
Introdução: O uso de antineoplásicos orais oferece conforto ao paciente e contribui para a redução de custos com internamento 

ou atendimento ambulatorial. Porém, deve-se ressaltar que esta modalidade terapêutica pode causar tantos eventos adversos quanto 
a intravenosa, e que a adesão ao tratamento é crucial para atingir bons resultados. Nesse contexto, a farmácia hospitalar tem como 
objetivo promover a segurança e a eficácia do tratamento farmacológico. 

Objetivos: Descrever um modelo de dispensação de antineoplásicos orais e adjuvantes para pacientes pediátricos em um 
hospital oncológico.

Metodologia: Foram realizadas reuniões com a equipe multidisciplinar do ambulatório de quimioterapia pediátrico em que foi 
evidenciada a necessidade da equipe de enfermagem transferir para a Farmácia Ambulatorial a dispensação segura de medicamentos 
antineoplásicos orais e adjuvantes a pacientes pediátricos ambulatoriais; foram definidos em conjunto os fluxos de atendimento, 
rotinas e materiais educativos.

Resultado: Foram desenvolvidas fichas orientativas, com linguagem apropriada para faixa etária, para os antineoplásicos 
orais e para os corticóides, contendo informações: quanto aos cuidados com o medicamento, local de armazenamento, modo de 
administração, reações adversas e local de descarte da embalagem vazia; cuidados gerais ao utilizar medicamentos em crianças 
e cuidados específicos para pacientes em tratamento antineoplásico. O farmacêutico passou a avaliar as prescrições médicas e a 
realizar a separação dos medicamentos prescritos em dose unitária (fracionados e embalados por dia de administração com devida 
identificação, devido à complexa posologia dos protocolos pediátricos). No momento da dispensação, os medicamentos são conferidos 
com o paciente ou cuidador, possibilitando o esclarecimento de quaisquer dúvidas.

Conclusão: Foi possível melhorar a assistência prestada, permitindo que a equipe de enfermagem centralizasse suas atividades 
na administração de medicamentos e no cuidado ao paciente. Os pacientes e cuidadores passaram a receber atenção especial do 
farmacêutico, que presta orientações, faz o acompanhamento da adesão e identifica possíveis reações adversas.

0275 Projeto Orientação Farmacêutica em Farmácia Hospitalar
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Palavras-chave: farmácia hospitalar, orientação farmacêutica, âmbito da profissão.
Introdução: a entidade possui grupos de farmacêuticos voluntários agrupados por área de atuação que elaboram materiais 

e discutem temas relativos a sua área de atuação, assessorando a Diretoria em assuntos que exijam conhecimentos específicos. 
Além disso, esses grupos possuem a função de defender, manter e ampliar o âmbito da profissão, visando a melhoria do exercício 
profissional. Considerando que a entidade possui um departamento responsável por receber e responder as dúvidas técnicas dos 
farmacêuticos, o grupo composto por farmacêuticos hospitalares identificou a necessidade de qualificar as orientações técnicas 
fornecidas pela entidade aos farmacêuticos atuantes na área. Dessa forma, criou-se, em 2008, o “Projeto Orientação Farmacêutica em 
Farmácia Hospitalar”. Objetivo: Neste contexto, o Projeto teve como objetivo padronizar e atualizar as respostas relacionadas à área 
hospitalar fornecidas ao farmacêutico pelo departamento da entidade. Método: para estruturar o projeto, o grupo de farmacêuticos 
hospitalares da entidade tomou conhecimento do fluxo das informações do departamento que fornece orientações, que consistia em 
receber as dúvidas, classificá-las por tema, registrá-las e respondê-las. Posteriormente, o grupo dividiu as dúvidas em três categorias: 
(1) dúvidas cujas respostas estavam contempladas em um material elaborado previamente pelo grupo, denominado Cartilha de 
Farmácia Hospitalar; (2) dúvidas cujas respostas não estavam contempladas na cartilha, mas já possuíam respostas-padrão, tendo em 
vista que eram frequentes e; (3) dúvidas inéditas (não estavam contempladas na cartilha e não possuíam respostas-padrão). Para as 
dúvidas inéditas (3), estabeleceu-se um novo fluxo de trabalho: o departamento que fornece as orientações encaminhava as dúvidas 
aos três membros do grupo nomeados semestralmente como responsáveis pelo projeto; os membros elaboravam as respostas e as 
encaminhavam ao coordenador do grupo; o coordenador as avaliava e as enviava ao departamento responsável para responder aos 
farmacêuticos solicitantes; as novas respostas tornavam-se respostas-padrão, passando essas dúvidas à categoria (2) e, portanto, 
podendo ser utilizadas em novas dúvidas. O prazo máximo estabelecido para este fluxo foi de sete dias. Adotou-se a estratégia de 
fornecer respostas curtas e objetivas, com sugestões de downloads de documentos da área, indicação de sites e propostas de leituras. 
Considerando ainda a existência da Cartilha de Farmácia Hospitalar, foi definido que, periodicamente, ela seria atualizada, incluindo 
conceitos gerais relacionados às dúvidas mais frequentes. Além disso, as respostas-padrão também deveriam ser atualizadas, a fim de 
mantê-las em acordo com a legislação vigente. Resultados: de outubro de 2009 a dezembro de 2014 foram recebidas 1.084 dúvidas, 
sendo que 742 possuíam respostas que estavam contempladas na Cartilha de Farmácia Hospitalar (categoria 1) e 342 possuíam 
respostas-padrão novas ou atualizadas (categorias 2 e 3). Vale ressaltar ainda que, neste período, houve duas atualizações desta 
cartilha. Conclusão: com a criação do “Projeto Orientação em Farmácia Hospitalar”, todos os farmacêuticos com dúvidas na área 
hospitalar foram esclarecidos, por meio da indicação da Cartilha de Farmácia Hospitalar ou de respostas padronizadas e atualizadas. O 
Projeto também aperfeiçoou o atendimento do departamento responsável por fornecer orientações qualificadas aos farmacêuticos, 
com estímulo à atualização contínua.
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0276 Análise das Intervenções Farmacoterapêuticas e Redução de Custos no Uso de Antimicrobianos em Hospital 
Pediátrico

Autores: Harli Pasquini Netto - Faculdade/Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Ariane Bernardes - Faculdade/Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Danieli Rodrigues Aguiar - Faculdade/Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Fabio de Araújo Motta - Hospital Pequeno Príncipe / PR

Palavras-chave: antimicrobianos, farmacêutico, pediatria.
Introdução: Os antimicrobianos (ATM) são medicamentos comumente utilizados em hospitais. Dentre as principais estratégias 

de controle e uso racional de ATM, está a participação do médico e farmacêutico especialistas em controle de ATM. A intervenção 
farmacoterapêutica (IF) ocorre quando inadequações na antibioticoterapia são detectadas, podendo levar a uma redução de custo 
com o tratamento. Objetivo: Analisar o perfil das IF no uso de ATM, bem como avaliar impacto de redução de custos com estes 
medicamentos. Método: Este estudo foi realizado em um hospital pediátrico de alta complexidade, em Curitiba/PR. A pesquisa 
foi submetida ao CEP sob o protocolo 47580215.5.0000.5580. A coleta de dados se deu através da análise diária da prescrição de 
ATM, pelo farmacêutico, considerando aspectos clínicos e laboratoriais do paciente. Os seguintes itens foram avaliados: posologia, 
indicação, tempo de tratamento, ajuste de dose, ocorrência de reação adversa. As oportunidades de IF foram realizadas pelo médico 
infectologista e pelo farmacêutico residente sob a supervisão do médico infectologista e farmacêutico clínico, tendo ocorrido durante 
a visitas clínicas, pelo telefone ou pessoalmente. Os problemas relacionados ao uso de ATM (PRA) foram distribuídos em 17 categorias 
e 42 subtipos, adaptado do International Classification for Patient Safety. O período de avaliação foi de 12 meses (mar/14 a fev/15). 
As IF possíveis de calcular a redução de custo foram: diminuição do tempo de tratamento, ajuste de sobredose e (des)escalonamento. 
Aplicou-se estatística simples para análise dos dados. Resultados: Foram avaliados 3967 tratamentos com ATM com 481 IF realizadas, 
representando 12,2% deste total. As principais classes prescritas foram as penicilinas (20%), cefalosporinas (17%) e carbapenêmicos 
(14%). Porém, a classe que apresentou maior razão prescrição/erro foi o aminoglicosídeo (17:1), ou seja, para cada 17 aminoglicosídeos 
prescritos, um erro foi identificado. Destaca-se este resultado pelo risco de ototoxicidade e nefrotoxicidade desse ATM em crianças. 
As principais categorias de PRA identificados foram: dose prescrita (45,5%), frequência (16,8%); medicamento desnecessário/
contraindicado (11%). A aceitabilidade das IF foi de 93%. Com relação ao impacto das intervenções, 46% foram categorizadas como 
relacionadas a efetividade, 37% à segurança e 17% a indicação/necessidade. No impacto efetividade, os principais problemas 
identificados foram subdose (26,3%), frequência diminuída (8,4%) e incompatibilidade físico-química (3,1%); no impacto segurança, 
destacam-se as intervenções relacionadas à sobredose (19,2%), frequência aumentada (8,4%) e ausência de volume diluente (4,2%); 
no quesito indicação/necessidade, os problemas foram tempo prologado de tratamento (5,5%); bactéria resistente ao ATM (3,1%); 
ATM sem espectro de acordo com o agente isolado (2,4%). A soma dessas 9 categorias de PRA representaram 80,6% das inadequações 
encontradas (regra de Pareto). Do total de IF realizadas, 82 foram consideradas passíveis de redução de custo direto com ATM. Este 
resultado correspondeu a R$ 33.504,00 e uma média de redução de custo por tratamento que sofreu IF de 33%. Conclusão: conclui-
se que os principais PRA foram referentes à dose e que as IF sugeridas reduziram custos significativos. Além disso, a participação do 
farmacêutico no controle de ATM implica em impacto clínico e financeiro para o hospital.

0277 Dificuldades para Aquisição de Nutrição Parenteral em um Hospital Público - um Relato de Experiência
Autores: Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Daniela Ferreira Miyata de Oliveira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Juliana Cristina Borguezam Rocha - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR

Palavras-chave: Nutrição Parenteral, Hospitais Públicos, Licitação
Introdução: a Nutrição Parenteral tem grande importância no contexto hospitalar, sendo preconizada a máxima individualização 

e disponibilidade para administração no menor tempo possível, podendo as instituições hospitalares terceirizar a manipulação desta 
nutrição para uma empresa especializada ou adquirir bolsas industrializadas. Considerando as instituições públicas, a aquisição de 
produtos e serviços deve, obrigatoriamente, ocorrer por meio de licitação, visando a melhor proposta e direito de concorrência 
igualitária e processo transparente. Porém, a Lei 8.666∕93 prevê hipóteses de dispensa e de inexigibilidade de licitação, que são 
duas modalidades de contratação direta legitimas. Objetivos: Demonstrar as diferentes formas de aquisição de nutrição parenteral 
realizadas nos últimos anos em um hospital público e as dificuldades encontradas durante os processos. Metodologia: Foram revisados 
os processos de aquisição de nutrição parenteral de junho de 2012 a junho de 2015, em um hospital público do oeste do Paraná, que 
terceiriza o serviço de manipulação. A revisão foi realizada por uma equipe de farmacêuticos que participou dos processos licitatórios, 
identificando as dificuldades encontradas em cada processo e assim propor a melhoria de futuros editais de licitação. Resultados: Até 
de julho de 2012 o processo de aquisição de nutrição parental era o de inexigibilidade de licitação, pois somente uma empresa poderia 
ofertar o serviço em tempo adequado. Com a possibilidade de uma nova empresa disponibilizar seus serviços, em julho de 2012, 
ocorreu a primeira licitação contendo 15 tipos de bolsas manipuladas (adulto e infantil) e 2 tipos industrializadas (adulto) verificou-se, 
posteriormente, que somente estas formulações não atendiam as necessidades do hospital. Em março de 2013, na segunda licitação, 
70 tipos de bolsas de nutrição foram contemplados, sendo 54 para neonatologia/pediatria e 16 para adulto, porém já em novembro 
do mesmo ano foi necessário abrir novo processo para as bolsas manipuladas para adulto porque o quantitativo da licitação anterior 
foi insuficiente demonstrando a dificuldade em determinar esse número. Em 2014, foram realizadas três licitações e todas ficaram 
desertas, sendo necessário modificar o edital das bolsas adultas para bolsas industrializadas. Para as bolsas de neonatologia/pediatria 
foi necessário realizar a aquisição por meio de dispensa de licitação, até a realização de um novo pregão onde foram licitadas 54 
tipos bolsas manipuladas. As diferenças observadas nos quantitativos de tipos de bolsas ao longo dos anos demonstrou que o 
grande tipo de bolsas atrapalha o gerenciamento do processo licitatório, devido a inúmeros fatores, dentre eles: imprevisibilidade do 
consumo; dificuldade no estabelecimento do quantitativo a ser licitado; alto valor de recursos financeiros alocados para o certame; 
geração de inúmeras notas fiscais com aumento drástico da burocracia característica do setor público; grande tempo dispensado no 
gerenciamento. Conclusão: Após essa análise houve uma diminuição do tipo de bolsas a serem licitadas e espera-se que a médio e 
longo prazo sejam gerados dados mais estáveis e que possam efetivamente ser comparados estatisticamente e, desta forma, otimizar 
o processo licitatório como um todo sem desgastes desnecessários com o gerenciamento dos dados.
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0278 Riscos associados ao Uso de Varfarina: uma Análise Por Meio do Escore de CH2DS2VASc
Autores: Christiane Colet - UFRGS / RS 
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Palavras-chave: varfarina; anticoagulantes; acidente vascular cerebral
Introdução: a varfarina é o anticoagulante oral (ACO) mais utilizado na prática clínica. Sendo que esta classe representa uma 

das classes de medicamentos mais associada com erros medicamentosos fatais. Como agravante, em hospitais, a varfarina está entre 
os dez medicamentos mais relacionados com erros de dispensação. A possibilidade de ocorrer evento adverso relacionado com o uso 
deste medicamento, justifica-se pela sua ampla variação biológica de resposta ao tratamento, além do baixo índice terapêutico, que 
gera ampla variação de dose-resposta. Objetivos: avaliar os riscos associados ao uso de varfarina em pacientes do município de Ijuí/RS, 
por meio do escore de CH2DS2VASc. Métodos: Trata-se de um estudo transversal, prospectivo, com os usuários de varfarina do sistema 
público de saúde de Ijuí/RS, que retiraram este medicamento na Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Os dados foram coletados nas 
residências no mês de janeiro e fevereiro de 2015. O instrumento de coleta de dados abordou variáveis relacionadas com o usuário, 
como: características socioeconômicas e demográficas. Além destas questões, foi avaliado os fatores de risco relacionados ao uso de 
varfarina, utilizando escore de CHA2DS2VASc, instrumento validado, que classifica os pacientes em alto risco, risco intermediário e 
baixo risco para acidente vascular cerebral (AVC). Esta pesquisa está vinculada ao projeto “Uso de varfarina em nível ambulatorial 
– uma coorte de pacientes do sistema público de saúde”, sendo que deste banco de dados foram acessados os dados relativos a 
sangramentos e hospitalizações, do período de maio a dezembro de 2014. O projeto supracitado foi aprovado pelo Comitê de Ética 
em Pesquisa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul com parecer consubstanciado número 336259/2013. Resultados: Foram 
entrevistados 57 usuários, com idade média de 64,12 ±13,87 anos, sendo 50,88% do sexo masculino. A maioria apresentou risco 
alto, correspondendo a 49 (86%), 14% foram classificados como risco intermediário e nenhum dos entrevistados foi classificado 
como risco baixo. Os fatores de risco mais frequentes descritos entre os entrevistados, computado no escore de CHA2DS2VASc, 
foram a hipertensão arterial sistêmica (HAS), diagnosticada em 48 (84,21%) dos entrevistados, a insuficiência cardíaca, 34 (59,65%) 
dos entrevistados e sexo feminino, 25 (43,86%). Entre os pacientes do estudo com idade ≥ 70 anos verificou-se que 95,45% foram 
classificados como risco alto. Entre os pacientes classificados como risco alto, 28,07% relataram internação hospitalar nos últimos 6 
meses, 31,58% sangramentos relacionados ao uso de varfarina e 12% apresentaram algum evento cardiovascular adverso. Vale ressaltar 
que este instrumento auxilia na identificação de pacientes mais sujeitos a riscos e que devem ser constantemente monitorados, 
podendo, desta forma, prevenir a ocorrência de internações hospitalares relacionadas ao uso de varfarina. Conclusões: Verifica-se a 
importância deste escore no acompanhamento dos pacientes que fazem uso de ACO, para pode prevenir uma possível ocorrência de 
AVC, e evitar danos à saúde destes pacientes e melhorando qualidade de vida. Além disso, este instrumento pode ser usado como 
aporte para estudos de acompanhamento de pacientes e para subsidiar atividades de acompanhamento farmacoterapêutico.

0279 Eventos Adversos a Varfarina em Pacientes Internados em Hospital de Nível IV do Rio Grande do Sul
Autores: Christiane Colet - UFRGS / RS 

Rafaela Eidt Seidler - Unijui / RS 
Daiana Elsa de Moura Holzle - Unijui / RS 
Tania Alves Amador - UFRGS / RS 
Isabela Heineck - UFRGS / RS

Palavras-chave: anticoagulantes orais, interações medicamentos, eventos adversos
Introdução: a varfarina é um dos anticoagulantes orais mais utilizados e segundo registros do Food and Drug Administration 

está entre os 10 medicamentos com maior número de eventos adversos graves registrados. O uso da varfarina está associado a 
interações medicamentosas, principalmente em pacientes internados, considerando o aumento da quantidade de fármacos 
administrados no ambiente hospitalar. Além das interações medicamentosas da varfarina, ela interage com alimentos, sendo que 
esta pode potencializar ou reduzir seu efeito farmacológico. As interações medicamentosas representam riscos ao paciente, além de 
aumento dos gastos relacionados à assistência à saúde; Objetivos: avaliar os eventos adversos dos pacientes internados em uso de 
varfarina em hospital. Métodos: Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, prospectivo, realizado em um hospital de nível IV do 
Rio Grande do Sul. Os dados foram coletados nos prontuários dos pacientes internados no mês de setembro de 2013, e que fizeram 
o uso da varfarina durante esta internação. Os prontuários foram acompanhados até a data de sua alta hospitalar. Os medicamentos 
foram classificados de acordo com o primeiro nível da ATC e as interações medicamentosas potenciais pelo Micromedex®. O estudo 
foi aprovado pelo CEP da UNIJUÍ, sob parecer 393.899/2013. Resultados: Foram acompanhados 16 pacientes, com mesmo número 
de pacientes de ambos os sexos. A idade média foi de 60,1 ± 18,5 anos, com idade mínima de 25 anos e máxima de 91 anos. A faixa 
etária mais prevalente foi acima de 61 anos (50,00%), seguida de 31 a 60 anos (43,80%). De acordo com a classificação do CID-
10, que constava no prontuário dos pacientes inclusos no estudo, observa-se que as doenças do sistema circulatório apresentaram 
maior porcentagem (69%). Observou-se uma média e desvio padrão de 12,8 ± 3,5 medicamentos/paciente. Ao analisar as interações 
medicamentosas em potencial, observou-se uma média de 5,1 ± 1,5 interações/paciente. O risco de interações medicamentosas 
é proporcional ao número de fármacos prescritos para um paciente, e se esse paciente está hospitalizado, os riscos aumentam 
com a politerapia. Verificou-se que todos os pacientes estudados estavam suscetíveis a alguma interação medicamentosa durante 
a internação. Os fármacos prescritos para os pacientes, além da varfarina, com uma maior frequência foram: a enoxaparina sódica 
e ácido acetilsalicílico (gravidade maior), o omeprazol, espironolactona e a heparina (gravidade moderada). Nos prontuários não 
estavam prescritos restrições alimentares na dieta dos pacientes que utilizavam a varfarina e a maioria não realizou exames de 
INR para acompanhamento e ajuste de dose. Conclusões: Observou-se que os usuários de varfarina fazem uso, em sua maioria, de 
polimedicamentos, o que aumenta as chances de interações entre os medicamentos. Verifica-se que a falta de serviços de farmácia 
clínica e de ambulatórios de anticoagulação no hospital pesquisado podem ser fatores que influencia no prognostico de pacientes em 
uso de varfarina. Além disso, serviços de acompanhamento clínico poderiam prever e prevenir as interações medicamentosas, bem 
como solicitar exames clínicos e orientar sobre os cuidados na alimentação, medidas fundamental para a qualidade da terapia e para 
a segurança do paciente.
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0280 A Importância da Notificação de Reações Adversas na Segurança do Paciente: Farmacovigilância
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Palavras-chave: Farmacovigilância. Reação adversa. Segurança do paciente.
Introdução: as ações de farmacovigilância são caracterizadas como trabalho de acompanhamento do desempenho dos medicamentos 

que já estão no mercado no processo de pós-comercialização, na expectativa de identificar eventuais agravos por eles provocados à saúde 
humana que não foram reconhecidos durante a fase de ensaios clínicos. A RDC n° 36, publicada em 2013, instituiu ações para a promoção 
da segurança do paciente e melhoria da qualidade nos serviços de saúde, toda e qualquer instituição de saúde terá que elaborar um núcleo 
de segurança do paciente, o qual deverá detectar, monitorar e notificar incidentes e eventos adversos pertinentes ao uso de medicamentos, 
especialmente a nível terciário, onde há elevada ocorrência de reações adversas a medicamentos (RAM) relacionadas à admissão hospitalar 
e a óbitos. A RAM é qualquer resposta não proposital a um fármaco, causando prejuízo, e que ocorra nas doses habitualmente usadas nos 
indivíduos para tratamento, profilaxia e diagnóstico de patologias. Objetivos: Conhecer estatisticamente os índices e o perfil das notificações 
de reações adversas realizada pela equipe de farmacovigilância em um hospital de ensino, e os impactos na segurança do paciente. Métodos: 
O presente estudo trata-se de um levantamento documental, descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa no período de janeiro 
de 2014 a maio de 2015, realizado através das notificações e relatórios mensais do Grupo Farmacovigilância. Os dados foram coletados 
em Julho de 2015 e receberam tratamento estatístico, foram convertidos e expressos na forma de gráficos e tabelas utilizando o programa 
Microsoft Excel 2010. O presente estudo trabalha apenas com dados indiretos, realizando em nenhum momento referência direta aos 
pacientes, portanto, seguido a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Realizaram-se 205 notificações, envolvendo 
29 medicamentos e 9 reações. Foram realizadas 45,8% das notificações de forma espontânea. Os principais medicamentos envolvidos foram 
dimorf (44%), vancomicina (12%), seguindo-se da dipirona (8%). Verificou-se ainda que a quantidade de notificações nos primeiros meses 
de 2015 (53,6%) foram mais elevadas do que todo o ano de 2014 (46,3%). Na sala de recuperação do centro cirúrgico e na enfermaria de 
clínica médica foram os setores hospitalares que mais apresentaram notificações, 39% e 19%, respectivamente. As reações mais freqüentes 
incluíram prurido (49%), rubor (12%) e náuseas (6%). Conclusões: Constatou-se que para obtenção dos dados desse estudo, a principal fonte 
de notificação de suspeitas de RAM foi realizada através de busca ativa e não mediante notificação espontânea como determina a ANVISA. 
Apesar do predomínio de busca ativa, faz-se necessário investir na educação permanente, de modo que os profissionais de saúde sejam 
sensibilizados para identificação destas reações e assim contribuam para a segurança do paciente. Os resultados demonstram a importância 
da farmacovigilância em apontar a necessidade de uma maior precaução quanto ao uso de determinados medicamentos.

0281 Uso de Medicamentos Via Sonda de Nutrição Enteral em um Hospital de Ensino do Ceará.
Autores: James Banner de Vasconcelos Oliveira - Universidade Federal do Ceará / CE 
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Palavras-chave: Nutrição Enteral; Esquema de medicação; Vias de administração de medicamentos.
Introdução: a administração de medicamentos por sonda é um desafio na prática clínica devido à dificuldade de informações 

sobre o uso por esta via e apresentações adequadas disponíveis no mercado. Mesmo garantindo alto grau de absorção, a via 
parenteral contém potencial para maior risco de complicações, desconforto e custo mais elevado, sendo também incomum sua 
utilização em tratamentos a longo prazo. Vias como a transdérmica, sublingual, retal ou tópica, embora passíveis de uso alternativo 
a via oral, são limitadas pelo número de fármacos disponíveis para elas. Assim as sondas de nutrição, como via de administração 
de medicamentos, apresentam risco considerável de prescrições incompatíveis. Objetivo: Descrever o padrão de prescrição dos 
medicamentos administrados via sonda de nutrição enteral em um hospital de ensino do estado do Ceará. Metodologia: Foi realizada 
uma avaliação retrospectiva das prescrições de pacientes adultos internados no hospital do estudo. Foi selecionada uma amostra por 
conveniência, onde foram analisados dois dias de prescrição com intervalo de 30 dias, uma vez que o tempo médio de permanência 
é inferior. Foram selecionadas as prescrições que tinham, pelo menos, um item prescrito por sonda, mesmo que fosse apenas a dieta, 
para análise do padrão de prescrição para estes pacientes. Foram coletadas as seguintes informações: sexo, idade, especialidade, tipo 
de sonda enteral, número de medicamentos prescritos, via de administração destes medicamentos (sonda, endovenosa, subcutânea, 
inalatória, tópica). Resultados: Foram analisadas 311 prescrições, dos dias 28 de Maio e 29 de Junho do ano de 2015. Cerca de 
10% (n=31) dos pacientes estavam utilizando algum tipo de sonda de nutrição enteral (SNE) nas datas da pesquisa. Quanto ao tipo 
de sonda 80,6% (n=25) eram nasoenterais, nasogástricas foram 16,1% (n=5) e apenas uma jejunostomia. Os pacientes sondados 
possuíam em média 15±5,6 medicamentos prescritos, sendo 4±3,6 via SNE, foram prescritas 82 formas farmacêuticas diferentes 
para administração por SNE, assim, é possível inferir que os pacientes sondados foram polimedicados. Os medicamentos mais 
prescritos foram: Lactulose Xarope (n=12; 7,2%), Clonazepam 2,5mg/mL gotas (n=7; 4,4%), AAS 100mg CP (n=6; 3,8%), Anlodipino 
5mg CP (n=6; 3,8%), Espironolactona 25mg CP (n=6; 3,8%) e Prednisona 20mg cp e 5mg cp (n=6; 3,8%). Foi encontrada uma grande 
variedade de medicamentos prescritos através de sonda, havendo uma predominância maior de medicamentos que agem no sistema 
cardiovascular e no trato gastrointestinal. Foi observado também que a média de prescrições por via endovenosa (n=7 medicamentos 
por prescrição) é maior do que a média de prescrições via sonda (n=4 medicamentos por prescrição). Conclusão – O uso das sondas 
de nutrição como via de administração de medicamentos é uma prática comum e importante para a assistência de pacientes com 
indisponibilidade da via oral. O uso de formas farmacêuticas sólidas para administração por sonda é uma realidade, uma vez que não 
há disponibilidade de todos os medicamentos na forma farmacêutica líquida.
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0282 Atuação do Farmacêutico Clínico: uma Avaliação da Percepção dos Profissionais.
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Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Pessoal de Saúde; Pesquisa sobre Serviços de Saúde.
Introdução: a atuação multiprofissional promove relações e interações nas quais os profissionais partilham conhecimentos e 

habilidades entre si com objetivo de proporcionar melhor assistência ao paciente. O farmacêutico clínico, inserido na equipe, trabalha 
promovendo a saúde, prevenindo e monitorando eventos adversos, intervindo e contribuindo para obtenção de resultados clínicos 
positivos e melhorando a qualidade de vida dos pacientes. Objetivo: Avaliar a percepção dos profissionais com relação à atuação 
dos farmacêuticos clínicos em um hospital universitário de Fortaleza – Ceará. Metodologia: Trata-se de um estudo transversal com 
abordagem quantitativa realizado nas unidades de internação de um hospital universitário, em Fortaleza – Ceará no mês de julho 
de 2015. Consistiu na aplicação do questionário baseado no Pharmacy Services Questionnaire traduzido e validado por Correr e 
colaboradores (2009), sendo este adaptado para avaliação da satisfação dos profissionais de saúde quanto ao serviço de farmácia 
clínica, o qual foi aplicado aos que concordassem em participar. O questionário era formado por perguntas objetivas semiestruturadas, 
as quais foram divididas em dois grupos: o primeiro avaliava a visão dos profissionais sobre a atuação do farmacêutico, tendo como 
respostas “Ótimo”, “Bom”, “Regular” e “Ruim”, e o segundo referente à relação entre os participantes e o farmacêutico da unidade, 
onde as respostas era “Sim”, “Não” e “Não sei informar”. Resultados: Participaram da pesquisa 53 profissionais, sendo 33,96% (18) 
médicos, 20,75% (11) enfermeiros, 24,53% (13) tec. De enfermagem e 20,75% (11) foram classificados como “Outros” por estarem em 
menor número (Ex: Psicólogos, Fisioterapeutas, Nutricionista e Secretaria). Aproximadamente 38% (20) dos entrevistados atuavam no 
hospital a menos de 6 meses e 17% (9) estão a mais de 5 anos no serviço. Com relação ao questionário, 60,38% (18) dos participantes 
informaram que o farmacêutico possuía uma ótima relação profissional e disponibilidade em responder perguntas, no que diz 
respeito ao interesse pela saúde do paciente e a responsabilidade por seu tratamento 50,94% (21) relataram como “Ótimo”, quanto à 
habilidade do farmacêutico em comunicar sobre potenciais problemas relacionados com a farmacoterapia 37,74% (20) classificaram 
como “Bom”. Quando questionados sobre conhecer o farmacêutico clínico da unidade, apenas 15,09% (8) não o conheciam. 
Informaram que já precisaram do farmacêutico 79,25% (42) dos entrevistados e 96,23% (51) julgaram que a presença do farmacêutico 
beneficiava o paciente e trazia maior segurança na administração de medicamentos. Conclusão: a inserção do farmacêutico clínico na 
equipe multiprofissional é vista como necessária e que traz benefícios para o paciente ao acompanhar a farmacoterapia e identificar, 
prevenir e monitorar eventos adversos.

0283 Seguimento Farmacoterapêutico de Pacientes com Alunos Graduandos em Hospital Universitário do Ceará: 
Descrição e Análise.

Autores: Igor Nunes Sampaio - Universidade Federal do Ceará / CE 
James Banner de Vasconcelos Oliveira - Universidade Federal do Ceará / CE 
Pricila Geisiane de Sousa Silva - Universidade Federal do Ceará / CE 
Camilla Albuquerque Matos - Hospital Universitário Walter Cantídio / CE 
Juliana de Oliveira Carlos - Universidade Federal do Ceará / CE 
Rebeca Mesquita Morais - Universidade Federal do Ceará / CE 
Ângela Maria de Souza Ponciano - Universidade Federal do Ceará / CE 
Marta Maria de França Fonteles - Universidade Federal do Ceará / CE 

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Seguimento Farmacoterapêutico; Educação Farmacêutica.
Introdução: O Seguimento Farmacoterapêutico (SFT) é um processo no qual o farmacêutico se responsabiliza pelas necessidades 

do paciente relacionadas ao medicamento, por meio da detecção, da prevenção e da resolução de Problemas Relacionados aos 
Medicamentos (PRM). A fim de promover a inserção do farmacêutico no âmbito da Farmácia Clínica e Atenção Farmacêutica, 
universidades e cursos tem incluído esse contexto para viabilizar habilidades clínicas e assistenciais. Objetivo: Descrever os resultados 
do SFT de pacientes internados em um hospital universitário do estado do Ceará, realizado pelos alunos da disciplina de Atenção 
Farmacêutica, da Universidade Federal do Ceará. Metodologia: Estudo transversal, descritivo, retrospectivo e de base documental, 
utilizando dados coletados a partir das fichas de SFT preenchidas nos anos de 2012 e 2013. Os pacientes foram selecionados a partir 
de 4 critérios pré-estabelecidos: pacientes com pelo menos 3 dias de internação hospitalar e que não tivesse história de alta prevista 
nos registros de evolução; prescrição envolvendo mais de 3 classes terapêuticas; diagnóstico fechado (preferencialmente) com ou 
sem comorbidades associadas; de preferência, não entubado ou isolado, uma vez que a atividade prática prevê possível entrevista 
ao paciente. A dupla de alunos acompanhou cada paciente por 7 dias, analisando diariamente a prescrição, exames laboratoriais e 
o prontuário em si, anotando os dados na ficha de SFT. Os problemas relacionados aos medicamentos (PRM) foram identificados 
e classificados conforme o Segundo Consenso de Granada. As fichas de STF, preenchidas pelos alunos, foram validadas, quanto 
aos PRM registrados, pelo Centro de Estudos em Atenção Farmacêutica (CEATENF), da UFC. Resultados: um total de 42 fichas de 
STF foi utilizado. Quanto ao perfil, os pacientes incluídos eram na sua maioria do sexo masculino (52,4%), com idade superior a 60 
anos (45,2%) e provenientes do interior do Estado do Ceará (40,5%). Foram detectados 175 PRM, sendo 120 reais e 55 potenciais. 
Considerando os PRM reais, observou-se uma média de 2,86 PRM/paciente. Os PRM mais frequentes neste estudo foram os de 
‘segurança não quantitativa’ - PRM 5 (34,9%), os de ‘necessidade’ - PRM 1 (32%), e os de ‘inefetividade quantitativa’ - PRM 4 (15,4%). 
Setenta e quatro classes de medicamentos divididas em 13 classes terapêuticas estiveram relacionadas com os PRM identificados, 
destacando-se os fármacos que atuam no sistema cardiovascular. Foi observado envolvimento de fármacos antitrombóticos (5 
medicamentos envolvidos em 34 PRM), fármacos ativos sobre o sistema renina-angiotensina (3 medicamentos envolvidos em 15 
PRM) e, em relação aos fármacos que atuam sobre o sistema nervoso central, 2 medicamentos envolvidos em 9 PRM. Conclusão: 
a atividade de ensino realizada foi capaz de promover o contato do aluno com os pacientes, com os profissionais de saúde, com os 
prontuários, com o planejamento de registros dos dados em ficha específica, incluindo a detecção e análise de PRM, além de inseri-
los no ambiente hospitalar.
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0284 Percepções de um Grupo de Farmacêuticos sobre a Implantação dos Serviços de Farmácia Clínica em um Hospital 
Público de Alta Complexidade

Autores: Thaciana dos Santos Alcântara - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de 
Farmácia - Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE 
Thelma Onozato - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de Farmácia - 
Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE 
Fernando de Castro Araújo Neto - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de 
Farmácia - Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE 
Aline Santana Dosea - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de Farmácia - 
Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE 
Divaldo Pereira de Lyra Júnior - Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (Lepfs) – Departamento de 
Farmácia - Universidade Federal de Sergipe - São Cristóvão – SE / SE

Palavras-chave: Farmácia Clínica; Grupo Focal; Farmacêuticos.
Introdução: Durante o processo de implantação da Farmácia Clínica, fatores internos e externos podem favorecer ou dificultar 

a incorporação de cuidados na rotina dos hospitais. A falta de conhecimento sobre as necessidades e expectativas dos profissionais, 
barreiras e facilitadores do processo podem contribuir para o sucesso da implantação desses serviços. Objetivos: Conhecer as 
percepções de um grupo de farmacêuticos sobre o processo de implantação dos Serviços de Farmácia Clínica em um hospital 
público de alta complexidade. Método: um estudo qualitativo foi realizado em novembro de 2014, com amostra composta por 16 
farmacêuticos, profissionais de um hospital público do estado de Sergipe. Para tanto, foi realizado um grupo focal para entender as 
atitudes e opiniões expressas em interação grupal, na etapa de início dos serviços. Os farmacêuticos foram convidados a discutir sobre 
a percepção da implantação do serviço, suas dificuldades e expectativas. A discussão foi conduzida por um moderador, por meio de 
um roteiro estruturado e a entrevista foi gravada em vídeo, do qual foram transcritas as falas, para posterior interpretação dos dados 
por meio da técnica de “análise de conteúdo”. Os relatos foram categorizados de acordo com seus núcleos de sentido e ao final foi 
feita uma análise das categorias do Grupo Focal. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Universitário 
da Universidade Federal de Sergipe, sob CAAE número 36927014.4.0000.5546. Todos os sujeitos assinaram Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido e de Cessão de Imagem e Som para participarem da pesquisa. Resultados: Os farmacêuticos demonstraram 
expectativas em relação à mudança na atuação profissional, no qual destacaram o desejo de exposição profissional e uma maior 
proximidade com os pacientes. Além disso, relataram a falta de reconhecimento profissional pelos pacientes e outros profissionais de 
saúde. Os relatos estavam associados a experiências prévias junto a médicos e enfermeiros, os quais não conheciam os benefícios que 
os Serviços de Farmácia Clínica podem trazer e também sobre a falta de contato com os pacientes. As principais barreiras citadas pelos 
farmacêuticos foram as lacunas na formação acadêmica que trouxeram insegurança, sentimento de incapacidade, vergonha e medo 
pela falta de conhecimentos sobre o manejo da farmacoterapia e a falta de habilidades de comunicação. Conclusão: O conhecimento 
sobre as percepções sobre o processo de implantação da Farmácia Clínica contribuiu para elaboração de estratégias efetivas para as 
capacitações e motivação dos farmacêuticos e equipe. Além de nortearem as etapas seguintes da implantação desses serviços.

0286 Farmacovigilância da Capecitabina e do 5-Fluoracil em Pacientes Submetidos a Tratamento Oncológico
Autores: Helissara Silveira Diefenthaeler - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 

Adriana Nardino - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS
Palavras-chave: Farmacovigilância; Reações adversas; antineoplásicos

Introdução: a Farmacovigilância é a ciência relativa à detecção, avaliação, compreensão e prevenção das reações adversas 
relacionadas a medicamentos. Agentes antineoplásicos são causadores de inúmeras reações adversas em diferentes órgãos e tecidos, 
entre eles a Capecitabina e o 5-Fluorouracil (5-FU). O 5-FU é um antimetabólito de uso intravenoso utilizado em tratamentos de 
vários tumores sólidos e a Capecitabina é um pró fármaco de uso oral que é convertido no seu metabólito ativo 5-FU. Objetivos: Este 
estudo teve como objetivo identificar e comparar reações adversas a Capecitabina e ao 5-Fluorouracil em pacientes submetidos a 
tratamento oncológico em um hospital da região norte do Rio Grande do Sul. Método: Foi realizado um estudo de coorte onde os 
pacientes foram acompanhados entre dois ciclos de quimioterapia. Foram incluídos todos os pacientes em tratamento oncológico 
apenas com Capecitabina ou 5-Fluorouracil ambulatorial e internação sem nenhum outro antineoplásico associado para eliminar 
possíveis interferências, no período de janeiro a maio de 2010. Para a identificação das reações adversas, a coleta foi realizada 
em duas etapas com o objetivo de se obter dados mais precisos. Para isso, foi realizada a monitorização intensiva (busca ativa) 
e análise de fichas individuais que foram distribuídas para cada paciente anotarem as reações adversas apresentadas durante 
o tratamento no período de coleta de dados. Para análise da causalidade foi utilizado o algoritmo de Naranjo. Os dados foram 
analisados em programa estatístico SPSS (Statistical Package of the Science Social) v. 16.0 for Windows, sendo utilizado medidas 
descritivas (frequência e desvio padrão). Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da URI- Erechim sob número 
072/TCH/09. Resultados: Participaram do estudo 13 pacientes com idade entre 42 e 77 anos, sendo a média de 60,2 anos (DP + 
8,1). Dos pacientes, 46,2% utilizaram Capecitabina e 53,8% utilizaram 5-Fluorouracil. Foram identificadas 60 suspeitas de Reações 
Adversas a Medicamentos (RAM), sendo a média de 4,6 por paciente. Destas, a maior prevalência foi de náuseas e vômito 16,7% 
(10) seguida de dor estomacal 15% (9) e diarréia 13,3% (8). A Capecitabina mostrou uma menor toxicidade em relação ao 5-FU, pois 
66,7% das suspeitas encontradas foram do 5-FU com exceção da síndrome mão-pé. Conforme Naranjo que estabelece a relação 
causa-efeito entre a administração do fármaco e o aparecimento da RAM, 63,4% das suspeitas foram classificadas como possível, 
33,3% provável e 3,3% duvidosa. Conclusão: O aparecimento de reações adversas é um importante problema que pode ocorrer em 
qualquer tratamento medicamentoso, principalmente em pacientes oncológicos e ou em ambiente hospitalar em que o número de 
medicamentos por pacientes é elevado. O estudo realizado não deixa dúvidas quanto a importância de identificar reações adversas 
a medicamentos, principalmente com agentes antineoplásicos. Os resultados obtidos demonstram uma maior frequência de reações 
adversas ao 5-FU com relação a Capecitabina, estando de acordo com dados da literatura.
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0288 Instrumentos de Avaliação da Dor em Neonatologia e Pediatria
Autores: Carla Suelen Gurski - Faculdades/Hospital Pequeno Príncipe / PR 

Marinei Campos Ricieri - Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Rosiane Guetter Mello Zibetti - Faculdades Pequeno Príncipe / PR

Palavras-chave: Dor, pediatria, instrumento de avaliação
Introdução: a dor é considerada o 5º sinal vital. É uma sensação fisiológica que pode ser causada devido a um dano tecidual. 

Sua quantificação é subjetiva e complexa, pois envolve aspectos psicossociais do paciente e o seu próprio conceito sobre a dor que 
sente. Isso torna-se um desafio para os profissionais de saúde. Existem vários instrumentos que podem auxiliar na mensuração da 
dor sentida, considerando a idade e limitações do paciente. Em recém-nascidos (RN) e pacientes pediátricos muitas vezes a dor é 
subestimada, logo, o emprego eficiente dos instrumentos pode contribuir para o manejo da dor e a escolha da terapia analgésica mais 
adequada. Objetivo: Selecionar e analisar os instrumentos de avaliação de dor em pacientes pediátricos de acordo com a faixa etária 
e limitações física e clínica do paciente. Metodologia: Realizou-se uma revisão integrativa da literatura, utilizando as bases de dados 
eletrônicas, o BVS, MEDLINE, LILACS e SciELO. Os critérios de inclusão da busca foram artigos publicados nos últimos 15 anos a partir 
de 2013. Os descritores utilizados foram dor, pediatria, neonatologia, escore. Foram selecionadas 14 escalas: PIPP (Premature Infant 
Pain Profile), que avalia o perfil de dor do RN prematuro; NFCS (Neonatal Facial Coding System) e NIPS (Neonatal Infant Pain Scale), 
específicos para neonatologia; CRIES (Crying, Requires O2 for oxygen saturation above 95%, Increased vital, Expression, Sleepleness), 
ideal para avaliação da dor pós-operatória do RN; FLACC (Faces, Legs, Activity, Cry and Consolability); DEGR (Douler Enfants Gustave 
Roussy), indicado para avaliação de dor crônica; Check-list, para indicadores comportamentais; Escala de Cores; Escala Linear Analógica 
Visual e Não Visual; Questionário McGill, usado para avaliação da qualidade da dor; Escala de Faces de Wong-Backer; HANALLAH e 
COMFORT, usadas em crianças sob ventilação mecânica e sedação. Resultado: as escalas NIPS, NFCS, PIPP e CRIES se mostram mais 
eficientes em crianças a partir do seu nascimento. Para crianças com mais de 2 anos pode-se utilizar a escala de FLACC, DEGR e Check-
list. Enquanto que as escalas de cores, Wong-Backer, linear analógica visual e não visual, podem ser utilizadas por crianças com maior 
desenvolvimento cognitivo, porque conseguem interagir com o avaliador. As escalas de HANALLAH e COMFORT podem ser usadas 
em pacientes inconscientes, porque avalia estado de alerta, agitação, resposta respiratória, movimentos físicos, pressão arterial, 
frequência cardíaca, tensão facial e tônus muscular. A maioria destas escalas geram uma pontuação, que designam a necessidade e 
intensidade da analgesia. Entretanto, a escolha do instrumento mais adequado para cada condição do paciente ainda é um desafio, 
principalmente na pediatria. Cada escala possui sua vantagem, mas também limitações que podem implicar em desvantagens ao 
avaliador, como por exemplo o tempo necessário para ser aplicado, o grau de complexidade que pode gerar interpretação errônea 
pelo avaliador e a subjetividade dos resultados, uma vez que cada avaliador pode pontuar de forma diferente o mesmo instrumento. 
Desta forma, o processo de avaliação da dor em pediatria não é simples e exige da equipe avaliadora treinamento e sensibilidade 
aos resultados. Conclusão: Conclui-se que a diversidade de instrumentos de avaliação disponíveis permite que o manejo da dor no 
paciente pediátrico seja feita de forma individualizada, tornando este sinal vital um parâmetro mensurável.

0289 Análise Farmacêutica das Prescrições de Medicamentos Como Ferramenta para Detectar Erros de Medicação em 
uma Farmácia do Pronto Socorro de um Hospital

Autores: Raquel Queiroz de Araújo - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Natália da Costa Piol - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Emi Masukawa Koti - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Gisele Cristina Tempesta - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Raquel Pinheiro Morales - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Diogo Matos Arantes Moraes - Hospital do Servidor Público Estadual / SP 
Sanasama Amoraia Luz Scarpin - Hospital do Servidor Público Estadual / SP

Palavras-chave: Intervenção farmacêutica, Farmacêuticos, Pronto Socorro.
Introdução: a segurança e a qualidade no atendimento de pacientes em hospitais requerem medidas de prevenção e detecção 

de erros de medicação, que podem ser determinadas através de intervenções farmacêuticas. Estas intervenções impactam de forma 
positiva no uso racional de medicamentos e na interação com os prescritores, evitando que erros cheguem aos pacientes. Objetivos: 
Demonstrar o número de intervenções farmacêuticas realizadas através da análise de prescrições em uma farmácia do pronto socorro 
(PS) e sua aceitação pelo corpo clínico. Método: Estudo descritivo e transversal, que quantifica o número de intervenções realizadas 
pelos farmacêuticos durante a análise das prescrições diárias dos pacientes internados no PS, no período de maio a julho de 2015. 
Como o sistema de distribuição de medicamentos nesta unidade é parte individualizada, os farmacêuticos validam as prescrições 
e conferem os medicamentos antes da dispensação. Quando ocorre alguma divergência e/ou dúvida, o farmacêutico realiza a 
intervenção e orienta por escrito ou contacta o médico para possível modificação. Resultados: Foram analisadas 12.330 prescrições, 
originando 939 intervenções farmacêuticas. Destas intervenções, 466 (49,6%) foram aceitas e modificadas após a orientação dos 
farmacêuticos e 36 (3,8%) não foram aceitas. As intervenções foram classificadas em: medicamentos não padronizados na instituição 
(31, 5%), medicamentos não padronizados no P.S (7,1%), ilegibilidade (1,5%), falta de posologia (0,2%), posologia não usual (1,3%), 
dosagem não padronizada (4,4%), dosagem não usual/indicada (7,6%), falta de dosagem (2,2%), via de administração incorreta 
(4,3%), aprazamento incorreto (7,0%), data inválida (0,6%), falta de assinatura do prescritor (0,6%), problemas na ficha de controle 
de antimicrobianos (13,2%) e outras (18,4%). Conclusões: a análise farmacêutica das prescrições permite ter um contato maior com 
a equipe de profissionais do PS, especialmente dos médicos e enfermeiros, o que contribui para a diminuição de erros relacionados à 
medicação, norteia as intervenções futuras e, principalmente, pode aproximar o farmacêutico do paciente, aumentando a eficiência 
do tratamento.
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0290 Pesquisa sobre Segurança do Paciente: visão dos colaboradores de uma Farmácia Hospitalar
Autores: Marcela Bechara Carneiro - Hospital Erasto Gaertner / PR 

Morgana Crasnhak Jasko - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Jamile Machado dos Santos - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Camila Gabriela Jimenez da Silva - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Valter Eduardo Cocco Salvadego - Hospital Erasto Gaertner / PR

Palavras-chave: Segurança do paciente, farmácia, hospital
Introdução: a assistência a saúde sempre envolve riscos ao paciente.
Estes riscos, porém, podem ser reduzidos quando analisados e prevenidos, evitando danos desnecessários ao paciente. 
Para que práticas de segurança sejam discutidas e implementadas, de forma estratégica e satisfatória, é necessário que os 

gestores das organizações de saúde desenvolvam uma cultura de segurança voltada ao paciente com a participação de todos os 
envolvidos nos processos relacionados a medicamentos, incluindo médicos, enfermeiros, farmacêuticos e suas respectivas equipes.

Objetivos: Avaliar a opinião dos colaboradores do Setor de Farmácia Hospitalar de um hospital de médio porte sobre múltiplas 
dimensões da cultura de segurança do paciente.

Metodologia: Essa pesquisa foi baseada na aplicação do questionário HSOPSC, criado pela Agency for Healthcare Research and 
Quality (AHRQ) dos Estados Unidos em 2004 e validado pela Fundação Oswaldo Cruz. 

Trata-se de um questionário dividido em 8 seções de a a H em que são questionadas as opiniões dos respondentes sobre 
pontos-chave relacionados à segurança do paciente – valores, crenças e normas da organização, notificação de eventos adversos, 
comunicação, liderança e gestão. 

O questionário foi aplicado aos colaboradores ativos do Setor de Farmácia Hospitalar no período de abril a junho de 2014.
Resultado: a cultura de segurança, através da aplicação do HSOPSC é avaliada através do percentual de respostas positivas 

obtidas nos itens e em cada dimensão. 100% (29) dos colaboradores responderam o questionário que continha 44 questões, destas 
61,36% (27) tiveram respostas positivas e 38,63% (17) respostas negativas.

Na dimensão que avalia a Unidade de Trabalho, de 18 questões, 07 foram avaliadas negativamente e 11 positivamente. Na seção 
sobre o Hospital como um todo, do total de 11 questões, 7 foram avaliadas de forma negativa e 4 positivas. Na área de comunicação, de 
06 questões, apenas 01 foi negativa. Quanto a avaliação do supervisor, de 4 questões, 50% tiveram avaliação positiva e 50% negativa. 

Na questão de Nota da segurança do paciente, 62,07% responderam positivamente, 0% de respostas negativas, 34,48% deram 
notas neutras 34,48 e 3,45% não responderam.

Conclusão: O serviço de gerenciamento de risco no HEG foi criado em 2003, quando o Hospital passou a integrar o Projeto de 
Hospitais Sentinela da ANVISA. Mais recentemente, em 2012, o gerenciamento de risco incorporou a Segurança do Paciente, quando 
outros eventos adversos, relacionados a processos assistenciais, passaram a ser notificados em toda a instituição. A participação ativa 
dos profissionais envolvidos no processo assistencial como ponto chave para a implementação de uma cultura é, seguramente, o 
caminho para minimizar as falhas, não do indivíduo, mas de todo o processo. 

Observamos que os colaboradores da farmácia avaliam positivamente as ações de segurança do paciente embora sempre 
haverá melhorias a serem trabalhadas visto que a conscientização da cultura de segurança ocorre de forma gradativa e contínua.

0291 Intervenções Farmacêuticas associadas Aos Exames Laboratoriais na Unidade de Terapia Intensiva em um Hospital 
Privado no Ceará.

Autores: Viviane Amaral do Nascimento - Faculdade Maurício de Nassau / CE 
Lívia Falcão Lima - Hospital e Maternidade Gastroclínica / CE 
Suyanne Pontes Leitão - Hospital e Maternidade Gastroclínica / CE 
Dionique dos Santos Ferreira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza-Fametro / CE 
José Igor de Oliveira Jacó - Faculdade Maurício de Nassau / CE 
Francisca Jéssica Magalhães Timbó - Universidade de Fortaleza / CE 
Cíntia Nara da Silva Miguel - Faculdade Maurício de Nassau / CE 
Lara Cristhian Costa Bezerra - Faculdade Maurício de Nassau / CE 

Palavras-chave: Intervenção Farmacêutica, Hospital Privado , Terapia Intensiva.
Introdução: Os exames laboratoriais fornecem resultados que devem ser interpretados concomitante à avaliação clínica do 

paciente, facilitando a equipe na tomada de decisões, além de contribuir para definição do diagnóstico e tratamento ideais. Logo, a 
monitorização da farmacoterapia se torna essencial, visto que o tratamento é individualizado e o seu manejo depende da condição 
clínica preexistente do paciente ou daquela que o levou à internação.

Objetivo: Avaliar as intervenções farmacêuticas realizadas a partir do acompanhamento de exames laboratoriais na unidade de terapia 
intensiva em um hospital privado.Método:Foram avaliadas as intervenções farmacêuticas (IF) realizadas pela equipe de farmácia através dos 
resultados de exames laboratoriais dos pacientes internados nos 9 leitos disponíveis na unidade de terapia intensiva de um hospital privado de 
Fortaleza, Ceará, no período de três meses de 2015. Através do acompanhamento diário das prescrições e dos exames laboratoriais anexados 
em prontuário, o paciente era avaliado quanto a necessidade de inclusão ou suspensão de algum medicamento, além da possibilidade de ajustes 
na dosagem prescrita, principalmente quando relacionado aos antibióticos. Os principais parâmetros monitorados foram dosagem de eletrólitos 
séricos, ureia, clearance de creatinina e hemograma. A partir disso, a IF poderia ser realizada por meio de sugestões feitas diretamente à equipe, 
podendo ser aceitas ou não pelos profissionais abordados.Resultados: Durante o período do estudo, foram realizadas 119 IF, onde estiveram 
envolvidos 31 pacientes, com 83,2% (n=99) de aceitação da equipe, gerando alterações na prescrição. A partir do total de IF aceitas, 24,4% (n=29) 
destas foram realizadas a partir de resultados de exames laboratoriais, onde 44,8% (n=13) estava relacionado com a sugestão de ajuste na dosagem 
do medicamento prescrito, seguido da sugestão de suspensão do medicamento prescrito (31,0%, n=9) e da inclusão do medicamento (24,2%, n=7). 
Com relação à solicitação de ajuste na dose de medicamentos, o exame que trouxe maior contribuição foi o clearance de creatinina sérica, refletindo 
a função renal do paciente, onde todos os medicamentos envolvidos eram da classe dos antibióticos, sendo a teicoplanina mais frequente nas IF 
(46, 2%, n=6). Conclusão: O farmacêutico, junto à equipe na unidade de terapia intensiva, atua analisando o uso dos medicamentos associado às 
alterações dos exames laboratoriais. Vale ressaltar que estes são peça fundamental para a escolha da farmacoterapia adequada, minimizando as 
complicações clínicas secundárias ao uso indiscriminado de medicamentos e contribuindo para a segurança do paciente.
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0292 Problemas Relacionados a Medicamentos em Pacientes Atendidos em um Serviço de Atenção Farmacêutica
Autores: Helissara Silveira Diefenthaeler - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 

Indiana Magnabosco - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 
Bruna Michaela Camargo Costi - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 
Jéssica Cristina Izoton - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 
Juliana Roman - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS

Palavras-chave: Atenção Farmacêutica; Medicamentos; Problemas relacionado a medicamentos
Introdução: Os medicamentos possuem papel de recuperar a saúde; diminuir riscos de doenças crônicas; aliviar sintomas; 

auxiliar no diagnóstico e prevenir doenças. No entanto, o uso inadequado destes produz sérias consequências na saúde dos indivíduos. 
Neste contexto, vários estudos relatam a existência dos problemas de saúde cuja origem está nos medicamentos utilizados. Os PRM 
são problemas relacionados ao uso de medicamentos que podem interferir no resultado terapêutico ou agravamento da condição 
clínica do paciente. Estes podem ser identificados por meio da Atenção Farmacêutica, que é a provisão responsável da farmacoterapia, 
sendo assim capaz de diminuir os problemas relacionados com o uso de medicamentos evitando inclusive internações hospitalares 
recorrentes do uso inadequado. Objetivos: Esta pesquisa teve como objetivo identificar PRM em pacientes atendidos por um Serviço 
de Atenção Farmacêutica em uma Farmácia do interior do Estado do Rio Grande do Sul. Método: Foi desenvolvido um estudo 
transversal prospectivo no período de setembro de 2013 a dezembro de 2014. Esta pesquisa ocorreu em etapas: Oferta do Serviço, 
Entrevista Farmacêutica, Análise da situação do paciente e Intervenção Farmacêutica. Para os PRM identificados que poderiam 
influenciar no tratamento e na qualidade de vida do paciente foi realizado Intervenção Farmacêutica, sendo entregue aos mesmos 
um texto educativo contendo informações sobre a administração dos medicamentos. Salienta-se que somente PRM relacionados 
com uso inadequado por parte do paciente que foi sugerido adequação, os demais PRM encontrados, a intervenção estava associada 
a estimular o paciente a procurar o médico responsável pela indicação. Para a análise estatística foi desenvolvido um banco de 
dados no programa SPSS v. 16.0 sendo avaliado medidas descritivas (média e desvio padrão) e cálculo do qui-quadrado. Este projeto 
foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da URI- Erechim sob número 01879812.4.0000.5. Resultados: Foram atendidos 90 
pacientes com idade entre 15 a 94 anos (DP +-16,9) sendo a maioria do sexo feminino (74,4%) e idade superior a 65 anos (72,2%). 
O número de medicamentos por paciente variou de um a 13 num total de 169 medicamentos utilizados pelos pacientes com uma 
média de 6,9. Foram identificados 60 PRM em 48,9% dos pacientes, sendo que alguns pacientes apresentaram mais de um PRM. 
Contudo, não foi identificada relação significativa entre a presença de PRM e o número de medicamentos utilizados (p<0,05), fato 
que descreve que mesmo com uso de poucos fármacos é possível haver a presença de PRM. Dos PRM encontrados a reação adversa 
foi o mais frequente (36,6%), seguido do PRM relacionado ao paciente utilizar um medicamento que não necessita (30%), não utilizar 
o medicamento prescrito (20%), usar um medicamento que não apresenta efetividade (6,7%) e utilizar um medicamento em dose 
ou frequência inferior a prescrita (6,7%). Conclusão: Praticamente metade dos pacientes entrevistados apresentavam algum tipo 
de PRM, o que nos mostra que pacientes em tratamento medicamentoso devem ser acompanhados por um profissional capaz de 
identificar PRM e avaliar quando estes estão interferindo na efetividade do tratamento e ou qualidade de vida do paciente. Desta 
forma, a Atenção Farmacêutica, é uma ferramenta importante para a detecção de PRM. Neste contexto, o profissional farmacêutico 
contribui identificando e prevenindo os PRM os e estimulando o uso racional de medicamentos.

0293 Impacto do Projeto de Preparação para Acreditação Hospitalar no Gerenciamento e Uso de Medicamentos em 
Organizações de Saúde do Comando da Aeronáutica

Autores: Luiz Carlos da Silva - Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo / SP 
Joaquim Mestuita Neto - Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo / SP

Palavras-chave: acreditação hospitalar, Comando da Aeronáutica, uso de medicamentos.
Introdução: a Diretoria de Saúde do Comando da Aeronáutica (COMAER) implantou em outubro de 2012 um programa 

de qualidade em 7 Organizações de Saúde da Aeronáutica utilizando os padrões de acreditação hospitalar da Joint Commission 
International (JCI), por meio de seu representante no Brasil, o Consorcio Brasileiro de Acreditação (CBA). No projeto educacional 
estabeleceu-se a realização de duas avaliações. A primeira avaliação diagnóstica ocorreu entre abril e junho de 2013. A segunda 
avaliação ocorreu cerca de 10 meses após o início do processo educacional entre os meses de março e abril de 2014. Nas duas 
avaliações uma equipe de 3 auditores avaliou 5 hospitais do COMAER segundo os Padrões de Acreditação Hospitalar da JCI. A 
4ª. edição do manual possui 14 capítulos, sendo um deles relacionado ao gerenciamento e uso de medicamentos (Management 
Medication Use - MMU). Esse capítulo apresenta 21 padrões com 84 elementos de mensuração que devem ser avaliados pelos 
auditores. O capítulo MMU avalia o sistema e os processos que a instituição utiliza para fornecer medicamentos aos seus pacientes. 
O gerenciamento de medicamentos é um processo multidisciplinar, normalmente coordenado pelos farmacêuticos, que aplicam os 
princípios de elaboração, implementação e melhoria de processos à seleção, aquisição, armazenamento, prescrição, transcrição, 
distribuição, preparo, dispensação, administração, documentação e monitoramento das terapias medicamentosas. Objetivo: Avaliar 
o impacto da implantação do projeto de acreditação CBA-JCI no gerenciamento e uso de medicamentos em 5 hospitais do COMAER. 
Método: O estudo é uma pesquisa exploratória, descritiva e documental realizada nos relatórios de avaliação emitidos pelo CBA, após 
a avaliação dos 5 hospitais, de onde se obteve os percentuais de conformidade, não conformidade e conformidade parcial, em relação 
aos elementos de mensuração dos 21 padrões do capítulo MMU, de cada um dos hospitais. Resultados: Os 5 hospitais apresentaram 
na primeira avaliação um percentual de conformidade médio de 30,9% . Três hospitais apresentaram um aumento no percentual de 
conformidade e todos os 5 hospitais diminuíram o percentual de não conformidade na segunda avaliação. O Hospital de Aeronáutica 
de Recife e o Núcleo do Hospital de Força Aérea de São Paulo apresentaram os melhores percentuais de conformidade com os 
padrões do capítulo MMU (77,1 e 62,6%, respectivamente). Conclusão: Após 10 meses de implantação do projeto de acreditação 
hospitalar houve melhora na qualidade dos serviços farmacêuticos dos 5 hospitais avaliados, pois em todos houve diminuição no 
percentual de não conformidade. Em dois hospitais a melhoria foi superior a 100%.
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0294 Implantação da Rastreabilidade de Medicamentos em um Hospital Público: um Processo Possível
Autores: Renato Mateus Fernandes - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 

Andréa Cássia Sforsin - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Vanusa Barbosa Pinto - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Paulo Frederico Galembeck - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Cleuber Esteves Chaves - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Diego Teixeira da Silva - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Eric Tokunaga - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Márcia Lucia de Mario Marin - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 

Palavras-chave: Rastreabilidade de Medicamentos; Logística da assistência Farmacêutica; Segurança do paciente.
Introdução: a rastreabilidade pode ser definida como um sistema de identificação que permite resgatar a origem e a história do produto 

nas etapas da cadeia de suprimentos. Existe uma série de tecnologias que podem ser utilizadas para garantir a rastreabilidade, como: códigos 
de barras, linear ou bidimensional e a identificação por radiofrequência. O grande desafio para as farmácias hospitalares de hospitais públicos 
é garantir a segurança do paciente, por meio da rastreabilidade de medicamentos, visto a complexidade dos processos da equipe da saúde. 
Objetivo: Descrever a implantação do projeto piloto da rastreabilidade de medicamentos em um hospital público. Método: Estudo descritivo, 
realizado entre março a novembro de 2014, da implantação de um processo de rastreabilidade de medicamentos pela farmácia de um hospital 
público, universitário, terciário e de alta complexidade. Foi utilizada a metodologia PMBOK para gestão do projeto piloto, com elaboração de 
estrutura analítica do projeto (EAP) para visão estruturada das atividades a serem entregues e elaboração de cronograma para acompanhamento 
dos prazos de execução. Foi realizado estudo para definição do sistema informatizado, dos medicamentos que entrariam no piloto, da forma 
da unitarização, do tipo de código seria utilizado, tipos de informações a serem rastreadas e o dimensionamento de maquinas, insumos e 
recursos humanos. Foram elaborado fluxos e procedimentos operacionais. Também foi planejado treinamento dos colaboradores frente a 
estas novas atividades antes da implantação. Resultados: Foi elaborada a estrutura analítica do projeto com suas entregas e suas respectivas 
datas no cronograma de conclusão. O sistema definido para ser utilizado foi o já existente na instituição sendo necessárias simulações para 
assegurar a sua confiabilidade. Foram dimensionados e adquiridos três computadores, duas impressoras de etiquetas e 17 leitores de código de 
barras. Os medicamentos escolhidos para o piloto foram nove fármacos da lista dos Medicamentos de Alta Vigilância (MAV) e seis fármacos da 
portaria 344/98 totalizando 33 apresentações. A forma de identificação dos medicamentos foi a reetiquetagem manual para 31 apresentações 
e automatizada para as demais (duas), contendo o código de barras linear com as informações de lote, validade e fornecedor, gerando um 
quantitativo de 60 mil unidades por mês, representando um aumento da demanda para a área de unitarização hospitalar. Foram elaborados 
dois fluxos e dois procedimentos operacionais, posteriormente houve o treinamento das equipes, sendo esta uma etapa crucial para o sucesso 
do projeto. No total foram 35 colaboradores treinados nos setores das farmácias descentralizadas e da logística da assistência farmacêutica. 
A implantação do piloto ocorreu em novembro de 2014. Conclusões: Os resultados alcançados são promissores para as a expansão do piloto. 
Novos desafios estarão presentes como aliados, para possibilitar processos mais seguros e garantir a segurança do paciente. Consequentemente 
com a implantação do projeto piloto da rastreabilidade de medicamentos foi possível atender uma das necessidades para a obtenção do selo de 
qualificação nível um da Organização Nacional de Acreditação, representando um grande resultado positivo para a instituição.

0296 Avaliação Farmacêutica de Prescrições com Medicamentos a Serem Administrados Por Sondas de Nutrição Enteral 
em Pacientes Neurológicos na UTI Clínica

Autores: Iara Vilela de Almeida - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Sleyde Elza Silva de Araújo - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Anne Caroline Dornelas Ramos - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Laís Emanuelle Bernardo Vieira - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Rafaella Farias da Nóbrega - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE

Palavras-chave: Nutrição enteral; Medicamentos; Formas farmacêuticas.
Introdução: a impossibilidade em fornecer nutrientes para suprir as necessidades metabólicas, principalmente de pacientes 

hospitalizados, tem tornado a terapia de nutrição enteral uma alternativa eficaz e bem sucedida. Refere-se à administração de nutrientes 
diretamente ao trato gastrointestinal, através de uma sonda. No entanto, devido ao quadro clínico dos pacientes, a administração de 
medicamentos também é realizada através das mesmas. O uso dessa via com este propósito pode se tornar parte de possíveis complicações, 
uma vez que a seleção da forma farmacêutica está relacionada à efetividade da farmacoterapia e a ocorrência de reações adversas. As formas 
farmacêuticas preferíveis via sonda enteral consistem nas formulações líquidas, principalmente as apresentações como suspensões, soluções 
e elixires. Todavia, quando não possui formulação líquida disponível, algumas formas farmacêuticas sólidas podem ser trituradas e dissolvidas 
em uma quantidade pré-determinada de água. Recomenda-se a não trituração de apresentações de liberação entérica ou microencapsuladas, 
visto que há diminuição da absorção dos fármacos e alto risco de superdosagem e toxicidade, como também, há medicamentos propensos à 
interação fármaco e nutriente, onde é recomendado que haja um intervalo adequado entre a administração do medicamento e da nutrição 
enteral, sendo preconizada a lavagem da sonda antes e após a administração. Objetivo: Identificar e analisar os medicamentos prescritos para 
administração por sondas de nutrição enteral em pacientes neurológicos internados na UTI Clínica de um Hospital pernambucano, avaliando 
quais medicamentos são inapropriados para administração por esta via. Assim como definir medidas para aperfeiçoar a administração correta 
de medicamentos através de sondas enterais. Metodologia: Estudo descritivo e retrospectivo aprovado pelo Comitê de ética em pesquisa 
desta instituição sob o número 4740-2015. A coleta dos dados foi realizada através da análise de prescrições de pacientes da UTI referente 
aos meses de janeiro-junho/ 2015. As informações coletadas foram estabelecidas consolidadas em planilha (Excel® 2013), seguido de busca 
na literatura de quais os critérios tornam um medicamento inapropriado para a administração por sonda de nutrição enteral. Resultados: 
Durante o período estudado foram analisadas 1.171 prescrições, destas, 92,57% continham algum medicamento a ser administrado por 
sonda enteral. No que se refere à quantidade de medicamentos administrados por sonda em cada prescrição, 60,5% destas continham até 
4 medicamentos a serem administrados por esta via. Em relação aos medicamentos administrados, 29% foram considerados inapropriados 
para o uso por sondas enterais, devido a forma farmacêutica ser inadequada ou incompatibilidade com a nutrição. As classes terapêuticas 
mais utilizadas foram anti-hipertensivos (19,4%) e anticonvulsivantes (11,94%). Conclusão: Devido às peculiaridades da administração de 
medicamentos por sondas enterais, sabe-se de toda atenção e conhecimentos necessários para utilização das mesmas de forma correta, 
tanto em relação aos nutrientes, tal como com os medicamentos. Sendo assim, após o estudo realizado, constatou-se a necessidade de uma 
maior vigilância através da avaliação das prescrições, além do treinamento da equipe para a administração correta dos medicamentos, e 
proporcionar a interação multidisciplinar, objetivando em melhoria da farmacoterapia e consequentemente do paciente.
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0297 Avaliação do Consumo de Sondas de Nutrição Enteral em Pacientes Neurológicos no Ambiente de Terapia Intensiva
Autores: Iara Vilela de Almeida - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 

Sleyde Elza Silva de Araújo - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Anne Caroline Dornelas Ramos - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Laís Emanuelle Bernardo Vieira - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Rafaella Farias da Nóbrega - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE

Palavras-chave: Nutrição enteral; UTI; Medicamentos.
Introdução: as unidades de terapia intensiva (UTI) ocupam áreas na estrutura hospitalar, com recursos destinados ao atendimento de 

pacientes críticos que necessitam de uma assistência permanente, com cuidados complexos e especializados, visando um monitoramento 
contínuo e realização das intervenções necessárias. Os pacientes admitidos neste ambiente, na maioria das vezes, são acometidos por 
multicomorbidades, que acabam ocasionando em um comprometimento da terapêutica nutricional, sendo indicado,nestes casos, a utilização 
de sondas enterais para suprir o aporte nutricional desejado. Esse aparato é destinado a pacientes com alto risco de desnutrição, pós- cirúrgicos 
e também aqueles em que sua enfermidade o impede de realizar a deglutição dos alimentos. As sondas são constituídas de um material 
bastante flexível, o que facilita sua acomodação no trato gastrointestinal, e se utilizada dentro dos parâmetros preconizados, a mesma sonda 
pode ser utilizada por até 30 dias. Devido às constantes necessidades dos pacientes da UTI, a administração de medicamentos através de 
sondas de nutrição enteral, tem se tornado uma prática frequente no ambiente hospitalar. Objetivo: Identificar e avaliar o tempo de internação 
de pacientes neurológicos na UTI associado ao consumo de sondas de nutrição enteral, visando uma análise de boas práticas de administração 
de medicamentos por esta via, bem como definir medidas para otimizar a realização desta prática no ambiente hospitalar. Metodologia: 
Estudo descritivo e retrospectivo realizado em um hospital escola de Pernambuco, sendo este aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
da própria instituição, com o parecer de número 4740-2015. Os dados foram obtidos através da análise de relatórios de consumo das sondas 
enterais referentes aos meses de janeiro-junho de 2015, disponíveis no sistema informatizado da instituição e pesquisa nos prontuários dos 
pacientes internados na UTI neste mesmo período. Resultados: Durante o período analisado, 51 pacientes estiveram internados na UTI da 
unidade e 84,31% possuíam mais de 60 anos de idade. No que se refere ao tempo de internação, 74,35% estiveram internados por até 30 dias, 
e obteve-se uma média de tempo internação de 29,56 dias. Em consideração à utilização de sondas enterais, verificou-se que 96,07% utilizaram 
sonda em algum momento de sua internação. No entanto o consumo deste produto foi de 196 unidades, das quais 90,30% foram sondas 
nasoenterais e 9,70% nasogástricas, o que representa um consumo médio de 3,84 sondas por paciente. Conclusão: de acordo com os dados 
obtidos, foi possível relatar o elevado consumo deste produto na UTI neurológica, que pode estar relacionado ao uso do material fora dos 
parâmetros preconizados, principalmente no que se refere à administração de medicamentos, que é uma prática comum, porém que necessita 
de cuidados especiais para seu adequado desenvolvimento. Diante desta situação, o serviço de farmácia deve investigar este elevado consumo, 
por meio de um estudo de caráter observacional, com o intuito de compreender o motivo das elevadas trocas de sonda em um curto período 
de tempo. Além disso, o farmacêutico deve priorizar a avaliação das prescrições, principalmente daquelas que contenham medicamentos para 
serem administrados por sondas enterais e proporcionar o treinamento da equipe de enfermagem quanto ao correto preparo e administração 
dos medicamentos por esta via.

0298 Reações Adversas com a Terapia Tripla no Tratamento do HCV
Autores: Aline Bianca Borba Mattana - Programa de Pós-Graduação em Hepatologia da Universidade Federal de Ciências da 

Saúde de Porto Alegre / RS 
Alberi Adolfo Feltrin - Centro de Aplicação e Monitorização de Medicamentos Injetáveis (Cammi) do Grupo 
Hospitalar Conceição / RS 
Thuanny Ferreira Ávila - Centro de Aplicação e Monitorização de Medicamentos Injetáveis (Cammi) do Grupo 
Hospitalar Conceição/Curso de Farmácia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre / RS 
Lara Silva dos Santos - Centro de Aplicação e Monitorização de Medicamentos Injetáveis (Cammi) do Grupo 
Hospitalar Conceição/Curso de Farmácia da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul / RS 
Carine Raquel Blatt - Programa de Pós-Graduação em Hepatologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde 
de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: hepatite C crônica; telaprevir; boceprevir.
Introdução: Reações adversas a medicamentos (RAM) são observadas com maior freqüência em pacientes com hepatite C tratados 

com inibidores de proteases (IPs) do que naqueles tratados com terapia dupla com interferon peguilado e ribavirina. Entre as RAM observadas 
com os IPs estão anemia, disgeusia, erupção cutânea, prurido, náusea, diarreia e, em casos graves, o óbito. Objetivo: Identificar as reações 
adversas mais frequentes da terapia tripla para o tratamento da hepatite C crônica (HCV). Métodos: Este é um estudo retrospectivo onde foram 
analisados os resultados do tratamento com boceprevir (BOC) e telaprevir (TVR) em pacientes com HCV atendidos em Centro de Aplicação e 
Monitorização de Medicamentos Injetáveis (CAMMI), referência para tratamento do HCV, da cidade de Porto Alegre, no período de 15/08/2013 
a 10/06/2015, com base nas fichas farmacoterapêuticas. Resultados: no período estudado foram tratados 205 pacientes. Foram investigadas 
as RAM de 133 pacientes, cujo desfecho clínico do tratamento é conhecido. 49 pacientes foram tratados com BOC e 84 com TVR. As RAM mais 
frequentes nos pacientes tratados como BOC foram anemia, disgeusia e neutropenia. Nos pacientes tratados com TVR, foram observadas mais 
frequentemente erupções cutâneas, sintomas anorretais e anemia. Dos 49 pacientes tratados com BOC, 11 (22,4%) tiveram o tratamento 
suspenso por RAM e não foi verificado nenhum óbito. Dos 84 pacientes tratados com TVR, 13 (15,5%) tiveram o tratamento suspenso por RAM, 
sendo que 5 pacientes foram a óbito (4,5%). Conclusões: O acometimento de RAM é importante causa de suspensão de tratamento na terapia 
tripla para o HCV. A literatura mostra que cerca de 10% a 14% dos pacientes têm o seu tratamento suspenso em função dos efeitos adversos. 
Esse estudo apresentou resultados mais elevados que o esperado para os pacientes tratados com BOC, que apresentaram 22,4% de casos 
de suspensão do tratamento por RAM. Já para os pacientes tratados com TVR, a frequência de RAM relacionada à suspensão do tratamento 
(15,5%) ficou dentro do esperado. Segundo o Consenso sobre Hepatite C Crônica (2014), o índice de óbitos chega à 2,4% e nesse estudo os 
pacientes que foram tratados com BOC não apresentaram nenhum caso de óbito, já o grupo tratado com TVR teve 5 casos de óbitos (3,7%), um 
pouco superior ao descrito. O perfil de efeitos adversos observados em pacientes tratados com terapia tripla com BOC não é muito diferente do 
observado na terapia dupla, no entanto os efeitos são mais intensos e mais graves. Os pacientes tratados com TVR apresentam perfil diferente, 
com importante contribuição das reações adversas cutâneas para a suspensão do tratamento, o que não ocorria na terapia dupla. O perfil de 
RAM observado na terapia tripla reforça a necessidade de uma monitorização rigorosa dos pacientes pelos farmacêuticos, a fim de aumentar 
a adesão ao tratamento, diminuir ou controlar os efeitos adversos relacionados ao tratamento do HCV.
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0299 Análise de Antineoplásicos Manipulados e Não Administrados em um Ambulatório de Oncologia Adulto
Autores: Rafaella Farias da Nóbrega - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 

Anne Caroline Dornelas Ramos - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Iara Vilela de Almeida - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Laís Emanuelle Bernardo Vieira - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Camila Castelo Branco Rangel de Almeida - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE

Palavras-chave: Custos de Medicamentos. Neoplasias. Quimioterapia.
Introdução: Os custos com o tratamento contra o câncer são bastante onerosos para os hospitais e estes vêm aumentando em 

virtude da incorporação de novas tecnologias. Diante deste quadro é importante mensurar e controlar os gastos com o tratamento 
oncológico. Através de indicadores de qualidade podemos identificar possíveis desperdícios que ocorram no ambiente hospitalar, e a 
partir deles elaborar medidas corretivas. 

Objetivo: Analisar as devoluções de medicamentos antineoplásicos manipulados e não administrados, bem como o custo e os 
motivos dessa devolução.

Metodologia: Estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo, dos medicamentos antineoplásicos manipulados e não utilizados, 
devolvidos à farmácia durante o período de janeiro a junho de 2015 em um Ambulatório de Oncologia Adulto de um hospital referência 
em Recife – PE. Os dados foram obtidos através dos registros da farmácia, e foram consolidados em uma planilha de Excel®.

Resultados: de janeiro a junho de 2015 foram manipulados 10.438 medicamentos antineoplásicos. Desses 40 (0,38%) 
manipulações foram devolvidas à farmácia, correspondendo há um custo de R$2616,36. Onze medicamentos diferentes foram 
devolvidos, sendo o medicamento carboplatina responsável por 25% das devoluções, seguida pela cisplatina (20%) e paclitaxel (15%) 
e fluorouracila (15%). O principal motivo para devolução foi o fato do paciente apresentar algum tipo de reação durante a infusão 
(30%), seguido por devoluções devido a alterações solicitadas pelo médico (12,5%), problemas com vazamento através do tubo do 
soro (12,5%), problemas com o paciente antes da administração (12,5%) e devoluções sem justificativa registrada (12,5%). 

Conclusão: uma vez que os medicamentos antineoplásicos representam boa parte dos custos hospitalar, ações que reduzam 
o desperdício são necessárias. O presente estudo mostrou que o percentual de devoluções de antineoplásicos manipulados e não 
administrados está dentro da margem pré-estabelecida por indicadores de qualidade (<0,5%) aceita pela instituição. O principal 
motivo de devolução foi devido ao paciente apresentar algum tipo de reação à infusão e quanto a isso nada pode ser feito, pois 
depende das características inerentes ao paciente. Já em relação aos outros motivos de devoluções um trabalho conjunto da equipe 
multidisciplinar seriam estratégias para minimizar tais devoluções.

0300 Análise da Gestão de Estoques da Central de Abastecimento Farmacêutico de uma Maternidade-Escola a Partir da 
Aplicação da Classificação ABC

Autores: Greice Raquel Dettenborn - Maternidade Climério de Oliveira / BA 
Hermes Augusto dos Santos Neto - Maternidade Climério de Oliveira / BA 
Núbia de Araújo Paiva - Maternidade Climério de Oliveira / BA 
Adriana Zulauf - Maternidade Climério de Oliveira / BA

Palavras-chave: Planejamento de estoque; Curva ABC; Gestão.
Introdução: a gestão do estoque de medicamentos da farmácia hospitalar tem papel estratégico, em virtude dos recursos 

financeiros cada vez mais escassos. A administração dos estoques objetivando a redução dos seus custos possibilita a utilização dos 
recursos em qualificação do serviço ou utilização em outros setores da instituição com necessidade de investimento. É fundamental 
que o farmacêutico hospitalar agregue os medicamentos em grupos com características gerenciais semelhantes, permitindo a 
individualização das estratégias relacionadas aos mesmos. Um desses métodos é a Curva ABC, técnica que agrupa os produtos em 
função de seus valores e consumos. Objetivos: Realizar uma análise da gestão de estoques da Central de Abastecimento Farmacêutico 
de uma maternidade-escola a partir da Classificação ABC, com avaliação terapêutica dos medicamentos constantes na Classe a. 
Método: a metodologia baseou-se na abordagem quantitativa através da estatística descritiva simples. O estudo foi desenvolvido 
numa maternidade-escola pública, com sede em Salvador - BA. Para construção da Curva ABC, foram consultados os dados de consumo 
e de custo de 225 medicamentos selecionados na instituição em 2014, por meio do Sistema de Informação da Maternidade. A curva 
ABC foi elaborada estabelecendo-se relação entre a porcentagem acumulada do valor dos estoques e a porcentagem acumulada 
do número de itens do estoque. A planilha para levantamento dos dados foi elaborada em Microsoft Excel. Resultados: de acordo 
com a Classificação ABC obtida, dos 225 medicamentos selecionados, 21 estão na Classe a, representando 9,3% dos itens e 69,4% 
do custo total anual. Estão presentes na Classe a as seguintes classes terapêuticas: soluções parenterais de grande volume (23,8%), 
ocitócicos (14,3%), antimicrobianos (14,3%), antiinflamatórios (4,8%), analgésicos (4,8%), anestésicos (4,8%), agente tensoativo 
pulmonar (4,8%) e vasodilatares periféricos e cerebrais (4,8%). O perfil terapêutico observado é adequado para uma maternidade 
com Unidade de Terapia Intensiva Neonatal. O medicamento com maior custo anual isolado é o surfactante pulmonar Alfaporactanto 
240 MG, que representa 12% do custo total anual, seguido do ocitócico Misoprostol 200 mcg e da Imunoglobulina anti-RH 300 mcg, 
com 9,2% e 7,9% do custo total anual, respectivamente. Na Classe B, estão 35 medicamentos, que representam 15,5% dos itens e 
19% do custo total anual. Os 169 medicamentos restantes estão na Classe C, representando 75,2% dos itens e 10,3% do valor total 
anual. Aplica-se aos medicamentos de Classe a um tratamento diferenciado, com estoque de segurança reduzido, porém suficiente 
para garantir o atendimento contínuo. Os medicamentos da Classe a têm alta rotatividade, evitando a imobilização de recursos. 
Para os itens da Classe B, tem-se um estoque mínimo e maior frequência de pedidos. Nos itens classificados como Classe C, há 
a possibilidade de redução na frequência de aquisição desses materiais, mantendo-se níveis mais altos de estoques. Conclusão: 
Conclui-se que a utilização da Classificação ABC como ferramenta gerencial permitiu à Maternidade a identificação dos medicamentos 
com maior impacto financeiro e auxiliou na estruturação de estratégias para a gestão destes medicamentos, desde o planejamento 
de compras até o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes. Por fim, o emprego da Classificação ABC mostra que o foco 
nos medicamentos a é relevante para a administração dos estoques da organização.
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0301 Perfil de Utilização da Terapia de Nutrição Parenteral em um Hospital Filantrópico de Recife – PE
Autores: Rafaella Farias da Nóbrega - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 

Anne Caroline Dornelas Ramos - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Iara Vilela de Almeida - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Laís Emanuelle Bernardo Vieira - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE 
Marília Conceição Ribeiro da Silva - Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira / PE

Palavras-chave: Nutrição. Nutrição Parenteral. Terapia Nutricional.
Introdução: a nutrição parenteral (NP) consiste na infusão de nutrientes pela via endovenosa, em forma de solução ou 

emulsão, estéril e apirogênica, composta basicamente de macronutrientes e micronutrientes, visando à síntese ou manutenção de 
tecidos, órgãos ou sistemas. Está indicada quando a alimentação oral normal não é possível ou indesejável, quando a absorção de 
nutrientes é incompleta ou quando todas essas situações estiverem associadas, devendo atender as necessidades nutricionais e 
metabólicas individuais, pois é estimada para cada paciente.

Objetivo: Avaliar o perfil de utilização da NP em um hospital filantrópico de Recife – PE. 
Metodologia: Estudo descritivo, retrospectivo, referentes aos meses de janeiro à maio de 2015. Os dados analisados foram: gênero, 

idade que iniciou a terapia de nutrição parenteral (TNP), a indicação da NP, o tempo de utilização, a evolução clínica e as clínicas responsáveis 
pela maior demanda. Os dados foram obtidos através dos registros da farmácia, e foram consolidados em uma planilha de Excel®.

Resultado: com a análise dos dados foi observado que 237 pessoas fizeram uso da TNP. Dessas 51,48% corresponderam ao 
gênero feminino. Quanto a idade de início da TNP 73% tinham idade entre 0 - 15dias, seguido por 8,02% de pacientes com idade 
entre 31-59 anos. A principal indicação da TNP foi a prematuridade (54,43%), seguida pela indicação de jejum prolongado (14,34%), 
impossibilidade de uso do trato gastrointestinal (8,02%). Outras indicações corresponderam à 23,20%. No que se refere ao tempo 
de utilização 61,60% da TNP teve duração de 1-10 dias, 32,91% utilizaram por menos de 30 dias e 5,48 utilizaram por mais de 
30 dias. Quanto a evolução clínica 56,54% dos pacientes tiveram a situação melhorada, seguido por 31,64% óbitos, 11,81% ainda 
permaneciam internados até o fechamento desses dados ou foram transferidos. As clínicas pediátricas foram responsáveis por 86,5% 
da demanda de nutrição parenteral, sendo a UTI Neonatal a principal (65,40%). As clínicas de pacientes adultos corresponderam à 
13,5%, sendo a UTI Cirúrgica a principal. Importante salientar que dos 86,5% dos pacientes pediátricos 59,02% tiveram evolução 
clínica melhorada e 28,29% foram a óbito, os demais (12,68%) ainda permaneciam internados ou foram transferidos. 

Conclusão: Quando a TNP é bem indicada, prescrita, preparada, administrada e monitorada, a partir de ações inter e 
multidisciplinares, a eficácia da terapia e consequentemente a probabilidade de recuperação é maior e poderá causar impacto 
positivo na diminuição da morbimortalidade. O presente estudo permitiu traçar o perfil de pacientes responsáveis pela demanda de 
NP no hospital e com isso mostrou que as clínicas pediátricas são responsáveis pela maior demanda da TNP. As crianças diferem dos 
adultos pelo fato de que a alimentação deve fornecer nutrientes não apenas para a manutenção das funções orgânicas, mas também 
para o crescimento. e conhecendo o perfil é possível traçar estratégicas de melhoras para o setor.

0302 Erros de Medicação em um Hospital Universitário
Autores: Luciane de Fátima Caldeira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 

Carla Andréia Petri Finn - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 
Ana Flávia Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Jakeline Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Déborah Meassi - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes Silva - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 
Andreia Cristina Conegero Sanches - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: erros de medicação, intervenção Farmacêutica, análise farmacêutica da prescrição.
Introdução: Erro de medicação é definido como qualquer evento evitável, ocorrido em qualquer uma das fases da terapia 

medicamentosa, que pode ou não causar dano ao paciente. A prevenção dos erros de medicação e do risco de dano em função da sua 
ocorrência, torna-se relevante para identificar a natureza e determinantes dos erros, como forma de dirigir ações para a prevenção. As falhas 
no processo de utilização de medicamentos são consideradas fatores contribuintes para a redução da segurança do paciente. Objetivos: 
Identificar, classificar e quantificar os tipos de erros de medicação, ocorridos por meio de registros das intervenções no processo de análise 
farmacêutica da prescrição de pacientes, realizados pelo serviço de farmácia hospitalar em um hospital universitário, no ano de 2014. Método: 
Trata-se de um estudo retrospectivo, descritivo e quantitativo realizado no serviço de farmácia hospitalar de um hospital universitário. Os 
dados correspondem a todas as intervenções realizadas no processo de análise farmacêutica da prescrição de pacientes no período de 01 de 
janeiro a 31 de dezembro de 2014. Os dados das intervenções foram identificados, quantificados e classificados quanto ao tipo de erro de 
acordo com a taxonomia do National Council for medication error reporting and prevention (NCCP MERP), como medicamento errado; dose 
errada (maior ou menor); forma farmacêutica, frequência, horário, via de administração errada; duplicidade terapêutica, seleção inadequada 
do medicamento e outros que foram classificados como “não se aplica”. Foram excluídas da amostra, as interveções realizadas por substituição 
ou por falta de medicamento, substituição por medicamento não padronizado, suspensão do medicamento e substituição de medicamento de 
alto custo, pois as mesmas não representam possíveis erros de medicações. O serviço de farmácia hospitalar tem um protocolo padronizado 
para realização da análise farmacêutica da prescrição, que classifica os tipos de intervenções. Os dados foram tabulados e analisados com 
auxílio do programa Microsoft Office Excel® 2010. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unioeste, conforme parecer nº 1.134.694. 
Resultados: Neste estudo foram analisadas 27.774 prescrições médicas procedente das unidades de internação hospitalar, com excessão de 
prescrições da unidade de Pronto Socorro e Centro Obstétrico. Foram realizadas 840 intervenções, das quais 326 foram classificadas como 
erro de medicação. As intervenções que foram classificadas como substituição por falta do medicamento, substituição de medicamento não 
padrão ou substituição por medicamento de auto custo (n=508) foram excluídas do estudo. Em 97 intervenções (29,75%) não se aplica o erro, 
pois eram apenas confirmações de informações das prescrições. A frequência de administração errada foi o erro mais frequente, totalizando 
68 (20,86%) das intervenções, seguido da dosagem errada do medicamento, sendo 46 (14,11%) erros por dose menor e 39 (11,96) doses 
maior do que a recomendada pela literatura; e os erros de via de administração apareceram em 34 (10,43%). Os erros menos frequentes 
foram respectivamente: 11 (3,37%) prescrições de seleção inadequada do medicamento; 02 (0,61%) por forma farmacêutica errada e 02 
(0,61%) por alergia ao medicamento. Conclusão: a análise farmacêutica da prescrição permite uma maior segurança ao paciente e a equipe 
multidisciplinar com relação ao uso seguro e racional de medicamentos no ambiente hospital.
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0303 Perfil do uso de Antimicrobianos numa Unidade de Terapia Intensiva Neonatal de uma Maternidade Escola
Autores: Núbia de Araújo Paiva - Maternidade Climério de Oliveira / BA 

Hermes Augusto dos Santos Neto - Maternidade Climério de Oliveira / BA 
Greice Raquel Dettenborn - Maternidade Climério de Oliveira / BA 
Adriana Zulauf - Maternidade Climério de Oliveira / BA

Palavras-chave: Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Antimicrobianos.
Introdução: a sepse neonatal é uma síndrome clínica caracterizada por sinais sistêmicos de infecção acompanhados pela 

presença de bacteremia no primeiro mês de vida. A incidência é elevada, especialmente nos recém-nascidos pré-termos com peso de 
nascimento inferior a 1.500 gramas. A morbimortalidade significativa justifica a preocupação com o diagnóstico e a antibioticoterapia 
precoces, pois os recém nascidos (RNs) são mais suscetíveis às infecções e comumente submetidos a procedimentos invasivos durante a 
internação. A indicação precisa do uso de antibióticos é fundamental para minimizar o risco de indução de resistência bacteriana, bem 
como para diminuir a ocorrência de eventos adversos associados ao uso de antimicrobianos. De acordo com a literatura, o primeiro 
esquema de antibioticoterapia empírica para sepse neonatal é composto por Penicilina cristalina/Ampicilina e Gentamicina, o qual é 
introduzido após a coleta de hemoculturas. Oxacilina e Amicacina compõem o segundo esquema, enquanto que o terceiro esquema 
é composto por Vancomicina e Cefepime ou Meropenem. Objetivo: Descrever o perfil do uso de antimicrobianos na Unidade de 
Terapia Intensiva Neonatal (UTIN) de uma instituição pública de Salvador, identificando os esquemas mais utilizados em nosso meio. 
Metodologia: Estudo transversal de dados retrospectivos de pacientes admitidos na UTIN de uma Maternidade Escola do Estado da 
Bahia, no período entre 1º de maio a 31 de julho de 2015. Resultados: no período do estudo, dos 111 pacientes admitidos na UTIN, 65 
fizeram uso do primeiro esquema de antibioticoterapia para sepse neonatal, Ampicilina/Penicilina cristalina + Gentamicina. Desses, 
19 pacientes não responderam ao primeiro esquema, o qual foi substituído pelo segundo, composto por Oxacilina + Amicacina. 
Treze pacientes evoluíram com piora clínica e fizeram uso do terceiro esquema de antibioticoterapia, composto por Vancomicina + 
Cefepime ou Meropenem (9 pacientes) e Vancomicina + Piperacilina/Tazobactan (4 pacientes). Três pacientes utilizaram Metronidazol 
devido à enterocolite necrotizante. Três pacientes evoluíram com piora clínica acentuada, sendo submetidos à terapia antifúngica. 
Conclusões: do total de pacientes admitidos no período, 58% foram submetidos ao primeiro esquema de antibioticoterapia, o qual 
foi eficaz em 71% dos pacientes. Os 19 pacientes restantes evoluíram para o segundo esquema e desses, 68% para o terceiro. Dos 
13 pacientes submetidos ao terceiro esquema, 3 foram a óbito. O primeiro e terceiro foram efetivos na maioria dos casos (71 e 
69%), enquanto que o segundo esquema de antibioticoterapia foi efetivo em apenas 31% dos pacientes, provavelmente devido à 
gravidade do quadro clínico. Os pacientes submetidos a terapia antimicrobiana de espectro mais amplo tiveram maior percentual 
de resposta. Apesar disso, é de extrema importância o escalonamento e descalonamento da antibioticoterapia, visando otimizar o 
tratamento, bem como evitar a indução de resistência bacteriana, causada principalmente por antimicrobianos de amplo espectro. 
Devido ao risco de indução de resistência, o uso empírico de cefalosporinas de terceira e quarta geração deve ser evitado, sendo 
recomendado no tratamento de meningite e infecções por bactérias resistentes aos aminoglicosídeos. O uso de Vancomicina no 
esquema empírico inicial deverá ser evitado mesmo nas infecções por Staphylococcus coagulase negativa, visto que estas infecções 
são de baixa morbimortalidade.

0304 Frequencia do Uso Off-Label e de Medicamentos Não Licenciados na Pediatria de um Hospital Universitário
Autores: Núbia de Araújo Paiva - Hospital Universitário Professor Edgard Santos / BA 

Regina de Jesus Santos - Hospital Universitário Professor Edgard Santos / BA
Palavras-chave: Crianças; medicamentos; uso Off-Label.

Introdução: em pediatria é comum a preparação de formulações extemporâneas e medicamentos manipulados devido à falta 
de formulações adequadas para crianças, que seriam as formulações líquidas de uso oral. Além disso, também é comum em crianças 
o uso off-label de medicamentos, que se caracteriza como a situação em que um medicamento é utilizado de forma diferente daquela 
registrada pelo órgão sanitário no que diz respeito à dosagem, indicação, frequência de administração, via de administração ou faixa 
etária. Objetivos: O objetivo do presente estudo foi descrever a frequência de uso off-label e de medicamentos não licenciados 
durante a internação dos pacientes pediátricos em um Hospital Universitário. Métodos: Trata-se de um estudo observacional, de corte 
transversal realizado na Unidade de Pediatria de um Hospital Universitário no nordeste do Brasil, que presta cuidados de atendimento 
de nível terciário, é composta por 28 leitos e que atende pacientes de 3 meses a 18 anos de idade. Foi realizado cálculo do tamanho 
da amostra para alcançar um número de pacientes suficiente para representar a população estudada, obtendo-se o número de 266 
pacientes. Foram considerados como uso off-label aqueles medicamentos prescritos em desacordo com as informações registradas 
na bula para os seguintes critérios: indicação, dose, frequência de administração, faixa etária, via de administração e transformação 
de forma farmacêutica. Os medicamentos manipulados foram classificados como não licenciados. Resultados: dos 266 pacientes, 
6,8% (n=18) receberam em algum momento da internação pelo menos um medicamento não licenciado. A frequência de uso off-label 
foi de 95,1% (n= 253), sendo 37,1% devido a dose, 22,4% devido a idade, 17,2% em decorrência do intervalo de administração, 14,1% 
devido a indicação, 6,8% e 1,6%, devido ao uso de preparações extemporâneas e via de administração, respectivamente. Houve 1026 
casos de uso off-label. Conclusão: O presente estudo encontrou uma alta frequência de uso off-label de medicamentos, sendo a dose, 
o mais frequente motivo de uso off-label. Foi observado que a maioria dos casos correspondia a sobredoses, o que leva a preocupação 
das implicações do uso de medicamentos em doses maiores do que o recomendado. Em relação ao uso de medicamentos não 
licenciados, a necessidade de adequação das formas farmacêuticas à pediatria leva ao uso de tais medicamentos. O uso off-label 
devido a idade foi o segundo mais frequente. As agências reguladoras têm um papel fundamental nesse processo, no que se refere à 
cooperação com agências de outros países, incentivo a pesquisa clínica sobre eficácia e segurança de medicamentos para pediatria, 
criação de políticas públicas de incentivo ao registro e à produção pública de medicamentos para pacientes pediátricos. Além disso, 
também é de extrema importância o desenvolvimento de medicamentos para crianças em formas líquidas, bem como pesquisas com 
esses pacientes, de modo a dispor o prescritor de informações confiáveis para uma prescrição segura ainda que off-label.
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0305 Adaptação e Implantação de Score de Risco em Unidade de Terapia Intensiva
Autores: Jéssica Priscila Avelino Silva - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 

Evanilson Alves Feitosa - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Alexandra de Paula Guimarães Gomes - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Grace Kelly Cordeiro da Silva - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Camila Tavares de Albuquerque - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
André Vinícius Nogueira de Paiva - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Ana Alice Monteiro Farias - Hospital Esperança- Rede D’or / PE

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva, Medicamentos, Segurança do Paciente.
O acompanhamento farmacoterapêutico é um processo contínuo cujo o objetivo é identificar e resolver problemas relacionados 

ao uso de medicamentos. Para tal, torna-se necessária a utilização de uma metodologia padronizada que possibilite a avaliação dos 
pacientes de acordo com o grau de criticidade e atenda aos diferentes perfis da população acompanhada. Em razão da necessidade 
de racionalizar a atuação do farmacêutico clínico na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), percebeu-se a necessidade de selecionar 
quais pacientes seriam monitorados, priorizando aqueles com maior risco de desenvolver problemas relacionados a medicamentos.

O objetivo deste trabalho foi desenvolver e aplicar uma ferramenta para o acompanhamento farmacoterapêutico dos pacientes 
internados na UTI, o Escore de Risco Farmacêutico. 

Foi realizada uma avaliação de dados referentes à aplicação anterior de escores de riscos relatados na literatura . Foram 
observados, também, os aspectos relacionados ao perfil epidemiológico dos pacientes internados na UTI, perfil antropométrico, e 
faixa etária do público-alvo da Unidade. 

O escore de risco implantado foi elaborado baseando-se no modelo Martibiancho e colaboradores 2011. Porém, mostrou-se 
necessário a adaptação de alguns parâmetros de avaliação, tais como: Inclusão de Critério de Beers (Fick et al., 2003) como fator de 
pontuação no monitoramento de pacientes idosos, inclusão de patologias relevantes ao perfil epidemiológico da Unidade, inclusão de 
pontuação referente ao perfil nutricional, medicamentos de risco, adaptação da classificação de acesso (periférico, central e sondas) 
com diferentes níveis de pontuação e inclusão de patologias relevantes ao perfil epidemiológico do setor.

a partir da elaboração do Escore de Risco, tornou-se possível classificar o grau de risco dos pacientes internados, assegurando 
o acompanhamento mais rigoroso para pacientes com maior risco farmacoterapêutico. Esta ferramenta também possibilitou avaliar 
outros aspectos relacionados ao uso de medicamentos, tais como Critério de Beers e medicamentos de Alto Risco. Desta forma, o 
Escore de Risco implantado, colaborou para a execução de protocolos institucionais visando a segurança do paciente.

0306 Monitoramento do Preparo de Medicamentos Injetáveis na Unidade de Terapia Intensiva para Prevenção de 
Infecção

Autores: Jéssica Priscila Avelino Silva - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Camila Tavares de Albuquerque - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Grace Kelly Codeiro da Silva - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Evanilson Alves Feitosa - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Alexandra de Paula Guimarães Gomes - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
André Vinícius Nogueira de Paiva - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Pollyana Santos Silva - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 
Ana Alice Monteiro Farias - Hospital Esperança- Rede D’or / PE 

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva, Medicamentos, Infecção.
A partir da atuação farmacêutica na UTI Geral e implantação de Auditoria Clínica Farmacêutica na linha de cuidado da terapia 

medicamentosa, identificamos fragilidades no preparo e administração de injetáveis. A via endovenosa se faz relevante devido à 
prevalência em pacientes complexos, e provável fator contribuinte para infecções. A atuação do farmacêutico por meio de processo 
educativo beira leito se mostra como diferencial de boas práticas na terapia medicamentosa e segurança do paciente. 

O objetivo deste trabalho foi garantir o acompanhamento da terapia medicamentosa com relação ao preparo de medicamentos 
injetáveis, promovendo o seguimento contínuo dos processos que visam a segurança do paciente no Hospital Esperança em Recife-PE.

Foi elaborado um formulário de avaliação no qual critérios de análise foram listados para observação das práticas de preparo 
de medicamentos e posterior preenchimento do status do processo como conforme ou não conforme. A aplicação deste formulário se 
deu inicialmente de forma amostral para triagem das principais não conformidades de processo e a motivação do não cumprimento 
das rotinas. 

Foram acompanhadas 13 preparações aleatórias de medicamentos injetáveis, realizadas por 13 (86,7%) profissionais técnicos 
de enfermagem na Unidade de Terapia Intensiva Adulto no decorrer de um plantão de 12 horas, em um escopo de 15 profissionais 
em atividade no período da análise. Os critérios avaliados foram: Higienização das mãos, paramentação, desinfecção das bancadas 
e frascos/ ampolas, bem como desinfecção do injetor lateral/ conexões do cateter. Observou-se que o maior percentual de não 
conformidades foi encontrado na desinfecção da bancada (62%) ,desinfecção dos frascos (50%), desinfecção do injetor lateral / 
conexões do cateter (31%), higienização das mãos e paramentação (23%), ambos . 

Durante o acompanhamento, mediante relatos dos 13 profissionais que prepararam os medicamentos, foi evidenciado 
que 69% conhecia o passo à passo para o preparo de injetáveis, porém, destes apenas 11% realizou corretamente a rotina, o que 
demonstra estar relacionado ao fato de que 54% possuíam mais de um vínculo empregatício, onde 43% informou possuir um padrão 
diferente de rotinas na outra instituição de trabalho.

Constatou-se grande importância no acompanhamento das rotinas de cuidados assépticos na administração de fármacos 
injetáveis, bem como a necessidade de treinamentos contínuos, evitando o manejo inadequado da terapia medicamentosa no que 
tange a contaminação das áreas de manipulação e proporcionando menor risco de desencadeamento de infecções.
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0307 Conciliação medicamentosa: importante processo para garantir a segurança do paciente
Autores: Larissa Akeme Nakano - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 

Maria Cleusa Martins - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Rodrigo Martins Abreu - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Andréa Cássia Pereira Sforsin - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Lucila Pedroso da Cruz - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Vanusa Barbosa Pinto - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP 
Suzana Zaba Walczak - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo / SP

Palavras-chave: Palavras-chaves: conciliação medicamentosa; segurança do paciente; erros de medicação.
Introdução: Atualmente a segurança do paciente é uma das prioridades dos serviços de saúde, tornando-se um tema de relevância em 

todo o mundo. Ela compreende um conjunto de iniciativas para instituir sistemas e processos operacionais com o objetivo de evitar, prevenir e 
reduzir eventos adversos ocorridos a partir da assistência prestada. As agências acreditadoras reconhecem a conciliação medicamentosa como 
uma ferramenta importante neste processo, uma vez que ao transitar por diferentes níveis assistenciais, o paciente pode sofrer algum dano 
que, muitas vezes, resultará no aumento de sua permanência no hospital. Sendo assim, podemos considerá-la como um método de revisão 
do tratamento farmacológico usado pelo paciente, com o propósito de garantir o uso seguro e racional dos medicamentos. Na conciliação 
medicamentosa, as discrepâncias podem ser classificadas em intencionais ou não intencionais. Objetivo: Analisar as discrepâncias entre os 
medicamentos prescritos no momento da internação em relação aos medicamentos que o paciente já fazia uso. Método: Trata-se de um 
estudo descritivo, realizado em uma enfermaria de moléstias infecciosas e parasitárias de um hospital público terciário, com coleta de dados 
no período de julho a novembro de 2014. Os dados foram coletados em prontuário médico e foi realizada uma entrevista com o paciente e/
ou cuidador no momento da admissão no hospital para verificação de discrepâncias medicamentosas. Foi realizada uma análise estatística 
descritiva das variáveis coletadas. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição (número 1.052.786). Resultados: Foram analisados 
165 pacientes, com idade média de 44 anos e 58,79% (97/165) do gênero masculino. A conciliação medicamentosa realizada gerou 155 
discrepâncias, sendo 95,48% (148/155) discrepâncias intencionais e 4,52% (7/155) discrepâncias não intencionais. Dentre as discrepâncias 
intencionais, podemos classificá-las em: decisão médica de não prescrever algum medicamento pela situação clínica do paciente (79,05%, 
117/148); troca de dosagem, frequência ou via de administração (6,76%, 10/148); e substituição de um medicamento e/ou forma farmacêutica 
por outro padronizado no hospital (14,19%, 21/148). Com relação às discrepâncias não intencionais, podemos citar a omissão de medicamento 
em uso pelo paciente (57,14%, 4/7) e prescrição de medicamento com histórico de reação adversa a medicamento (42,86%, 3/7). Conclusão: a 
conciliação medicamentosa é um processo fundamental no atendimento do paciente durante a internação já que neste momento os pacientes 
estão suscetíveis a danos decorrentes de falhas no atendimento. O controle rigoroso deste processo evita erros e garante segurança e qualidade 
dos serviços de saúde prestados.

0308 Análise de Indicadores de Prescrição: uma Abordagem na Unidade de Terapia Intensiva
Autores: Maria Laura Freitas de Barros Chacon - Hospital da Restauração - Recife/PE / PE 

Anna Beatriz Pereira Silva - Hospital da Restauração - Recife/PE / PE 
Kelly Janayna Mattos da Silva - Hospital da Restauração - Recife/PE / PE 
Lorena Campos Arruda - Hospital da Restauração - Recife/PE / PE 
Luciana Honorato da Costa Araujo - Hospital da Restauração - Recife/PE / PE 
Suellen Ferreira de Oliveira - Hospital da Restauração - Recife/PE / PE 
Renata Daniele Amaral de Medeiros - Hospital da Unimed - Recife/PE / PE 
Mayara Cristina Bezerra Galindo - Hemope - Recife/PE / PE 

Palavras-chave: Prescrições de Medicamentos, Unidade de Terapia Intensiva, Organização Mundial de Saúde (OMS)
Introdução: Os medicamentos são uma importante ferramenta terapêutica, sendo responsáveis por parte significativa da 

melhoria da qualidade de vida da população, e o uso inadequado destes é um problema de saúde pública em todo o mundo(1).
A qualidade e quantidade do consumo de medicamentos estão sobre ação direta das prescrições e, por isso, a Organização Mundial 

de Saúde (OMS) desenvolveu os Indicadores de Prescrição (1;3), que permitem conhecer as práticas terapêuticas correntes, comparar 
parâmetros entre instituições e descrever as necessidades de medicamentos da população, bem como de pacientes internados(2).

Objetivos: Conhecer o perfil de utilização de medicamentos da UTI de um hospital de referência de PE, baseado nos indicadores 
preconizados pela OMS.

Metodologia: Desenvolvida no mês de junho de 2015, a coleta de dados foi baseada nas segundas vias das prescrições dos 
pacientes internados na UTI adulto, de um hospital do estado de PE.

Foram utilizados os indicadores propostos pela OMS: número médio de medicamentos por prescrição, porcentagem de medicamentos 
prescritos genéricos, porcentagem de prescrições contendo antibióticos e injetáveis, e porcentagem de medicamentos listados na padronização.

Para definição de medicamentos genéricos, foi adotado a Denominação Comum Brasileira (DCB) e para os medicamentos 
descritos na lista de padrão, a Lista de Padronização do Hospital.

Resultados e Discussão: Foram analisadas 840 prescrições e verificou-se um total de 14.483 medicamentos prescritos, 
representando uma média de 17,2 medicamentos por prescrição. Dos 14.483 medicamentos, 54,6% foram prescritos pelo nome 
genérico e 93,1% de acordo com a lista de padrão. Do total de prescrições analisadas, em 75,1% foram prescritos antibióticos e em 
100%, havia ao menos um medicamento injetável prescrito. 

O número médio de medicamentos por prescrição foi extremamente elevado, o que pode ser justificado pelo fato de ter sido realizado 
em uma UTI, onde há um alto grau de polimedicação, devido à situação clínica dos pacientes. Este fato também influenciou o resultado obtido 
em relação à porcentagem de prescrições contendo injetáveis. Quanto ao indicador de prescrição por nome genérico, o baixo percentual 
alerta para a necessidade de medidas voltadas à conscientização dos prescritores, baseando-se na Lei nº 9.787/99. Para o indicador de 
medicamentos prescritos pela lista de padrão, o valor foi previsível, indicando que os prescritores estão adequados ao acervo terapêutico 
disponível. Por fim, o valor obtido na análise de antibióticos destacou-se, advertindo sobre a real necessidade do uso desses medicamentos. 

Conclusão: Os resultados mostram lacunas importantes no processo que envolve o ato de prescrever e demonstra que para 
ser considerada adequada, a prescrição deve conter o mínimo de medicamentos possível, mínimos efeitos colaterais, inexistência de 
contraindicação, forma farmacêutica e posologia apropriadas, além de menor tempo de tratamento possível, garantindo assim, a segurança 
no tratamento do paciente.
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0309 Alternativa Simples e de Baixo Custo para Reduzir Erros de Prescrição - Estudo de Intervenção com Análise Pré e Pós
Autores: Tamires Andrade de Oliveira - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - Hu-UFS / SE 

André Luis Veiga de Oliveira - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - Hu-UFS / SE 
Geovanna Cunha Cardoso - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - Hu-UFS / SE 
Telma Almeida Barros - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - Hu-UFS / SE 
Grace Anne Azevedo Dória - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - Hu-UFS / SE 
Simony da Mota Soares - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - Hu-UFS / SE 
Iza Maria Fraga Lobo - Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe - Hu-UFS / SE

Palavras-chave: Prescrição inadequada; Segurança do paciente; Unidade de Terapia Intensiva
Introdução: Os erros de prescrição têm implicações importantes para a segurança do paciente. A implantação da prescrição eletrônica 

pode ter forte impacto na prevenção desses erros, porém o custo pode ser fator impeditivo em alguns hospitais brasileiros. Nestes casos, é 
recomendável a adoção de prescrição pré-digitada ou editada para evitar ao máximo as prescrições escritas à mão, ausência de informações e 
consequentes eventos adversos associados. Objetivo: Avaliar os erros de prescrição antes e após a implantação de um modelo pré-formatado 
e computadorizado de prescrição segura. Metodologia: Estudo de intervenção com análise pré e pós desenvolvido em uma unidade de 
terapia intensiva de um hospital universitário. O período pré-intervenção foi de 01 de março a 14 de junho e o período pós foi de 15 de junho 
a 15 de julho de 2015. Os dados foram coletados de 501 prescrições em formulário específico elaborado pelos pesquisadores, digitados e 
analisados em planilha Microsoft Excel. O modelo de prescrição segura implantado foi desenvolvido no programa Microsoft Word no formato 
recomendado pelo Protocolo de Segurança na Prescrição, Uso e Administração de Medicamentos do Ministério da Saúde e disponibilizado 
no computador para elaboração das prescrições diárias. As diferenças entre as taxas de erros de prescrição pré e pós foram comparadas pelo 
teste de Wilcoxon por meio do software Graphpad Prism 5.0. Resultados: Foram avaliadas 407 prescrições contendo 6.957 medicamentos no 
período pré-intervenção e 94 prescrições com 1.681 medicamentos no período pós. Dentre as taxas monitoradas, após implementação da 
prescrição computadorizada houve redução significativa (p<0,05) do número de medicamentos que não apresentaram volume de diluente (p= 
0.0013), especificação do diluente (p=0.0035), medicamentos prescritos com nome comercial (p=0.0041) e uso de abreviaturas contraindicadas 
(p=0.0015). Entretanto, embora não tenha sido significativa, outros parâmetros apresentaram redução importante da taxa dos erros no período 
pós intervenção, como o número de medicamentos prescritos sem dose (20,4% para 4,7%); sem forma farmacêutica (71,3% para 19,2%) e 
o total de medicamentos potencialmente perigosos prescritos com erro (93,3% para 73,6%). Numa avaliação global, após implementação 
da prescrição computadorizada houve redução de 93% (6470) para 57,3 % (964) da taxa do total de medicamentos prescritos com erro. 
As diferenças percentuais expressivas identificadas em outros tipos de erros não puderam ser confirmadas estatisticamente, provavelmente 
pelo pequeno tamanho da amostra de prescrições no momento pós. Observou-se aumento apenas no número de antimicrobianos prescritos 
“sem tempo de duração do tratamento” de 56,3% para 96,3%, provavelmente por este elemento não ter sido contemplado nas adequações 
padronizadas na prescrição. Conclusão: Os indicadores demonstram melhora considerável na redação das prescrições após implantação do 
modelo de prescrição pré-formatada no Microsoft Word. É importante salientar a simplicidade e o baixíssimo custo desta intervenção, que 
requer apenas um computador com o software Word para o modelo de prescrição ser formatado e utilizado, podendo ser adotado amplamente 
nos hospitais do SUS. Adequações no modelo proposto e o treinamento de toda a equipe médica são necessários para diminuir ainda mais os 
erros de prescrição, a fim de minimizar a ocorrência de possíveis eventos adversos e garantir a segurança do paciente.

0310 Atuação do farmacêutico clínico na equipe de Transplante de Células Tronco Hematopoéticas
Autores: Amanda Valle Pinhatti - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 

Marcelino Caze - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Joice Zuckermann - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Clínica, Transplante de Células-Tronco Hematopoiéticas, Hematologia
Introdução: O Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA) é um centro transplantador de referência no Brasil, conta com uma unidade 

de ambiente protegido que realiza em média 70 transplantes de células tronco hematopoéticas (TCTH) /ano. O TCTH é um tratamento de 
alta complexidade indicado em diversos tipos de doenças neoplásicas e hematológicas, quando não há resposta adequada aos tratamentos 
convencionais. Para garantir um atendimento seguro e eficaz, o tratamento deve ser realizado em uma unidade especializada por equipe 
multidisciplinar. O farmacêutico clínico é responsável pelo desenvolvimento e implementação de orientações junto à equipe assistencial e 
pacientes. A complexidade das atividades é definida por meio de um escore de risco farmacêutico, ferramenta para classificar pacientes de acordo 
com o risco de terapia medicamentosa. O Farmacêutico, após discussão com a equipe médica e assistencial, atua nos cuidados de suporte, manejo 
de toxicidades (mucosite, náuseas e vômitos induzidos pela quimioterapia), na doença do enxerto contra o hospedeiro e de infecções.

Objetivo: Descrever a atuação do farmacêutico clínico na equipe multiprofissional do TCTH em um hospital universitário de 
Porto Alegre.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo transversal realizado na Unidade de Ambiente Protegido do HCPA, a fim de 
relatar a experiência do farmacêutico clínico no contexto do TCTH durante o período de março de 2014 a fevereiro de 2015. O nível 
de acompanhamento clínico foi definido de acordo com o escore de risco farmacêutico (HCPA Martinbianco J, et al.) que classifica 
estes pacientes como de alta complexidade, isto é, apresentam mais de 4 medicamentos administrados por via endovenosa, mais de 
3 medicamentos de alta vigilância, são imunossuprimidos e podem necessitar de nutrição parenteral ou sonda.

Resultados: Durante o período do estudo, foram atendidos 76 pacientes submetidos ao TCTH, sendo 41 autólogos e 35 alogênicos. 
Dentre as principais atividades realizadas pelo farmacêutico clínico estava a realização da conciliação medicamentosa, validação de 
medicamentos próprios do paciente, validação farmacêutica da prescrição médica, monitoramento dos protocolos de condicionamento 
e medicamentos de suporte, avaliação de protocolos de antimicrobianos para pacientes neutropênicos, acompanhamento do nível sérico 
dos imunossupressores, orientação das compatibilidades medicamentosas e interações farmacocinéticas e farmacodinâmicas. Também foi 
realizado o acompanhamento junto à enfermagem da ocorrência de reações adversas e possíveis manejos para reduzir o risco de reação, como 
por exemplo, aumento de diluição e tempo de infusão de alguns medicamentos. Na preparação da alta hospitalar, foram realizadas orientações 
verbais e escrita sobre a documentação necessária para retirada via secretaria de saúde dos imunossupressores, orientações de acordo com 
a capacidade de compreensão do paciente e/ou cuidador sobre os medicamentos de uso domiciliar e elaboração da tabela de medicamentos 
levando em consideração os hábitos do pacientes e possíveis interações medicamentosas, de maneira a facilitar a adesão ao tratamento. 

Conclusão: O farmacêutico clínico desempenha papel fundamental junto à equipe multiprofissional, contribuindo com o 
manejo em relação aos medicamentos e na realização de orientações e acompanhamento farmacoterapêutico destes pacientes. A 
inserção do farmacêutico na equipe clínica do TCTH contribui na segurança e na eficácia do tratamento
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0311 Reação Adversa a Medicamentos: Como Identificá-Las no Ambiente Hospitalar
Autores: Jéssica Toshie Katayose - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 

São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Rodrigo Martins Abreu - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Maria Cleusa Martins - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Lucila Pedroso da Cruz - Instituto Central, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Andrea Cássia Pereira Sforsin - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 
Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Vanusa Barbosa Pinto - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Eliane Morais Pinto - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brasil. / SP

Palavras-chave: Farmacovigilância; Unidades de Internação; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos.
Introdução: a utilização do método de busca ativa tem demonstrado superioridade em relação à notificação espontânea. Ela se 

baseia na identificação de gatilhos que podem indicar uma reação adversa, onde, a partir deles, é feita a confirmação da reação com a 
revisão do prontuário ou com a equipe de saúde. Objetivo: Descrever o impacto do uso de gatilhos na busca ativa para identificação de 
reação adversa a medicamentos. Método: Trata-se de um estudo descritivo, realizada na Unidade de Internação da Neurologia de um 
hospital universitário de grande porte, no período de julho a novembro de 2014, para a busca de reações adversas a medicamentos 
por meio de gatilhos, através do método de busca ativa. Os dados coletados foram: nome do paciente, causa e duração da internação, 
gatilhos e indicação do medicamento suspeito de causar reação adversa a medicamento (RAM). As informações encontradas foram 
analisadas por meio de estatística descritiva. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da instituição (número 402.533). Resultados: 
dos 439 pacientes internados na unidade de neurologia, 203 apresentaram algum medicamento gatilho, que foram divididos por 
classe farmacológica em corticoides, anti-histamínicos e antagonistas, representando um total de 293 medicamentos, considerados 
como gatilhos. Foram encontrados 76% (223/293) de corticoides, 22% (65/293) de anti-histamínicos e 2% (5/293) de antagonistas. 
Destes pacientes que possuía algum gatilho, 7% (15/203) apresentaram RAM, sendo que em dois pacientes, essa reação foi causada 
por dois medicamentos diferentes, com um total de 17 medicamentos suspeitos, que foram classificados em: antimicrobianos 47% 
(8/17), anticonvulsivantes 29% (5/17), analgésico 6% (1/17), antigotoso 6% (1/17), anti-histamínico 6% (1/17) e anti-tabaco 6% 
(1/17). Conclusão: O método de busca ativa, muito utilizado em âmbito hospitalar, é fundamental para a segurança do paciente, 
principalmente no que diz respeito à vigilância dos medicamentos. Esse método permite identificar os gatilhos mais relacionados ao 
aparecimento de reação adversa ao medicamento.

0312 Bloqueio Via Sistema de Cefazolina Como Medida de Controle da Duração da Profilaxia Cirúrgica
Autores: Flávio Bandeira - Casa de Saúde São José / RJ 

Mayara Malhado - Casa de Saúde São José / RJ 
Márcia Pinto - Casa de Saúde São José / RJ 
Camila Marques - Casa de Saúde São José / RJ 
Lílian Balut - Casa de Saúde São José / RJ 
Noemi Moreno - Casa de Saúde São José / RJ 
Gabriela Chagas - Casa de Saúde São José / RJ 
Érika Bispo - Casa de Saúde São José / RJ 

Palavras-chave: Profilaxia, Antibiótico
Introdução: Considera-se que 25 a 40% dos pacientes hospitalizados utilizam, em algum momento da sua internação, pelo 

menos um antimicrobiano, seja de forma profilática, empírica ou terapêutica. Usar racionalmente bem estas drogas é uma ação 
de controle da multirresistência antimicrobiana. A literatura médica recomenda para maioria dos procedimentos cirúrgicos, não 
manter o antibiótico profilático (AP) além das 24 horas do ato cirúrgico. No entanto, prolongar a duração do AP é uma prática 
médica frequente. Em nossa instituição, até o presente estudo, cerca de 40% das prescrições tem mais que 24 horas de prescrição 
do AP. Assim como boa parte dos hospitais, temos a cefazolina como o antibiótico mais utilizado nas cirurgias. Objetivos: Demonstrar 
o aumento na conformidade da duração do AP após bloqueio eletrônico da CFZ em hospital de 206 leitos, predominantemente 
cirúrgico, privado, localizado na zona sul do Rio de Janeiro. Método: a instituição utiliza o sistema MV de prescrição eletrônica. Não 
existe prescrição manual dos antibióticos. Portanto, para dispensação da CFZ ao paciente, há necessidade de chegar à Farmácia 
uma prescrição eletrônica deste item. Consideramos D1 o primeiro dia de uso da CFZ pelo paciente. No D3 de prescrição o item é 
bloqueado. Este bloqueio é irreversível e acontece desde novembro de 2013. Foi considerada duração conforme do AP, a cirurgia 
com indicação de profilaxia, que utilizou CFZ no D1 e que no D3 da prescrição não utilizou AP. Na análise foram consideradas as 
cirurgias de coluna, cirurgias cardíacas, cirurgias de grandes vasos, herniorrafias, hernioplastias, artroplastias, cirurgias gástricas e as 
colecistectomias. Comparou-se os meses de Julho à Dezembro de 2012 (antes do bloqueio) e os meses de Julho à Dezembro de 2014 
(após bloqueio). Consolidando a eficácia do bloqueio apresentamos a conformidade na duração da profilaxia nos meses de Janeiro à 
Maio de 2015. Resultados: a conformidade da duração do AP nos meses antes do bloqueio (Julho à Dezembro de 2012) foi de 60,1%, 
compatível com nossa série histórica. Nos períodos após bloqueio o resultado foi de 83,8 (Julho à Dezembro de 2014) e 83,5 (Janeiro 
à Maio de 2015). Conclusões: O bloqueio eletrônico da CFZ é uma ferramenta importante e eficaz de controle do tempo de profilaxia 
cirúrgica. Com o bloqueio eletrônico da CFZ, a conformidade na duração do AP aumentou em 23% (60,1% para 83,8). Mantemos uma 
inadequação na duração da profilaxia em torno de 20%, decorrente de situações especiais, quando o médico solicita a manutenção 
do antibiótico e do uso de outras drogas profiláticas que não podem ser bloqueadas eletronicamente, por sua utilização em outras 
situações clínicas, e que para as quais outras medidas de controle precisam ser adotadas.
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0313 Perfil de Notificações de um Hospital Sentinela do Rio de Janeiro
Autores: Flávio Bandeira - Casa de Saúde São José / RJ 
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Palavras-chave: Farmacovigilância; Reações Adversas
Introdução: Historicamente, a segurança e eficácia das tecnologias em saúde, como medicamentos, materiais e equipamentos 

médico-hospitalares têm sido objeto de preocupação das autoridades governamentais, profissionais de saúde e usuários. O 
medicamento é a tecnologia sanitária mais utilizada no cuidado à saúde. Porém, seu uso não é isento de riscos, podendo provocar 
incidentes sem ou com dano (evento adverso) ou near misses. Objetivos: Este trabalho tem por objetivo apresentar a atividade de 
monitoração e gerenciamento de risco de um hospital sentinela certificado do Rio de Janeiro por meio do perfil de notificações 
realizadas à Anvisa. Método: Foram coletadas, de forma qualitativa e quantitativa, as notificações realizadas pelo Serviço de Farmácia 
no período de Janeiro à Junho de 2014 e 2015 e posteriormente, realizou-se o comparativo para fins de definição do perfil das 
mesmas e em última análise, medir a produtividade de ações de Farmacovigilância e Tecnovigilância da instituição. Resultados: Foram 
realizadas 31 notificações em 2014 e 73 em 2015, no período considerado, sendo em 2014, 21 (67%) de âmbito de Farmacovigilância 
e 10 (33%) de Tecnovigilância. Em 2015, o perfil comportou-se com 57 (78%) notificações de eventos e 16 (22%) de desvio de 
qualidade de materiais médico-hospitalares. Em 2014, o medicamento Dipirona obteve prevalência expressiva de notificação (4) e 
sonda endotraqueal (3) foi o produto mais notificado. Já em 2015, não houve material médico-hospitalar que se destacasse dentre 
as notificações. Em relação aos eventos, Morfina (4), Ciprofloxacino (2), Varfarina (2) e Tramadol (2) foram os medicamentos mais 
notificados. Conclusões: Por meio das notificações, a instituição ratifica seu papel como integrante da Rede Brasileira de Hospitais 
Sentinela da Anvisa, visando a minimização de incidentes, através das práticas de controle e garantindo a qualidade dos produtos 
utilizados na assistência, sendo a notificação, importante instrumento para a segurança do paciente.

0314 Gestão dos Gastos com Perdas de Medicamentos e Materiais com Foco na Redução
Autores: Danilo Reis Gomes - Hospital São Rafael / BA 

Sandra Cristina Hernandes - Hospital São Rafael / BA 
Adriana dos Reis Pinheiro - Hospital São Rafael / BA 
Talita Teles Neves Teixeira - Hospital São Rafael / BA

Palavras-chave: medicamentos, materiais, gastos
Introdução: Os gastos por perdas de medicamentos e materiais médicos hospitalares representam um valor mais que 

substancial nas despesas das organizações de saúde. A busca por um modelo de gestão de gastos se torna essencial, principalmente 
na área de saúde, onde os recursos são escassos e a competição por estes recursos são acirradas. Minimizar gastos é proporcional 
ao máximo de valor a ser investido em qualidade no serviço prestado, ações de sustentabilidade e melhorias de processos. A 
literatura carece de análises de metodologias com foco na redução de gastos, tendo em vista o grande foco das publicações na 
melhoria dos processos assistenciais aos pacientes. Objetivo: Avaliar ações com foco na redução dos gastos com perdas de materiais 
e medicamentos, implantadas no Serviço de Farmácia. Metodologia: Foi feita uma análise retrospectiva de ações implantadas em 
9 farmácias de um hospital filantrópico de alta complexidade na cidade de Salvador/BA, no período de 17 meses (Jan/14-Mai/15). 
Nos primeiros 2 meses foi observado o quanto se perdia em dinheiro de materiais e medicamentos. Relacionou-se estes valores com 
o valor total do estoque, gerando um percentual de perdas. Estabeleceu-se um limite aceitável deste percentual através da análise 
dos 2 meses. O percentual foi utilizado a cada mês, para analisar a efetividade das ações implantadas. Resultados: O hospital atende 
a 304 leitos e possui um serviço de farmácia com 10 farmácias satélites. A farmácia da oncologia foi excluída da análise pois possui 
ações de gerenciamento de estoque diferenciada das demais, sendo a análise feita em 9 farmácias. As farmácias satélites atendem a 
pacientes críticos e não críticos, adultos e pediátricos. Nos dois primeiros meses, verificou-se que a perda em relação ao valor total 
do estoque era de 1%(perda de R$ 12.187,55 sobre R$ 1.199.676,83 do estoque). Com esta análise estabeleceu-se que o percentual 
aceitável da relação entre o valor do estoque e o valor de perdas seria de 0,5%. Como esta base, foram estabelecidas ações levando 
em consideração a particularidade de cada farmácia, sendo: gestão de pessoas (adequação do quadro, treinamentos, educação 
continuada, participação dos colaboradores na etapa do gerenciamento), implantação da metodologia 5S e gerenciamento do estoque 
(parametrização da cota de ressuprimento, implantação de inventários rotativos, avaliação de itens a vencer, redirecionamento de 
itens com validade crítica, reavaliando movimentação dos estoques). Dois meses após a implantação das ações a média do valor das 
perdas baixou 83,4%, passando a relação para 0,18% - diferença de 0,74% (perda de R$2.018,63 sobre R$1.147.836,52 do estoque). 
O percentual de perda foi acompanhado mensalmente. Nos 8 meses seguintes a média deste percentual ficou em 0,28%. Nos meses 
de janeiro e março de 2015 o percentual passou do estabelecido (0,59% e 0,56% respectivamente). Os meses em que o percentual foi 
ultrapassado, foram analisados e o motivo identificado foi perda por validade de medicamentos não padronizados. Após esta análise, 
o gerenciamento do estoque destes medicamentos foi centralizado em apenas uma farmácia. Nos dois meses seguintes a média do 
percentual permaneceu menor que 0,5%, ficando em 0,39%. Conclusão: as ações implantadas com o objetivo de reduzir os gastos 
por perdas de materiais e medicamentos se mostram eficazes e a relação de 0,5% se mostrou seguro como limite aceitável da relação 
entre o valor total do estoque sobre o valor de perdas.
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0315 Devolução de Medicamento Como Fator Preditivo de Não Adesão
Autores: Patrícia Cardoso Alarcon Hori - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da 

Universidade de São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Priscilla Alves Rocha - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Caroline Tiemi Oya - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São 
Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Rodrigo Martins Abreu - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP 
Andréa Cássia Sforsin - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
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Vanusa Barbosa Pinto - Divisão de Farmácia, Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de 
São Paulo, São Paulo, Brasil. / SP

Palavras-chave: Adesão à Medicação; assistência Ambulatorial; Boas Práticas de Dispensação.
Introdução: a devolução de medicamentos recebidos gratuitamente na rede pública e não utilizados pelos pacientes tem como 

principal objetivo a promoção do uso racional de medicamentos, com foco na segurança do paciente e responsabilidade socioambiental. 
A análise do perfil destes pacientes permite a compreensão dos fatores que favorecem esta prática, assim como auxilia na tomada de 
decisões baseada em evidências. Objetivos: Analisar o perfil dos pacientes de um programa de devolução de medicamentos (Programa 
Atitude Certa – PAC), avaliar a adesão ao tratamento e identificar os motivos de devolução. Método: Trata-se de um estudo descritivo e 
os dados foram coletados de janeiro a maio de 2013, a partir de um banco de dados atualizado diariamente com os dados referentes às 
devoluções de medicamentos. Estes dados foram tabulados em planilha do programa Excel® e submetidos à análise. Foram contatados, 
por meio de ligação telefônica, os pacientes que realizaram devolução de medicamentos neste período, a fim de verificar os motivos para 
devolução e avaliar a adesão ao tratamento, utilizando o questionário de adesão Teste de Morisky-Green (TMG). O projeto foi aprovado 
pelo Comitê de Ética da instituição (número 814.694). Resultados: de um total de 596 pacientes, foi possível contato telefônico com 
155, sendo 66% do sexo feminino, com 61 ± 18,5 anos. Os pacientes apresentavam tratamento em 1,6 ± 0,8 diferentes especialidades 
médicas, com 7,3 ± 3,5 medicamentos prescritos, representando 11,7 ± 6,2 doses diárias. Destes pacientes (n=155), 62% recebiam 
o medicamento na residência, 37% apresentavam hipertensão arterial e 20% diabetes mellitus. Em relação à adesão ao tratamento, 
apenas 50% foram considerados aderentes pelo TMG e os principais motivos para devolução relatados foram: estoque do medicamento 
em excesso no domicílio (42%); utilização de dose inferior à prescrita (30%); suspensão da tomada por conta própria (11%); erro de 
dispensação e uso se necessário (6%); suspensão da prescrição médica (3%), retirada em outra unidade da rede pública (1%), reação 
adversa (1%) e dificuldade na administração do medicamento (1%). Conclusão: Os resultados mostram que apenas metade dos pacientes 
apresenta adesão ao tratamento prescrito, o que pode ser um dos maiores fatores para a devolução de medicamentos. Estratégias de 
orientação e acompanhamento farmacoterapêutico devem ser implementadas a fim de aumentar a adesão ao tratamento, pois a não 
adesão possibilita a descompensação da doença e aumento dos gastos para o sistema de saúde brasileiro.

0316 Avaliação das Intervenções Farmacêuticas na Terapia Antimicrobiana de um Hospital de Urgência e Emergência da 
Rede Pública do Estado de Minas

Autores: Paloma de Oliveira Farias - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais / MG 
Priscila Gomes dos Reis - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais / MG 
Valeria Furtado de Miranda - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais / MG 
Ana Carolina Alves Fabrini Magalhães - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais / MG 
Sílvia Teodoro de Oliveira - Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais / MG

Palavras-chave: Descritor Inglês: Pharmaceutical Care Descritor Espanhol: Atención Farmacéutica Descritor Português: Atenção 
Farmacêutica Descritor Inglês: Anti-Bacterial Agents Descritor Espanhol: Antibacterianos Descritor Português: a

Introdução: O surgimento e a disseminação da resistência microbiana aos antimicrobianos (ATMs) é um importante problema 
de saúde pública e tem sido associada a um aumento e uso inadequado desses medicamentos em todo o mundo. Esse uso indevido 
de ATMs pode resultar por sua vez a um aumento nas hospitalizações, tempo de permanência hospitalar, a mortalidade e os custos 
de cuidados de saúde. Intervenções farmacêuticas, atividade prevista na RDC 36/ ANVISA de Segurança do Paciente, são uma das 
peças fundamentais para promover o uso racional do ATMs dentro de um hospital. Objetivo: Avaliar a prevalência de inadequações na 
prescrição e a aceitabilidade de intervenções farmacêuticas no uso de ATMs no setor da internação em hospital de urgência e emergência 
da rede pública do Estado de Minas Gerais, Hospital Pronto Socorro João XXIII, centro de excelência no atendimento a pacientes vítimas 
de politraumatismo, grandes queimaduras, intoxicações e situações clínicas e/ou cirúrgicas de risco iminente à vida. Metodologia: 
Realizou-se um estudo experimental com dados obtidos por meio da análise farmacêutica de prescrições realizadas no mês de junho 
2015 no setor da internação do Hospital. Utilizou-se como filtro para verificação, prescrições com previsão de tratamento de ATMs 
expirada. Foram avaliados os ATMs quanto aos seguintes parâmetros: dose inadequada; indicação expirada de profilaxia; frequência 
de administração inadequada; diluente inadequado; volume de diluente inadequado; previsão de uso de antimicrobiano divergente 
da prescrição; sem folha de antimicrobiano; previsão de tratamento expirado, e sem diluente em acordo com as recomendações do 
protocolo de segurança na prescrição uso e administração de medicamentos estabelecida na portaria 2095 do Ministério da Saúde (MS). 
O resultado das intervenções foi quantificado de acordo com as seguintes denominações: Aceita; Não aceita justificada; Não aceita e 
não justificada e outros. Resultados: no total 140 ATMs foram analisados. Foi observado que 81% dos ATMs avaliados apresentaram 
alguma inadequação. Dentre as inadequações 3,1% estão relacionados à dose, 15,46% a diluentes, 3,74% a frequência de administração 
e 80,8% a inadequações referentes ao tempo de tratamento (2,3% de previsão de uso de ATM divergente da prescrição; 17,7% sem 
folha de antimicrobiano; 55,4% de previsão tratamento expirado e 5,4% de indicação expirada de profilaxia). Foi obtido 54,2% de 
aceitabilidade das intervenções, 27,5% não foram aceitas e nem justificadas, e o restante das intervenções, 18,3%, não apresentaram 
retorno devido a alta hospitalar ou óbito ou transferência do paciente. Foi observado ainda que dentre as especialidades, a clínica médica 
foi a que apresentou maior índice de aceitabilidade. Conclusão: as intervenções farmacêuticas promovem melhorias na terapêutica com 
ATMs no hospital e ainda possibilitaram o diagnóstico dos parâmetros com maior índice de inadequações na prescrição, bem como as 
especialidades médicas nas quais a prevalência dessas era maior o que virá a viabilizar futura intervenção via educação continuada.
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0317 Outcomes And Real-Life Costs Of Treating Hepatitis C With Protease Inhibitor
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Palavras-chave: Hepatitis C; Costs and Cost Analysis; Drug-Related Side Effects and Adverse Reactions.
Background: Approximately 170 million people worldwide are chronically infected with hepatitis C virus (HCV). Hepatitis C is 

considered the main cause of liver disease, sometimes progressing to cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Telaprevir is a direct-acting 
antiviral used for the treatment of chronic genotype 1 HCV infection. Objectives: To estimate the real life treatment costs associated with 
telaprevir in combination peginterferon and ribavirin (TVR+PR) for genotype 1 chronic HCV infected patients in the largest Public Hospital 
of Latin America. Methods: It is a descriptive study conducted from July 2013 to Dezember 2014. The population was delineated with the 
outpatients who were being treated with TVR+PR. It was collected socio-demographic information, related to treatment and records relating 
to the dispensing pharmacy. The economic evaluation was performed by analysis of cost per patient, for drugs used during treatment, based 
on unit values paid by the institution, through the purchase by bidding in the form of outcry trading. The research was approved by the 
Ethics Committee (number 354,906). Results: It was analyzed 50 patients, 26/50 (52.0%) men and 24/50 (48.0%) women, and mean age 
were 55.36 ± 10.13 years. At pretreatment, 36 (72.0%) were null responders, 3 (6.0%) partial responders, 7 (14.0%) relapsers and 4 (8.0%) 
treatment-naïve. The average cost to treat (TVR+PR) was R$ 51,802.06 ± 16,673.57, per patient (until week 48). Expenses were also added 
concomitant medications and average cost was R$ 613.69 ± 1,468.53 (TVR+PR period, week 1 – 12) and R$ 1,897.40 ± 1,253.96 (PR period, 
week 12 – 48), per patient. The most commonly prescribed concomitant medications were epoetin alfa (76.0 %), moisturizing cream (64.0 
%), acetaminophen and betamethasone (44.0 %), folic acid, hydroxyzine and omeprazole (36%) and dipyrone (34%). The most common 
adverse events were pruritus (14 %), fatigue (12.5 %), nausea (7 %), rash maculo-papular (7 %) and fever (6 %). Twelve patients (24.0%) did 
not complete the 12-week with telaprevir in combination peginterferon and ribavirin. More two patients did not complete the treatment until 
48-week. 36/50 (72.0%) patients had negative viral load in 48-week. Conclusion: Concomitant medication costs are smaller compared to the 
cost of treatment with triple therapy. There were few drugs prescribed to treat concomitants diseases and adverse events during this period.

0318 Análise de Prescrições de Antimicrobianos Orais de um Pronto Atendimento Hospitalar da Região Norte do Rio 
Grande do Sul Conforme RDC 20/2011

Autores: Helissara Silveira Diefenthaeler - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 
Neiva Aparecida Grazziotin - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 
Luiz Carlos Cichota - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 
Matheus Henrique Valentini - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS 
Graziela Dartora - Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Uri Erechim / RS

Palavras-chave: Antimicrobianos; Medicamentos; RDC 20/2011
Introdução: O uso abusivo dos antimicrobianos é um crescente problema mundial, pois ocasiona implicações sérias como a resistência 

bacteriana. A racionalização dos antimicrobianos no Brasil teve um passo fundamental a partir da RDC 20/2011, no intuito de controlar o 
uso de antimicrobianos por meio de regras para dispensação, prescrição, controle, embalagem e rotulagem. Para serem dispensados devem 
apresentar receituário simples em duas vias válida por 10 dias. A receita deve conter dados de identificação do paciente como nome, sexo e 
idade, do medicamento e identificação do prescritor. Objetivos: O presente estudo teve como objetivo avaliar prescrições de antimicrobianos 
orais de um pronto atendimento hospitalar conforme a RDC 20/2011 que foram comercializadas em uma drogaria de um município da região 
Norte do Rio Grande do Sul no período de janeiro a dezembro de 2014. Método: Foi realizado um estudo transversal sendo que a amostra foi 
composta por todas as prescrições de antimicrobianos orais oriundas do pronto atendimento hospitalar do ano de 2014 retidas na drogaria após 
a RDC 20/2011. Para isso, as prescrições foram separadas e os dados de interesse coletados e transcritos para um banco de dados elaborado no 
programa estatístico SPSS (Statistical Package of the Science Social) v. 16.0 for Windows. Sendo utilizadas medidas descritivas (frequência) para 
descrição dos resultados e teste do qui-quadrado para comparar proporções da sazonalidade climática. Foram considerados significativos valores 
de p < 0,05. Este projeto foi aprovado pelo comitê de Ética em Pesquisa da URI- Erechim sob número 862.619. Resultados: Foram avaliadas 
951 prescrições contendo antimicrobianos de uso oral no período de Janeiro a Dezembro de 2014, sendo a média 79,2 prescrições por mês. 
Observou-se que o número de prescrições para cada mês do ano variou pouco, sendo um maior número de prescrições dispensadas no mês de 
outubro (10,5%) seguido de setembro (11,5%). Observou-se maior número de prescrições dispensadas na primavera (282) seguida do inverno 
(275), outono (249) e verão (145). O teste do qui-quadrado demonstrou não haver associação significativa entre estação do ano e prescrição de 
antimicrobianos. Todas as prescrições apresentavam a descrição da forma farmacêutica e posologia, sendo que a maioria eram de comprimidos 
(63,9%) seguido de suspensões (34,3%). Apenas uma prescrição não apresentava a identificação do profissional médico. Com relação aos dados 
exigidos pela RDC 20/2011 foi observado que apenas 7% (67) estavam de acordo, sendo que 24,7% (235) das prescrições não apresentavam 
idade e sexo, 29,6% (282) não apresentavam idade, sexo e medicamento pela DCB, 24,5% (233) idade, sexo, medicamento pela DCB e nome do 
paciente, 12,5% (119) idade, sexo e nome do paciente, as demais apresentaram menor frequência mas estavam relacionadas a falta somente 
da DCB ou idade do paciente. Conclusão: Os resultados deste estudo demonstram o não cumprimento das determinações descritas pela RDC 
20/2011, pois apenas 7% das prescrições estavam prescritas conforme exigências da RDC. Dessa forma, é papel do Farmacêutico proporcionar 
orientações aos profissionais da saúde e responsáveis pelas prescrições no pronto atendimento hospitalar, promovendo a capacitação destes 
com o objetivo de assegurar a correta prescrição, fato que pode colaborar para o uso racional destes medicamentos.
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0319 Perfil de Utilização de Antibióticos em um Hospital Público do Distrito Federal
Autores: Rodrigo Fonseca Lima - Universidade de Brasíla / DF 

Ana Clara de Figueiredo Caetano - Universidade de Brasília / DF 
Flavia Teixeira Masson - Universidade de Brasília / DF 
Anizeth P. Castilho Dourado - Secretaria de Saúde do Distrito Federal / DF 
Michelle Duarte Tavares - Secretaria de Saúde do Distrito Federal / DF

Palavras-chave: Antibióticos; utilização de medicamentos; Núcleo de Infecções Relacionadas à assistência à Saúde
Introdução: Casos de infecção por cepas bacterianas resistentes tem sido cada vez mais frequentes e correspondem a um grave 

problema de saúde pública atualmente. Essas cepas podem se desenvolver por vários fatores e, dentre eles, o uso inadequado de 
antibióticos, tanto profilático quanto empírico, em doses subterapêuticas e/ou duração prolongada, contribuindo para o aumento da 
morbidade, mortalidade, aumento do tempo de internação e elevação dos custos do tratamento. O uso inadequado de antibióticos no 
âmbito hospitalar público pode ser causado ainda pela indisponibilidade de tais medicamentos, o que leva a se realizar o tratamento 
com os que se tem disponível e que, muitas vezes, não é o antibiótico mais adequado em termos clínicos. Diante desses aspectos e 
da importância das atividades relacionadas no contexto da Gerência de Risco Hospitalar com vistas à manutenção da segurança do 
paciente, é essencial um estudo mínimo de utilização de antibióticos visando seu uso racional. 

Objetivo: Avaliar quali-quantitativamente o uso de antibióticos no Pronto Socorro (PS) de um hospital público de alta 
complexidade do Distrito Federal. 

Método: Estudo transversal realizado através da análise de fichas de antimicrobianos de um total de 260 pacientes no período 
de março e abril de 2015. Os dados foram analisados através do Excel® sendo observados os seguintes parâmetros: preenchimento 
correto das fichas; antibióticos prescritos; frequência de realização de cultura para análise de microrganismos; e alteração de 
antibióticos durante a internação. O PS em questão dispõe de um total de 31 leitos atendidos por Farmácia Satélite, que distribui os 
antibióticos mediante retenção da ficha de antimicrobiano. 

Resultados: um total de 400 fichas foi analisado e 46% delas forneciam todas informações solicitadas. Aproximadamente 
100% das fichas apresentavam o tempo de tratamento (n=398) e pouco mais de 70% (n=282) apresentava dados de diagnóstico, 
sendo o mais frequente pneumonia (n=160); apenas 12% apresentavam dados de cultura. A média de dias de tratamento foi igual a 
9 dias e, do total de participantes, 29 tiveram seus antibióticos alterados antes do término do período do tratamento anteriormente 
prescrito, todos eles sem justificativa explicitada. Os antibióticos mais prescritos pertenciam à classe das quinolonas (24%), com 
destaque ao ciprofloxacino (70%), seguida das penincilinas (23%), principalmente a associação ampicilina mais sulbactam (70%), e 
dos carbapenemas (11%), sendo nessa última classe o meropenem o mais frequentemente prescrito (40$). 

Conclusões: a elevada frequência de fichas incompletas e o alto consumo de antibióticos podem estar relacionados à falta de 
política efetiva de controle dos medicamentos prescritos e especialmente à ausência de protocolos de uso de antibióticos, ou seu não 
seguimento, quando presentes. O estudo quali-quantitativo referente ao uso de antibióticos é essencial para posterior planejamento 
visando seu uso racional de acordo com protocolos clínicos e, logo, a melhoria da qualidade da assistência prestada visando em maior 
grau a segurança do paciente.

0320 Caracterização de Eventos Adversos em um Hospital Público de Alta Complexidade do Distrito Federal
Autores: Rodrigo Fonseca Lima - Universidade de Brasília / DF 

Flavia Teixeira Masson - Universidade de Brasília / DF 
Ana Clara de Figueiredo Caetano - Universidade de Brasília / DF 
Marcela Virginnia Cavalcante - Secretaria de Saúde do Distrito Federal / DF

Palavras-chave: Eventos adversos; segurança do paciente; assistência farmacêutica
Introdução: a assistência à saúde está relacionada a vários serviços vinculados a diversos profissionais e envolver direta ou 

indiretamente várias tecnologias em saúde, especialmente medicamentos e produtos para saúde. Tais fatores podem estar relacionados 
aos chamados Eventos Adversos (EA), cuja notificação no sistema de saúde brasileiro é feita espontaneamente pelo profissional de 
saúde através do Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) havendo um núcleo específico (Núcleo de 
Segurança do Paciente – NSP) dentro da Gerência de Risco como base de articulação profissional-serviço-paciente para viabilização do 
serviço de notificação. Os EA são frequentes, independente do nível de atenção em que o serviço é prestado, e considerados importantes 
informações para estimar a segurança do paciente, além de refletirem o grau de cultura de segurança presente no serviço. 

Objetivos: Caracterizar os eventos adversos notificados em um hospital público de alta complexidade do Distrito Federal e 
propor uma ficha de notificação unificada considerando eventos ditos assistenciais, de Farmacovigilância e de Tecnovigilância. 

Método: Estudo transversal realizado através da análise de fichas de notificação de eventos adversos no período de 2011 a 
2014. Foram coletados dados referentes ao setor de origem da notificação, tipo de evento e se houve ou não algum dano relacionado 
e os mesmos foram analisados através do Excel®. Para elaboração da ficha de notificação unificada foram considerados todos dados 
exigidos pelo sistema de notificação NOTIVISA. 

Resultados: um total de 175 notificações foi analisado com média de 44 notificações por ano. Pouco mais da metade (n=88) 
foi registrado no NOTIVISA no período, com média anual igual a 22. O total de leitos disponíveis no período foi aproximadamente 278 
e considerando o total de notificações, o local de maior frequência de notificação no período foi a clínica médica (n=25), seguida da 
clínica cirúrgica (n=24) e do Pronto Socorro (n=18); a menor frequencia de notificação foi encontrada no setor de hematologia com 
apenas uma notificação no período. O tipo de evento mais frequente foi o de Tecnovigilância (n=116) e dos 148 eventos notificados que 
apresentava informações referentes a danos, 48 resultaram em algum dano. Diante dos dados exigidos pelo NOTIVISA, foi elaborada 
uma ficha de notificação única contemplando uma parte de dados gerais com informações sobre o paciente e sobre o evento, incluindo 
o questionamento sobre danos relacionado, e três partes subsequentes relacionadas eventos ditos assistenciais, de Farmacovigilância e 
de Tecnovigilância, todas com definições claras anteriores às perguntas visando facilitar o preenchimento da ficha. 

Conclusões: a média de notificação anual no hospital estudado pode refletir uma boa assistência à saúde por parte dos 
profissionais envolvidos, porém, considerando a média de leitos disponíveis no período e a considerável rotatividade dos mesmos, 
além da comparação com outros estudos com objetivos semelhantes, os resultados sugerem uma baixa adesão à prática de notificação, 
a qual é essencial para manutenção das atividades relacionadas à segurança do paciente e, nesse contexto, a padronização de uma 
ficha de notificação que contemple de uma forma clara e objetiva os dados requeridos para posterior ação pelo NSP, pode ser uma 
alternativa interessante na prática.
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0321 Promoção do Uso Racional de Medicamentos em Ação Social para Usuários do Sistema Único de Saúde
Autores: Ítala Morgânia Farias da Nóbrega - IMIP / FPS / PE 

Anne Caroline Dornelas Ramos - IMIP / PE 
Iara Vilela de Almeida - IMIP / PE 
Laís Emanuelle Bernardo Vieira - IMIP / PE 
Rafaella Farias da Nóbrega - IMIP / PE 
Ana Paula Barbosa da Costa - IMIP / PE

Palavras-chave: armazenamento; descarte de medicamentos; uso racional de medicamentos.
Introdução:Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), mais de 50% de todos os medicamentos são incorretamente prescritos, 

dispensados e vendidos; e mais de 50% dos pacientes os usam incorretamente. Mais de 50% de todos os países não implementam políticas 
básicas para promover uso racional de medicamentos. Os dados acerca do uso irracional de medicamentos no Brasil são alarmantes. 
Aproximadamente um terço das internações ocorridas no país tem como origem o uso incorreto de medicamentos. Diante desses números, 
entendemos a necessidade de um aconselhamento consciente para o uso de medicamentos, os quais não devem ser tratados como uma 
mercadoria, um bem de consumo, pois cada insumo tem seus prós e contras e necessitam de orientação adequada para sua utilização. A 
ação social é um processo de trabalho que culmina em um dia em que os residentes orientam usuários, para dialogar, esclarecer e também 
aprender com a população sobre pontos críticos de dúvidas mais comuns sobre a saúde. É caracterizada como uma grande atividade para a 
saúde pública e como um amplo espaço de diálogo e aprendizagem entre profissionais da saúde e população em geral.

Objetivo: Promover o uso racional de medicamentos junto à comunidade acadêmica e à população em geral orientando a sociedade 
sobre a importância do uso correto e seguro dos medicamentos, alertar sobre os problemas causados pela automedicação e difundir informações 
sobre medicamentos para a população em geral. e oportunizar ao residente de farmácia o contato com os mais diferentes tipos de pacientes.

Metodologia: a ação social foi realizada reunindo os residentes e farmacêuticos da Farmácia Hospitalar do IMIP e a sociedade. A ação 
aconteceu no IMIP, no período da manhã, sendo oferecidos para a população os serviços de glicemia, aferição de pressão e IMC, como também 
descarte de medicamentos, além da orientação farmacêutica para o uso correto dos medicamentos e a distribuição de folhetos explicativos.

Resultados: Foram orientados 60 usuários, sendo 48 do gênero masculino e 12 do feminino. Observamos que a proporção de usuários 
no grupo etário de acima de 50 anos foi de 38 (63%). Dos entrevistados, 20 (33%) residem em Recife; 28 (46%) na região metropolitana; 12 
(21%) no interior e em outros estados. Dentre as doenças mais referidas pelos usuários, destacaram-se pressão alta 34 (56%), depressão 
11 (18%) e diabetes 8 (13%). O local mais frequentemente destinado ao armazenamento dos medicamentos foi a cozinha 25 (41%) e, o 
quarto 25 (41%). Foi relatado o armazenamento de medicamentos em outros, como sala 5 (8%) e banheiro 3 (5%), em menor proporção. 
Com relação a quantidade de medicamentos em uso contínuo, 27 (45%) fazem uso de um a dois, 18 (30%) de três a quatro e 15 (25%) acima 
de cinco medicamentos. No tocante à forma de aquisição dos medicamentos, 33% dos usuários adquiriram nas farmácias privadas. Do 
restante, 67% haviam sido adquiridos nas farmácias do SUS. Foi observado que o descarte de medicamentos se fez majoritariamente no lixo 
convencional 40 (67%), 15 (25%) relataram descartar no vaso sanitário ou na pia e 5 (8%) devolvem para as farmácias.

Conclusões: a ação para uso racional de medicamentos é uma ferramenta importante para, senão eliminar, minimizar problemas 
como a automedicação e contribuir para a saúde e a qualidade de vida da população. O papel do farmacêutico é fundamental para a 
promoção da saúde, em especial, quanto ao uso racional de medicamentos.

0322 Avaliação Farmacêutica em Pacientes da UTI Clínica em Uso de Sonda Nasoenteral para Administração de Medicamentos
Autores: Ítala Morgânia Farias da Nóbrega - IMIP / FPS / PE 

Sleyde Elza Silva de Araújo - IMIP / PE 
Iara Vilela de Almeida - IMIP / PE 
Andréa Carla Rodrigues da Silva Albuquerque - IMIP / PE 
Cybelle Alves Tavares - IMIP / PE

Palavras-chave: administração de medicamentos; sonda enteral; uso racional de medicamentos.
Introdução: Os pacientes internados em unidades de terapia intensiva frequentemente apresentam depleção nutricional em 

função do catabolismo aumentado para reparar os tecidos lesados. Quando há depleção nutricional, ocorre também uma diminuição 
da resposta imune, acarretando complicações como infecção e aumento na mortalidade. Como a grande maioria destes pacientes se 
apresenta sondada, avaliar a correta utilização dos medicamentos por esta via é fundamental para otimizar o tratamento farmacológico 
e a resposta terapêutica. A administração de fármacos por esta via implica geralmente a manipulação da forma farmacêutica e existem 
aspectos a considerar, como a localização da sonda, local de ação do fármaco e sua biodisponibilidade, compatibilidade, efeitos 
adversos ou interações. Métodos incorretos de administração podem causar obstrução da sonda, alterações trato gastro intestinal, 
diminuição da eficácia dos fármacos, aumento dos seus efeitos adversos ou incompatibilidades entre os fármacos e a nutrição.

Objetivo: Definir a prevalência de medicamentos incompatíveis com via enteral em pacientes internados em uma Unidade de 
Terapia Intensiva e em uso de sondas de nutrição.

Metodologia: Estudo de observação retrospectivo pela análise de prescrições de pacientes em uso de medicamentos sólidos 
orais padronizados no hospital e utilizados por sonda de nutrição há mais de 48 horas e internados em UTI Clínica de um Hospital 
Filantrópico do Recife, no período de janeiro a junho de 2015. O presente trabalho faz parte do projeto n°4740-2015 aprovado pelo 
Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira.

Resultados: Durante o período do estudo foram analisadas 1171 prescrições, das quais continham 1084 prescrições continham 
3.990 medicamentos prescritos via sonda. Destes medicamentos de uso oral, pode-se classificar em duas formas farmacêuticas 
distintas: 3350 (83,95%) sólidas e 640 (16,05%) líquidas. Dentre os medicamentos prescritos para administração por sonda de nutrição, 
verificou-se 68 diferentes medicamentos, contemplando as seguintes formas farmacêuticas: solução oral, comprimido, cápsula e pó. 
Observou-se sondas de nutrição em 49 pacientes (96% do total de leitos), idade média de 71anos, 29 mulheres e 20 homens. Média 
de fármacos por via enteral: 5,6. Medicamentos impróprios mais prescritos: lactulona, captopril, fenitoína, ranitidina, omeprazol, 
complexo B e ácido fólico. Apresentações alternativas foram encontradas para 15 (65,2%) dos 23 fármacos impróprios por essa via.

Conclusões: em virtude dos diferentes tipos de restrições que inviabilizam o uso de alguns medicamentos por sonda, a equipe 
de saúde deve estar qualificada para identificar e intervir prontamente quando necessário, assegurando a qualidade da terapia 
medicamentosa. Sendo assim, destaca-se a importância da implantação de programas de educação continuada, bem como a criação 
de manuais educativos que busquem aprimorar os conhecimentos dos profissionais envolvidos.
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0323 Problema Relacionado a Medicamento em Pacientes com Câncer e HIV Hospitalizados em Unidade de Onco-
Hematologia

Autores: Manoela Oriques Pereira - Hospital Nossa Senhora da Conceição / RS 
Lídia Einsfeld - Hospital Nossa Senhora da Conceição / RS

Palavras-chave: Terapia Antirretroviral de Alta Atividade, Antineoplásicos, Problema Relacionado a Medicamentos
Introdução: Tanto o câncer como a epidemia de HIV/AIDS são considerados problemas de saúde pública, apresentando alto 

grau de morbidade e mortalidade e perspectivas de um contínuo crescimento, tendo um forte impacto negativo sobre o contexto 
atual de saúde. Evidências da relação entre o vírus da imunodeficiência humana e câncer surgiram no início da epidemia de HIV/
AIDS. Com a introdução da TARV e aumento na sobrevida dos pacientes, se observa um aumento de complicações crônicas e câncer, 
não diretamente relacionados com a infecção por HIV. Problema Relacionado a Medicamento pode ser considerado um evento ou 
circunstância que implica na farmacoterapia que, de forma real ou potencial, interfere com os resultados de saúde desejados. Quanto 
mais complexo o regime farmacológico, maior o risco de ocorrência de PRM. O tratamento farmacológico de pacientes com HIV pode 
ser um desafio para os profissionais de saúde que não estão familiarizados com o uso de antirretrovirais. O que faz o farmacêutico 
fundamental, uma vez que pode detectar e prevenir PRM, fornecendo informações e sanando as dúvidas.

Objetivo: Identificar possíveis Problemas Relacionados a Medicamentos (PRMs) associado à complexidade do Tratamento 
Antirretroviral (TARV) e quimioterapia através de coleta de dados com revisão dos prontuários de pacientes hospitalizados em uma 
unidade de onco-hematologia que fazem ambos os tratamentos. 

Método: Estudo observacional descritivo, do tipo série de casos. Os dados foram coletados através de informação de 
prontuário eletrônico, utilizando a classificação PCNE para análise de PRMs. Foram analisadas informações de prontuário eletrônico 
durante um período que compreende 01/04/2015 e 30/06/2015, em um hospital terciário em Porto Alegre/RS. A análise dos dados 
foi realizada através de estatística descritiva. Projeto aprovado pelo comitê de ética sobre certificado de apresentação para apreciação 
ética número 41655015.6.0000.5530.

Resultados: Foram analisadas 21 internações hospitalares de 11 pacientes, sendo 2 mulheres e 9 homens com idade média 
de 44,72 anos, 81,81% (n=9) pacientes tinham diagnóstico de LNH e 18% tumoers sólidos (n=2). Todos os PRMs foram classificados 
como potenciais, foi encontrado PRM em 80,95% (n=17) das internações com uma média de 1,28 PRM por internação. O tipo de 
PRM mais freqüente encontrado foi tratamento medicamentoso sem efeito ótimo desejado (em 44,43% dos casos, n=12), seguido 
de 22,21% (n=6) de tratamento medicamentoso sem efeito terapêutico. Foram encontradas 48 causas, sendo a mais frequente com 
27,08% (n=13) erro de prescrição, seguida de 20,83% (n=10) de medicamento não administrado. A TARV estava envolvida em 55,54% 
(n=15) dos PRMs.

Conclusão: a maioria das internações avaliadas apresentaram PRMs potenciais em suas prescrições, e a maior parte destes 
estavam relacionados à TARV, representando um desafio para o manejo clínico e organização dos processos de trabalho das equipes 
de saúde no cuidado ao usuário HIV/AIDS com diagnóstico de câncer.

0324 Análise Comparativa das Notificações de Reações Adversas a Medicamentos Obtidas Por Busca Ativa e Notificação 
Espontânea

Autores: Ginaldo da Conceição Filho - Hospital São Rafael / BA 
Danilo Reis Gomes - Hospital São Rafael / BA 
Indira Daltro da Silva - Hospital São Rafael / BA 
Licia Alves Souza - Hospital São Rafael / BA

Palavras-chave: farmacovigilância, reação adversa, vigilância de drogas
Introdução:Reação adversa a medicamento é um dano não intencional associado ao uso de medicamentos em doses usuais. 

A ocorrência destas reações contribuem para o aumento dos índices de morbimortalidade, e consequentemente os custos com 
hospitalizações. Logo, cabe à Farmacovigilância o papel de monitorizar o processo de pós-comercialização dos medicamentos, 
com o intuito de garantir o seu uso racional. Os hospitais que pertencem a rede sentinela são incumbidos de executar ações de 
farmacovigilância, bem como devem incentivar e sensibilizar os profissionais de saúde quanto à importância de notificar as ocorrências. 
O estudo das reações adversas a medicamentos pode ser executado a partir de métodos de farmacovigilância. A notificação 
espontânea é um método praticado de maneira voluntária por profissionais de saúde, é amplamente empregado nos sistemas de 
monitorização, porém está susceptível a julgamento tendencioso e subnotificações. O método de busca ativa consiste em identificar 
informações de reações descritas em prontuários e não notificadas e permite monitorar grupos específicos, como os pacientes em 
uso de medicamento antialérgicos. Visto que os métodos possuem particularidades, estes quando comparados permitem identificar 
qual método é mais efetivo e qual necessita de impulso. 

Objetivos:Comparar a quantidade de suspeitas de reações adversas a medicamentos registradas, obtidas por meio de 
notificação espontânea e busca ativa. 

Método: Foi realizada uma análise comparativa de carácter retrospectivo das notificações obtidas por busca ativa e notificação 
espontânea, sendo que a monitoração por busca ativa verificou prontuários de pacientes em uso de antialérgicos e as suspeitas de 
reações foram validadas mediante aplicação do algoritmo de Naranjo. As reações validadas foram notificadas à ANVISA. O período 
estudado foi de Janeiro de 2014 até Março de 2015 em um hospital sentinela de alta complexidade na cidade de Salvador-BA. 

Resultados: no período de Janeiro de 2014 até Março de 2015, foram identificadas um total de 148 suspeitas de reações 
adversas a medicamentos, sendo que desde total, 33 foram adquiridas por notificação espontânea e 115 pelo método de busca 
ativa. Nos meses de abril e maio (2014) e janeiro e março (2015) a notificação por busca ativa representou 100% das notificações, o 
contrário foi observado nos meses de Janeiro e Setembro (2014) quando a notificação espontânea representou 100%. Ao longo de 
todo período analisado observou que o método de busca ativa contribui com 77,70% das suspeitas de notificações. Deste total 75 
reações adversas foram notificadas à ANVISA. 

Conclusões: O presente estudo pôde demonstrar, que no hospital em estudo, o método de busca ativa possui maior 
representatividade para notificar reações adversas a medicamentos, enquanto o método de notificação espontânea mostra-se 
insatisfatório, por isso carece de estímulo, capacitação dos profissionais envolvidos, assim como o comprometimento de toda equipe 
multidisciplinar, no intuito aumentar o número de notificações.
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0325 Intervenções farmacêuticas na unidade de terapia intensiva em um hospital privado do Ceará.
Autores: Lara Cristhian Costa Bezerra - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 

Suyanne Pontes Leitao - Hospital e Maternidade Gastroclinica / CE 
Livia Falcao Lima - Hospital e Maternidade Gastroclinica / CE 
Dionique dos Santos Ferreira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortaleza-Fametro / CE 
Viviane Amaral do Nascimento - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 
Jose Igor de Oliveira Jacó - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 
Cintia Nara da Silva Miguel - Faculdade Mauricio de Nassau / CE 
Francisca Jessica Magalhães Timbó - Universidade de Fortaleza / CE 

Palavras-chave: Intervenção,Farmacêutico, Hospital Privado
Introdução: O aprimoramento da terapia medicamentosa caracteriza uma importante habilidade do farmacêutico hospitalar, 

sendo da sua competência contribuir para o uso racional de medicamentos, com o objetivo de obter o efeito terapêutico adequado 
à situação clínica do paciente. Na unidade de terapia intensiva, o farmacêutico auxilia no cuidado ao paciente através da realização 
de intervenções junto à equipe, promovendo a eficácia da farmacoterapia prescrita e melhorando a assistência dentro da instituição. 
Objetivo: Avaliar as intervenções farmacêuticas realizadas na unidade de terapia intensiva em um hospital privado. Método: Foram 
avaliadas as intervenções farmacêuticas (IF) realizadas pela equipe de farmácia em pacientes internados nos 9 leitos disponíveis 
na unidade de terapia intensiva de um hospital privado de Fortaleza, Ceará, no período de três meses de 2015. As prescrições 
dos pacientes foram validadas diariamente, sendo sempre observado a dosagem dos medicamentos prescritos, a posologia, os 
horários de administração, a programação do tempo de tratamento, além de avaliar a necessidade de inclusão ou suspensão de 
algum medicamento através dos exames laboratoriais ou através da conciliação medicamentosa realizada com todos os pacientes 
admitidos. Através desse acompanhamento, as IF eram realizadas, quando necessário, através de sugestões feitas diretamente à 
equipe, podendo ser aprovadas ou não pelos profissionais abordados. Resultados: Durante o período do estudo, foram realizadas 
119 IF, onde estiveram envolvidos 31 pacientes, com 83,2% (n=99) de aceitação da equipe, gerando modificações na prescrição. 
Os profissionais abordados na unidade para realização das intervenções foram os médicos e os enfermeiros. A partir do total de IF, 
as mais frequentes foram: sugestão de inclusão de medicamentos (26,9%; n=32), solicitação de correção no horário programado 
de administração de medicamentos (20,2%; n=24), sugestão de ajuste da dose de medicamentos (18,5%, n=22) e suspensão de 
medicamentos (12,6%; n=15). Conclusão: O farmacêutico se torna um profissional fundamental na unidade de terapia intensiva, 
atuando de forma continuada junto à equipe e sendo um elo importante entre o serviço de farmácia, que dispensa os medicamentos, 
e as unidades de internação, onde estes medicamentos são prescritos, preparados e administrados, minimizando o surgimento de 
eventos adversos e otimizando o tratamento medicamentoso de cada paciente.

0326 Perfil do Uso Antimicrobianos em Uma Unidade de Ortopedia de Um Hospital Público do Município de Vitória – ES
Autores: Raniely Bastos Piffer - Hospital Estadual Central / ES 

Paulo Victor Silva de Sena - Hospital Estadual Central / ES 
Bil Randerson Bassetti - Hospital Estadual Central / ES

Palavras-chave: Palavras-chave: antimicrobianos, farmácia clínica, uso racional de medicamentos.
Os antimicrobianos são medicamentos com ação bactericida ou bacteriostática capazes de restabelecer a saúde em seres 

acometidos por doenças infecciosas. Em média 40% dos pacientes hospitalizados são tratados com pelo menos um antimicrobiano, 
indicado tanto como terapêutica, como profilaxia. O seu uso exacerbado em unidades hospitalares colabora para o desenvolvimento 
de resistência bacteriana, aumentando os custos hospitalares e os riscos de reações adversas a medicamentos. Este trabalho teve por 
objetivo descrever o perfil de utilização de antimicrobianos na unidade de cirurgia ortopédica de um hospital estadual no município 
de Vitória-ES e auxiliar no uso racional desses medicamentos, visando à segurança do paciente. Foi realizado um estudo descritivo 
retrospectivo, analítico e quantitativo, visando traçar o perfil de utilização dos antimicrobianos por pacientes que estiveram internados 
na Unidade de Internação de Cirurgia Ortopédica do Hospital Estadual Central (HEC) entre os meses de janeiro a dezembro de 2014. 
Foram analisadas as variáveis: idade, sexo, tempo de internação, classe de antimicrobiano prescrito, via de administração, dose diária, 
e consumo de antimicrobianos. Durante o período de estudo, 1373 pacientes foram internados na unidade ortopédica sendo que 772 
fizeram uso de pelo menos um antimicrobiano. Representando uma taxa de 56,2% (3641 prescrições). Sessenta e sete por cento (67%) 
dos participantes eram do sexo masculino, com idades variando entre 14 e 109 anos, prevalecendo a faixa etária de 36 a 64 anos. A 
maior parte dos pacientes (65%), permaneceu internado na unidade ortopédica entre 1 a 10 dias. Houve uma prevalência de 56,2% 
na prescrição de antimicrobianos, sendo 97,2% deles administrados por via intravenosa, 53% dos pacientes recebeu pelo menos 
dois antimicrobianos, e foi observado prevalência no uso de cefalosporinas (62,4%), penicilinas (9,2%), Glicopeptideo/polipeptideo 
(9,0%) e fluorquinolona (5,9%). A partir dos 65 anos, houve uma menor proporção no uso das cefalosporinas e uma inversão entre 
glicopeptideo/polipeptideo (12,2%) e penicilinas (10,4%). Esse trabalho contribuiu para que se conhecesse o perfil de utilização de 
antimicrobianos na unidade de internação ortopédica do HEC, sendo possível traçar um plano de ação para um acompanhamento 
multidisciplinar junto a esses pacientes que garanta maior segurança e eficácia na terapia.
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0327 Avaliação da Taxa de Adequação da Profilaxia para Tromboembolismo Venoso em um Hospital Filantrópico de 
Salvador-BA

Autores: Talita Teles Neves Teixeira - Hospital São Rafael / BA 
Sandra Cristina Hernandes - Hospital São Rafael / BA 
Camila Barcia - Hospital São Rafael / BA 
Marcia Noya Rabelo - Hospital São Rafael / BA 
Vanessa Ferreira Costa - Hospital São Rafael / BA 
Juliana Silveira Matos - Hospital São Rafael / BA 
Mayara Ramos de Vasconcelos - Hospital São Rafael / BA 
Luiz Soares - Hospital São Rafael / BA 

Palavras-chave: Profilaxia, tromboembolismo, protocolos clínicos
Introdução: O Tromboembolismo Venoso (TEV) é uma complicação na qual os sinais e sintomas são insidiosos, sendo considerado 

um incidente evitável de alta ocorrência em hospitais, portanto se faz necessário a criação de protocolos com medidas profiláticas 
visando a segurança do paciente. Os pacientes podem ser classificados em graus de risco, diferenciando-os em clínicos e cirúrgicos, 
utilizando escores que levam em consideração fatores de risco como idade, histórico, mobilidade reduzida e outros. É indicada a 
profilaxia farmacológica para pacientes com risco moderado a grave e para aqueles de baixo ou muito baixo risco, a deambulação é a 
melhor escolha. Meias e Compressão pneumática também são utilizadas quando há contraindicação ao uso da profilaxia farmacológica 
ou quando indicada de forma adicional. O uso de escores de classificação de risco para TEV não são usados rotineiramente, o que leva 
muitas vezes ao uso inadequado da profilaxia. Sendo assim, a utilização de escores aliados à profilaxia adequada é considerada uma 
prática indispensável para a segurança do paciente. 

Objetivo: Avaliar a taxa de adequação entre a profilaxia prescrita para TEV e o risco identificado nas primeiras 24hs de 
internação, em pacientes clínicos e cirúrgicos. 

Metodologia: O estudo foi realizado em um hospital em busca da certificação por distinção no protocolo de prevenção 
de TEV, no período de fevereiro a maio de 2015. Trata-se de um estudo descritivo de caráter prospectivo. Foi utilizada a primeira 
avaliação de risco, que é realizada nas primeiras 24hs de internação pelo enfermeiro, é validada e reclassificada periodicamente pelo 
médico assistente. Foi utilizado o escore de Pádua para os pacientes clínicos e Caprini para os cirúrgicos, conforme recomendado 
pelo American College of Chest Physicians, 9ª edição e estes foram parametrizados no sistema informatizado utilizado na instituição. 
Foram considerados elegíveis os pacientes maiores de 18 anos que permaneceram internados por mais de 24 hs na instituição. As 
prescrições foram consideradas adequadas quando havia concordância entre a profilaxia prescrita e o risco identificado, segundo 
protocolo institucional. A meta de adequação estabelecida foi 70% de adequação. 

Resultados: Foram auditados no período 2.741 pacientes sendo, 1.689 com perfil clínico e 1.052 com perfil cirúrgico. A média 
de adequação entre a profilaxia prescrita e o risco identificado foi de 76% nos pacientes clínicos e 75% nos cirúrgicos. O principal 
motivo de inadequação verificado foi o uso da profilaxia farmacológica sem indicação em 315 pacientes, representando 78% das 
inadequações nos pacientes clínicos, e 66% (171) nos cirúrgicos. A ausência de profilaxia representou 20% (80) das inadequações em 
pacientes clínicos e 34% (89) nos cirúrgicos. Também foi considerado ausência de profilaxia nos casos em que não havia prescrição 
de deambulação quando era recomendado pelo protocolo. Inadequações em dose e contraindicação representaram apenas 2% (09) 
dos casos. 

Conclusão: a instituição ultrapassou a taxa de adequação de acordo com a meta estabelecida. Estes resultados demonstram 
um grande comprometimento da equipe com a prevenção da TEV e a importância da farmácia clínica na avaliação da adequação 
desta profilaxia. A utilização de uma ferramenta de avaliação de risco, junto a uma auditoria sistemática da prescrição pode contribuir 
com a prevenção da ocorrência de eventos com o paciente devido ao uso inadequado da profilaxia recomendada.
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0328 Avaliação da Taxa de Adesão à Terapia com Anticoagulantes Orais em Um Hospital Filantrópico de Salvador-BA
Autores: Juliana Silveira Matos - Hospital São Rafael / BA 

Talita Teles Neves Teixeira - Hospital São Rafael / BA 
Sandra Cristina Hernandes - Hospital São Rafael / BA 
Danilo Reis Gomes - Hospital São Rafael / BA 
Mayara Ramos de Vasconcelos - Hospital São Rafael / BA 
Luiz Soares - Hospital São Rafael / BA

Palavras-chave: adesão do paciente, anticoagulantes, educação ao paciente
Introdução: Adesão ao tratamento é compreendida como o nível de equivalência entre a recomendação dada pelo profissional 

de saúde e o posicionamento do paciente quanto ao regime terapêutico. O cumprimento ao tratamento proposto é uma condição de 
fundamental importância para alcançar resultados terapêuticos adequados. Os anticoagulantes orais são empregados principalmente na 
prevenção de fenômenos tromboembólicos. A não adesão ao tratamento e às recomendações de acompanhamento do RNI podem resultar 
em agravos à saúde do paciente como sangramentos, hematomas e novos eventos tromboembólicos. Com isso se faz necessário uma 
orientação ao paciente quanto ao risco-benefício no seguimento adequado da terapia, bem como em outro momento uma verificação da 
adesão ao tratamento a fim de identificar possíveis Problemas Relacionados ao Medicamento e buscar formas de resolvê-los.

Objetivo: Avaliar a taxa de adesão ao tratamento de pacientes que são readmitidos em uso de anticoagulantes orais. 
Metodologia: O estudo foi realizado entre novembro de 2014 e junho de 2015. Trata-se de um estudo descritivo com coleta de dados 

retrospectivos. Os pacientes em uso de anticoagulantes orais (Rivaroxabana, Varfarina, Dabigatrana ou Femprocumona), são orientados 
quanto ao uso correto do medicamento. Na readmissão destes pacientes, é realizada uma entrevista com aplicação de um questionário 
para avaliação de adesão ao tratamento, deste foram coletados os dados utilizados neste estudo. O questionário contém questões que 
contemplam o Teste de Morisky-Green e o Brief Medication e como resposta às perguntas utilizou-se a escala de Likert. Foram considerados 
aderentes os pacientes que obtiveram resultado >4 pontos dentro de uma escala de 1 a 6 pontos. Consistiam em elegíveis os pacientes 
previamente orientados, readmitidos em uso de anticoagulante oral e que permaneceram pelo menos 48hs em uso do mesmo.

Resultados: Foram entrevistados 25 pacientes, destes, 52% eram do sexo feminino. A idade média foi de 56 anos, sendo 48% 
>60 anos. Dos medicamentos utilizados 4% consumiam Femprocumona, 12% Rivaroxabana, 84% Varfarina. Em 100% dos casos os 
pacientes foram considerados aderentes pela pontuação da escala. Não aderiram à orientação de coleta do RNI 38% dos pacientes. 
Em 8% destes casos (02 pacientes), os entrevistadores considerariam não aderentes, apesar da pontuação classificá-los em aderentes, 
pois os pacientes relataram não tomar o medicamento às vezes por não ter condições financeiras, deixar de tomar quando consumia 
bebida alcoólica, por sempre tomar fora do horário ou por deixar de realizar o exame de RNI por sentir que não precisava.

Conclusão: Pode-se concluir de acordo com a ferramenta utilizada que todos os pacientes orientados pelo serviço estão 
aderindo à terapia proposta. Estes dados preliminares sugerem, porém, a necessidade de reavaliação da ferramenta utilizada e 
da pontuação considerada para concluir o paciente em aderente ou não aderente. Alguns dos motivos pelos quais os pacientes 
deixam de tomar os medicamentos podem ser subtraídos com uma intervenção farmacêutica, seja na sugestão de substituição de 
um medicamento, ou na orientação quanto à importância da adesão à terapia. Ambos os pacientes que o entrevistador consideraria 
como não aderente, foram reorientados quanto à importância da adesão ao tratamento e ao monitoramento dos exames, bem como 
da possibilidade de discutir com a equipe médica as possibilidades terapêuticas mais acessíveis.

0329 Perfil do Serviço de Farmácia Clínica de Um Hospital Certificado
Autores: Flávio Bandeira - Casa de Saúde São José / RJ 

Gabriela Chagas - Casa de Saúde São José / RJ 
Mayara Malhado - Casa de Saúde São José / RJ 
Érika Bispo - Casa de Saúde São José / RJ 
Camila.Marques - Casa de Saúde São José / RJ 
Lilian Balut - Casa de Saúde São José / RJ 
Emília Marim - Casa de Saúde São José / RJ 
Talita Dias de Almeida - Casa de Saúde São José / RJ 

Palavras-chave: assistência farmacêutica, farmacêutico, reconciliação
Introdução: O farmacêutico clínico é responsável em promover a saúde, prevenindo e monitorando eventos adversos, 

intervindo e contribuindo na prescrição de medicamentos para a obtenção de resultados clínicos positivos e otimizando a qualidade 
de vida dos pacientes sem, contudo, perder de vista a questão econômica relacionada à terapia. Objetivos: O objetivo deste estudo 
é apresentar o perfil e a produtividade do Serviço de Farmácia Clínica em um hospital cirúrgico acreditado e de alta complexidade 
no Rio de Janeiro por meio do levantamento das intervenções realizadas nas unidades assistenciais e terapias intensivas pela equipe 
de farmacêuticos clínicos. Método: O estudo foi realizado durante os meses de Janeiro à Maio de 2015, no Serviço de Farmácia, por 
meio de levantamento retrospectivo dos indicadores de reconciliação medicamentosa de admissão e intervenções farmacêuticas 
realizadas e aceitas pela equipe multiprofissional para categorização de produtividade do Serviço. Resultados: a marcha de atuação 
inicia-se pela reconciliação medicamentosa (independente do risco do paciente por ser esta, uma prática organizacional exigida), 
categorização por meio de escore para priorização de acompanhamento, análise técnica da prescrição, sinalização de alergia em 
sistema, levantamento das intervenções e participações nos rounds para sugestão das intervenções. Os farmacêuticos também 
integram as diversas comissões, times e grupos assistenciais e definem, de forma multiprofissional, o plano terapêutico dos pacientes. 
No total, foram realizadas 3632 reconciliações medicamentosas de admissão (36,54% em relação ao total de pacientes internados 
no período) e 1662 intervenções farmacêuticas, onde 1145 (70,8%) foram aceitas pela equipe multiprofissional. Dentre todas as 
unidades, a Maternidade foi àquela que obteve maior percentual de reconciliações (79%) e 98,8% de adesão das intervenções 
farmacêuticas, ao passo que a unidade de pacientes clínicos, somente 5 (3,2%) reconciliações foram realizadas e 40,2% de adesão às 
intervenções foram observadas, devido ao menor volume destas atividades na unidade, em virtude do deslocamento do farmacêutico 
desta unidade à atividades logísticas estratégicas do Serviço de Farmácia. Conclusões: a presença do farmacêutico integrado à equipe 
multiprofissional é de grande valia à instituição que promova esta prática, uma vez que estudos comprovam que a presença do 
profissional diminui a ocorrência de discrepâncias encontradas no processo de reconciliação, além de diminuir eventos evitáveis, 
reações adversas e aumentam a adesão à terapia, diminuindo o tempo de hospitalização, além de promover redução de custos, 
promovendo, em última análise, a segurança do paciente.



146

0330 Índice de Implantação do Programa de Segurança do Paciente em Rede de Hospitais Universitários Federais
Autores: Helaine Carneiro Capucho - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF 

José Carlos Dos Santos - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF 
Bruna Mafra Guedes - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF 
Lorena Bezerra Carvalho - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF 
Marcelo Gaio Mancio - Elogroup / DF

Palavras-chave: Segurança do paciente, indicador, qualidade
Introdução: O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) deve ser implementado por todos os estabelecimentos 

de saúde. A implantação de um programa deste tipo deve ser composto por mudança de cultura, treinamentos e introdução de boas 
práticas, visando reduzir taxa de eventos adversos graves, danos evitáveis, mortalidade hospitalar e custos. 

Por este motivo, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) lançou o Programa Ebserh de Segurança do Paciente 
(PESP) em complementação e otimização ao PNSP para os hospitais universitários federais (HUF) filiados à Empresa. Para o devido 
monitoramento e avaliação das ações da sede em relação às filiais, faz-se necessário avaliar a implantação do PNSP na rede de Ebserh.

Objetivo: Avaliar a adesão dos hospitais universitários federais filiados à Ebserh às diretrizes dos Programas Nacional e Ebserh 
de Segurança do Paciente. 

Metodologia: Estudo quase-experimental realizado no período de julho de 2014 a julho de 2015, com amostra de 23 HUF 
filiados à Ebserh. Com método de gestão por processos, desenhou-se o fluxo do processo da estratégia da sede para a implantação 
do PNSP e PESP nas filiais. Definiu-se o indicador denominado “índice de implantação do PNSP nas filiais Ebserh”, composto por 10 
variáveis com diferentes pesos, dentre elas: a implantação do Núcleo de Segurança do Paciente e estruturação do serviço conforme 
Diretrizes Ebserh; fase de implantação do Vigihosp – software de gestão de riscos hospitalares; realização de campanhas educativas; 
participação em eventos e atividades promovidos pela sede da Ebserh; resultado do diagnóstico situacional feito por meio do roteiro 
de autoavaliação; situação do plano de ação e implantação dos protocolos de segurança do paciente.

As informações sobre cada variável são fornecidas pelas próprias filiais e validadas por meio de documentos comprobatórios. 
A implantação do programa será considerada realizada quando o hospital atingir índice ≥95%.

Foram analisadas as situações em: 1) em dezembro de 2014, quando foi publicado o “Diagnóstico situacional da Rede Ebserh 
quanto à vigilância em saúde e segurança do paciente” que continha recomendações de ações de melhoria propostas pelo Comitê 
Ebserh de Segurança do Paciente; e 2) em julho de 2015, a fim de verificar os avanços obtidos. 

Resultados: O índice da rede aumentou em 24% em relação à dezembro de 2014, tendo média de 72,69%. 
Contribuíram para este resultado, especialmente: a adesão de 92,4% dos hospitais às diretrizes do PESP; o aumento de 21% 

na adequação das filiais à legislação de vigilância em saúde; o crescimento de realização de campanhas educativas em 69%; avanços 
em 156% na implantação dos protocolos de segurança do paciente.

O índice variou de 54,72% a 93,08% entre os 23 hospitais avaliados. Todos os hospitais da rede tiveram progressos no período, 
que variaram de 3,24% a 32,97%. Entre regiões do país os HUF localizados no sudeste tiveram melhor resultado (índice médio de 
82%) e os do centro-oeste menor índice médio (67,48%). Quanto ao porte, os de grande porte possuem índice médio de 84,08% e os 
de pequeno porte 42,59%.

Conclusão: Houve aumento da adesão dos hospitais aos PNSP e PESP, indicando que as estratégias delineadas pela Sede da 
Ebserh tem sido adequadas, mas, mais do que isso, indica que há esforço contínuo das instituições para a obtenção da melhoria da 
segurança dos pacientes assistidos pelos nossos hospitais.
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0331 Promoção de Intervenções Educativas sobre a Segurança do Paciente Mediadas Pelo Programa de Residência 
Multiprofissional em Saúde

Autores: Cristiane Barelli - Universidade de Passo Fundo / RS 
Fabiane Frigotto - Universidade de Passo Fundo / RS 
Gilciane Ceolin - Universidade de Passo Fundo / RS 
Josué Tibolla - Universidade de Passo Fundo / RS 
Natalia Regina Scandolara - Universidade de Passo Fundo / RS 
Nelissandra Scorssatto - Universidade de Passo Fundo / RS 
Sidinei dos Reis - Universidade de Passo Fundo / RS 
Taise Dobner - Universidade de Passo Fundo / RS 

Palavras-chave: Segurança do paciente; educação em saúde.
Introdução: a segurança do paciente é definida como redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário 

associado ao cuidado de saúde. A Portaria Nº529/2013 instituiu no Brasil o Programa Nacional de Segurança do Paciente a partir 
de seis protocolos e neste trabalho foi contemplado o protocolo 1-Identificação correta do paciente. A partir da problematização e 
identificação de uma situação cotidiana em um hospital do Norte do Rio Grande do Sul, realizadas pela residência multiprofissional, em 
parceria com o Núcleo de Segurança do Paciente, os profissionais realizaram diagnóstico situacional e propuseram uma intervenção 
educativa (IE), pautada nos princípios da aprendizagem significativa e da educação permanente em saúde. 

Objetivo: Apresentar os resultados alcançados com a implementação da IE, tanto para o serviço, como para o ensino realizado 
na residência. 

Metodologia: a equipe definiu indicadores sobre a utilização de pulseiras pelos pacientes e conhecimentos dos funcionários sobre 
o protocolo. O diagnóstico situacional, com amostra de conveniência, abordou profissionais, pacientes/familiares, com questionário 
estruturado. Os resultados nortearam o planejamento de duas intervenções educativas para os profissionais de saúde do hospital: a)breve 
simulação encenando o descumprimento do protocolo, com posterior debate e identificação das fragilidades e oportunidades de melhoria; 
b)discussão de uma situação problema, baseada em fatos rotineiros, com posterior complementação teórica com vídeo educativo. 

Resultados: O diagnóstico situacional foi realizado com 108 indivíduos (79 profissionais e 29 pacientes/familiares) e revelou 
que 62,7% profissionais sabem da existência do protocolo de identificação correta do paciente no hospital, porém apenas 13,7% o 
leram. Ao abordar os pacientes/familiares sobre a utilização da pulseira de identificação constatou-se fragilidades na comunicação 
entre profissional-paciente, enfatizando a necessidade de treinamento dos profissionais. As intervenções educativas contemplaram 
103 técnicos de enfermagem, com participação adequada nas discussões. Os apontamentos das fragilidades e inadequações das cenas 
criadas foram corretos, com reconhecimento dos erros de identificação, apesar de poucos perceberem o uso da pulseira como recurso 
para evitar erros. Como o programa de residência enfatiza o treinamento em serviço, as atividades educativas ficam marginalizadas 
do processo formativo e são pouco valorizadas. Contudo, a aproximação das necessidades do serviço em implementar os protocolos 
de segurança do paciente, por meio do residente enquanto sujeito ativo de sua aprendizagem qualifica a formação dos profissionais, 
despertando a criatividade e oportunizando a proposição de novas estratégias educativas. Conclusão: Os objetivos formativos foram 
exitosamente alcançados, frente ao desempenho dos profissionais treinados. Espera-se que os profissionais em contato com o 
paciente desenvolvam a cultura de sempre verificar a pulseira de identificação antes de realizar qualquer procedimento, para que 
se consolide o processo de garantia de segurança do paciente hospitalizado. Afinal, a cultura da segurança implica em um conjunto 
de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 
substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde.
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0332 Implementação de Intervenções Farmaceuticas no Hospital de Clínicas – UFPR
Autores: Gisele Balan - Hospital de Clínicas/UFPR / PR 

Gisele Alves de Andrade - Hospital de Clínicas/UFPR / PR 
Keila Elaine Pereira de Godoi - Hospital de Clínicas/UFPR / PR 
Suelem Penteado - Hospital de Clínicas/UFPR / PR

Palavras-chave: revisão clínica, problemas da farmacoterapia; intervenção
Introdução: Estudos na área de segurança do paciente têm demonstrado que os eventos adversos relacionados à assistência 

terapêutica são comuns no ambiente hospitalar.1,2 Dentre estes, os erros de medicação são frequentes e podem resultar em 
consequências clinicamente significativas. Nas revisões sistemáticas de Lewis (2009) e Franklin (2010) foi demonstrado que, em 
média, 7 a 10% das prescrições apresentam algum tipo de erro. Neste contexto e com base na complexidade do ciclo de utilização do 
medicamento no ambiente hospitalar, a revisão clínica da medicação associada à inserção do farmacêutico na equipe multiprofissional 
constituem um meio importante para detectar e solucionar problemas da farmacoterapia (PF), promovendo a segurança do paciente. 

Objetivo: Identificar os principais PF encontrados, as intervenções realizadas e aceitabilidade a partir da análise das prescrições 
médicas da Unidade de Clinica Médica do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (HC/UFPR). 

Metodologia: Estudo observacional retrospectivo descritivo dos PF, intervenções realizadas e a implementação dessas pela 
equipe assistencial no período de agosto de 2014 a março de 2015, das prescrições médicas da Unidade de Clínica Médica do HC/
UFPR. Para avaliação da correlação entre problemas da farmacoterapia e as variáveis tempo de internação, número de comorbidades 
e idade foi utilizado o coeficiente de correlação de Pearson (r), assumindo valor de p <0,05 como estatisticamente significante.

Resultados: Foram admitidos 111 pacientes neste período, com idade média de 55 (±17,3), sendo em sua maioria do sexo 
masculino (66,7%). Foram observados a ocorrência de 126 PF em 48 pacientes, com uma média de 3 por paciente, sendo em sua 
maioria relacionados à prescrição e seleção de medicamentos (79,6%). Foram realizadas 126 intervenções, das quais 101 (80,2%) 
foram aceitas. “Início de novo medicamento” foi a intervenção mais sugerida (24,6%), seguida de “suspensão do medicamento” 
sendo implementadas, em 80,0% e 77,0% dos casos respectivamente. 

As classes de medicamentos mais envolvidas em PF foram antimicrobianos (18%), e anticoagulantes (9%). Nas análises 
de correlação de Pearson não houve relação entre o número de PF com o tempo de internamento, número de comorbidades ou 
idade. Tal resultado justifica-se pela heterogeneidade da população analisada quanto à faixa etária, condição clínica e número de 
comorbidades, assim como o tempo de internação prolongado e sem alterações na farmacoterapia. 

Embora não tenha sido possível demonstrar uma correlação estatística significativa entre as variáveis, esse estudo demonstra 
a importância da atuação do farmacêutico clínico na otimização da farmacoterapia em pacientes hospitalizados, através da prevenção, 
identificação e correção de erros de medicação, contribuindo para a segurança do paciente. Portanto, é fundamental a implementação de 
medidas institucionais que promovam a inserção do farmacêutico na equipe multidiscilplinar e ampliem o campo de atuação deste profissional.

Conclusão: Os resultados apresentados neste estudo mostram que a intervenção mais realizada pelos farmacêuticos clínicos 
do HC/UFPR foi relacionada à início de nova terapia farmacológica, tendo aceitabilidade na maioria dos casos. O estudo demonstra a 
importância da atuação do farmacêutico clínico na revisão clínica da medicação, na medida em que contribui positivamente.

0334 Impacto da implantação de fluxo de medicamentos padronizados para anestesia no bloco cirúrgico de um hospital 
universitário

Autores: Paula Teixeira Pinto - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Gilmara Rodrigues de Souza - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Elaine Aparecida Felix - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Luciana Paula Cadore Stefani - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Simone Dalla Pozza Mahmud - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Anesthetics; Costs and Cost Analysis; Pharmacy Service, Hospital
Introdução: O Bloco Cirúrgico de nosso hospital possui 13 salas cirúrgicas, realizando em média 900 procedimentos mensais. 

Até 2013, o bloco possuía 5 salas de apoio, entre elas, a Central de Anestesia, onde ocorria a distribuição de todo material para 
anestesia, incluindo medicamentos anestésicos e controlados. Trabalhando de forma colaborativa, o Serviço de Farmácia e o Serviço 
de Anestesia e Medicina Peri-operatória (SAMPE) iniciaram a discussão sobre as melhorias necessárias nos processos envolvendo 
medicamentos e, a partir de outubro de 2013, o Serviço de Farmácia assumiu a gestão destes medicamentos para anestesia, através 
de um novo fluxo de dispensação de kits por paciente, intitulado SAMPEBox. A Farmácia Satélite do Bloco Cirúrgico instalou-se 
provisoriamente em 2013 junto à Central de Anestesia, mas, no final de 2014 recebeu área definitiva, o que permitiu a incorporação 
e gestão de todos os demais medicamentos, além de atividades visando segurança e uso racional, como: controle de estoque, 
indicadores de processos, atividades educativas, implantação de tecnologias e processos de segurança, melhora dos registros, 
avaliação de desperdícios, custos e adesão aos protocolos assistenciais. 

Objetivo: Avaliar o impacto financeiro no consumo de medicamentos para anestesia com a implantação da Farmácia Satélite 
do Bloco Cirúrgico, através do fluxo SAMPEBox. 

Método: Através de nosso Sistema de Informações Gerenciais (IG) avaliou-se o consumo dos medicamentos dispensados no 
KIT Geral SAMPEBox, no período anterior ao fluxo, de janeiro a junho de 2013, e após a implantação, no mesmo período em 2015. 
Este kit possui atracúrio 10 MG/mL, fentanil 0,05 MG/mL, midazolam 1 MG/mL, morfina 10 MG/mL, propofol 10 MG/mL, remifentanil 
2 MG e succinilcolina 100 MG. 

Resultados: em 2013, houve consumo de R$ 333.414,89, já no mesmo período de 2015, houve consumo de R$ 235.863,13. 
Comparativamente, verificou-se um aumento de 15,90% no número de itens dispensados - justificado também pela incorporação 
de nova apresentação de Midazolam 1 MG/mL (apresentação comercial com maior validade do que a apresentação fracionada em 
seringa), e de Fentanil 0,05 MG/mL (apresentação comercial em ampolas de menor volume). Ainda assim, houve redução no consumo 
de 29,26% (R$ 97.551,76), apesar de observado aumento de 1% no número de cirurgias realizadas no período. 

Conclusão: a implantação da Farmácia Satélite, além de melhorar a segurança e a qualidade assistencial, promoveu significativa 
redução de custos, evidenciada através da análise do fluxo SAMPEBox. Além disso, observou-se resultados da gestão de recursos e 
uso racional, como a padronização de novas apresentações de medicamentos, que possibilitaram redução do desperdício.
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0335 Análise das Prescrições de Medicamentos Orais Administrados Por Sonda Nasoenteral em Hospital Filantrópico de 
Pernambuco

Autores: Laís Emanuelle Bernardo Vieira - Instituto Medicina Integrado Professor Fernando Figueira / PE 
Anne Caroline Dornelas Ramos - Instituto Medicina Integrado Professor Fernando Figueira / PE 
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Palavras-chave: nutrição enteral; avaliação de medicamento; prescrições de medicamentos
Introdução:

A administração de medicamentos por meio de sondas vem sendo muito utilizada no ambiente hospitalar, predominando 
nas unidades de clínica médica (51,5%) seguida de cuidados intensivos (24%). Sua indicação é associada as patologias que causam 
dificuldades de deglutição, com inviabilidade da alimentação por via oral. Dentre as diversas sondas, a sonda nasoenteral (SNE) 
vem sendo utilizada com frequência, por ser de calibre mais fino e ocasionar menos trauma ao esôfago do paciente. Dentre os 
medicamentos, àqueles de forma farmacêutica líquida, como soluções e suspensões são os preferidos para serem administrados 
por via SNE, porém alguns apresentam incompatibilidade podendo causar sua obstrução. Os de forma farmacêutica sólida podem 
ser triturados e dissolvidos em uma pequena quantidade de água. Entretanto, partículas não dissolvidas podem causar obstrução da 
sonda, levando a sua troca. Além de que, alguns medicamentos de forma farmacêutica sólida, como comprimidos ou cápsulas de 
revestimento entérico podem provocar irritação no trato gastrointestinal do paciente, se a sonda possuir a parte distal localizada no 
estômago.

Objetivo:
Analisar o perfil das prescrições de medicamentos orais administrados por meio de sonda nasoenteral em pacientes 

neurológicos internados na UTI Clínica de um Hospital Escola Filantrópico Pernambucano.
Metodologia:
Estudo descritivo e retrospectivo, aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Medicina Integral Prof. Fernando Figueira sob 

o nº 4740-2015. Foram analisadas prescrições de 51 pacientes neurológicos, em terapia medicamentosa via sonda enteral, internados 
na UTI Clínica em um Hospital Pernambucano, entre os meses de Janeiro a Junho/2015 tendo os dados coletados e plotados em 
planilha (Excel/2010).

Resultados:
a análise totalizou 1171 prescrições com 92,57% delas solicitando medicamentos por via SNE. Verificou-se 67 medicamentos 

prescritos dos quais 19,40% pertencem a classe dos antihipertensivos, 11,94% a anticonvulsivantes aos depressores do Sistema Nervoso 
Central, 5,97% de antimicrobianos e aos antitrombóticos, 4,47% aos antidiuréticos, aos laxantes, as vitaminas, a anticolinérgicos e 
a repositor de eletrólitos, 2,98% a antihelmínticos, a antiulcerogênicos, a antipsicóticos, a antiarrítmicos e a antialérgicos, 1,49% 
a corticóides, a hipocolesterolemiante, a antiviral, a digitálicos e a antidopaminérgicos. Frente às formas farmacêuticas, 86,56% 
correspondem a forma farmacêutica sólida e 13,44% líquidas. Dentre os princípios ativos prescritos, sinvastatina, ácido acetilsalicílico 
e ácido valpróico foram os mais evidenciados, apresentando 17,77%, 14,61% e 7,57%, respectivamente. Referente a quantidade de 
medicamentos para uso via SNE, por cada prescrição, 337 (20,88%) apresentaram quantidade de 3 medicamentos; 297 (18,41%) 
apresentaram 5 medicamentos; 275 (17,03%) apresentaram 4 medicamentos. Os pacientes apresentaram média de idade de 71,09 
anos e 100% fizeram uso da SNE em algum momento da internação, tendo média de 3,4 SNE por mês por paciente.

Conclusão:
Após análise dos resultados supracitados, a administração de medicamentos via SNE é bastante utilizada, tendo a forma 

farmacêutica sólida destacada em 86,56% dos casos. Entretanto, a média do uso de SNE de 3,4 por paciente no mês é considerada 
alta, sendo necessário ações educativas e treinamentos a equipe de saúde, garantindo a correta utilização da SNE, contribuindo para 
a diminuição de custos e promoção do bem-estar do paciente.
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0336 Revisão e Otimização das Rotinas da Farmácia Cirúrgica em Hospital Certificado do Rio de Janeiro
Autores: Roberto Junior - Casa de Saúde São José / RJ 

Flávio Bandeira - Casa de Saúde São José / RJ 
Franciele Panizzi - Casa de Saúde São José / RJ 
Talita Dias de Almeida - Casa de Saúde São Jose / RJ

Palavras-chave: Centro cirúrgico, farmacoeconomia, assistência farmacêutica
Introdução: O custo hospitalar tem uma parcela importante e crescente representada pelo consumo de materiais e medicamentos, 

tornando a farmácia um setor estratégico por ter controle do estoque e dispensação. Nesse contexto, a revisão das rotinas da farmácia do 
centro cirúrgico, setor com grande importância no consumo da unidade (36,5% do total) faz do farmacêutico peça importante visando a 
redução de consumo e estoque, além da diminuição de custos e aumento de faturamento. Objetivo: Descrever as atividades do profissional 
farmacêutico em Centro Cirúrgico de um hospital de alta complexidade privado localizado no Rio de Janeiro, com o intuito de melhorar 
a performance de atendimento das farmácias satélites do setor e aumentar a efetividade da assistência prestada. Método: O método de 
pesquisa utilizado foi o levantamento do histórico das atividades realizadas pelo farmacêutico e das rotinas inerentes ao Centro Cirúrgico em 
um período de 6 meses (Janeiro à Junho 2015); rotinas essas como montagem de kits, lançamento em gastos de sala e controle de estoque. 
Durante este período foram verificados relatórios de consumo e custo, folhas de sala, movimento cirúrgico e lançamentos de itens na 
conta. Resultado: Através da implantação do formulário de uso e controle do medicamento Sugamadex, a diminuição drástica das glosas foi 
significante, evitando prejuízos para a unidade, já que este medicamento representa 18,33% (R$ 298.590,42) do custo financeiro dos itens 
de curva a (últimos 6 meses). Além disso, a revisão dos kits (carros cirúrgicos) proporcionou uma redução do estoque inicial, solicitações 
extras e consumo de diversos itens gerando impacto relevante sobre os custos. Outro ponto de significância foram os ajustes de lançamentos 
de produtos em avisos discordantes aos atendimentos dos pacientes. Por meio destas correções, o repasse pelas operadoras à instituição 
aumentou de forma significativa, com consequente diminuição de glosas. A participação no controle e dispensação de Órteses, Próteses e 
Materiais Especiais (OPME) também merece destaque, uma vez que com o farmacêutico, foi possível considerar critérios para a liberação dos 
processos, sendo avaliada a indicação dos materiais e procedimentos, assim como a certificação de procedência, gerando um controle mais 
rigoroso por estar sob a guarda da instituição, contemplando uma dispensação mais segura. As notificações de inefetividade de anestésicos 
9 (34,6%) e desvio de qualidade de materiais cirúrgicos 17 (65,4%) ratificou o papel da instituição ser sentinela, garantindo a qualidade dos 
produtos utilizados na assistência. A interface com o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar se fez presente por meio da utilização de 
justificativa de antibiótico profilático fora da padronização, para posterior abordagem ao prescritor. O controle da dispensação de albumina, 
através da justificativa de uso, foi outra frente de atuação do profissional no setor. Conclusão: Concluiu-se que a presença do farmacêutico 
em Centro Cirúrgico tem como objetivos melhorar a utilização de recursos econômicos e elevar a qualidade da assistência, ratificando a 
segurança do paciente. Notou-se que a revisão dos kits gerou redução nos gastos, traduzindo em menores perdas e desperdícios, além da 
redução de glosas de aproximadamente 75% a partir da utilização do formulário específico de Sugamadex.

0337 Aplicabilidade da Clorexidina Degermante 2% em Procedimentos Realizados em um Hospital Escola Filantrópico 
de Pernambuco

Autores: Laís Emanuelle Bernardo Vieira - Instituto Medicina Integrado Professor Fernando Figueira / PE 
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Palavras-chave: clorexidina; controle de infecções; desinfecção
Introdução: As Infecções em Serviços de Saúde (ISS) são consideradas um problema de saúde pública, tendo impacto na 

morbidade e mortablidade, aumentando o tempo de internação e, consequentemente, elevando os custos com procedimentos 
dignósticos e terapêuticos. No Brasil, as ISS permanecem elevadas, principalmente em hospitais de ensino ou universitário, quando 
comparados a outros hospitais. Frente a isto, o uso de germicidas em procedimentos hospitalares faz-se necessário. Dentre muitos 
dos germicidas utilizados em ambiente hospitalar pode-se citar a clorexidina, agente antimicrobiano, que apresenta amplo espectro 
de ação contra microrganismos Gram-positivos. Porém, sua ação em microrganismos Gram-negativos é de menor intensidade, 
necessitando de um tempo para ocasionar a morte dos mesmos. Apresenta efeito residual, por ser absorvida pelos tecidos, 
apresentando atividade germicida por até 5 horas após sua utilização. Tendo em vista seu espectro de ação e seu tempo residual, 
fez-se necessário a análise de sua aplicabilidade no instituto, para verificação se seu uso está sendo de acordo ou indiscriminado, 
podendo contribuir para o surgimento de microrganismos multirresistentes.

Objetivo: Analisar a utilização do germicida, Clorexidina Degermante 2%, em um Hospital Escola Filantrópico de Pernambuco 
frente a oito procedimentos preconizados pela instituição e averiguar o conhecimento quanto a utilização da solução antisséptica.

Metodologia: Estudo descritivo de abordagem quantitativa, quanto a utilização do germicida Clorexidina Degermante 
2%, realizado em um Hospital Escola Filantrópico de Pernambuco. A coleta de dados foi realizada pelos próprios pesquisadores, 
sendo realizado um questionário que contemplava perguntas objetivas e discursivas, sobre o armazenamento, distribuição, 
acondicionamento, utilização e descarte da solução antisséptica.

Resultados: Foram analisados 22 setores quanto aos procedimentos e utilização da clorexidina degermante 2%. A obtenção dos 
dados revelou que os setores realizam 68,18% procedimento de inserção de sonda vesical de demora, 50% banho pré-operatório, 31,81% 
antissepsia de pele, 27,27% antissepsia de mãos e antebraços, 22,17% inserção de cateter vascular central e 18,18% curativos de acesso 
vascular central, sendo todos estes preconizados pela instituição. Entretanto, foi verificado que 27,27% dos setores realizam procedimentos 
que não se enquadram aos preconizados pela instituição, dentre os quais estão o banho diário e a higienização das mãos. O uso inapropriado da 
solução contribui para o surgimento de microrganismos resistentes tornando prejudicado o combate a infecções nozocomiais, possibilitando 
o surgimento de microrganismos multirresistentes podendo elevar o tempo de internamento dos pacientes, gerando custos adicionais.

Conclusão: a aplicabilidade da clorexidina degermante a 2%, pelos setores, se encontra de acordo com o preconizado pela 
instituição. Entretanto, é necessário ações educativas e treinamentos com a equipe de saúde garantindo a correta utilização da clorexidina 
degermante a 2%, garantindo a redução dos riscos de infeção sem contribuir para o surgimento de microrganismos multirresistentes.
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0338 Complexo Candida Parapsilosis na Candidemia: Caracterização da Atividade Hemolítica e Morfotipagem
Autores: Laís Emanuelle Bernardo Vieira - Instituto Medicina Integrado Professor Fernando Figueira / PE 
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Palavras-chave: Candida. Candidemia. Infecções oportunistas.
Introdução: As infecções sistêmicas causadas por leveduras vêm aumentando nas últimas décadas, devido ao grande número de 

pacientes imunocomprometidos, reconhecidos como grupo de risco para essas infecções (neutropênicos, transplantados, diabéticos, 
pacientes que convivem com o HIV, neonatos, dentre outros). Dentre as leveduras, o gênero Candida tem sido o maior causador destes tipos 
de infecções, representando 80% dos casos, promovendo um problema de saúde pública em países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 
Dentre as espécies, Candida albicans foi a mais isolada até a década de 1990; desde então, vem emergindo os casos de candidemia causados 
por espécies de candidas não-albicans, tendo como destaque o Complexo Candida parapsilosis. Assim estudos mais aprofundados sobre este 
patógeno oportunista e a caracterização de fatores de virulência são fundamentais para uma farmacoterapia adequada. 

Objetivo: Avaliar 17 isolados de leveduras pertencentes ao Complexo Candida parapsilosis, agentes etiológicos da candidemia, 
quanto aos seus fatores de patogenicidade. 

Metodologia: Revisão taxonômica através da identificação clássica e identificação proteômica por MALDI-TOF MS, verificação 
da atividade hemolítica e sua morfotipagem. 

Resultados: a identificação clássica pela análise das características morfofisiológicas mostrou que, quanto ao aspecto 
macroscópico obteve-se colônia de textura cremosa, de bordos irregulares, de coloração creme em cultura pura; os aspéctos microscópios 
evidenciaram leveduras ovais, hialinas, com células gigantes e pseudohifas. O teste de assimilação de fontes de carbono foi positivo para 
os carboidratos dextrose, maltose, galactose e sacarose. Para o teste de assimilação de fontes de nitrogênio, positivou para o Sulfato 
de amônio. O teste de fermentação de fontes de carbono foi positivo para dextrose, galactose, maltose e sacarose. A identificação 
proteômica por MALDI-TOF MS permitiu a diferenciação dos 17 isolados para fins de confirmação taxonômica e subdivisão dentro do 
Complexo através dos picos nas faixas entre 3000, 5000, 6000 e 7000 M/z: 15 foram identificadas como sendo Candida parapsilosis 
strictu sensu e 2 como sendo Candida orthopsislosis. Nenhum dos isolados de Candida foi identificado como Candida methapsilosis. A 
atividade hemolítica foi positiva, com presença de α-hemólise, prinicplamente nas colônias incubadas a 37 ºC. Frente a morfotipagem, 
foram obtidos 5 morfotipos diferentes, com o predomínio do morfotipo 000034 – colônia fúngica com franjas ausentes, de topografia 
lisa, largura intermediária, plana e abundante. O microcultivo em lamínula evidenciou a formação de pseudomicélio. 

Conclusão: a análise morfológica e bioquímica, bem como a técnica de MALDI-TOF MS são eficazes ne identificação taxonômica 
de Candida parapsilosis. A temperatura de 37 ºC foi considerada fator deerminantes para expressão de hemolisinas por Candida 
parapsilosis. A visualização em lâmina do microcultivo com formação abundante de pseudomicélio respalda a habilidade de C. 
Parapsilosis em formar biofilmes. A atividade hemolítica e a habilidade de formar estruturas diferenciadas como pseudomicélio pode 
agravar o quadro clínico dos pacientes, facilitando a disseminação da levedura no organismo.

0342 Farmácia Clínica em Prontuário Eletrônico: Perspectivas
Autores: Hellencleia Pereira Cunha - Hospital Unimed Recife III / PE 

Renata Daniele Amaral de Medeiros - Hospital Unimed Recife III / PE 
Diana Mendonça Silva Guerra - Hospital da Restauração / PE 
Maria Erineide Vasconcelos - Hospital Unimed Recife III / PE

Palavras-chave: Prontuário eletrônico, farmacoterapia, prescrições de medicamentos.
Introdução: a área de saúde é uma das mais críticas do Brasil e os avanços em Tecnologia da Informação são essenciais para a 

disseminação do conhecimento médico, melhorando a assistência ao paciente, diminuindo a margem de erro e aumentando a qualidade 
da informação referente à história clínica do indivíduo. O foco no processo de trabalho em saúde, ou seja, no registro eletrônico de saúde, 
possibilita a visão multiprofissional e de continuidade da assistência. O exercício profissional do farmacêutico hoje busca a concepção 
clínica de sua atividade, além da integração e colaboração com os membros da equipe de saúde, cuidando diretamente do paciente.
Diversos estudos demonstram o impacto da presença de um farmacêutico dedicado a atividades clínicas no aumento da qualidade do 
cuidado, reduzindo danos ou riscos, na melhoria dos desfechos e a diminuiçãodos custos nos sistemas de saúde.

Objetivo: Descrever as atividades que serão realizadas na prescrição pelo farmacêutico clínico em prontuário eletrônico, 
expondo as perspectivas.

Metodologia: Baseou-se na rotina do farmacêutico clínico que será estabelecida em um hospital particular terciário em Recife-
PE, que tem Farmácia Clínica em tempo integral. Devido a ajustes necessários no sistema para adequação do mesmo ao serviço, o 
início efetivo ainda não foi realizado, porém está previsto para Agosto/2015. A avaliação se dará em tempo real, onde o farmacêutico 
clínico avaliará a prescrição por completo antes de ser dispensada para o paciente, podendo deixar suspenso o medicamento que não 
estiver conforme até o médico ajustar ou justificar o uso, ou poderá fazer a troca de um medicamento por outro que seja padronizado 
e tenha saldo na Farmácia. Acrescido as observações citadas, serão ainda prioridades para farmacêutico clínico analisar na prescrição:

Medicamentos potencialmente perigosos (diluente, diluição (mínima e máxima), dose (MG e frequência))
Antimicrobianos (diluente, diluição (mínima e máxima), dose (MG e frequência) e tempo de infusão)
Medicamentos orais por sonda (conformidades e particularidades)
Medicamentos de baixo índice terapêutico (diluente, diluição (mínima e máxima), dose (MG e frequência) e sinalizar o risco e 

a reação adversa no campo da observação da prescrição.
Medicamentos que apresentam grandes chances de causar flebite química (sinalizar no campo da observação da prescrição)
Resultados: Existe grande expectativa em torno deste avanço do serviço farmacêutico, tanto da equipe médica, quanto da 

farmacêutica. Uma autonomia considerável, falando da inclusão do profissional farmacêutico efetivamente na farmacoterapia do 
paciente. Visto que o farmacêutico terá que não somente analisar as compatibilidades do medicamento e sim a necessidade, a 
eficácia e a segurança do mesmo. Terá que relacionar o medicamento com a clínica e deixar claro seu benefício. A perspectiva é 
otimizar o acompanhamento e deixa-lo mais efetivo, com o farmacêutico incluído de vez na equipe multiprofissional.

Conclusão: Sendo assim, a expectativa é que os farmacêuticos clínicos consigam deixar a farmacoterapia mais efetiva e segura, cumprindo 
com as normatizações estabelecidas pela Joint Commission Internacional (JCI) e Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre Segurança do 
Paciente. Além de poder avaliar diariamente os medicamentos contidos na prescrição e deste modo, verificar os benefícios trazidos por eles.
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0343 Tuberculose: Importância do Diagnóstico e Tratamento, um Enfoque ao Controle de Dispensação de 
Medicamentos

Autores: Ítala Morgânia Farias da Nóbrega - IMIP / FPS / PE 
Dayana Maria da Silva - FPS / PE

Palavras-chave: tuberculose, dispensação, diagnóstico
Introdução: 
A tuberculose (TB) é uma doença infecciosa causada pelo Mycobacterium tuberculosi, cujo diagnóstico é dado a parti de uma 

avaliação médica completa para a tuberculose ativa inclui um histórico médico, um exame físico, a baciloscopia de escarro, uma radiografia do 
tórax e culturas microbiológicas. O tratamento é feito à base de antibióticos, com duração de aproximadamente seis meses. A tuberculose é 
considerada uma das mais antigas doenças infecciosas da humanidade, embora passível de um efetivo tratamento, permanece na atualidade 
como um importante problema de saúde pública mundial. Dessa forma, o estudo da dispensação de medicamentos para tuberculose pode 
fornecer elementos para a qualificação da política de assistência farmacêutica, bem como para a gestão desses insumos estratégicos.

Objetivo:
Avaliar as características de dispensação de medicamentos para tratamento da tuberculose realizadas no Instituto de Medicina 

Integral Prof. Fernando Figueira (IMIP).
Método:
Realizou-se um estudo transversal, avaliativo e documental com abordagem quantitativa. Os dados foram obtidos através do 

levantamento das prescrições médicas (segundas vias) recebidas na Farmácia Ambulatorial do IMIP no período de janeiro a junho 
de 2015.O material de estudo foi o receituário retido na farmácia, no ato da dispensação dos medicamentos. Foram analisados os 
seguintes parâmetros: número total de atendimentos, prescrições que apresentaram antimicrobianos; número de antimicrobianos 
por receita e medicamentos indicados juntamente com os antimicrobianos. 

Resultados: 
A Farmácia Ambulatorial do IMIP realizou no período de estudo, 546 atendimentos para pacientes que recebem mensalmente 

medicamentos para tratamento da tuberculose. Segundo os dados o estudo mostrou que os medicamentos mais dispensados para o 
tratamento da tuberculose foram Isoniazida 17.290 (34,17%), Isoniazida e Rifampicina 11.424 (22,57%) e Pirazinamida, Isoniazida e 
Rifampicina 11.138 (22,01%). Na pratica clínica preferencialmente, utiliza-se esquemas com Rifampicina ou Isoniazida por serem mais 
eficazes contra o bacilo. O esquema com Rifampicina tem menor tempo de duração o que explica o consumo evidenciado no trabalho 
de Rifampicina 1.150 (2,27%). Os recursos necessários para o tratamento das formas sensíveis de TB evidenciadas no estudo durante 
o semestre avaliado foi de R$ 5.423,74. Considerando um aumento significativo na detecção de novos casos no Brasil e uma melhora 
na adesão, é de fundamental importância a estimativa de custo dentro das políticas públicas de medicamentos.

Conclusão: O paciente deve receber um atendimento integral, desde o diagnóstico até o encerramento do caso, o seguimento 
deve ser resolutivo, evitando que o usuário busque outros serviços de saúde durante o tratamento, prevenindo o abandono e 
garantindo a adesão ao tratamento. Em conclusão, verifica-se que a tuberculose é uma doença grave, mas curável em 100% dos casos 
novos, desde que o tratamento empregue a associação medicamentosa correta, de maneira regular. Logo, o planejamento adequado 
configura-se como um dos fatores que influem decisivamente para garantir um abastecimento constante dos fármacos e, em última 
análise, o sucesso do Programa.

0344 Título do Trabalho: Avaliação da Dispensação dos Medicamentos Potencialmente Perigosos em um Hospital de 
Referencia em Cardiologia

Autores: Andréa Cristina Apolinário da Silva - Procape/ UPE / PE 
Graças Hermínia Cavalcanti de França Ferraz - Procape/ UPE / PE 
Vania Lúcia Lins de Menezes - Procape/ UPE / PE 
Cristiano Soares da Rocha - Procape/ UPE / PE

Palavras-chave: Medicamentos Potencialmente Perigosos, Segurança Do Paciente.
Introdução: Medicamentos potencialmente perigosos (MPPs) são aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos 

significativos aos pacientes em decorrência de falhas no processo de utilização. Esses erros podem não ser de rotina, contudo trazem 
consequências devastadoras para o paciente, que pode variar de lesões permanentes à morte. Em um hospital com referência 
cardiológica, o uso de classes terapêuticas como agonistas e antagonistas adrenérgicos intravenosos, antiarrítmicos intravenosos, 
antitrombóticos, inotrópicos intravenosos entre outros, gera um alto consumo e consequentemente um aumento dos riscos de erros 
relacionados a estes medicamentos. 

Objetivo: Analisar a forma de dispensação dos medicamentos potencialmente perigosos que contemplam as principais classes 
terapêuticas de fármacos usados na cardiologia. 

Metodologia: O estudo foi realizado em um Hospital Universitário Referência em Cardiologia de grande porte e considerou 
a relação de medicamentos potencialmente perigosos usados em hospitais, sugerida pelo Instituto para Práticas Seguras no Uso de 
Medicamento (ISMP) e a lista de medicamentos padronizados da instituição. Realizamos a identificação qualitativa e quantitativa 
dos principais fármacos de uso em cardiologia de alta vigilância dispensada no sistema de Distribuição Coletiva para os setores de 
enfermarias e Unidade de Tratamentos Intensivos. 

Resultados: do total de 372 medicamentos padronizados na instituição, 75 são considerados potencialmente perigosos e 
representam 20,2% do total. O sistema de dose coletiva das Unidades de Terapia Intensiva e das enfermarias possui respectivamente, 
um quantitativo de 49 itens e destes, 22 (44,9%) itens são MPPs e um quantitativo de 45, onde 17(37,8%) são MPPs. Ressaltando a 
especialidade da instituição, verifica-se que dos 22 MPPs distribuídos de forma coletiva nas UTIs, 16 (72,7%) são de uso na cardiologia 
e nas enfermarias (classificadas como pacientes com comprometimento no miocárdio e válvulas) são 12 itens (70,6%). 

Conclusão: Analisando os resultados, verificou-se que um percentual significativo dos itens padronizados são classificados 
como Medicamento Potencialmente Perigosos, segundo os critérios do ISMP. O fator mais preocupante, está nos itens de Distribuição 
por Dose Coletiva, uma vez que não se pode ter um controle efetivo da prescrição, armazenamento e administração destes fármacos. 
Diante desta realidade, estão sendo adotadas medidas através de implementação de estratégias de divulgação e sinalização dos MPPs 
e dos seus riscos bem como a implantação da prescrição eletrônica que visam zelar pela segurança do paciente com foco primordial 
em prevenir a ocorrência de incidentes e eventos adversos relacionados aos medicamentos. 
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0346 Atuação do Farmaceutico em uma Unidade Pediatrica de um Hospital Referência em Cardiologia/Pneumologia em 
Fortaleza-CE.

Autores: Kamila Maria Maranhão Sidney - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Paulo Andrei Milen Firmino - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Ana Carolina de Souza e Silva - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Maria Rennê Lopes Feitoza Vieira - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Cynthia Djane Alves Costa - Hospital Geral de Fortaleza / CE 
Igor Nunes Sampaio - Universidade Federal do Ceará / CE 
Denilla Maria Serpa Carvalho - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 
Solange Cecilia Cavalcante Dantas - Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes / CE 

Palavras-chave: Pediatria; Farmacêutico; Medicamento.
Introdução: O impacto do cuidado farmacêutico, na pediatria, segundo alguns estudos, tem promovido a racionalização das 

prescrições e a diminuição dos erros de medicação. Tais fatores acarretam uma melhor utilização de recursos financeiros o que contribui 
para a qualidade do cuidado. Objetivos: Descrever a atuação do farmacêutico em uma unidade pediátrica de um hospital referência 
em cardiologia/pneumologia em Fortaleza-CE. Métodos: Estudo do tipo descritivo e exploratório. A unidade pediátrica é composta 
por enfermaria com 20 leitos e duas unidades de terapia intensiva (UTI), totalizando 18 leitos. O farmacêutico iniciou suas atividades 
clínicas em março de 2015, através de acompanhamento diário das prescrições liberadas nas unidades, supervisão farmacêutica 
com a verificação de reserva técnica, carro de emergência e geladeira. A unidade pediátrica possui distribuição de medicamentos 
classificada como coletiva, pois o hospital não possui formulação específica para esse público. Foi realizado um levantamento das 
ações desenvolvidas pelo farmacêutico a fim de contribuir para a melhoria da rotina desta unidade através de práticas relacionada a 
segurança do paciente quando relacionada a farmacoterapia. As fontes de referências consultadas foram o Micromedex, Medscape e 
bulas de medicamentos. Resultados: a atuação do farmacêutico foi iniciada com a verificação da estabilidade e armazenamento dos 
medicamentos dispensados. Baseado na padronização do hospital, os antimicrobianos mais utilizados na unidade que apresentaram 
não conformidade foram: Vancomicina, Meropenem, Piperacilina+Tazobactam, Micafungina, Anfotericina B, Ganciclovir bolsa, 
Fluconazol bolsa, Metronidazol bolsa, Amicacina, Polimixina B e Amoxicilina suspensão. Desses, todos estavam com estabilidade fora 
do prazo preconizado na literatura e os frascos ampola estavam sem identificação adequada comprometendo a segurança na sua 
utilização. Os seguintes psicofármacos: fentanil, midazolam e fenobarbital, bastante utilizados na rotina diária da unidade, estavam 
armazenados em geladeira e por um período superior a 24 horas. Os medicamentos Metilprednisolona e Omeprazol estavam sendo 
preparados com diluentes inapropriados, comprometendo a estabilidade e a resposta terapêutica dos mesmos. Os medicamentos 
Dobutamina e Gluconato de Cálcio, por possuir apresentação em volumes superior ao prescrito, eram utilizados de forma irracional, 
pois, por não haver uma padronização de horários, eram desprezados elevando os custos da terapia medicamentosa. Com relação 
as apresentações de via oral, como é o caso dos comprimidos, foi observado que os mesmos estavam sendo preparados com água 
destilada, armazenados em seringas sob refrigeração e utilizados até o término do volume total. Os comprimidos foram captopril, 
hidroclorotiazida, acido acetilsalicilico, espironolactona, metadona, lorazepam, sildenafil, furosemida e caverdilol. Conclusão: a partir 
da presença do farmacêutico na rotina da unidade foi implantado algumas rotinas acerca do manejo farmacoterapêutico como, 
padronização de estabilidade e diluição de antimicrobianos e psicofármacos, padronização de horários de medicamentos com 
volumes superior ao prescrito, padronização de utilização de comprimidos e conscientização da equipe acerca do uso de diluentes 
apropriados para Omeprazol e Metilprednisolona. Assim, nota-se que a atuação e a presença do farmacêutico garante a eficácia e o 
uso seguro de medicamentos em uma unidade pediátrica.



154

0348 Implantação das Metas Internacionais de Segurança do Paciente em Hospital Referência no Estado de Pernambuco
Autores: Anna Beatriz Pereira Silva - Hospital da Restauração / PE 

Lorena Campos Arruda - Hospital da Restauração / PE 
Renata Daniele Amaral de Medeiros - Hospital Unimed / PE 
Diana Mendonça Silva Guerra - Hospital da Restauração / PE 
Suellen Ferreira de Oliveira - Hospital da Restauração / PE 
Maria Laura Freitas de Barros Chacon - Hospital da Restauração / PE 
Luciana Honorato da Costa Araújo - Hospital da Restauração / PE 
Kelly Janayna Mattos da Silva - Hospital da Restauração / PE 

Palavras-chave: segurança do paciente, qualidade, MAV.
Introdução: Até o início do século XXI pouco se falava sobre segurança do paciente, foi em 1999 com a publicação do relatório 

sobre erros relacionados com a assistência à saúde: Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro, (To err is 
human: building a safer healh system) que vários profissionais começaram a avaliar a frequência (incidência e prevalência) com que 
os pacientes sofriam danos provenientes do cuidado em saúde. Hoje, os sistemas e organizações de saúde, buscam alternativas e 
soluções que objetivam melhorar a qualidade e a segurança do paciente(1,2).

Objetivo: Implantar as metas internacionais de segurança do paciente utilizando a Clínica médica do Hospital como projeto 
piloto.

Metodologia: um núcleo de segurança do paciente foi montado com equipe multidisciplinar, cada profissional ficou responsável 
por uma das metas. Realizou-se visita técnica para identificação das não conformidades e sugestões para melhoria foram elencadas.

Resultados
Meta 1: para evitar erros de falta de informação e troca de pacientes os mesmos foram identificados com pulseiras, nelas 

constam no mínimo 3 informações inerentes ao doente.
Meta 2: no intuito de otimizar os processos e garantir comunicação efetiva realizou-se capacitações com as equipes 

multidisciplinares sobre as metas internacionais e disponibilizou-se treinamentos para os profissionais sobre 5S (utilização, ordenação, 
limpeza, saúde e autodisciplina). 

Meta 3: Houve identificação dos itens de alta vigilância (MAV), diminuição da quantidade armazenada nos postos de 
enfermagem, padronização de área apropriada para acondicionamento e preparação de medicamentos, alem de formulação de 
listagem com medicamentos potencialmente perigosos e com aqueles que aumentam risco de queda. 

Meta 4: para assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto sinalizou-se tópicos de cirurgia 
segura em todas as salas do bloco.

Meta 5: na tentativa de diminuir o risco de infecção incorporou-se a equipe a importância dos 5 momentos para higienização das 
mãos, foi distribuído dispensadores em todo o hospital (corredores) e enfermarias para pacientes e técnicos evitarem contaminação cruzada.

Meta 6: para diminuir o risco de queda e úlcera por pressão formularam-se sinalizações e cartilhas com as devidas orientações.
Conclusão: O primeiro passo já foi iniciado visto tamanho e complexidade do Hospital, porém, ainda existem muitas falhas que 

precisam melhorar, é necessário expandir as metas para todos os setores. A mudança começou e garantir a segurança, qualidade e 
tratamento adequado são a finalidade deste projeto.
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0349 Avaliação do Preparo de Doses de Medicamentos Parenterais nas Unidades de Cuidado ao Paciente Pela Enfermagem
Autores: Sleyde Elza Silva de Araújo - IMIP / PE 

Iara Vilela de Almeida - IMIP / PE 
Diana Mendonça Silva Guerra - Hospital da Restauração Governador Paulo Guerra / PE 
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Palavras-chave: Segurança do Paciente; Preparação de medicamentos; Enfermarias.
Os medicamentos parenterais possuem um maior potencial de risco para o paciente, devido às dificuldades nos processos 

relacionados ao seu preparo e conservação o que implica em um potencial risco de contaminação microbiológica. O seu preparo, exige 
um local controlado e específico, onde deve-se empregar técnicas que assegurem sua integridade físico-química e microbiológica, 
sendo de responsabilidade do farmacêutico estabelecer os protocolos escritos sobre este processo.

Avaliar a situação atual no que diz respeito à preparação de medicamentos parenteraispela enfermagem nas unidades de 
cuidado ao paciente de diferentes hospitais de Pernambuco e definir medidas para reduzir fatores de riscos relacionados a este 
processo por intermédio da interação dos serviços de Enfermagem e Farmácia.

Trata-se de um estudo descritivo, onde utilizou-se um questionário dirigido à enfermagem. O questionário foi aplicado por 
farmacêuticos dos respectivos hospitais no período de março a junho de 2015. O questionário foi aplicado em 9 hospitais, sendo 3 (33,3%) 
particulares e 6 (66,6%) públicos. Destes, 5 (55,5%) são de grande porte, totalizando 3.888 leitos. Somente em 44,4% dos hospitais existe 
área específica na unidade de cuidado para o preparo das doses de medicamentos parenterais e cabine de fluxo laminar destinado ao 
preparo de citostáticos e nutrição parenteral. Apenas em 55,5% dos hospitais existe protocolo de limpeza/desinfecçãodiário das superfícies 
onde são preparadas estas doses. O programa de treinamento de lavagem das mãos está presente em 77,7% dos hospitais, porém em 
nenhum destes, está protocolizado a utilização de soluções alcóolicas quando não se utiliza luvas, e nem o afastamento do colaborador 
responsável pelo preparo das doses quando o mesmo vier a ter alguma infecçãorespiratória ativa. Em 22,2% dos hospitais não é obrigatório 
o uso de luvas, máscara e gorrose a retirada de adornos durante o preparo. Quanto a conservação das doses preparadas, todos os hospitais, 
afirmaram administrá-las ao paciente sempre imediatamente após a respectiva reconstituição e/ou diluição, no entanto, 33,3% destas 
instituições costumam guardar sobras de ampolas para outras preparações. Os frascos multidoses, como os de insulina, por exemplo,são 
utilizados para vários pacientes da mesma unidade de internação, porém, 22,2% destes não é protocolizado a desinfecção prévia com 
álcool da área de inserção da agulha no frasco antes do preparo da dose. Além disso, 77,7% dos hospitais não apresentam protocolos 
sobre identificação dos medicamentos parenterais recentemente preparados.de acordo com os dados obtidos neste estudo, pode-se 
afirmar que existe um cenário de risco envolvendo o preparo de medicamentos parenterais pela enfermagem na unidade de cuidado ao 
paciente. A ausência de infra-estrutura, protocolos e treinamentos implica em possível comprometimento da estabilidade físico-química e 
microbiológica destas preparações, e neste caso, torna-se ainda mais agravante por se tratar de preparações estéreis para aplicação em vias 
de administração invasivas. Este resultado revelou a pequena participação da Farmácia na redução dos riscos relacionados ao preparo de 
medicamentos parenterais, pois o farmacêutico hospitalar tem o importante papel de elaborar protocolos de preparo de medicamentos 
parenterais na unidade de cuidado,treinar os profissionais envolvidos e monitorar,tecnicamente, este processo.

0350 Interações Medicamentosas Como Meio de Intervenção Farmacêutica em um Hospital Privado de Meio Porte
Autores: Bárbara Silva Lemos - Hospital Papi / RN 

Ana Graziela da Silva Pereira - Hospital Dr.José Pedro Bezerra / RN 
Raquel Araújo de Oliveira - Hospital Papi / RN 
Michelle Silva Nunes - Hospital Papi / RN 
Edyllana Pereira do Nascimento - Hospital Papi / RN

Palavras-chave: Interação medicamentosa; Intervenção Farmacêutica,
INTRODUÇAO: a preocupação com problemas de saúde relacionados a medicamentos tem aumentado entre os profissionais da saúde. 

O uso simultâneo de medicamentos é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de Interações Medicamentosas e Reações Adversas 
à Medicamentos (RAM’s). As Interações Medicamentosas quando detectadas em tempo hábil podem evitar falha terapêutica e prejuízos ao 
diagnóstico e tratamento, levando à diminuição de permanência hospitalar e redução do aparecimento de reações adversas. As interações 
quando potencialmente perigosas e não detectadas em tempo hábil para intervenção junto ao paciente pode promover falha terapêutica com 
prejuízos ao diagnóstico e tratamento, levando ao aumento de permanência hospitalar, além do risco de aparecimento de reações adversas 
e até mesmo ao óbito. Objetivo: Detecção de possíveis Interações Medicamentosas nas prescrições médicas de pacientes internos em um 
hospital privado de médio porte, classificando-as de acordo com o grau de risco, e avaliação da aceitação das intervenções farmacêutica 
realizadas. Metodologia: Estudo transversal prospectivo para detecção de possíveis Interações Medicamentosas nas prescrições médicas dos 
pacientes internos nas unidades de Clínica Médica, Clínica Cirúrgica e UTI adulta, no período no período de 01 de junho à 31 de dezembro de 
2014. As interações encontradas foram registrados em formulário próprio e classificadas de acordo com o grau de risco em: a (sem evidências 
de interação), B (nenhuma ação é necessária, pois há muito pouca evidência científica de interação, sem preocupação clínica), C (monitorar 
terapia, pois pode haver interação clinicamente significativa), D (evitar combinação, pois há interação significativa) e X (contra-indicado, 
pois os riscos superam os benefícios de uso). Para as Interações clinicamente significativas, foi realizada intervenção farmacêutica escrita 
anexada ao prontuário. Foram consideradas apenas interações com relevância clínica para a evolução e criticidade do paciente. A aceitação 
das intervenções farmacêuticas foi avaliada mediante segmento farmacêutico das prescrições médicas por um período determinado de 15 
dias. Considerou-se aceita a Intervenção quando houve modificação na conduta médica (reaprazamento, suspensão, modificação da terapia). 
Resultados: Foram avaliadas 144 prescrições, sendo detectadas 130 possíveis interações medicamentosas clinicamente significativas. Quanto 
ao grau de risco das Interações detectadas, 6,15% foram classificadas como B, 68,5% como tipo C, 23,85% como tipo D e 1,5% como X. . O 
Índice de Aceitação foi monitorado no segmento das prescrições onde 51,5% foram acatadas, 21,5% não acatadas e 27% perderam segmento 
por motivo de alta hospitalar. As interações medicamentosas mais frequentes foram Claritromicina x Metilprednisolona (D) (conduta sugerida: 
reaprazar horários de administração, ajuste de dose para a Metilprednisolona ou monitorar aparecimento de efeitos adversos relacionados 
ao corticoide) e Clopidogrel x Enoxaparina (C) (conduta sugerida: monitorar função plaquetária, risco de sangramento/hematomas). O nº de 
Intervenções/dia foi 0,60 e o setor com maior adesão às sugestões farmacêuticas foi a UTI-Adulto (61,9%). Conclusão: Este estudo evidenciou 
elevado número de Interações Medicamentosas clinicamente significativas nas prescrições médicas de pacientes internos, reforçando a 
importância da atuação do profissional farmacêutico junto à equipe multiprofissional
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0352 Avaliação do Conhecimento da Enfermagem sobre Preparo e Administração de Medicamentos Por Sondas Enterais 
em Pacientes na Unidade de Terapia Intensiva
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Palavras-chave: Segurança do Paciente; Preparação de medicamentos; Farmácia Hospitalar.
A administração de medicamentos por via parenteral é bastante utilizada em pacientes submetidos à cuidados intensivos, no 

entanto, não é comum em tratamentos longos, uma vez  que oferecem risco de complicações e desconforto. Diante desta dificuldade, 
estes pacientes  têm como opção receberem os medicamentos orais através de sondas enterais. Os pacientes que  fazem uso destes 
dispositivos geralmente estão internados em unidade de terapia intensiva  (UTI), quase sempre se encontram em estado grave, 
utilizando nutrição enteral e um grande  número de medicamentos, o qual requer formulações líquidas. Entretanto, em situações que 
o fármaco necessário ao tratamento do paciente não está disponível na forma líquida, torna-se necessário a trituração de formulações 
sólidas. Esta prática pode trazer várias  complicações ao tratamento dos pacientes, tais como: obstrução das sondas, interações 
com os componentes da nutrição enteral, alterações na farmacocinética da droga e danos ao trato  gastrointestinal, exigindo da 
enfermagem um bom conhecimento sobre formas farmacêuticas e a  correta técnica de administração de medicamentos por esta via.

Avaliar o conhecimento da enfermagem da UTI Clínica de um Hospital Escola de Pernambuco sobre o preparo e administração 
de medicamentos orais através de sondas enterais.

Trata-se de um estudo descritivo, onde utilizou-se um questionário, o qual foi aplicado à enfermagem entre os meses de 
março e junho de 2015, após aprovação do comitê de ética da  instituição (protocolo de N° 4720 – 15). A população do estudo foi 
de 22 profissionais de  enfermagem, sendo a amostra constituída por 18 participantes. Excluíram-se do estudo,  os profissionais 
que não devolveram aos pesquisadores o questionário da pesquisa. Dos profissionais de enfermagem participantes do estudo 
77,77% eram técnicos e apenas 16,66% afirmaram ter mais de 5 anos de experiência na área. Quanto ao conhecimento técnico  de 
formulações farmacêuticas, 77,77% declararam saber as diferenciar corretamente.  no que diz respeito ao preparo e administração 
dos medicamentos pelas sondas, 38,88%  afirmaram triturá-los em copo descartável e 61,11% os colocam em 20ml de água até 
dissolver-se.

Além disso, 55,55% afirmaram administrar cada medicamento individualmente em seringas  diferentes, preparando a dose 
imediatamente antes da administração e respeitando o tempo entre a administração do medicamento e a nutrição enteral. No entanto, 
33,33% trituram os medicamentos separadamente utilizando a mesma seringa e 11,11% trituram os medicamentos  agendados para 
o mesmo horário todos juntos em um recipiente. Sobre à lavagem da sonda enteral com água, 61,11% afirmaram lavá-la antes e após 
administrar o medicamento e  38,88% lavam somente após administrá-lo. Foi interessante observar que 83,33% da enfermagem tem 
preocupação em correlacionar a formulação farmacêutica com a posição da sonda no trato  gastrointestinal do paciente. de acordo 
com os dados obtidos, pode-se afirmar que existe um cenário de risco envolvendo  o preparo e administração de medicamentos orais 
por sondas de nutrição enteral. e neste contexto, a farmácia hospitalar pode contribuir com a segurança e sucesso farmacoterapêutico 
do paciente, oferecendo o serviço de avaliação de prescrições médicas e treinamentos sobre o tema à enfermagem.
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0354 Adesão ao Tratamento Hormonioterápico de Mulheres com Neoplasia de Mama
Autores: Jacqueline Marques dos Santos - Unicamp / SP 

Aline Aparecida da Cruz - Unicamp / SP 
Nice Maria Oliveira da Silva - Unicamp / SP 
Patricia Moriel - Unicamp / SP 
Priscila Gava Mazzola - Unicamp / SP

Palavras-chave: Adesão ao tratamento, câncer de mama, tamoxifeno
Introdução: O tamoxifeno é o hormonioterápico de escolha para o tratamento de câncer de mama em pacientes com tumor 

com expressão de receptores hormonais. A duração padrão da hormonioterapia com tamoxifeno é de cinco anos (60 meses), e sua 
administração é exclusivamente por via oral, garantindo maior conveniência de uso e qualidade de vida à paciente. Por outro lado, 
este uso exige maior atenção e monitoramento, devido à importância da adesão da paciente para o sucesso do tratamento. 

Objetivos: Avaliar o grau de adesão de pacientes com câncer de mama em tratamento com este hormonioterápico e traçar 
possíveis causas de não adesão.

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional e transversal, realizado em um hospital especializado na saúde da mulher, 
entre agosto de 2014 a maio de 2015. Utilizou-se o Teste de Morisky-Green modificado e o Teste de Haynes-Sackett para a obtenção 
da adesão das pacientes ao tratamento. Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob protocolo nº 1200/2011. 

Resultados: Foram incluídas pacientes com câncer de mama histologicamente confirmado, com mais de 18 anos e que estavam 
em tratamento com tamoxifeno há pelo menos um mês.

Cinquenta e duas pacientes foram incluídas com média de idade de 58,06 ± 11,67 anos e média de anos de estudo 6,96 ± 5,07, 
sendo o padrão 11 anos. A maioria branca, com tempo médio de tratamento de 25,86 ± 16,12 meses. De acordo com o Teste Morisky-Green, 
26,92% (n=14) pacientes apresentaram adesão adequada. O tipo mais comum de não adesão encontrado foi o de forma não intencional, 
sendo o esquecimento o motivo majoritário. De acordo com o Teste Haynes-Sackett, 98,08% (n=51) das pacientes apresentaram adesão. 
Para o primeiro teste qualquer descuido com o horário de administração do medicamento corrobora para a não adesão da paciente, porém, 
esse descuido com o horário não vem a ser necessariamente uma falta de adesão, uma vez que o medicamento pode ser tomado até 12h 
após o esquecimento, enquanto que para o segundo teste a paciente precisaria deixar de tomar pelo menos dois comprimidos na semana 
anterior a entrevista para ser considerada não aderente. Notou-se que no grupo adesão do Teste de Morisky-Green a maioria das pacientes 
possuía mais de um salário mínimo, enquanto que as do grupo não adesão a maioria possuía menos de um salário mínimo. Não encontrou 
relação entre a falta de adesão com o número de medicamentos que elas faziam uso ou com o número de reações adversas que elas sentiam 
ao tamoxifeno, sendo fogachos e cãibras as principais relatadas pelas pacientes. 

Conclusões: O estudo permitiu avaliar o grau de adesão das pacientes que faziam uso do tamoxifeno com duas diferentes 
ferramentas. É possível afirmar que o Teste de Haynes-Sackett é o mais conveniente para medir adesão de pacientes nesse tratamento, 
uma vez que um pequeno descuido com o horário de administração não interfere na adesão da paciente. Além disso, foi possível 
correlacionar a adesão e a falta dela com dados socioeconômicos das pacientes. A partir desse conhecimento adquirido, a figura 
do farmacêutico é de extrema importância para levar conhecimento a essas pacientes, sanar suas possíveis dúvidas, além de criar 
estratégias que permitam aumentar a adesão ao tratamento hormonal dessas pacientes.

0355 Farmacovigilância na Quimioterapia em Pacientes com Câncer de Mama em Hospital Público de Belo Horizonte
Autores: Cássia Rodrigues Lima Ferreira - HGIP-IPSEMG / MG 

Rafaela Januário Maia de Santana - HGIP-IPSEMG / MG 
Amanda Vasques Falco - Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde- Centro Universitário UNA / MG 
Dayane Carla Dionísio Silva - Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde- Centro Universitário UNA / MG 
Raquel Mery Aparecida - Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde- Centro Universitário UNA / MG 
Fernanda Duarte Tomé - Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde- Centro Universitário UNA / MG

Palavras-chave: Farmacovigilância. Efeitos colaterais e Reações Adversas Relacionadas a Medicamentos. Antineoplásicos.
O câncer de mama é o tipo de câncer mais comum no sexo feminino e de extrema importância para saúde pública em nível mundial. A 

quimioterapia representa um avanço na cura e controle do câncer, entretanto, muitos fármacos não possuem especificidade suficiente e atingem 
também células normais, causando reações adversas aos pacientes. Sabe-se que a ocorrência de tais reações pode limitar o uso dos medicamentos 
envolvidos. Assim, faz-se necessária a implantação de mecanismos para acompanhamento das Reações Adversas aos Medicamentos (RAM) através 
de instrumentos de Farmacovigilância, para racionalizar o uso e programar ações de segurança na utilização dos medicamentos. Este trabalho visa 
avaliar e quantificar a ocorrência de RAM em grupo de pacientes ambulatoriais com câncer de mama atendidos em hospital público de grande 
porte em Belo Horizonte e classificar as RAM encontradas quanto ao tipo, grau de toxicidade e nível de causalidade com os antineoplásicos. 
Caracteriza-se como estudo exploratório e descritivo. Inicialmente foi realizado levantamento no prontuário das pacientes com câncer de mama 
em tratamento ambulatorial no hospital público; foram selecionadas aquelas que faziam uso de protocolos contendo doxorrubicina, ciclofosfamida, 
paclitaxel, docetaxel e carboplatina. A coleta de dados foi feita por meio de entrevistas semiestruturadas com as pacientes, com base no formulário 
de Notificação de Suspeita de Reação Adversa da ANVISA. As RAM detectadas foram classificadas quanto ao tipo e grau de toxicidade, de acordo 
com os Critérios Comuns de Toxicidade do National Cancer Institute (NCI). Utilizou-se o algoritmo de Naranjo para determinar a causalidade das 
RAM. O projeto foi pré-aprovado pelo Comitê de ética em Pesquisa (CEP) do Centro Universitário UNA e credenciado na Comissão Nacional de 
Ética em Pesquisa (CONEP) – Conselho Nacional de Saúde (CNS), protocolo 1.069.289. Das 150 pacientes atendidas com câncer de mama, quinze 
utilizavam os protocolos estudados, sendo encontrados 96 relatos de reações adversas, a saber: alterações gastrointestinais (56,25%), da pele 
(27,08%), musculoesqueléticas (7,29%), vasculares (2,08%), do sistema nervoso (2,08%), hematológicas (2,08%), do ouvido e labirinto (2,08%) e 
nos olhos (1,04%). Quanto ao grau, 26% das RAM foram consideradas leves, 62% moderadas e 12% graves. Com relação à causalidade, todas as 
reações apresentaram-se prováveis. A maioria das RAM encontradas são alterações gastrintestinais, o que se explica pela maior sensibilidade das 
células do trato gastrointestinal aos antineoplásicos, por possuírem acelerada renovação celular. Também se evidenciou alta taxa de alterações 
da pele e anexos, concordando com a literatura que relata que praticamente todos os agentes antineoplásicos podem desencadear alterações 
ungueais. O grande número de RAM relatadas, a provável relação causal com os antineoplásicos e a ocorrência de reações moderadas e graves 
mostra a importância da Farmacovigilância na Oncologia. É necessária a implantação de um serviço de notificações de reações adversas para a 
Gerência de Risco do hospital e a elaboração de material informativo para orientação aos pacientes em tratamento. Essas ações podem contribuir 
para o cuidado integral às portadoras de câncer de mama e aumentar a participação da paciente no cuidado, minimizando os males resultantes do 
tratamento e integrando o farmacêutico à equipe multidisciplinar de terapia antineoplásica.
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0356 Avaliação do armazenamento de medicamentos em unidades de pacientes internados de um hospital materno-infantil.
Autores: Cinthia dos Santos Silva Romanelli - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 

Fernandes Figueira/Fiocruz / RJ 
Bruna Proença Pachá - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/
Fiocruz / RJ 
Aline Machado - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/Fiocruz / RJ 
Cheli Cristina Rocha - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/
Fiocruz / RJ 
Luciana Moutinho del Estal - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 
Figueira/Fiocruz / RJ 
Deborah Christina da Silva Ribeiro - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 
Figueira/Fiocruz / RJ 
Suiane Chagas de Freitas - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes 
Figueira/Fiocruz / RJ

Palavras-chave: Armazenamento de medicamentos, segurança do paciente
Introdução: a qualidade, eficácia e segurança dos medicamentos somente são alcançadas se forem armazenados, transportados 

e manuseados em condições adequadas. Após a distribuição do medicamento no ambiente hospitalar, a qualidade do medicamento 
deve ser assegurada através do seu armazenamento adequado nas unidades de internação até sua correta administração.

Objetivo: Avaliar o armazenamento de medicamentos nas unidades de pacientes internados de um hospital materno-infantil.
Método: Aplicação de formulário estruturado (check-list) para averiguação de não-conformidades relacionadas ao 

armazenamento de medicamentos em 13 enfermarias do hospital. O check-list foi dividido em dois blocos, sendo o primeiro voltado 
para o local de armazenamento e o segundo para a organização dos medicamentos. 

Resultado: de acordo com o bloco 1, sete enfermarias apresentaram conformidade > 80%. As principais não-conformidades 
encontradas estão relacionadas à presença de artigos não farmacêuticos no local, que foi observada em 30,77% (4) das enfermarias, 
e ausência da verificação e registros das temperaturas dos refrigeradores, observado em 38,46% (5). Com relação ao bloco 2, apenas 
duas enfermarias apresentaram conformidades de 60%, as demais ficaram abaixo deste índice. Dentre as não-conformidades, foi 
observado que 61,54% (8) das enfermarias não apresentaram registros das datas de abertura dos frascos de soluções/suspenções. 
92,31% (12) não mantinham espaço restrito para os medicamentos sob controle especial e em 76,92% (10) verificou-se a ausência de 
organização dos medicamentos por leito ou por paciente.

Conclusão: de maneira geral, observaram-se boas condições dos locais de armazenamento, porém a organização dos 
medicamentos nas enfermarias deve ser implementada de maneira sistemática na instituição objetivando, principalmente, a 
segurança do paciente. As não-conformidades observadas podem ser corrigidas através de treinamento da equipe envolvida e 
aplicação periódica do check-list para acompanhamento.

0358 Análise do Estorno de Antibacterianos Injetaveis em um Hospital Universitário
Autores: Camila Cunha Prioste - Universidade Federal de Juiz de Fora / MG 

Rozângela Magalhães Manfrini - Universidade Federal de Juiz de Fora / MG 
Marcelo Silva Silvério - Universidade Federal de Juiz de Fora / MG

Palavras-chave: Antibacterianos; Custos de Medicamentos; Sistemas de Medicação no Hospital.
Introdução: Os farmacêuticos hospitalares devem promover pesquisas que incentivem o uso racional de medicamentos e 

o desenvolvimento de indicadores da qualidade do serviço. Neste sentido, a análise dos medicamentos estornados contribui na 
detecção de doses omissas e na rastreabilidade de erros de dispensação e administração. Os estornos, também denominados de 
devolução, consistem no retorno dos medicamentos previamente dispensados e distribuídos para o Serviço de Farmácia (BRAGA, 
2014; SBRAFH, 2008; STORPIRTIS et al., 2011). 

Objetivos: Delinear o perfil dos antibacterianos injetáveis devolvidos em um hospital universitário e seu impacto financeiro 
para a instituição. 

Método: Foi realizado um estudo exploratório descritivo transversal prospectivo aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 
através do parecer nº 1.043.329/2015. Foram incluídas todas as devoluções de antibacterianos injetáveis que chegaram ao Serviço de 
Farmácia entre 06 de janeiro e 06 de maio de 2015 cuja dispensação houvesse ocorrido entre 06 de janeiro e 06 de abril do mesmo 
ano. Os dados referentes às devoluções e aos custos monetários foram extraídos do sistema informatizado utilizado no hospital.

Resultados: Os antibacterianos mais devolvidos foram o ciprofloxacino (18%), o meropenem (13%) e o cefepime (10%). No entanto, 
estes não corresponderam às devoluções de maior impacto financeiro, representadas pela linezolida (23% do valor monetário dos estornos 
e 1% dos casos), piperacilina + tazobactam (15% e 8%, respectivamente), meropenem e cefepime (12% do custo cada), enquanto o 
ciprofloxacino, medicamento mais estornado, representou apenas 3% do valor total. As penicilinas (22%) foram o grupo mais estornado, 
refletindo provavelmente a maior disponibilidade de medicamentos padronizados desta classe (30%) frente às demais. Tratando-se do custo 
por grupo, as penicilinas e as oxazolidinonas (1% das devoluções) resultaram no mesmo valor (23% cada), realçando que, mais expressivo 
que o número de frascos, é o valor unitário do medicamento. As enfermarias com maior número de devoluções foram a unidade de terapia 
intensiva (29%) e a clínica feminina (25%), setor com maior número de leitos do hospital (22%). Em relação ao impacto financeiro, a unidade 
de terapia intensiva, apesar de representar 6% dos leitos, foi responsável por 38% do valor total e, a clínica feminina, por 24%. Como 
os pacientes da unidade de terapia intensiva são mais debilitados e frequentemente submetidos a procedimentos invasivos, estão mais 
propensos a adquirir infecções hospitalares relacionadas a bactérias multirresistentes, necessitando de politerapia com antimicrobianos de 
amplo espectro e alto custo, o que pode onerar as devoluções deste setor em comparação aos demais. Por fim, os antibacterianos injetáveis 
estornados representaram 1,4% dos recursos financeiros dispendidos com medicamentos, produtos estes que corresponderam a cerca de 
60% do gasto com materiais do hospital. 

Conclusões: Conhecer os antibacterianos injetáveis mais devolvidos e as enfermarias onde o estorno é mais frequente permite ao 
farmacêutico elaborar medidas para conscientização dos profissionais da enfermagem quanto ao efeito prejudicial da omissão de doses e à 
necessidade da devolução. É de suma importância que os medicamentos estornados estejam com as embalagens íntegras e em bom estado 
de conservação para que possam ser dispensados novamente, reduzindo as perdas e otimizando os gastos da instituição.
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0360 Desenvolvimento de Atividades Farmacêuticas em Ambulatório Geriátrico de um Hospital Sentinela
Autores: Natiele Queiroz Vieira - Faculdade Metropolitana da Grande Fortlaeza / CE 
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Ana Amelia Gonçalves de Oliveira Lima - Hospital Geral Dr. Cesar Cals / CE

Palavras-chave: Reação adversa, Idoso, Ambulatório.
Introdução: É visível na população brasileira o aumento da expectativa de vida. Por um lado, isso gera certa tranquilidade na 

população, mas, por outro, aumenta a preocupação na área da saúde, já que com o envelhecimento da população há também aumento das 
manifestações de doenças crônico-degenerativas, como Doença de Alzheimer, Demência, Mal de Parkinson, Artrite Reumatoide, entre outras. 
Em geral, as doenças dos idosos perduram por vários anos e exigem acompanhamento médico e de equipes multidisciplinares permanentes, 
além de intervenções contínuas. Além disso, em idosos, é mais comum a polifarmácia, devido ao maior número de patologias crônicas, 
sendo assim mais provável a ocorrência de reações adversas a medicamentos ou interações medicamentosas, o que ressalta a importância 
do acompanhamento farmacoterapêutico desses pacientes.Objetivos: Monitorar pacientes do serviço de geriatria assistidos no Serviço de 
Farmácia em um hospital sentinela do nordeste brasileiro. Trata-se de um estudo transversal, prospectivo realizado no período de maio de 
2014 a junho de 2015. Métodos: O trabalho educacional para os pacientes geriátricos e seus cuidadores, foi realizado através da elaboração de 
folhetos sobre o uso correto de medicamentos e o risco de interações medicamentosas, intitulados “um medicamento pode alterar o efeito de 
outro medicamento?” e “Como tomar medicamentos?”; além da realização de rodas de conversa mensais para os cuidadores, com palestras 
informativas acerca do uso correto de medicamentos, bem como esclarecimento sobre a Doença de Alzheimer, predominante nos pacientes 
atendidos no ambulatório, e o seu prognóstico. A coleta de dados foi feita através de questionário adaptado de Medical Outcome Study MOS 
Short-Form Health 36, para avaliação da qualidade de vida do paciente e do uso de medicamentos. Levando em consideração também o perfil 
sócio demográfico do paciente (procedência, idade, gênero, história da doença atual (comorbidades); a prescrição medicamentosa descrita 
nos últimos 30 dias; detecção de possíveis como erros de prescrição, erros de dispensação e erros de administração; e análise de prontuário 
em busca da ocorrência de reações adversas ao medicamento e/ou possíveis interações medicamentosas. Resultados: Foram entrevistados 32 
pacientes, os quais estavam acompanhados dos seus cuidadores. Destes, três (3) não se sabia o número do prontuário, cinco (5) o prontuário 
não foi localizado e vinte e quatro (24) prontuários foram encontrados. Houve uma prevalência 75% (n=18) de pacientes femininos, bem como 
predominância 58,3% (n=14) de idades entre 71 e 80 anos. Dos 24 prontuários encontrados, 54,2% (n=13) dos pacientes apresentaram reações 
adversas a algum medicamento. Conclusão: O aparecimento de reações adversas torna-se mais acentuado e mais grave nos idosos, devido às 
alterações no organismo causado pelo envelhecimento, podendo assim interferir na qualidade de vida desses pacientes, necessitando assim 
o acompanhamento nas prescrições desses pacientes.

0362 Avaliação inicial da disposição de medicamentos de alta vigilância em unidades de pacientes internados de um 
hospital materno-infantil.

Autores: Cinthia dos Santos Silva Romanelli - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente 
Fernandes Figueira/Fiocruz / RJ 
Bruna Proença Pachá - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/
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Figueira/Fiocruz / RJ 
Simone C. R. C. Caetano - Instituto Nacional da Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira/
Fiocruz / RJ

Palavras-chave: Medicamentos de alta vigilância, segurança do pacente, eletrólitos concentrados
A Joint Commission International, em parceria com a Organização Mundial da Saúde (OMS), estabeleceu seis metas 

internacionais de segurança do paciente, com o objetivo de promover melhorias específicas em situações da assistência consideradas 
de maior risco. A terceira meta se refere à importância de melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância (MAV). 
Recomenda-se necessidade de elaboração pelas organizações de saúde, de políticas e/ou procedimentos para localização, rotulagem 
e armazenamento de eletrólitos concentrados e de medicamentos de alta-vigilância. Estas recomendações também podem ser 
observadas no Programa Nacional de Saúde do Paciente, onde foi estabelecido o protocolo de segurança na prescrição, uso e 
administração de medicamentos, que deve ser aplicado em todos os estabelecimentos que prestam cuidados à saúde.

Objetivo: O objetivo deste trabalho foi avaliar e descrever a disposição dos medicamentos de alta vigilância nas unidades de 
internação, com ênfase nos eletrólitos concentrados, antes da intervenção do serviço de farmácia hospitalar.

Metodologia: Aplicação de formulário estruturado (check-list) para avaliação dos medicamentos de alta vigilância em treze 
unidades de internação do hospital. O check-list foi elaborado baseado nos elementos de mensuração propostos pela meta 3. Dentre 
eles estão a disponibilidade de MAV, a facilidade de acesso aos eletrólitos concentrados e métodos que assegurem a localização, 
rotulagem e armazenamento destes eletrólitos (cloreto de potássio, fosfato de potássio, cloreto de sódio - mais concentrado que 0,9 
%- e sulfato de magnésio – 50% ou mais concentrado);

Resultados: Foram encontrados medicamentos de alta vigilância em todas as unidades de internação. Dentre estes 
medicamentos, os principais foram os eletrólitos concentrados. Em apenas 23,07% (3) das enfermarias os medicamentos de alta 
vigilância estavam identificados e diferenciados dos demais. Em 30,76% (4) estes medicamentos estavam armazenados separadamente 
e em nenhuma delas os eletrólitos concentrados se encontravam com a informação “Deve ser diluído” ou semelhante.

Conclusão: a partir desta avaliação foi possível perceber a necessidade imediata da atuação do serviço de farmácia hospitalar na 
orientação e direcionamento de estratégias relacionadas à meta três. As observações realizadas irão direcionar as ações, visando minimizar 
e prevenir erros relacionados ao sistema que engloba o medicamento de alta vigilância, especialmente os eletrólitos concentrados.
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0363 Estudo das Interações Medicamentosas Envolvendo Varfarina em um Hospital de Média Complexidade de um 
Município de São Paulo

Autores: Mariana Honorato Giardini - Hospital Estadual de Ribeirão Preto “ Prof. Carlos Eduardo Martinelli” / SP 
Marina del Vecchio Filipin - Hospital Estadual de Ribeirão Preto “ Prof. Carlos Eduardo Martinelli” / SP 
Débora Alves Reis - Unidade de Emergência do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto - 
USP / SP

Palavras-chave: Varfarina, Interações de Medicamentos, Prescrições de Medicamentos
Introdução: a varfarina é o fármaco antagonista da vitamina K que está presente na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (RENAME), e é utilizado como principal anticoagulante oral na prevenção de tromboembolismo venoso, no tratamento da 
fibrilação atrial e em casos de próteses valvares cardíacas. Apresenta estreito índice terapêutico, ampla variabilidade dose/resposta e 
elevado risco de interações medicamentosas (IM). 

Objetivo: Identificar e avaliar as IM potenciais da varfarina através da avaliação de prescrições médicas de um Hospital de 
média complexidade de um município do interior de São Paulo.

Metodologia: Estudo transversal baseado na coleta de dados retrospectivos utilizando-se o sistema de informação do 
Hospital. As prescrições médicas de abril de 2015 dos pacientes que utilizaram varfarina foram analisadas. As IM com varfarina foram 
classificadas em Risco Grave e Moderado, de acordo com critérios da base de dados Micromedex®. 

Resultados: Durante o mês de abril de 2015, foram identificados 39 pacientes que utilizaram varfarina durante a internação, 
sendo selecionadas 258 prescrições médicas contendo o medicamento prescrito. Dentre estas prescrições, 252 (97,7%) apresentavam 
pelo menos uma IM classificada como Grave e/ou Moderada. A enoxaparina sódica foi o medicamento que apresentou maior 
número de IM Grave/prescrição com a vafarina: 165 prescrições. Ainda em relação às IM Graves, foram identificados os seguintes 
medicamentos: Sinvastatina 92 prescrições, Amiodarona 56 prescrições, Ácido Acetilsalicílico 33 prescrições, Sertralina 18 
prescrições, Cefepime 7 prescrições, Amoxicilina 5 prescrições, Amoxicilina/Clavulanato de potássio 5 prescrições, Claritromicina 3 
prescrições, Piperacilina/Tazobactam 2 prescrições, Clopidogrel 2 prescrições, Sulfametoxazol/Trimetoprima 1 prescrição. Já entre os 
medicamentos que apresentaram IM com a Varfarina classificadas como Moderadas foram identificados: Omeprazol 146 prescrições, 
Atenolol 60 prescrições, Levotiroxina 37 prescrições, Tramadol 28 prescrições, Amitriptilina 27 prescrições, Ceftriaxona 26 prescrições, 
Espironolactona 26 prescrições, Carbamazepina 19 prescrições, Fenitoína 12 prescrições, Prednisona 11 prescrições, Glicazida 10 
prescrições, Glibenclamida 7 prescrições, Quetiapina 7 prescrições, Metilprednisolona 4 prescrições, Vancomicina 2 prescrições, 
Pentoxifilina 2 prescrições, Paracetamol 1 prescrição.

Conclusão: a interação Enoxaparina x Varfarina foi a mais observada e apesar de ser uma associação intencional, para evitar a 
hipercoagulabilidade transitória relacionada ao uso inicial da Varfarina, é importante o acompanhamento do paciente, devido ao risco 
de sangramentos. Tendo em vista o elevado número de prescrições de medicamentos com potencial de interação com a Varfarina, 
é necessário cuidado com a ocorrência de eventos adversos durante a internação. No momento da alta, os pacientes devem ser 
orientados a respeito dos cuidados no uso de medicamentos concomitantes com a Varfarina. O efeito do anticoagulante deve ser 
frequentemente monitorado nos pacientes que utilizam múltiplas drogas.

0364 Perfil de Inscritos no Curso de Capacitação em assistência Farmacêutica para Profissionais do Sus com O Uso da 
Simulação Realística.

Autores: Diana Graziele dos Santos - Departamento de assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos/Ministério da 
Saúde / DF 
Herbenio Elias Pereira - Departamento de assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos/Ministério da Saúde / DF 
Nicole Menezes Souza - Departamento de assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos/Ministério da Saúde / DF 
Luiz Henrique Costa - Departamento de assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos/Ministério da Saúde / DF

Palavras-chave: assistência Farmacêutica; Capacitação; Simulação
Introdução: Milhões de pessoas sofrem danos graves em decorrência de práticas pouco seguras relacionadas a atenção à 

saúde, por isso, o maior desafio para o aprimoramento da qualidade da assistência é a segurança do paciente. Neste contexto, a 
capacitação dos profissionais de saúde é essencial para redução de eventos adversos preveníveis associados à assistência em saúde. 
Em consonância com o Programa Nacional de Segurança do Paciente - PNSP, o curso de Capacitação em assistência Farmacêutica 
visa à qualificação de profissionais farmacêuticos atuantes no Sistema Único de Saúde – SUS com foco na Segurança do Paciente. 
Este curso disponibilizará 1920 vagas durante o triênio de 2015-2017 e tem sido desenvolvido com o método de simulação realística 
pelo Hospital Albert Einstein e o Ministério da Saúde em parceria com a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de 
Saúde (SBRAFH) e a associação Brasileira de Educação Farmacêutica (ABEF). Objetivos: Identificar o perfil de inscritos no primeiro 
ano do curso de Capacitação em assistência Farmacêutica para profissionais do SUS. Método: Estudo exploratório a partir dos dados 
do formulário de inscrição do curso, elaborado por meio do FormSus – Formulários do SUS, com solicitação de dados pessoais, 
profissionais e apresentação de documentos. Resultados: no ano de 2015, o curso alcançou um total de 851 farmacêuticos inscritos 
de todas as regiões do país. Destes, 697 foram do gênero feminino representando 81,90% do total de inscritos. A região do país que 
apresentou um maior número de inscritos foi a região sudeste com 260 farmacêuticos, seguido pelas regiões nordeste (243 inscritos), 
sul (165 inscritos), centro-oeste (102 inscritos) e a norte (81 inscritos). De acordo com o público alvo do curso, os farmacêuticos 
hospitalares representaram 75,09% de todos os inscritos, seguido por farmacêuticos de serviços de urgência e emergência (12,10%), 
docentes de universidades públicas (5,76%), farmacêuticos de serviços de atenção psicossocial (4,94%) e de serviços de oncologia 
(2,12%). Levando em consideração a natureza jurídica dos serviços/instituições, o número de farmacêuticos de serviços/instituições 
públicos (723 inscritos) correspondeu a 84,96% de todos os inscritos. Conclusão: Observa-se que o número de farmacêuticos inscritos 
no curso apresentou representatividade de todas as regiões do país, com maior número de farmacêuticos hospitalares e advindos de 
serviços/instituições públicas. Apesar do grande número de farmacêuticos inscritos no curso, este quantitativo representa 3,67% do 
total de farmacêuticos cadastrados atualmente no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (SCNES), o que mostra 
a importância e necessidade do desenvolvimento e execução de novos programas de qualificação para os profissionais de saúde, 
assim como de estimular e motivar os profissionais farmacêuticos sobre a importância da educação permanente para a melhoria dos 
serviços de saúde, visando a segurança do paciente na utilização de medicamentos.
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0365 Gerenciamento de Protocolo de Lockterapia Antimicrobiana em Pacientes Pediátricos
Autores: Harli Pasquini Netto - Faculdade/Hospital Pequeno Príncipe / PR 

Fábio de Araújo Motta - Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Heloísa Arruda Gomm - Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Marinei Campos Ricieri - Hospital Pequeno Príncipe / PR

Palavras-chave: acompanhamento farmacoerapêutico, lockterapia, pediatria.
Introdução: a lockterapia antimicrobiana (LKA) é uma possibilidade de tratamento farmacológico que consiste na instilação e 

permanência de uma solução contendo antimicrobiano (ATM), com ou sem anticoagulante, no lúmen do cateter, em uma concentração 
100 a 1000 vezes superior a concentração inibitória mínima do antibiótico usado na terapia sistêmica. Essa farmacoterapia é aplicada 
para tratar infecções relacionadas ao cateter, com o intuito de tratar localmente a infecção, preservando este dispositivo quando sua 
remoção no paciente não é viável. Objetivo: Implementar e gerenciar o protocolo de LKA em pacientes pediátricos com infecções 
relacionadas ao cateter. Método: Trata-se de uma pesquisa de campo, descritiva e prospectiva, realizada em um hospital pediátrico 
de alta complexidade, em Curitiba/PR. O período da pesquisa foi de jan-jun/2015. O farmacêutico clínico acompanhou os pacientes 
em LKA e as informações foram registradas em um instrumento específico de coleta de dados. A avaliação de efetividade e resposta 
global foi realizada através de discussão multidisicplinar e a análise foi feita utilizando estatística simples. O protocolo multidisciplinar 
de LKA foi elaborado contemplando orientações para o prescritor, os cuidados de enfermagem para a administração e os cálculos 
farmacêuticos para o preparo. Neste período todos os pacientes em que foi indicada a LKA foram discutidos com o farmacêutico 
clínico e médico infecotologista, sendo realizado o acompanhamento farmacoterapêutico até o final do tratamento. Resultados: 
Neste período foram acompanhados 13 pacientes em uso de LKA. A idade prevalente foi crianças até 2 anos (38,5%). Setor onde 
mais ocorreu a LKA foi na nefrologia/hemodiálise (69,3%), onde os pacientes utilizavam cateteres de hemodiálise duplo lúmen. Os 
ATM utilizados na lockterapia foram vancomicina (84,6%), gentamicina (7,7%) e micafungina (7,7%). A condição clínica e laboratorial 
que indicou a entrada do paciente no protocolo foi bacteremia (46,2%) e febre (38,5%), associada ao crescimento de microrganismo 
na hemocultura de cateter, sendo o principal o estafilococos não produtor de coagulase oxacilina resistente (53,8%). O tempo 
de tratamento definido em protocolo foi de 7 a 14 dias e os resultados mostraram que 61,5% da LKA finalizaram neste período, 
demonstrando uma adesão ao protocolo. Com relação ao tempo de negatividade da hemocultura, a maioria (38,5%) negativou em até 
5 dias do início da LKA. As intercorrências foram observadas em 31% dos pacientes acompanhados, sendo elas a perda e obstrução do 
cateter e reação alérgica. Sobre a efetividade da LKA a classificação foi a seguinte: erradicação do microrganismo (84,6%), persistente 
(7,7%) e indeterminado (7,7%). Os pacientes foram considerados curados em 92,3% dos casos, o que confere um desfecho global 
de sucesso e em 7,7% considerou-se falha de tratamento. As intervenções farmacêuticas realizadas foram: orientação em relação a 
concentração, estabilidade e prescrição (2); dose de ATM (1); frequência de troca da lockterapia devido a estabilidade (1); necessidade 
de ATM sistêmico (1); suspensão da lockterapia (2). Conclusão: conclui-se que o farmacêutico clínico foi um profissional chave na 
elaboração, acompanhamento e gerenciamento do protocolo de LKA desempenhando um papel decisivo na efetividade e segurança.

0366 Avaliação da Adesão ao Protocolo de Antibioticoprofilaxia Cirúrgica em um Hospital de Grande Porte.
Autores: Aline de Almeida Amaral - Santa Casa de Misericórdia de Maceió / AL 

Lizete Gomes Carvalho Vitorino Filha - Santa Casa de Misericórdia de Maceió / AL 
Michelle Cristina Silva de Almeida - Santa Casa de Misericórdia de Maceió / AL 
Maria Tereza Freitas Tenório - Santa Casa de Misericórdia de Maceió / AL

Palavras-chave: Antibioticoprofilaxia, cefazolina, infecção de ferida operatória
Introdução: a profilaxia antimicrobiana em cirurgia é importante para prevenção de infecção de sítio cirúrgico. O uso de 

antimicrobiano requer atenção por estar diretamente ligado ao desenvolvimento de flora microbiana resistente e por esta razão 
seu uso deve ser racional e justificado tecnicamente. A implementação local de diretrizes ou protocolos pode produzir melhorias 
significativas no uso de antimicrobianos e no custo da profilaxia cirúrgica. 

Objetivo: Avaliar a adesão ao protocolo de profilaxia antimicrobiana perioperatória instituído no hospital estudado.
Métodos: Foi avaliada a profilaxia antimicrobiana adotada em pacientes submetidos a procedimentos cirúrgicos no hospital 

estudado, durante o período de janeiro a março de 2013. Os dados foram coletados a partir do prontuário eletrônico, registros de 
programação cirúrgica diária, e controles de consumo de medicamentos. Participaram do estudo pacientes submetidos a procedimentos 
cirúrgicos das seguintes especialidades: Cirurgia Vascular, Plástica, Otorrinolaringologia, Ortopedia, Obstetrícia, Neurológica e Geral. 
Foram excluídos do estudo pacientes que estavam em uso de antimicrobiano terapêutico. Para a análise da adesão ao Protocolo foi 
avaliada escolha do antimicrobiano profilático e o tempo de duração da profilaxia de acordo com a recomendação em protocolo 
institucional.

Resultados: Foram avaliados 1324 procedimentos cirúrgicos; destes 1080 realizaram profilaxia antimicrobiana, correspondendo 
a 82% do total. A principal especialidade cirúrgica foi cirurgia geral, com 37% dos casos, seguida pela otorrinolaringologia com 24%, 
ortopedia (13%), vascular (11%), obstetrícia (9%), plástica (4%) e neurológica (3%). Dentre os procedimentos avaliados, apenas 3% 
tiveram profilaxia estendida por tempo superior a 24 horas, 43% permaneceram em uso de antimicrobiano profilático por 24 horas, 
e 53% realizaram a profilaxia somente no período intra-operatório. O antimicrobiano mais utilizado foi a cefazolina (96%) e a taxa de 
adesão ao protocolo de profilaxia antimicrobiana perioperatória no período analisado foi de 91%.

Conclusão: O percentual de adesão ao protocolo de 91% mostra-se favorável, no entanto, os esforços para melhoria não devem 
ser reduzidos. O acompanhamento dos dados de adesão aos protocolos permite monitoramento constante da rotina implantada, 
além de direcionar as intervenções que se fizerem necessárias junto à equipe médica e à Comissão de Controle de Infecção Hospitalar.
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0371 Estudo sobre Erros de Medicação na Farmácia Hospitalar: uma Abordagem na Segurança do Paciente
Autores: Midiam de Araujo Castro -  Associação Brasileira de Ensino Universitário - Uniabeu / RJ 

Lásaro Linhares Stephanelli - Escola Politécnica Joaquim Venâncio - EPSJV/Fiocruz / RJ 
Felipe Machado Suarez - associação Brasileira de Ensino Universitário - Uniabeu / RJ 
Suelen Mota Silva - associação Brasileira de Ensino Universitário - Uniabeu / RJ 
Andressa Paula de Oliveira - associação Brasileira de Ensino Universitário - Uniabeu / RJ

Palavras-chave: Erros de Medicação, Farmácia Hospitalar e Segurança do Paciente
Introdução: Os erros de medicação vêm ganhando destaque nos últimos anos, dada à frequência de incidência destes 

eventos, principalmente em ambientes hospitalares. De acordo com o National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 
Prevention (NCC MERP), erros de medicação podem ser definidos como “Qualquer evento evitável que pode causar ou induzir ao uso 
inapropriado de medicamento ou prejudicar o paciente enquanto o medicamento está sob o controle do profissional de saúde, paciente 
ou consumidor. Tais eventos podem estar relacionados à prática profissional, produtos de cuidado de saúde, procedimentos, e sistemas, 
incluindo prescrição; comunicação; etiquetação, embalagem e nomenclatura; aviamento; dispensação; distribuição; administração; 
educação; monitoramento e uso”. Neste contexto, é possível perceber que a assistência farmacêutica na farmácia hospitalar demanda 
uma equipe multiprofissional para minimizar a incidência de erros de medicação e garantir a segurança dos pacientes.

Objetivo: Elencar as possíveis causas de erros de medicação no ambiente hospitalar. Apontar estratégias para minimizar os 
erros de medicação em farmácia hospitalar.

Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica onde foram pesquisados artigos, dissertações e teses depositados em 
bases de dados eletrônicas: National Library of Medicine (MEDLINE), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde 
(LILACS) e Scientific Eletronic Library Online (SCIELO).

Resultados: Os erros de medicação podem estar associados a falhas e/ou erros de prescrição, de dispensação e de administração. 
Otero (2008) apresenta os tipos de erro de medicação: medicamento errado, omissão de dose ou do medicamento, dose errada, frequência de 
administração de dose errada, forma farmacêutica errada, erro de preparo/manipulação ou acondicionamento, técnica de administração errada, 
via de administração errada, velocidade de administração errada, horário errado de administração, paciente errado. Para evitar a incidência de 
eventos relacionados a erros de medicação faz-se necessário a elaboração de um fluxograma do processo que perpasse toda a equipe envolvida 
(médicos, enfermeiros, farmacêuticos e técnicos). Além disso, é necessário evitar o processo de trabalho fragmentado, ou seja, evitar distrações 
e interrupções desnecessárias, utilizar procedimentos operacionais padrão, manter um ambiente adequado e organizado, evitar longas jornadas 
de trabalho. Tais medidas visam minimizar assegurar o uso correto de medicamentos e garantir a segurança dos pacientes.

Conclusão: a prevenção de erros de medicação é um desafio para farmacêuticos e para todos os profissionais da área da saúde, 
pois diante das demandas inerentes ao ambiente hospitalar, as ações para minimizar estes eventos tornam-se mais complexas. Neste 
contexto faz-se necessário a implementação de tecnologias e de ações de educação em saúde relacionadas à diminuição de erros de 
medicação visando a segurança do paciente.

0372 Insuficiência Renal Aguda associada ao Uso de Polimixina B em Paciente Diabético: Relato de Caso
Autores: Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Ana Flávia Redolfi Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Déborah Meassi Sant’ana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Eliz Cassieli Pereira Pinto - Universidade Estadual do Centro-Oeste / PR 
Andreia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ligiane de Lourdes da Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar; Farmacovigilância; Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionados a Medicamentos.
Introdução: O uso de drogas nefrotóxicas e os casos de lesão renal aguda (LRA) vêm sendo amplamente estudados, estando intimamente 

ligados em cerca de 19% a 25% dos casos. Dentre os fármacos nefrotóxicos destacam-se o grupo das polimixinas, sendo a Polimixina B (PoliB) a 
mais nefrotóxica entre elas. O aparecimento de lesão renal, principalmente insuficiência renal aguda (IRA), é o maior limitante do uso dessa classe 
de antibióticos. O quadro de IRA é caracterizado por elevação dos níveis de ureia e creatinina séricas e redução do Índice de Filtração Glomerular 
(IFG), utilizado na avaliação da função renal. Nesse contexto a monitorização desses parâmetros, bem como ações de farmacovigilância, durante 
a terapia, mostram-se essenciais a fim de garantir a segurança do paciente e evitar reações adversas a medicamentos (RAM) e suas complicações. 

Objetivo: O objetivo deste trabalho é apresentar um relato de caso de alteração da função renal, ocasionada pelo uso de um 
antimicrobiano nefrotóxico. 

Metodologia: Revisão de prontuário e farmacoterapia norteada por instrumento estruturado e pré-validado pela Comissão 
de Farmacovigilância (aprovada por Comitê de Ética da instituição, protocolo 699.748/2014) de um hospital de alta complexidade do 
Paraná, através da busca ativa. 

Discussão: NB, 47 anos, sexo feminino, admitida na instituição devido à queda de própria altura há 4 dias. Fratura em quarto 
quirodáctilo de mão D, necrose e infecção se estendendo para antebraço direito. Diabetes Mellitus (DM) e Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) 
em tratamento há um ano, tabagista desde os 8 anos e ex-etilista. Submetida à amputação do 4º quirodáctilo D, seguida de 6 debridamentos de 
tecidos desvitalizados, fasciotomia e enxertia. Em cultura e antibiograma foram identificados Bacilos Gram negativos, iniciado antibioticoterapia. 
Após 35 dias de internamento em uso de Metronidazol (D35) e Ciprofloxacino (D28), durante avaliação pela infectologia, foram substituídos 
por PoliB (D45) e Amicacina (D20), posteriormente substituída por Tigeciclina (D15). Após D5 de PoliB, foi realizada a primeira avaliação da 
filtração glomerular, observando-se o valor de 44,63mL/mim/1,73m2. Devido a insuficiência renal aguda, foi realizada intervenção pela 
Farmacovigilância e sugerido ajuste de dose da PoliB. A intervenção farmacêutica não foi aceita, sendo que em D18 de PoliB, o IFG chegou 
a 13,96mL/mim/1,73m2. Em D19 de PoliB paciente evoluiu com parada cardiorrespiratória, sendo transferida para a Unidade de Terapia 
Intensiva, necessitando de diálise. Pela avaliação da Farmacovigilância, o dano renal pôde ser classificado como uma RAM pelo uso da PoliB, 
antimicrobiano sabidamente nefrotóxico. Segundo o Algortimo de Naranjo, que relaciona a causalidade do uso do medicamento com a RAM, 
pode-se classificar a reação como possível. Em relação a gravidade do dano, segundo NCC MERP, o evento adverso, IRA seguida de parada 
cardiorrespiratória, pode ser classificado como categoria H, dano com necessidade de intervenção para a manutenção da vida. 

Conclusão: O uso de antibióticos nefrotóxicos associados a patologias como DM e HAS pode potencializar o aparecimento 
de Problemas Relacionados a Medicamentos (PRM) e/ou Reações Adversas a Medicamento. Os incidentes observados indicam a 
necessidade de uma melhor atuação da equipe multiprofissional e iniciativas para aprimorar a prática do cuidado, a fim de evitar a 
ocorrência de incidentes e promover a segurança do paciente hospitalizado.
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0373 Avaliação dos Índices das Atividades em Tecnovigilância em um Hospital de Ensino: Segurança em Saúde
Autores: José Garcia de Sousa - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 

Antônio Erivelton Passos Fontenele - Santa Casa de Sobral / CE 
Antônio Neudimar Bastos Costa - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 
Antônia Kardila Oliveira Farias - Santa Casa de Sobral / CE 
Francisco Jessé Aragão Maciel - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 
Keila Maria de Azevedo Ponte Marques - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE

Palavras-chave: Vigilância de Evento Sentinela. Gestão de Risco. Segurança do Paciente.
Introdução: a Rede Brasileira de Hospitais Sentinela é composta por hospitais de ensino ou de alta complexidade, tendo como finalidade 

acompanhar o desempenho e segurança de produtos para saúde regularmente utilizados na assistência. As atividades do Projeto Hospital 
Sentinela são embasadas em ações de Tecnovigilância, Farmacovigilância e Hemovigilância. A Tecnovigilância tem como principal objetivo 
realizar vigilância pós-comercialização de equipamentos, artigos médico-hospitalares, saneantes e kits para diagnóstico, com finalidade a 
identificar eventos e desvio da qualidade que produzem ou potencialmente podem produzir resultados inesperados ou indesejáveis, que afetam 
de maneira direta ou indireta a segurança do paciente ou profissional que o faz uso. As tecnologias em saúde estão em processos contínuos 
de mudanças, com o intuito de aperfeiçoar a assistência à saúde e diminuir os potenciais riscos para os pacientes e equipes de assistência. 
Objetivo: Conhecer estatisticamente os índices de notificação e o perfil de produtos com maior número de relatos de queixas e/ou eventos 
adversos durante o período em estudo. Metodologia: O presente estudo trata-se de um levantamento documental, descritivo, retrospectivo, de 
abordagem quantitativa no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, realizado através das notificações e relatórios mensais do Grupo 
Tecnovigilância. Os dados foram coletados e receberam tratamento estatístico, sendo estes convertidos e expressos em gráficos utilizando o 
programa Microsoft Excel 2010. Por se trabalhar apenas com dados coletados de forma indireta, realizando em nenhum momento referência 
direta aos pacientes, portanto, seguido a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de saúde. Resultados: com a analise dos resultados percebeu-
se que no ano de 2013 apresentou o total de 64 notificações, dentre as quais 15 foram notificadas no Sistema Nacional de Notificações para a 
Vigilância Sanitária (NOTIVISA), para posterior averiguação do órgão competente. Observou-se um aumento de mais de 31% nas notificações 
recebidas em 2014 (84 notificações), percebendo-se ainda um aumento de 53% nas notificações registradas no NOTIVISA. As notificações foram 
divididas em duas categorias: material médico-hospitalar e equipamentos. Verificou-se que no ano de 2013 o número de queixas técnicas 
relacionadas a mau funcionamento de equipamentos (39 notificações), foi superior ao numero de queixas relacionadas a materiais médicos (25 
notificações), havendo uma inversão desse quantitativo em 2014 que apresentou 49 notificações relacionadas a material médico- hospitalar 
e 35 notificações com queixas técnicas de equipamentos. Conclusão: no ano de 2014 houve um aumento expressivo no total de notificações 
bem como no número de notificações registradas no NOTIVISA em comparação ao ano anterior. O perfil das notificações recebidas pela Equipe 
de Tecnovigilância é dado apenas como Materiais Médicos e Equipamento necessitando de novos estudos que identifiquem o tipo material e 
quais equipamentos estão sendo notificados, bem como que ações estão sendo adotadas pela instituição para correção das queixas relatadas.

0374 Perfil da Farmacoterapia Utilizada Via Sonda Enteral em um Hospital Pediátrico
Autores: Harli Pasquini Netto - Faculdade/Hospital Pequeno Príncipe / PR 

Carolina Kaori Maebayashi - Faculdade Pequeno Príncipe / PR 
Denise Tiemimiyakawa - Hospital Pequeno / PR 
Isabela Maria Coatti Rocha - Faculdade Pequeno Príncipe / PR 
Mirella Neves - Faculdade/Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Talita Bux Abage - Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Jocemara Gurmini - Hospital Pequeno Príncipe / PR 
Rosiane Guetter Mello - Faculdade Pequeno Príncipe / PR 

Palavras-chave: farmacoterapia, sonda enteral, pediatria
Introdução: O uso de medicamentos via sonda enteral (SE) é de frequente ocorrência em hospitais pediátricos devido à inúmeras 

causas, como deglutição indequada, desnutrição entre outros. Além do mais, é utilizada para infusão de dietas, nas quais essas muitas vezes 
interagem com medicamentos, em muitos casos, preveníeis com a lavagem adequada (flushing). Os pacientes portadores desse dispositivo 
são acompanhados pela Equipe Multidisciplinar de Terapia Nutricional (EMTN), da qual é também composta pelo farmacêutico. Objetivo: 
Analisar o perfil da farmacoterapia utilizada via sonda enteral em um hospital pediátrico. Método: Este estudo exploratório-descritivo e 
transversal, foi realizado em um hospital pediátrico de alta complexidade, em Curitiba/PR. A pesquisa possui o CAAE 44281415.5.0000.5580. 
A coleta de dados deu-se através da análise dos prontuários dos pacientes com sonda enteral prescrita como via de administração. Os 
seguintes itens foram avaliados: dados do paciente, como: idade, gênero, diagnóstico, unidade de internação, tipo de sonda que utiliza; 
dados da terapia, como: princípio ativo, forma farmacêutica, diluição, vias de administração prescrita e realizada, realização de flushings. O 
período de avaliação foi de 2 meses (Jun/15 e Jul/15). A partir dos dados coletados foram avaliados número de medicamentos prescritos, 
tipo de sonda, divergência entre via prescrita e realizada. Também foram avaliadas a distribuição pelas unidades de internação desses itens. 
Aplicou-se estatística simples para análise dos dados. Resultados: Foram avaliados 75 tratamentos com SE 42 (56%) pacientes eram do gênero 
masculino e 33 (44%), feminino. A faixa etária menor que 6 meses foi a mais predominante, com 29,33% dos avaliados, e as faixas 6 a 11 
meses e 6 a 9 anos representaram 10,67% da população estudada, em cada um desses intervalos estudados. Sobre o uso de sondas, 50,67% 
dos pacientes utilizaram sondas de longa permanência, representada pela gastrostomia (GT). As sondas de terapias curtas representaram 
49,33% das sondas. As GT prevaleceram na clínica pediátrica geral, na UTI geral e UTI neonatal, pela imaturidade da deglutição e do alto 
índice de disfagia, atresia de esôfago e desnutrição; e as demais sondas predominaram na neurologia e UTI cardiológica, devido ao caráter 
cirúrgico, e não prevêm tempo prolongado de internação. Dos 442 medicamentos analisados, os principais foram fenobarbital (5,66%), 
paracetamol (5,66%) e polivitamínico (4,07%). As principais classes terapêuticas foram os anticonvulsivantes (24,43%), vitaminas (11,54%) 
e analgésicos e antitérmicos (8,60%). O perfil das formas farmacêuticas predominantes foi gotas (35,07%), xarope (28,28%), comprimidos 
(22,62%). Dos 442 itens prescritos, 28,50% apresentaram divergência entre a vias enterais prescrita e a realizada. O flushing antes e após 
a administração do medicamento via sonda ocorreu em 52,26% das administrações analisadas, ou seja, 47,74% não realizaram o flushing 
conforme citado anteriormente. Conclusão: conclui-se que o perfil dos medicamentos utilizados em pediatria ainda apresenta muitas formas 
farmacêuticas inapropriadas para a utilização via sonda enteral, por isso, um acompanhamento clínico pelo farmacêutico da EMTN é vital 
para a garantia de uma farmacoterapia eficaz e segura, pois os erros de administração podem levar ao aparecimento de efeitos adversos, 
debilitando ainda mais a saúde do paciente, podendo prolongar o seu tempo de internamento.
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0375 Potencial dos Hospitais Conveniados ao Sus no Estado do Rio de Janeiro para as Atividades de assistência 
Farmacêutica Hospitalar

Autores: Milton Dayrell Lucas Filho - Doutorando, Programa de Pós-Graduação em Ciências Aplicadas a Produtos para a 
Saúde - Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ 
Monique Araújo de Brito - Professor Adjunto, Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica - 
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ 
Rachel Magarinos-Torres - Professor Adjunto, Departamento de Farmácia e Administração Farmacêutica - 
Faculdade de Farmácia, Universidade Federal Fluminense, Niterói/RJ

Palavras-chave: assistência Farmacêutica, Hospital, Sistema Único de Saúde, Brasil
Introdução: a assistência Farmacêutica (AF) compreende um conjunto de ações para o acesso qualificado de medicamentos e 

seu uso adequado. Em hospitais, a AF é direcionada pela Farmácia Hospitalar (FH). Esta pesquisa parte do pressuposto que o nível de 
hierarquia e o porte do hospital interferem na diversidade e na complexidade das atividades da assistência Farmacêutica Hospitalar 
(AFH) e que quanto maior a diversidade e complexidade das atividades de AFH maior o número de farmacêuticos necessários para 
executá-las com a devida qualidade. 

Objetivo: a pesquisa trilhou o objetivo de identificar o potencial de hospitais do RJ conveniados ao SUS para executar atividades 
da AFH. 

Método: O estudo utilizou dados secundários provenientes do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, coletados 
em outubro de 2013. A análise demandou, inicialmente, a articulação do nível de hierarquia e do porte dos hospitais, de modo a 
compor um indicador composto, denominado de Nível de Complexidade para a AFH (NC- AFH). A determinação do número mínimo 
de farmacêuticos para execução das atividades de AF levou em consideração o horário de funcionamento do hospital. O cálculo 
considerou a necessidade da presença de pelo menos um farmacêutico no horário de funcionamento do hospital. A comparação 
entre o NC-AFH e o número de farmacêuticos ativos foi utilizada como uma estratégia para predizer o potencial do hospital. 

Resultados: Foram identificados 268 hospitais e 1.408 farmacêuticos em atuação em hospitais no Estado do Rio de Janeiro. A 
aplicação do indicador composto produziu 9 níveis crescentes de complexidade para a AFH. A maior parte dos hospitais da amostra 
foi classificada nas faixas de maior nível de complexidade. Apesar disso, 9,7% dos hospitais não possuem farmacêutico e outros 76,9% 
possuem entre 1 e 7 farmacêuticos. Somente 10,4% dos hospitais possuem entre 8 e 14 farmacêuticos e outros 10,4% possuem 
número igual ou superior a 15 farmacêuticos. 

Conclusão: Os resultados apontam para um quantitativo insuficiente de farmacêutico em hospitais do RJ conveniados ao SUS 
e baixo potencial para realização adequada das atividades da AFH.

Auxílio Financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ); Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (CAPES).

0376 Farmacovigilância: Notificações Espontâneas de Reações Adversas em Hospital Privado de São Paulo - SP
Autores: Daniel Ihy Hasegawa - Hospital Santa Paula / SP 

Cintia Meduli - Hospital Santa Paula / SP 
Carla Fernandes - Hospital Santa Paula / SP 
Leandro Cardinal - Hospital Santa Paula / SP 
Daniela Igarashi - Hospital Santa Paula / SP

Palavras-chave: Daniel Ihy Hasegawa; Cíntia Meduli ; Carla Fernandes ; Leandro Cardinal ; Daniela Igarashi
Introdução: as Reações Adversas a Medicamentos (RAMs) acontecem frequentemente com pacientes hospitalizados 

e a ocorrência dessas reações pode levar a um aumento do tempo de internação, mortalidade e custos. Portanto, a detecção, 
monitoramento e avaliação das RAMs é essencial para auxiliar na definição de estratégias que minimizam os possíveis efeitos 
indesejáveis dos medicamentos no ambiente hospitalar, sendo essa função de responsabilidade da Farmacovigilância.

Objetivo: Analisar e descrever as suspeitas de RAMs informadas através de notificações espontâneas. 
Método: Foi realizado estudo descritivo e retrospectivo em hospital privado, município de São Paulo (SP). O hospital em estudo 

é de nível terciário, com capacidade de 200 leitos. Os dados foram coletados do indicador de Farmacovigilância gerenciado pela 
Farmácia, o qual é baseado nas notificações de RAMs espontâneas pela equipe. Consideraram-se todas as notificações reportadas 
entre outubro de 2014 a março de 2015. As notificações foram quantificadas e classificadas quanto à gravidade, tipo, medicamento 
suspeito e órgão/tecido acometido.

Resultados: Foram analisados 79 casos de suspeitas de RAMs de pacientes internados, envolvendo 85 medicamentos. Houve 
uma média de 13 notificações por mês. A idade dos pacientes variou de 15 a 91 anos, com uma média de 54 (±20) anos. A maioria 
das reações ocorreu com o gênero feminino (63%). Os órgãos/tecidos mais atingidos foram tegumentar (71%) e neurológico (10%). 
As reações foram classificadas como moderada (60%), leve (27%) e grave (13%). Os medicamentos que originaram maior número 
de notificações foram os antibacterianos de uso sistêmico (n = 33; 42%). As notificações foram realizadas por farmacêuticos clínicos 
(58%), enfermeiros (36%) e médicos (6%). 

Conclusões: O conhecimento dos tipos de RAMs prevalentes no hospital e dos processos/sistemas envolvidos é de fundamental 
importância para melhoria do processo de uso de medicamentos. O setor de farmacovigilância analisou mensalmente as RAMs e 
aplicou atividades para diminuição das RAMs observadas, visando aumentar a segurança e qualidade do tratamento farmacológico.
Palavras-chave: Farmacovigilância; Reação Adversa a Medicamento; Hospital.
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0379 Sensibilidade do Staphylococcus Aureus Meticilina Resistente (Mrsa) à Vancomicina em Unidade de Terapia 
Intensiva de um Hospital de Ensino

Autores: Franciele Viana Fabri - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Mirian Nicéa Zarpellon - Hospital Regional Universitário de Maringá / PR 
Nathalie Kira Tamura - Hospital Regional Universitário de Maringá / PR 
Mayara Assumpção Lolis - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Maria Cristina Bronharo Tognim - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Silvana Martins Caparroz-assef - Universidade Estadual de Maringá / PR

Palavras-chave: Vancomicina; Staphylococcus aureus; concentração inibitória mínima
Introdução: Vancomicina está entre os antimicrobianos de escolha para o tratamento de infecções por Staphylococcus aureus 

meticilina resistente (MRSA), porém estudos recentes mostram que o aumento da concentração inibitória mínima (CIM ≥1,5 µg/mL) 
a este antimicrobiano de isolados de MRSA está associado à falha terapêutica e mortalidade. Um crescimento significativo do número 
de cepas MRSA com CIM creep tem sido observado, gerando preocupação quanto ao tratamento dessas infecções, incentivando o 
emprego de alternativas terapêuticas. Objetivos: Avaliar a CIM para vancomicina de amostras MRSA obtidas de pacientes tratados 
com linezolida, internados na unidade de terapia intensiva adulto de um hospital de ensino. 

Métodos: Foram analisadas CIMs de vancomicina para amostras de Staphylococcus aureus, obtidas através do sistema 
automatizado Phoenix-BD®, no período de 2011 a 2015. As amostras de MRSA incluídas no estudo foram selecionadas para 
determinação da CIM de vancomicina pelas metodologias de Etest® e microdiluição.

Resultados: Entre as 431 amostras de Staphylococcus aureus avaliadas pelo método automatizado, 3,4% apresentaram CIM=2 µg/
mL para vancomicina. Entre as 26 amostras MRSA selecionadas, quando utilizado o método Etest®, 27% apresentaram CIM>1µg/mL (23% - 
CIM=1,5µg/mL e 4% - CIM=2µg/mL); e quando utilizado o método de microdiluição 100% das cepas avaliadas apresentaram CIM≤1µg/mL. 

Conclusão: a literatura científica recomenda que o tratamento de cepas CIM creep seja realizado com alternativas terapêuticas 
à vancomicina, como por exemplo, linezolida. É sabido que os resultados das CIMs de vancomicina obtidas por métodos automatizados 
devem ser validados principalmente para amostras de MRSA. Assim, considerando os resultados do Etest® (73% CIM<1µg/mL); os 
resultados da microdiluição (100% das amostras de MRSA com CIM<1µg/mL); e ainda as informações sobre o CIM creep; acreditamos 
que seria possível a utilização de vancomicina para o tratamento de infecções causadas por estas amostras, havendo restrição apenas 
quando as condições dos pacientes fossem desfavoráveis, como p. ex. problemas renais, hipersensibilidade ou sítios de infecção com 
limitada penetração de vancomicina. As informações obtidas neste estudo mostram que a utilização dos antimicrobianos baseada no 
conhecimento da sensibilidade bacteriana pode orientar a escolha terapêutica, minimizando a exposição desnecessária e preservando 
a efetividade dos antimicrobianos, e assim colaborando para o controle da resistência bacteriana.

0380 Intervenção Farmacêutica em Prescrições com Erro de Dose de Medicamento em um Hospital de Ensino
Autores: Aline dos Santos Loução - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 

Carla Andréia Petri Fin - Universidade Estadual do Oeste do Paraná - Unioeste / PR 
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 
Ana Flávia Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 
Jakeline Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 
Déborah Meassi - Hospital Universitário do Oeste do Paraná - Huop / PR 
Andréia Cristina Conegero Sanches - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná – Unioeste / PR 

Palavras-chave: Erros de medicação, Intervenção farmacêutica, Erro de dose
Introdução: a intervenção farmacêutica é um ato planejado, documentado e realizado pelo farmacêutico com a finalidade 

de otimização da farmacoterapia, promoção, proteção e recuperação da saúde, bem como a prevenção de problemas relacionados 
a medicamentos. Os erros de medicação são atualmente uma grande preocupação nos serviços de saúde, pois podem aumentar o 
tempo de internação, mortalidade e custos hospitalares e podem ser efetivamente preveníveis através das intervenções farmacêuticas. 
Os erros de dose dos medicamentos prescritos estão frequentemente relacionados com subdoses (dose menor) ou sobredose (dose 
maior), deste modo, além de não atingirem a efetividade esperada podem representar um risco potencial para saúde do paciente. 

Objetivo: Identificar, analisar e quantificar os erros de medicação relacionados à dose por meio das intervenções farmacêuticas 
realizadas no ano de 2014 em um hospital de ensino.

Método: Estudo descritivo, retrospectivo e quantitativo em que os dados foram coletados a partir das intervenções 
farmacêuticas realizadas durante o ano de 2014, na farmácia central de um hospital de ensino. O hospital em estudo é de nível terciário, 
público e geral, com capacidade de 195 leitos. No momento da triagem das prescrições, se o farmacêutico observar discrepância ou 
tiver alguma dúvida com relação aos medicamentos prescritos, o mesmo entra em contato com o médico prescritor, e por meio de 
um formulário padronizado pelo serviço de farmácia realiza as intervenções farmacêuticas. Os dados coletados foram armazenados 
em uma planilha do software Microsoft Excel® 2010, posteriormente as intervenções com relação a erro de dose de medicamentos 
foram quantificadas e analisadas. O trabalho foi aprovado por Comitê de Ética, conforme parecer nº 1.134.694.

Resultados: no ano de 2014 foram realizadas 840 intervenções farmacêuticas, destas 326 (38,80%) puderam ser classificadas como 
erro de medicação conforme o National Council for medication error reporting and prevention (NCCP MERP). Os erros de medicação 
relacionados à dose do medicamento foram frequentes em 85 (26,07%) das intervenções realizadas. As subdoses totalizaram em 47 (55,29%) 
e as sobredoses foram 38 (44,70%). Os medicamentos com erro de doses foram agrupados em classes farmacoterapêuticas para facilitar a 
análise. Observou-se que entre os erros de subdose, as classes mais frequentes foram os antimicrobianos com 20 intervenções (42,55%), 
os anticoagulantes 11 (23,40%), e medicamentos classificados como outros medicamentos 10 (21,28%), destacando-se respectivamente 
gentamicina 6 (30%), enoxaparina 9 (81,81%) e tiamina 4 (40%). Com relação à sobredose, os medicamentos classificados como outros 
representaram 20 (52,63%), seguido dos antimicrobianos 11 (28,95%) e anticoagulantes 7 (18,42%). Respectivamente os mais frequentes 
foram tiamina+piridoxina+cianocobalamina e omeprazol 3 (15%) cada, ceftriaxona, meropenem e polimixina B representaram 2 (18,18%) 
para cada um deles, seguidos respectivamente de heparina e enoxaparina 3 (42,85%) das intervenções farmacêuticas. 

Conclusão: a intervenção farmacêutica, realizada por meio de contato com o prescritor, para confirmação da dose prescrita é 
uma ferramenta importante para a segurança do paciente, uma vez que diminui a ocorrência de erros de medicação, garantindo desta 
forma a eficácia no tratamento farmacoterapêutico.
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0381 Perfil de ocorrência e categorias de quase falhas notificados à Gerência de Risco de um hospital escola do sul do 
Brasil no período de 2014

Autores: Simone Dalla Pozza Mahmud - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Eloni Terezinha Rotta - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Elaine A. Felix - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Ethel Maris Schroder Torelly - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Lisiane Dalle Mulle - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Valeria de Sá Sottomaior - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS 
Jacqueline Martinbiancho - Hospital de Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Quase Falhas medicamentos, notificações, gerência de risco
Introdução: Quase falhas (QF), ou Near miss, são incidentes que ocorreram e foram interceptados antes de atingir o paciente e 

poderia ou não causar dano (1). A ocorrência de QF aponta para existência de riscos latentes que devem ser analisados e tratados de acordo 
com os métodos e ferramentas escolhidas pela Comissão de Gerenciamento de Risco (GR) da instituição. Para os Gestores hospitalares, o 
trabalho proativo com os riscos significa maior qualidade assistencial e redução de gastos para tratar as consequências dos eventos adversos. 
No cuidado de saúde a detecção e o trabalho com QF são grandes oportunidades de aprendizado e de melhorias (2). 

Objetivo: Descrever o número e os principais tipos de notificações classificadas como quase falhas, recebidas pela GR no ano 
de 2014. 

Método: descrição dos resultados de notificações, obtidas de banco de dados institucional, que registra as ocorrências 
relacionadas à segurança do paciente. As notificações classificadas como quase falhas foram avaliadas de acordo com a frequência 
de ocorrência e os principais tipos, dentro das categorias: assistencial, medicamentos, hemocomponentes, equipamentos, conduta e 
administrativo. As notificações foram digitadas, planilha de Excel e realizada estatística descritiva.

Resultados: no total em 2014, foram notificadas 3178 ocorrências, sendo 12% (n=383) classificadas como Quase Falhas (QF), 
destas 115 QF (30%) envolveram a categoria assistencial, 247 QF (64,5%) o uso de medicamentos, 4 QF (1,1%) hemocomponentes e 15 
QF (3,9%) equipamentos e materiais. Das QF assistenciais, 45,2% foram de erro na identificação do paciente, 12,2% envolveram dieta 
e 10,4% comunicação. Nas QF envolvendo medicamentos, 66,4% ocorreram na etapa de prescrição, 27,1% na etapa de administração, 
6,6% na dispensação, 8,5% na identificação de medicamentos e 11,7% medicamentos de alta vigilância (MAV).

Conclusões: as quase falhas mostram fragilidades e riscos que devem ser identificadas e tratadas. Os riscos priorizados na 
instituição são aqueles envolvendo medicamentos, analisados através da ferramenta de qualidade FMEA (Failure Mode and Effect 
Analysis).Referências: 1-World Health Organization. The Conceptual Framework for the International Classification for Patient Safety. 
Version 2010, 2- Aprendendo com os near misses: das soluções rápidas ao fechamento dos buracos no queijo suíço Jeffs, L. ; Berta, W. 
; Lingard, L. ; Baker, G.R. – htt://Proqualis.net/artigo- acesso em 15/07/2015.

0382 Atividade anticoagulante de plantas medicinais consumidas por pacientes atendidos em clínica de anticoagulação 
brasileira

Autores: Paula Mendonça Leite - Universidade Federal de Minas Gerais / MG 
Aline Alves de Freitas - Universidade Federal de Minas Gerais / MG 
Maria Auxiliadora Parreiras Martins - Universidade Federal de Minas Gerais / MG 
Maria das Graças Carvalho - Universidade Federal de Minas Gerais / MG 
Rachel Oliveira Castilho - Universidade Federal de Minas Gerais / MG

Palavras-chave: Atividade coagulante, plantas medicinais, tempo de tromboplastina parcial ativada.
Introdução: O uso de anticoagulantes é muito frequente em pacientes com problemas cardiovasculares e a varfarina é um 

derivado cumarínico amplamente utilizado. Esse fármaco apresenta baixo índice terapêutico, que não segue padrão dose-resposta 
e tem como principal reação adversa a hemorragia. Dessa forma, o uso da varfarina deve ser monitorizado laboratorialmente para 
aumentar a efetividade e segurança do tratamento. Alguns dos principais interferentes nessa farmacoterapia são: fatores fisiológicos, 
interações medicamentosas e alimentícias, falta de compreensão do tratamento por parte do paciente, adesão ao tratamento, impacto 
da terapia na qualidade de vida do paciente e até mesmo o acesso ao medicamento e serviços de saúde. Nesse contexto, o uso de 
plantas com fins medicinais deve ser considerado como um dos tipos de interações potenciais. Muitas plantas como alho, ginkgo 
e gengibre têm seus mecanismos de influência bem elucidados. Entretanto, a maioria das plantas brasileiras não tem informações 
acerca da possível influência na coagulação sanguínea. 

Objetivo: Avaliar a atividade anticoagulante por meio do tempo de tromboplastina parcial ativada (ttpA) de algumas plantas 
medicinais utilizadas por cardiopatas de uma clínica de anticoagulação que fazem uso de varfarina em plasma de indivíduos saudáveis. 

Metodologia: as plantas estudadas foram selecionadas a partir do questionamento dos hábitos de consumo de plantas a 
cardiopatas atendidos em um ambulatório de anticoagulação de maio a outubro de 2014 (COEP-UFMG ETIC 0216/06) e de uma 
revisão bibliográfica acerca das interações planta-varfarina, sendo que a prioridade foram plantas com grande consumo e sem estudos 
a respeito do tema. Extratos etanólicos das folhas de 18 espécies vegetais foram incubados com um pool de plasma de indivíduos 
saudáveis (CAAE – 08136613.40000.5149) visando medir o aumento ou diminuição nos valores tempo de TTPa em relação ao controle 
(plasma com solvente puro). 

Resultados: Os extratos selecionados foram avaliados em duas concentrações (20 e 40 MG/mL): 3 espécies de guaco (Mikania 
glomerata, M. laevigata e um híbrido da M. laevigata.), 2 espécies de erva-cidreira (Melissa officinalis e Lippia alba), 3 espécies 
de manjericão (Ocimum basilicum, O. gratissimum e O. purpuraceus), 2 espécies de boldo (Plectranthus boldus e Vernonia SP.), 4 
espécies de hortelã (Mentha spicata, M. piperita, M. crispa e M. vilosa), limão (Citrus limon), laranja (Citrus sinensis) capim-cidreira 
(Cymbopogon citratus) e agrião (Nasturtium officinale). Os resultados apresentaram distribuição normal de acordo com o teste de 
Shapiro Wilk e as diferenças entre os resultados do plasma incubado com extrato e do plasma puro foram avaliadas pelo teste t. Os 
extratos que produziram maior aumento no TTPa foram da alfavaca, agrião, hortelã-pimenta, limão e laranja. 

Conclusão: a maioria dos extratos aumentou o TTPa em relação ao controle, revelando potencial atividade anticoagulante. Novos 
ensaios serão realizados para a confirmação dos resultados obtidos. Com as informações obtidas pode-se auxiliar profissionais da saúde 
e pacientes no melhor controle do RNI, de forma que o consumo das plantas que tem potencial para aumentar o efeito da varfarina 
devem ser evitado. Além disso, esses estudos podem direcionar a busca de novos anticoagulantes a partir de produtos naturais.
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0383 Mapeamento do Tempo do Processo Licitatório Como Ferramenta de Gestão na Cadeia de Suprimentos de um 
Instituto Federal no Rio de Janeiro

Autores: Fabíola Ramos Xavier - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Jayda Eiras Ramim - Instituto Nacional de Câncer / RJ 
Elaine Lazzaroni Moraes - Instituto Nacional de Câncer / RJ 
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Palavras-chave: Licitação, Almoxarifado Central Hospitalar, Gestão de Recursos
Introdução: a aquisição de medicamentos é uma das etapas do Ciclo da assistência Farmacêutica, que visa contribuir para o abastecimento 

adequado e de qualidade, ao menor custo possível. O medicamento é um insumo estratégico de suporte às ações de saúde cuja falta compromete 
a segurança do processo assistencial, além de elevar os custos com assistência à saúde devido ao emprego de alternativas de preço mais elevado. 
Uma boa aquisição de medicamentos deve considerar o que comprar (seleção), quando e quanto comprar (programação) e como comprar 
(modalidade de compra). As aquisições no serviço público são realizadas através de licitação, sendo a modalidade Pregão Eletrônico com Registro de 
Preço a mais vantajosa quanto às características de custo envolvido e tempo gasto, por isso é recomendada para aquisição de medicamentos. É um 
processo complexo que envolve um conjunto de exigências legais e administrativas a serem cumpridas. Sendo assim, a morosidade no processo de 
compras torna um desafio planejar e programar adequadamente a aquisição de medicamentos, implicando em maior risco de desabastecimento. 

Objetivo: Analisar os processos licitatórios de aquisição de medicamentos de um instituto federal referência no tratamento do 
câncer, no Rio de Janeiro, na modalidade pregão eletrônico com registro de preço, quanto ao tempo decorrido entre a abertura do 
processo até a sua homologação. Bem como identificar entre as fases do processo qual demanda maior tempo. 

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo, quantitativo, de caráter retrospectivo. Foi realizada análise temporal das fases 
envolvidas nos processos licitatórios de compra de medicamentos, de um instituto referência em atendimento oncológico, cujo parecer técnico 
farmacêutico, responsabilidade do profissional lotado no Serviço Central de Abastecimento, foi emitido entre janeiro de 2014 e março de 
2015. Os dados referentes à data de abertura do processo, datas de início e fim de cada uma das etapas envolvidas até a data de homologação, 
foram coletados na intranet, armazenados e analisados no programa Microsoft Excel®. A média do tempo entre a data de abertura do processo 
(pedido de compras) até a homologação e assinatura das atas foi calculada em dias, bem como a média do tempo decorrido em cada etapa. 

Resultados: Foram analisados 62 processos. Em média, os processos licitatórios nesse instituto demoraram 233 (113–339) 
dias, desde a solicitação de compras dos medicamentos até a homologação e assinatura das atas. Dentre as etapas que compõem o 
processo, a fase de levantamento de preço é a mais longa, dura cerca de 90 dias (58%) do tempo de duração total, seguida pelas fases 
de análise jurídica pela CONJUR (28%), saneamento das exigências (11%), homologação (2%) e Parecer Técnico Farmacêutico (1%). 

Conclusões: É fundamental a participação do farmacêutico responsável pelo suprimento do hospital no acompanhamento dos 
processos de compra. Além da atuação específica na emissão do parecer técnico, onde auxilia o pregoeiro, torna-se imprescindível o 
gerenciamento de todo o processo. Este trabalho, ao levantar os tempos de cada etapa do processo de compras foi fundamental para 
mudar os fluxos internos e propor soluções aos demais setores envolvidos, de forma a aumentar a celeridade do abastecimento e 
evitar o desabastecimento. Contribuindo também, para a redução das compras emergenciais, que normalmente aumentam os custos 
das aquisições e refletem falta de planejamento e de gestão de compras.

0385 Interações entre a varfarina e plantas medicinais consumidas por pacientes atendidos em clínica de 
anticoagulação brasileira

Autores: Paula Mendonça Leite - Universidade Federal de Minas Gerais / MG 
Maria Auxiliadora Parreiras Martins - Universidade Federal de Minas Gerais / MG 
Rachel Oliveira Castilho - Universidade Federal de Minas Gerais / MG

Palavras-chave: Anticoagulação, varfarina, interações com plantas medicinais.
Introdução: O uso de plantas medicinais é milenar, dinâmico e influenciado pelas condições culturais e socioeconômicas da 

população em questão. Além disso, as plantas têm grande valor industrial e comercial, na produção de medicamentos, suplementos 
e alimentos. A complexidade do metabolismo vegetal proporciona uma grande variedade de substâncias importantes no tratamento 
e prevenção de doenças, entretanto seu uso deve ser seguro e o produto vegetal deve ter qualidade. Apesar do extenso uso dessas 
plantas, há pouca informação acerca dos seus efeitos adversos, dos seus contaminantes e de possíveis interações com medicamentos. 
Esse desafio se torna ainda maior em pacientes usuários de varfarina, que geralmente possuem comorbidades e fazem uso de 
polifarmácia. Essas características juntamente com o fato da varfarina ser um medicamento de baixo índice terapêutico, que não segue 
padrão dose-resposta e que tem potencial para interagir com diversas substâncias gera uma grande dificuldade nessa farmacoterapia. 

Objetivo: Pesquisar interações potenciais entre a varfarina e plantas medicinais de uso habitual no Brasil. 
Metodologia: as plantas estudadas foram selecionadas a partir de um estudo observacional transversal aprovado pelo comitê 

de ética e a coleta de dados na literatura foi feita de maio a outubro de 2014. Os dados referentes a interações varfarina-plantas foram 
obtidos em buscas em bases de dados como PubMed, Science direct, Lilacs, Wiley Online Library, dentre outras. 

Resultados: das 69 diferentes plantas citadas pelos pacientes entrevistados, 28 (41%) apresentaram alguma evidência científica 
de interação com a varfarina com potencial de interferência na qualidade da farmacoterapia. Dentre as plantas analisadas, 23 (82%) têm 
potencial para aumentar o efeito anticoagulante da varfarina, cujos mecanismos podem envolver inibição do citocromo P450 e metabolização 
da varfarina, presença de cumarina e derivados, interferência na produção de mediadores inflamatórios como o tromboxano A2, inibição do 
fator de agregação plaquetária, inibição de fatores da cascata da coagulação, entre outros. Dentre as plantas que antagonizam o efeito da 
varfarina, destacam-se o abacate que é rico em vitamina K, o algodão que é rico em taninos capazes de estimular a formação de tromboxano, 
a carqueja que produz um diterpeno com propriedades fibrinogenilíticas, o gengibre que tem atividade antiagregante plaquetária e o 
mamão que tem potencial para aumentar o número de plaquetas. O mecanismo de interação que a alicina e o ajoeno, obtidas do alho, 
apresentam com a varfarina foram demostrados na inibição do metabolismo do ácido aracdônico, da ligação do fibrinogênio e da trombina 
e outros, todas culminando no aumento da anticoagulação e, consequentemente, no risco de sangramento. 

Conclusão: as interações da varfarina com as plantas medicinais pode ser um fator impactante no resposta anticoagulante 
dos pacientes o que nem sempre é levado em consideração na avaliação do tratamento. É um desafio para os profissionais de saúde 
trabalhar com as plantas devido a sua complexidade e pouca informação. Dessa forma é importante que os estudos a esse respeito 
sejam aprofundados para fornecer informações aos pacientes e profissionais de saúde acerca desse tema, melhorando a qualidade e 
efetividade do tratamento com a varfarina e até mesmo encontrando protótipos de novos anticoagulantes orais.
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0386 Anàlise de Notificações de Reações Adversas e Queixas Técnicas no Serviço Central de Abastecimento/Inca
Autores: Mariana Pedrollo Dantas - Inca / RJ 
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Palavras-chave: Reação Adversa, Queixa Técnica, Farmacovigilância.
Introdução: É notória a dificuldade em se obter informações a respeito do desempenho de medicamentos e produtos de saúde 

em uso nas unidades hospitalares, principalmente quando a prática de notificar reações adversas (RAM), agravos e queixas técnicas 
(QT) não se configura como exercício habitual dos profissionais de saúde e dirigentes de serviços. A rede de Hospitais Sentinelas 
(ANVISA/2001) visa monitorar a qualidade e o perfil de segurança dos medicamentos utilizados em ambiente hospitalar. Sua ampla 
rede de comunicação e informação é capaz de detectar, avaliar e tomar as providências necessárias no caso de algum produto vir a 
comprometer a saúde e o bem-estar do usuário de medicamentos. 

Objetivo: Comparar o perfil das notificações de RAM e de QT de um instituto federal, referência no tratamento do câncer, no 
Rio de Janeiro, recebidas nos anos de 2010 e 2014. 

Metodologia: Trata-se de um estudo comparativo, quantitativo, de caráter retrospectivo. Foram levantadas as notificações de 
RAM e de QT recebidas pelo SCA de um instituto referência em atendimento oncológico, por meio dos serviços de farmacovigilância, 
nos anos de 2010 e 2014. O setor é responsável por agrupar as informações das quatro unidades hospitalares que compõem a 
instituição e proceder o contato com os fornecedores, buscando respostas e providências. Os dados foram armazenados e analisados 
no programa Microsoft EXCEL®. Estes foram estratificados em: freqüência de notificações de RAM e de QT por unidade hospitalar; 
análise qualitativa de notificações de RAM e de QT; quantitativo de cartas respostas dos laboratórios, com e sem reposição de 
amostras; e análise das justificativas de QT. 

Resultados: Observou-se aumento em 30% das notificações de RAM comparando–se a soma de eventos em 2014 com o ano de 
2010. Dentre os medicamentos, o docetaxel destaca-se em ambos os anos, sendo responsável por 32% e 57% do total de notificações, 
respectivamente. Ao analisar o quantitativo de cartas respostas emitidas pelos fabricantes, observou-se que em quase a totalidade 
dos casos não houve retorno em 2014. As queixas técnicas, contudo, apresentam diminuição em 44% para o último ano, sendo a 
associação paracetamol com codeína (17%) o medicamento com maior notificação. Quanto à análise qualitativa das justificativas, 
alteração de cor (23%) e avaria no comprimido/cápsula (18%) foram as mais citadas. A reposição de amostras pelo fabricante decresce 
de 58%, em 2010 para 7%, em 2014, além de não ter ocorrido resposta das empresas produtoras em 70% das ocorrências. 

Conclusão: O estudo permitiu observar que a notificação de RAM ainda se mostra incipiente, portanto, a subnotificação deve 
ser evitada, realizando-se uma busca ativa aos prontuários. O decréscimo nas notificações de QT evidencia que comunicar suspeitas 
de desvios de qualidade deve ser igualmente estimulado, além de exigir dos laboratórios a reposição das amostras. Tal prática 
interfere positivamente no processo de regulação sanitária dos medicamentos, visando garantir melhores produtos no mercado com 
mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais de saúde.

0387 Avaliação dos Indicadores de Consumo de Linezolida na Unidade de Terapia Intensiva de um Hospital Universitário
Autores: Davi Portela Bessa - Facid Devry / PI 

Joyce Jamylle Dias Borges - Facid Devry / PI 
Dayana Maria Pessoa de Sousa - Hospital São Marcos / PI 
Rafael Portela Fontenele - Fundação Hospitalar de Teresina / PI 
Paulo Leal Pereira - Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí / PI 
Peron Ribeiro Soares - Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí / PI 
Mayara Ladeira Coêlho - Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí / PI

Palavras-chave: Antimicrobianos, Serviço de Farmácia Hospitalar, Farmacoeconomia
Introdução: a linezolida é um agente bacteriostático da classe das oxazolidinonas que apresenta um amplo espectro de ação e 

atividade frente a bactérias resistentes a outros antibióticos que inibem a síntese de proteínas. Foi lançada em 2000 e apresenta boa 
atividade frente bactérias Gram positivas. Esse fármaco pode ser administrado por via oral, porém, apresenta um alto nível de efeitos 
colaterais (BOZDOGAN; APPELBAUM, 2004). Dentro do contexto da antibioticoterapia, a dose diária definida (DDD) é uma ferramenta 
para o estudo quantitativo de consumo que gera informações importantes sobre tendências comparadas de utilização de diversos 
medicamentos, considerando as motivações dos médicos para a prescrição.

Objetivo: avaliar e comparar alterações de consumo de Linezolida, entre períodos distintos a fim de nortear a tomada de 
decisões na prática clínica e contribuir com o uso racional de antimicrobianos. 

Métodos: Trata-se de estudo observacional e retrospectivo realizado em um Hospital Universitário com 160 leitos disponíveis 
entre dois períodos: 01 de outubro de 2014 – período no qual não havia atuação efetiva do farmacêutico junto à Comissão de 
Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) e janeiro a março de 2015 - após efetivação do farmacêutico junto à CCIH, tempo em que 
houve elaboração de manual de diluição de antimicrobianos, monitoramento efetivo do tempo de uso de antimicrobianos. Os dados 
de consumo de Linezolida foram coletados e analisados a partir de planilhas eletrônicas de controle de dispensação da Unidade de 
Farmácia referentes ao período de outubro de 2014 a março de 2015. Os resultados foram expressos em DDD/100 pacientes-dia. 

Resultados: analisando o consumo de Linezolida na UTI nos períodos estudados, foi evidenciado que no segundo período 
avaliado, relacionado à atuação efetiva do farmacêutico, houve uma diminuição do consumo deste antimicrobiano, passando de 1,17 
(DDD/100 pacientes dia) para 0,75 no primeiro trimestre de 2015. Durante o primeiro período o hospital teve gasto de R$ 14.690,30 
já com a implantação do farmacêutico atuante junto a CCIH caiu para R$ 12.909,60 uma economia de R$1.780,70, o que representa 
uma economia de 12,13%, sem relacionar os gastos com materiais utilizados na administração dos medicamentos e com pessoal. 

Conclusão: Instrumentos farmacoeconômicos de monitoramento do consumo, como o cálculo da DDD, auxilia o serviço 
de controle de infecção hospitalar a acompanhar o consumo dos antimicrobianos. A redução do consumo de Linezolida após as 
intervenções farmacêuticas demostraram que o profissional farmacêutico foi indispensável como executor nas atividades de controle 
de infecção hospitalar e acompanhamento e efetivação do uso racional de antimicrobianos no ambiente hospitalar.
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0389 Identificação dos Medicamentos de Maior Relevância Financeira, Segundo a Curva Abc, em um Hospital Pediátrico 
Público de Alta Complexidade

Autores: Suzana Maria Soares dos Reis - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - Universidade Federal do 
Rio de Janeiro / RJ 
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Elisangela da Costa Lima Dellamora - Faculdade de Farmácia - Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ

Palavras-chave: assistência Farmacêutica e Serviços de Saúde da Criança
Introdução: a informação sobre gastos é medida imprescindível à gestão eficiente da assistência farmacêutica e dos recursos 

do SUS (Vieira; 2009). No Brasil, como em diversos países desenvolvidos, os gastos com medicamentos vêm aumentando. 
Recentemente, um estudo realizado em um hospital público pediátrico de alta complexidade com 55 leitos ativos, localizado 

no estado do Rio de Janeiro, apontou um aumento aproximado de 50% nos gastos com a aquisição de medicamentos, entre os anos 
de 2011 e 2013. 

A classificação ABC é um exemplo de ferramenta, mundialmente utilizada, para estabelecer prioridades durante a programação 
para o abastecimento dos produtos (Noronha, et. AL., 2005). 

Esse método de classificação divide materiais em itens de grande relevância financeira (a), itens de relevância intermediária 
(B) e itens de pequena importância financeira (C) (Gomes et al., 2003). 

Objetivo: Identificar os medicamentos de maior relevância financeira, segundo a curva ABC, adquiridos em um hospital público 
pediátrico de alta complexidade.

Metodologia: Foi realizado um estudo exploratório retrospectivo das aquisições dos medicamentos no período entre outubro 
de 2013 a setembro de 2014 pelo hospital investigado. Informações de todos os processos de compra no Serviço de Farmácia foram 
coletadas através do sistema de informatização de estoque, registros de aquisição da farmácia e atas de licitações.

a construção da curva ABC obedeceu as seguintes etapas: (i) relação de itens comprados, considerando quantidade e preço 
unitário, (ii) cálculo do valor total gasto de cada item no período; (iii) definição do percentual individual e (iv) organização em 
ordem decrescente; (v) determinação do ponto de corte para a classificação ABC, a partir do cálculo do percentual acumulado dos 
medicamentos elencados (Guerra Júnior e Camuzi, 2014). 

O estudo foi autorizado pela direção da instituição e não foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa por não envolver seres 
humanos de forma direta ou indireta. 

Resultado: O valor total gasto para aquisição de 351 medicamentos no período analisado foi de R$ 1.922.063,84. 
Destes, vinte itens — classificados como a — foram responsáveis por 76% deste total, a saber: voriconazol injetável (21,7%), 

voriconazol comprimido (19,7%), anfotericina b complexo lipidico (11,6%), imunoglobulina humana 5g (5,7%), filgrastima (2,7%), 
meropenem (2,1%), aciclovir injetável (1,9%), sevoflurano (1,5%), albumina 20% (1,5%), imunoglobulina humana 2,5g (1,5%), 
polimixina b (1%), dexmedetomidina (1%), ertapenem (0,8%), L-asparaginase (0,7%), linezolida injetável (0,6%), mercaptopurina 
(0,6%), ciclosporina oral (0,6%), metotrexato 500mg injetável (0,5%), octreotida 0,1 MG/ml (0,4%) e tigeciclina injetável (0,4%). 

Conclusão: Os medicamentos de maior relevância financeira identificados correspondem ao perfil de alta complexidade do 
hospital estudado. Não foram encontrados trabalhos brasileiros relativos ao perfil da instituição estudada que permitam a comparação 
dos resultados. No entanto, cabe destacar o anfúngico voriconazol, que representou quase a metade (45,4%) do total gasto com 
todos os medicamentos adquiridos no período, indicando a necessidade de uma análise detalhada do seu uso e para outros estudos 
farmacoepidemiológicos, tendo em vista os desafios da gestão da assistência farmacêutica nos serviços públicos de saúde.

0390 Perfil de Utilização de Medicamentos no Período de Condicionamento do Transplante de Células Tronco Hematopoiéticas
Autores: Ingrid Ambrósio Pires Morais Valverde - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva / SP 

Maely Peçanha Favero Retto - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva / RJ 
Mario Jorge Sobreira da Silva - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva / RJ

Palavras-chave: Transplante de células tronco hematopoéticas; farmacoepidemiologia; interações de medicamentos.
Introdução: O transplante de células tronco hematopoéticas (TCTH) é um procedimento terapêutico que consiste da retirada de células 

hematopoéticas de um doador e sua infusão no receptor. O TCTH ocorre em duas fases: fase pré-transplante e fase de transplante, sendo esta 
subdividida em condicionamento e infusão. Os 100 primeiros dias após o TCTH é o período em que mais aparecem complicações decorrentes do 
condicionamento e da imunossupressão a qual o paciente foi exposto. Dentre as complicações, as infecções constituem um dos quadros mais 
graves, representando uma das maiores causas de morbidade e mortalidade após o transplante. A farmacoterapia constitui um dos principais 
fatores para o sucesso do TCTH. Porém, devido à associação de muitos medicamentos, dentre eles os anti-infecciosos, antineoplásicos e 
imunomodulares, que, em grande parte, interferem nas enzimas hepáticas de metabolização, possuem índice terapêutico estreito e alto risco de 
toxicidade; a farmacoterapia torna o paciente altamente suscetível aos efeitos decorrentes de interações medicamentosas. Objetivo: Descrever 
o perfil de utilização de agentes antineoplásicos, anti-infecciosos e imunomoduladores no condicionamento de pacientes submetidos ao TCTH 
em um centro de tratamento oncológico e identificar a existência de combinações potencialmente interativas. Metodologia: Foi realizado um 
estudo retrospectivo envolvendo 53 pacientes adultos transplantados de medula óssea, no ano de 2013, em um Centro de Alta Complexidade 
em Oncologia no Rio de Janeiro. A coleta de dados foi realizada após a aprovação do projeto pelo comitê de ética em pesquisa da instituição sob 
o CAEE 32118214.4.0000.5274. Os dados foram extraídos das prescrições eletrônicas e dos prontuários dos pacientes. A análise das interações 
medicamentosas potencialmente perigosas, entre agentes antineoplásicos, anti-infecciosos e imunomoduladores, foi realizada através 
da distribuição de frequência. Resultados: Foi identificado o emprego de 9 protocolos de quimioterapia antineoplásica diferentes durante 
o condicionamento do TCTH, sendo os esquemas CBV (Ciclofosfamida + Carmustina + Etoposido) e Mel 200 (Melfalano) os mais utilizados 
(28,3% cada). Entre os anti-infecciosos, cinco tipos foram amplamente usados (aciclovir, fluconazol, micafungina, sulfametoxazol+trimetoprima 
e voriconazol). Já entre os agentes imunomoduladores, apenas a ciclosporina foi utilizada na fase de condicionamento. Foram identificadas 79 
combinações potencialmente interativas nas prescrições de 37 pacientes, sendo a interação entre ciclofosfamida vs. sulfametoxazol+trimetoprima 
a mais observada (39,2%). Todas as interações identificadas podem promover comprometimento farmacocinético e/ou farmacodinâmico 
das terapias utilizadas. Conclusão: Os resultados revelaram que os medicamentos antineoplásicos, anti-infecciosos e imunomoduladores 
empregados no condicionamento do TCTH na instituição apresentam grande potencial interativo. A análise rigorosa da prescrição pelo 
farmacêutico e o monitoramento dos pacientes pela equipe multiprofissional se tornam condições essenciais para a prevenção de eventos 
adversos graves que podem acometer esses pacientes.



170

0391 Acesso ao Medicamento Não Garante Adesão ao Tratamento
Autores: Solange AP Petilo de Carvalho Bricola - Instituto Central Hcfmusp / SP 

Valter Garcia Santos - Instituto do Coração Hcfmusp / SP 
Mariana Dionisia Garcia - Instituto Central Hcfmusp / SP 
Susana Maeda - Universidade Presbiteriana Mackenzie / SP 
Julio Cesar de Oliveira - Instituto Central Hcfmusp / SP 
Jurandir Godoy Duarte - Instituto Central Hcfmusp / SP 
Mariluz dos Reis - Instituto Central Hcfmusp / SP 
Mílton de Arruda Martins - Instituto Central Hcfmusp / SP 

Palavras-chave: adesão ao tratamento medicamentoso, Atenção Farmacêutica, polifarmacoterapia
Introdução: O Protocolo Nacional de Segurança do Paciente tem como uma de suas metas melhorar a Segurança na Prescrição, 

no uso e administração de medicamentos. Mundialmente a adesão ao tratamento farmacológico se constitui em um desafio, chegando 
a 70% de não adesão, principalmente para doenças crônicas não transmissíveis. Objetivo: Avaliar o impacto da intervenção da farmácia 
clinica, na melhora da adesão ao tratamento medicamentoso de pacientes com multimorbidades e polifarmácia que retiram ou recebem 
seus medicamentos em casa fornecidos de forma gratuita pela Farmácia Ambulatorial do hospital. Método: Foram acompanhados pacientes 
encaminhados pela equipe médica do ambulatório do Serviço de Clinica Geral, de um Hospital de Ensino de alta complexidade no período 
de janeiro a junho de 2015. Dados de escolaridade, situação conjugal, diagnósticos mais frequentes, média de medicamentos por paciente 
e número de intervalos posológicos/dia foram extraídos dos registros dos prontuários da farmácia clinica. Para avaliação da adesão ao 
tratamento são realizadas as contagens de comprimidos a cada consulta farmacêutica. Como estratégia para facilitar o entendimento do uso 
dos medicamentos foram utilizadas ferramentas como Tabela de Orientação Farmacêutica (TOF) e sistema pill Box. A TOF é um impresso com 
figuras que aludem aos períodos do dia, desde o amanhecer (sol) até o período de deitar (cama). O sistema pillbox consiste na disposição dos 
medicamentos por intervalo posológico, na quantidade de unidades a serem ingeridas sinalizadas por um adesivo colorido, separadamente 
para cada medicamento. As consultas farmacêuticas ocorrem a cada 30 dias, por um período mínimo de 6 meses, sendo a primeira consulta 
agendada a cada sessenta minutos e as consultas de retorno a cada quarenta minutos. O paciente permanece matriculado na farmácia clínica 
até apresentar condições de alta por aprendizado ou por outras condições, como idade avançada, polifarmácia, ausência de cuidador e ou 
presença de déficits. Resultados: dos 222 pacientes acompanhados no período, 150 eram do sexo feminino e 72 masculino e foi observado 
que 68,6% e 63,8% respectivamente apresentavam cônjuge. Os pacientes apresentavam uma média de 11,1 medicamentos prescritos, com 
19,4 unidades posológicas/dia, distribuídos em 4,8 intervalos posológicos/dia. A amostra apresentou 90% dos pacientes com até 1º e 2º graus 
de escolaridade e apenas 3% de analfabetos. Os diagnósticos mais frequentes em ordem decrescente foram: hipertensão arterial sistêmica, 
diabetes melitus, dislipidemia, hipotireoidismo, insuficiência cardíaca congestiva, depressão, osteoartrose, osteoporose, insuficiência renal 
crônica e doença pulmonar obstrutiva crônica. Por fim a média da porcentagem de adesão da primeira para última consulta, no período 
avaliado foi 51,1% para 73,1% respectivamente. Conclusão: Os estudos cada vez mais demonstram que escolaridade não é um fator 
determinante na adesão ao tratamento. A intervenção farmacêutica com o uso das ferramentas adotadas para elucidar o entendimento de 
uso dos medicamentos impactou em aumento na taxa de adesão de 51,1 para 73,1%. A identificação dos fatores que envolvem a adesão 
terapêutica contribui para uma assistência mais segura para o paciente. O fato do indivíduo não aderir à terapêutica proposta depende das da 
necessidade de desenvolver estratégias adaptadas às pessoas e ao contexto onde a assistência Farmacêutica é prestada.

0393 Reconciliação medicamentosa como ferramenta para uso seguro de medicamentos
Autores: Cláudia de Morais Nogueira - Hospital São Lucas S/a - Ribeirão Preto / SP 

Letícia da Rocha Teixeira - Hospital São Lucas S/a - Ribeirão Preto / SP
Palavras-chave: Reconciliação de Medicamentos; assistência Farmacêutica; Sistemas de Comunicação no Hospital

Introdução: Segundo o Institute of Healthcare Improvement Reconciliação Medicamentosa é o processo de obtenção de uma 
lista acurada dos medicamentos em uso prévio pelos pacientes, e posterior comparação com a lista dos medicamentos em uso no 
momento atual, reconhecendo qualquer discrepância e documentando mudanças, o que resultará numa lista de medicamentos 
completa, acurada e disponível. O processo deve ser feito na admissão, transferência e/ou alta para evitar erros de medicação, 
tais como omissões, duplicações, erros de dosagem, ou interações. Estas discrepâncias deverão ser discutidas com o médico, 
modificando a prescrição, se necessário, e registrando as condutas tomadas.

Objetivos: Estabelecer o processo de reconciliação medicamentosa em hospital particular do interior do estado de São Paulo, 
definindo mecanismo para sua execução. Aumentar a atuação do farmacêutico clínico nas UTIs e unidades de internação, garantindo 
a avaliação da farmacoterapia. Obter maior segurança no uso de medicamentos e continuidade no cuidado. Identificar riscos em 
função do uso de medicamentos, definindo mecanismos para seu controle.

Método: O processo, descrito a seguir, foi implantado através de estudo da literatura e avaliação da rotina existente no hospital. 
No momento da admissão, a lista completa dos medicamentos de uso habitual é obtida do paciente, sempre que possível, ou familiares e 
cuidadores, conforme necessário. O documento padronizado para a obtenção dos dados é preenchido pelo paciente ou acompanhante. 
Para garantia de dados corretos e completos, o enfermeiro, ao fazer a admissão do paciente no setor, confere os dados preenchidos, 
validando o questionário, para ser utilizado pelo médico ao prescrever. Uma vez que a prescrição da admissão é feita, as listas são 
comparadas pelo farmacêutico ou estagiário em farmácia para identificar diferenças não intencionais e confirmar que todas as mudanças, 
omissões ou adições sejam propositais com base no quadro clínico atual do paciente. As discrepâncias involuntárias são discutidas com o 
médico e as alterações documentadas. Nas transferências entre unidades durante a internação, os medicamentos prescritos são revistos, 
comparados com os de uso habitual e atualizados em conformidade com o plano de tratamento. As discrepâncias não intencionais 
também são discutidas e as alterações documentadas. No preparo de alta, a prescrição é novamente revisada, chegando-se à lista de 
medicamentos em alta do paciente, que será orientado sobre alterações, acréscimos ou supressões. A lista de medicamentos final 
também servirá para orientar o próximo prestador de serviço (muitas vezes, cuidados domiciliares).

Resultados: Entre maio e agosto de 2015 foram avaliados em média 120 pacientes por mês. Na avaliação foram identificadas 
discrepâncias em 58,5% dos casos, sendo que em 16,5% das situações foi identificada necessidade de intervenção farmacêutica junto 
ao médico, apresentando sugestões para correção ou modificações nas prescrições. Das intervenções feitas, 97,5% foram acatadas, 
sendo que as não acatadas apresentavam impedimentos clínicos para alteração.

Conclusões: O processo de reconciliação farmacêutica é uma importante ferramenta para garantir a segurança da 
farmacoterapia do paciente, além de facilitar sua readaptação à rotina normal, no momento da alta. A participação do farmacêutico 
viabiliza a detecção de possíveis problemas relativos a medicamentos, priorizando seu uso racional e seguro.
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0394 Práticas de segurança para uso de medicamentos potencialmente perigosos
Autores: Cláudia de Morais Nogueira - Hospital São Lucas S/a - Ribeirão Preto / SP
Palavras-chave: Gestão de Riscos; Sistemas de Informação em Farmácia Clínica; Segurança do Paciente

Introdução: Os medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que possuem risco aumentado de provocar danos 
significativos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Os erros que ocorrem com esses medicamentos podem 
não ser os mais frequentes, porém suas consequências tendem a ser mais graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou morte. 
Segundo dados do Institute for Healthcare Improvement (5 Million Lives Campaign, 2008), Cerca de 40 eventos resultando em dano 
ocorrem a cada 100 internações hospitalares. 50% destes eventos são relacionados à medicação.

Objetivos: Identificar os medicamentos que provocam maiores riscos e definir estratégias contínuas para garantia de uso 
seguro. Orientar as equipes assistenciais quanto aos cuidados necessários com medicamentos potencialmente perigosos.

Método: para realizar o trabalho, foi revisada a listagem de medicamentos potencialmente perigosos (MPPs) descritos na 
literatura e constantes na padronização do hospital, definindo aqueles cujos erros estão associados com maiores danos, como óbito ou 
danos irreversíveis, para a definição de cuidados específicos. Os MPPs foram cadastrados em um novo grupo no sistema informatizado, 
para aparecerem em uma lista distinta na prescrição. A partir desta nova classificação, um relatório de MPPs prescritos pôde ser 
listado diariamente para acompanhamento do uso nos setores de internação e UTIs. Foi também inclusa a sigla MPP na descrição 
do medicamento que é impressa na prescrição, assim como orientações relativas aos cuidados específicos a serem tomados em sua 
administração. Foram programados alertas para envio por e-mail e cartazes para divulgar a listagem e cuidados necessários. Para facilitar 
a identificação das equipes de enfermagem e médicos, foram definidas etiquetas em cor amarelo vibrante para identificação dos 
MPPs de maior risco eleitos segundo os critérios citados, sendo que nas próprias etiquetas é descrito, de maneira resumida, o cuidado 
necessário e padronizado para cada medicamento. Foi também realizado treinamento com as equipes de enfermagem e farmácia para 
orientações quanto à identificação e cuidados implantados. A coordenação de enfermagem definiu também prescrições a serem feitas 
pelos enfermeiros com os cuidados específicos para cada MPP, em função do risco reativo ao uso de cada medicamento.

Resultados: com a identificação do risco e do cuidado relativo ao uso de cada medicamento foi possível incluir os procedimentos 
no plano terapêutico. A etiqueta amarela passou a ser sinônimo de cuidado redobrado entre as equipes assistenciais. A implantação 
do processo facilitou na redução de erros relativos ao uso de MPPs.

Conclusões: O farmacêutico pode contribuir de maneira decisiva com o conhecimento específico sobre o medicamento e os 
cuidados necessários para seu uso seguro. A identificação dos perigos relativos ao uso dos medicamentos de risco padronizados é uma 
importante iniciativa para garantir a redução de erros de medicamento. O treinamento e a comunicação eficaz entre os profissionais 
da equipe multidisciplinar facilita a garantia de segurança no uso de medicamentos no hospital.
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0395 Análise do perfil de utilização de medicamentos em uma unidade de terapia intensiva pediátrica
Autores: Bárbara Dias Camarinha - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - Universidade Federal do Rio de 

Janeiro / RJ 
Priscila Ramos Cabral - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro / RJ 
João Filipe de Souza Martins - Curso de Farmácia - Instituto Federal Rio de Janeiro / RJ 
Nathalia Peroni da Silva - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - Universidade Federal do Rio de 
Janeiro / RJ 
Stephanie de Moura Araújo Fernandes - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - Universidade 
Federal do Rio de Janeiro / RJ 
Elisangela da Costa Lima Dellamora - Faculdade de Farmácia – Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ

Palavras-chave: Unidade de Terapia Intensiva, Estudo de Utilização de Medicamentos, Pediatria
Introdução: O risco relacionado aos medicamentos constitui um importante problema em saúde pública, principalmente em 

crianças, nas quais peculiaridades fisiológicas e farmacocinéticas as tornam mais suscetíveis aos seus efeitos nocivos. 
O conhecimento sobre o perfil de prescrição e uso de medicamentos se faz importante para a melhoria da segurança e da 

eficácia. Análises farmacoepidemiológicas constituem-se a primeira estratégia para seu monitoramento e racionalização. 
Objetivo: Descrever o perfil de uso de medicamentos em uma unidade de terapia intensiva (UTI) de um hospital de alta 

complexidade pediátrico. 
Metodologia: Foi realizado um estudo quantitativo, retrospectivo, transversal e descritivo do perfil de utilização de 

medicamentos de todas as internações em uma UTI pediátrica em um hospital do município do Rio de Janeiro, no período entre 
primeiro de maio a 31 de dezembro de 2014. 

Os dados foram coletados a partir da prescrição eletrônica (sistema de gestão hospitalar MV 2000), prontuário médico e ficha 
de acompanhamento farmacoterapêutico do serviço de farmácia. 

Os dados foram organizados em uma planilha de Excel versão 14.0 a saber: (i) codificação e caracterização do paciente 
(número do prontuário, dada de nascimento, idade, sexo), (ii) tempo de permanência na UTI, (iii) medicamentos utilizados e grupos 
farmacológicos prescritos (classificados de acordo com o código Anatomical Therapeutic Chemical). 

O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 48631315.4.0000.5264) 
Resultados: 
no período do estudo, foi possível a análise da farmacoterapia de 88 pacientes (53,4% de sexo masculino) em 96 internações. 
Houve predomínio de lactentes (44,8%) e crianças em idade escolar (16,7%), sendo a média de idade de 2,91 anos. 
O tempo de internação variou entre 1 e 100 dias (média=11,18 dias). A quantidade de medicamentos prescritos por paciente 
variou de 1 a 39 (média=14,04 medicamentos). 
dos 1347 medicamentos prescritos, 25,32% eram anti-infecciosos de ação sistêmica, 25,17% possuiam ação no sistema 
nervoso e 16,93% no aparelho digestivo ou metabolismo. 
Em 90,63% das internações, foi prescrito pelo menos um antimicrobiano. 
O medicamento mais prescrito foi a dipirona (91,67%, n=88), seguido por ranitidina (73,96%, n=71) e vancomicina (52,08%, 
n=50). A dipirona é um medicamento comumente prescrito na prática clínica para uso “se necessário” (SOS), justificando a 
alta frequência observada no estudo. 
A ranitidina é indicada na profilaxia de úlcera de estresse em UTI pela presença de fatores como: ventilação mecânica por mais de 48h, 
coagulopatia, uso de doses altas de corticóide, insuficiência hepática ou renal e permanência na unidade por mais de uma semana. 
a prescrição de vancomicina em mais da metade dos casos analisados pode ser explicada pela diretriz clínica padronizada 

na instituição para o tratamento empírico de infecções do trato respiratório e abdominais — frequentes na UTI — onde ocorre a 
associação de vancomicina com meropenem ou cefepime. 

Conclusão: Foi possível identificar o perfil de utilização dos medicamentos empregados na prática clínica da UTI pediátrica 
de um HU, sendo a dipirona o medicamento mais prescrito, corroborando estudos recentes. A literatura aponta cuidados para o 
acompanhamento de crianças em uso dos medicamentos citados, de forma que a presente análise servirá de base para estudos 
posteriores acerca das reações adversas e interações potenciais entre os medicamentos mais prescrito
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0396 A Farmacoeconomia Aplicada aos Antimicrobianos: Interface Entre Farmácia e Serviço de Controle de Infecção 
Hospitalar

Autores: Sândrea Ozane do Carmo Queiroz - Hospital Regional do Baixo Amazonas - Dr. Waldemar Penna / PA 
Anderson da Silva Oliveira - Universidade do Estado do Pará - UEPA / PA 
Breno de Souza Ferreira - Universidade do Estado do Pará - UEPA / PA 
Maykon Douglas Aguiar Alcantara - Universidade do Estado do Pará - UEPA / PA

Palavras-chave: Farmacoeconomia; Antibioticoterapia; Farmácia Hospitalar
Introdução: a racionalização do uso de antimicrobianos é uma luta constante das entidades de saúde no Brasil. Fora do 

ambiente hospitalar, o aparato do legislativo contribuiu significativamente em restringir a dispensação desenfreada dessa classe de 
medicamentos, resultando na comercialização através de retenção de receita. Já no ambiente hospitalar, o processo de dispensação 
destes fármacos deve ser desenvolvido em parceria, Farmácia e Serviço de Controle de Infecção Hospitalar (SCIH). Atualmente se tem 
dado maior relevância quanto a utilização destes medicamentos em hospitais pois demanda quantidade, qualidade e principalmente 
a necessidade de desenvolver tratativas no intuito de promover o uso racional de antimicrobianos. 

Objetivos: Averiguar a interface entre a farmácia e SCIH, no intuito de mensurar a farmacoeconomia aplicável a classe 
dos antimicrobianos. Assim, identificar os antibióticos mais prescritos, quantificar o percentual de fichas autorizadas, negadas e 
autorizadas com alteração, averiguar o custo do tratamento total versus tratamento efetivo com o antibiótico por paciente e analisar 
o custo do tratamento com parecer negado pelo SCIH, computando-o enquanto farmacoeconomia. 

Método: Trata-se de um estudo quantitativo retrospectivo, no período de janeiro a junho de 2014 em um hospital público do 
Oeste do Pará. Os dados foram extraídos das fichas de antimicrobiano, fornecidas pelo SCIH do hospital. Uma planilha foi elaborada 
contemplando os objetivos específicos do estudo, viabilizando a coleta destes. Foram contabilizados enquanto economia os dias de 
alteração sugeridos pela avaliadora e as fichas não autorizadas. Para análise e posterior elucidação dos dados, utilizou-se como critérios 
de inclusão fichas de antibióticos de pacientes oriundos das unidades clínicas, cirúrgica, médica, oncológica e pediátrica. Assim, excluídos 
as fichas provenientes de outros setores, fichas de pacientes que tiveram alta ou óbito e de medicamentos de uso contínuo. 

Resultados: a farmácia enquanto executora dos pareceres da SCIH mantém uma relação estreita no intuito de evitar a 
dispensação de terapias inadequadas à clínica do paciente. Para estipular quais medicamentos mais prescritos, foram considerados os 
princípios ativos sendo os de maior frequência ciprofloxacino (19,04%), ceftriaxona (17,31%) e cefazolina (12,12%), respectivamente. 
Do total de 506 fichas analisadas temos um percentual de 4,15% negadas e 8,5% autorizadas com alteração. Quanto ao custo do 
tratamento total versus tratamento efetivo com antibiótico por paciente, obteve-se uma economia de R$ 528,76. Logo, podemos 
quantificar enquanto farmacoeconomia aplicada as fichas com parecer negado o valor de R$ 386,10. 

Conclusões: Mediante o estudo realizado observou-se que o Ciprofloxacino foi o antimicrobiano mais prescrito. Através do 
percentual de fichas autorizadas, negadas e autorizadas com alterações, observa-se um quantitativo expressivo acerca das fichas 
autorizadas equivalente a 87,35%. No que tange a farmacoeconomia aplicada ao custo do tratamento total versus tratamento efetivo 
com o antibiótico por paciente, expressou o valor correspondente a R$ 528,76. Quanto à farmacoeconomia às fichas de antibióticos com 
parecer negado, o total foi de R$ 386,10. Enquanto unidade dispensadora conclui-se que a farmácia alinhada a SCIH, funciona como filtro 
para indicações de antibióticos errôneos, desempenha papel positivo tanto em economia quanto em otimizar o tratamento do paciente.

0397 Análise da vancocinemia em crianças acompanhadas por uma unidade de terapia intensiva de hospital 
universitário

Autores: Stefanie Caroline Alves de Andrade de Azeredo - Residência Multiprofissional em Saúde da Criança e do 
Adolescente - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ 
Michele Costa Caetano - Serviço de Farmácia - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ 
Camile Valle Medawar - Serviço de Farmácia - Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão Gesteira - 
Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ 
Elisangela da Costa Lima Dellamora - Faculdade de Farmácia - Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ

Palavras-chave: UTI pediátrica, monitoramento plasmático, vancomicina
Introdução: a análise da concentração plasmática de medicamentos permite a determinação da dose efetiva dos mesmos e 

a minimização dos seus eventos tóxicos. Em poucos hospitais brasileiros, a rotina de cuidado dos pacientes prevê o monitoramento 
plasmático de medicamentos associado às análises laboratoriais, tornando escassa a produção e publicação de informações quanto à 
variabilidade farmacocinética dos pacientes, principalmente crianças. 

Objetivo: Consolidar e analisar as informações relacionadas ao monitoramento plasmático de vancomicina (vancocinemia) de 
crianças acompanhadas na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital universitário do Rio de Janeiro. 

Metodologia: Trata-se de um estudo observacional retrospectivo acerca do monitoramento plasmático de vancomicina de todos 
os pacientes, acompanhados pela UTI pediátrica de um hospital universitário, que tiveram solicitação deste exame no período entre 
janeiro de 2014 a junho de 2015. Informações como sexo, data de nascimento, quantidade de dosagens plasmáticas e concentração 
plasmática da vancomicina (solicitada na rotina da UTI) foram coletadas em prontuários, prescrição eletrônica e no programa PSSD do 
sistema MV 2000® da instituição estudada. O trabalho foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE: 48631315.4.0000.5264) 

Resultados: no período do estudo, 150 crianças fizeram uso de vancomicina no hospital e 98 destas enquanto eram 
acompanhadas na UTI. A vancocinemia foi solicitada e realizada para 28 pacientes da UTI (selecionados para o presente estudo), 
sendo 50% do sexo feminino. Metade dos pacientes possuía idade entre 15 dias e 27 meses. A concentração plasmática do fármaco 
variou entre 4 e 166,1 ug/mL. Para nove pacientes foi solicitado uma única dosagem plasmática; quinze pacientes tiveram entre 2 e 
5 dosagens e quatro pacientes tiveram um número superior a cinco dosagens. Foram identificadas 19 concentrações séricas abaixo 
de 10ug/mL (subdose); 32 concentrações na faixa terapêutica esperada (entre 10-20 ug/mL) e 46 concentrações acima de 20ug/mL 
(dose tóxica). Sete dos nove pacientes menores de um ano apresentaram vancocinemia acima do limite terapêutico. 

Conclusão: Os resultados demonstraram a dificuldade de se alcançar valores adequados de vancocinemia em pacientes 
de UTI, tendo em vista que a maioria dos pacientes apresentou concentração plasmática abaixo ou acima da faixa terapêutica. Os 
resultados sugerem que a realização do monitoramento plasmático é essencial em pacientes críticos, sobretudo os mais novos, a fim 
de promover o ajuste de dose e evitar os efeitos tóxicos dos medicamentos.
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0399 Análise do Registro de Erros de Medicação em Um Hospital Oncológico Como Ferramenta de Direcionamento de 
Ações para Segurança do Paciente

Autores: Evelyn Castilho Lima - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Anabel de Oliveira - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Gilian Graziele Tomporoski - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Jamile Machado dos Santos - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Marcela Bechara - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Monica Cristina Cambrussi - Hospital Erasto Gaertner / PR 
Solane Picolotto - Hospital Erasto Gaertner / PR

Palavras-chave: Erros de medicação, Antineoplásicos intravenosos, Segurança do Paciente
Introdução: Erros de medicação são definidos, conforme o National Coordinating Council for Medication Error Reporting and 

Prevention (NCC-MERP), como qualquer incidente prevenível que pode causar dano ao paciente ou que dê lugar a uma utilização 
inapropriada dos medicamentos quando estes estão sob a responsabilidade dos profissionais de saúde, do doente ou do consumidor. 
Os medicamentos antineoplásicos requerem especial atenção e são também classificados como medicamentos de alta vigilância por 
apresentarem baixo índice terapêutico. Nos últimos anos se tem notado uma preocupação crescente com este fato, principalmente 
com o lançamento do programa Aliança Mundial para a Segurança do Paciente pela Organização Mundial da Saúde, e a segurança 
no uso de medicamentos, especialmente os de alta vigilância é uma das principais metas deste programa. Sendo assim, o registro 
de erros deve ser utilizado como um dos meios para direcionar ações que visem a segurança do paciente no uso de medicamentos.

Objetivo: Avaliar os erros de medicação registrados pela Central de Misturas Intravenosas, buscando direcionar ações para os 
erros mais frequentes, visando aumentar a segurança do paciente.

Metodologia: Este trabalho foi realizado num hospital filantrópico de médio porte, atuando como Centro de Alta Complexidade 
em Oncologia (CACON) para o estado do Paraná. O hospital conta com uma Central de Misturas Intravenosas (CMIV), responsável 
pela manipulação de todas as doses de antineoplásicos intravenosos preparadas para pacientes ambulatoriais e internados. Este 
serviço possui desde o ano de 2000 um registro de erros ocorridos desde a prescrição até a administração da terapia antineoplásica. 
Este estudo foi realizado de forma retrospectiva, documental e quantitativa, tendo como sujeitos da pesquisa os erros de medicação 
registrados em formulário específico entre Junho 2014 até Junho de 2015, relativos apenas ao ambulatório de quimioterapia 
adulto. Para este setor são manipuladas mensalmente aproximadamente 4000 doses. Os erros foram classificados quanto ao tipo e 
medicamento envolvido, após sendo realizada análise estatística de proporções.

Resultados: Foram registrados 125 erros no período avaliado, correspondendo a 0,34 erros/dia. 58,4% dos erros foram de 
prescrição, 17,6% erros na conferência farmacêutica das ordens de produção e 12,8% dos erros ocorreram durante o preparo das doses de 
quimioterapia. O erro mais comum foi de prescrição de dose incorreta, correspondendo a 40 % dos erros; os medicamentos mais envolvidos 
em erros foram Carboplatina (19 erros), Trastuzumabe (19 erros) e 5-Fluorouracil (15 erros). A prescrição em nossa instituição é feita de 
forma eletrônica, porém o cálculo de doses é realizado manualmente pelo prescritor e informado no sistema eletrônico. Para aumentar a 
segurança, foi realizado como plano de contingência uma revisão do cadastro dos protocolos quimioterápicos no sistema informatizado e 
para aumentar a segurança no cálculo das doses está se estudando a possibilidade de realizar este cálculo automaticamente no sistema.

Conclusão: na amostra analisada a falha mais frequente foi o erro de prescrição, porém, sabe-se que há subnotificação no registro 
de erros, sendo necessários estudos mais abrangentes. Esta análise inicial possibilitou focar as ações da farmácia para melhoria do 
sistema eletrônico de prescrição, visando redução do número de erros a ser avaliado em trabalhos posteriores.

0400 Perfil de Pacientes e Dispensação de Medicamentos Anterior à Implantação do Protocolo de Sedação e Analgesia 
em Uma Unidade de Terapia Intensiva

Autores: Clarissa Polidoro Pontalti - Grupo Hospitalar Conceição / RS 
Tamires Bortolozzo - Grupo Hospitalar Conceição / RS 
Fabiana Hennigen - Grupo Hospitalar Conceição / RS

Palavras-chave: Sedação profunda; analgesia; protocolos clínicos
Introdução: O estímulo doloroso é considerado o quinto sinal vital e deve ser verificado ao mesmo tempo em que são avaliados 

o pulso, a respiração, a pressão arterial e a temperatura. Pacientes críticos podem ter dificuldades de expressar dor e apresentam 
diferentes níveis de dor, medo e ansiedade, pelo ambiente que estão internados, gravidade de suas patologias e procedimentos a que 
estão submetidos, podendo retardar a recuperação e o desmame da ventilação mecânica e comprometer sua evolução. Desta forma, 
o alívio da dor mostra-se essencial para auxiliar em um melhor prognóstico. A otimização da sedação e da analgesia ocorre através do 
uso de protocolos institucionais com escalas validadas para aferição de níveis de sedação, analgesia e detecção de delirium.

Objetivo: Traçar o perfil dos pacientes e o quantitativo de medicamentos dispensados para analgesia e sedação na área pós-
cirúrgica de uma unidade de terapia intensiva antes da implantação do protocolo na instituição.

Metodologia: Foi realizado um estudo observacional transversal prospectivo, onde foram coletados os dados relacionados 
aos medicamentos através do sistema de estoque da farmácia satélite da UTI e os dados sobre o perfil de pacientes através dos 
prontuários. Calculou-se uma amostra de 70 pacientes. Foram incluídos pacientes que estavam internados na área pós-cirúrgica 
da UTI e com medicamentos destinados à sedação e analgesia contínua. Com base no protocolo de sedação e analgesia que será 
implantado na instituição, selecionaram-se os medicamentos: cetamina, clonidina, dexmedetomidina, fentanil, midazolam, morfina, 
propofol e remifentanil. Foram analisados gênero, idade, tempo de internação no hospital e na UTI, para caracterizar o perfil dos 
pacientes. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Instituição (protocolo 14250) em março de 2015.

Resultados: dos 70 pacientes, 52,85% eram do sexo masculino, com média de idade de 59,87 (±12,32) anos (32 a 85 anos). A 
mediana foi de 33 dias de internação hospitalar e de 8,5 dias de permanência na UTI. Com relação à ventilação mecânica, a mediana foi 
de 4 dias. No total, 1957 ampolas de fentanil e 1656 ampolas de midazolam foram dispensadas para os pacientes. A dexmedetomidina 
foi dispensada apenas para um paciente, provavelmente por ser um medicamento ainda não padronizado na instituição.

Conclusão: nos pacientes em sedação e analgesia contínua, encontrou-se um tempo de internação na UTI maior, considerando 
a média de permanência na área em estudo de 4,7 dias. Dentre os medicamentos estudados, os mais usados para sedação e analgesia 
contínua foram midazolam e fentanil. Após a implantação do protocolo, espera-se reduzir o tempo de ventilação mecânica e de 
internação hospitalar. Os resultados podem ser úteis para comparativo e avaliação da sua efetividade.
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0401 Perfil do Consumo de Albumina Humana em Um Hospital de Ensino: Protocolos de Solicitação
Autores: Antônio Erivelton Passos Fontenele - Santa Casa de Misericórdia de Sobral / CE 

Fabio Frota de Vasconcelos - Santa Casa de Misericórdia de Sobral / CE 
Jayane Darla Moreira Pinto - Residência Multiprofissional de Urgência e Emergência - Santa Casa de Misericórdia 
de Sobral/Faculdades INTA / CE 
Tiago Sousa de Melo - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 
José Garcia de Sousa - Instituto Superior de Teologia Aplicada - INTA / CE 
Marcus Renan Ximenes Frota - Universidade Federal de Campina Grande / CE 
Antônio Samuel Fernandes Rodrigues - Santa Casa de Misericórdia de Sobral / CE

Palavras-chave: Albumina sérica. Comitê de farmácia e terapêutica. Serviço de farmácia hospitalar.
Introdução: no Brasil, a ANVISA (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) por meio da publicação da RDC n°. 115, de 10 de 

maio de 2004, estabelece normas para a prescrição de albumina humana, tornando padronizadas as indicações aceitáveis para a 
utilização deste medicamento, com o intuito de miminizar o uso desnecessário, e assim reduzir custos. No ano de 2009 a instituição 
em estudo verificou a partir do serviço de farmácia, a necessidade de intervenção no uso de albumina humana, devido aos elevados 
índices de consumo. Posteriormente, foi confeccionada uma ficha de solicitação para o uso do medicamento, seguindo a RDC nº 
115/2004. 

Objetivo: O presente estudo tem como finalidade realizar um levantamento do consumo da albumina humana a 20% frasco 
ampola contendo 50 mL em um hospital de ensino do Estado do Ceará, antes e após a implantação das fichas de solicitação. Objetiva 
também quantificar as indicações para o uso desse medicamento. 

Método: O presente estudo trata-se de um levantamento documental, descritivo, retrospectivo, de abordagem quantitativa, 
realizado em um hospital de ensino do Estado do Ceará. Os dados foram coletados na Farmácia Central da instituição, por meio 
dos bancos de dados e do sistema de gerenciamento interno. O período de estudo foi janeiro de 2009 a dezembro 2013. Os dados 
foram coletados em Junho de 2014, receberam tratamento estatístico e em seguida convertidos e expressos na forma de gráficos e 
tabelas utilizando o programa Microsoft Excel® 2010. O presente estudo trabalha apenas com banco de dados, realizando em nenhum 
momento referência direta aos pacientes, portanto, seguido a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde. 

Resultados: no referente período de janeiro a dezembro de 2009, registrou-se o consumo exatamente de 970 frascos ampola 
de albumina humana, sendo que ainda não havia controle na liberação deste medicamento. No ano seguinte, janeiro a dezembro 
de 2010 foram dispensados 544 frascos, contabilizando uma redução de 43,9%. Esta redução ocorreu no início do processo de 
desenvolvimento, logo após sensibilização e implantação da ficha de controle de utilização deste medicamento. Nos anos seguintes 
referentes a 2011, 2012 e 2013, os registros de consumo foram respectivamente: 640, 430 e 591 unidades. Os registros das fichas 
de controle de solicitação do ano de 2012, apontam as seguintes indicações para o uso do medicamento e seus percentuais: doença 
hepática crônica (DHC) (26,1%), síndrome nefrótica associada a edema refratário aos diuréticos e associado à oligúria (17,7%), ascite 
(17,4%), síndrome nefrótica associada a edema genital (4,1%), parascentese (1,8%), queimaduras (1,8%), plasmaferese e exsanguineo-
transfusão parcial (0,9%) e outras indicações (30,2%). 

Conclusões: Após a implantação da ficha de solicitação, houve uma redução média anual de 43,1% na utilização do 
medicamento no hospital de estudo, devido às solicitações estarem devidamente fundamentadas de acordo com as orientações 
contidas na RDC n° 115/2004, conseqüentemente diminuindo custos e propiciando uma terapêutica adequada e mais segura para 
os pacientes. As principais patologias que necessitaram da utilização da albumina, no ano de 2012, foram a DHC, síndrome nefrótica 
associada a edema refratário aos diuréticos e associado à oligúria e ascite correspondendo a 61,2%.
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0402 Ajuste de Dose de Antimicrobianos Por Função Renal em Terapia Intensiva Pediátrica: Estudo Piloto
Autores: Cristiana Hackmann Silveira - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre / RS 

Raquel Guerra Silva - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre / RS 
Aline Klitzke Paliosa - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre / RS 
Émilin Dreher de Lima - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre / RS 
Tuany Soncini Bevilaqua - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre / RS 
Lucélia Hernandes Lima - Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre / RS 
Sheila Bünecker Lecke - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre / RS 
Aline Lins Camargo - Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre / RS 

Palavras-chave: Clinical Pharmacists; Pediatric Intensive Care Units; Antimicrobial Agents.
Introdução: Pacientes internados em Unidades de Terapia Intensiva Pediátrica (UTIP) possuem constantes necessidades 

relacionadas ao ajuste de doses e às modificações fisiológicas e físicas ao longo do tempo de internação. Os antimicrobianos são o 
grupo de medicamentos mais suscetível ao ajuste posológico na maioria dos pacientes com insuficiência renal, porém, este ajuste em 
pacientes pediátricos nem sempre é realizado conforme recomendado.

Objetivos: Verificar a frequência e a adequação de ajuste de dose de antimicrobianos por função renal, bem como a frequência 
de intervenções farmacêuticas, em uma UTIP de um hospital pediátrico em Porto Alegre/RS. 

Método: Foram incluídos neste estudo piloto os prontuários de pacientes internados no mês de junho de 2014, com (1) prescrições 
contendo pelo menos um antimicrobiano nefrotóxico e (2) com no mínimo, uma medida de clearance de creatinina (Clcr) estimado ≤ 50 
mL/min/1.73m2. Os antimicrobianos avaliados foram: ampicilina, ampicilina + sulbactam, cefepima, fluconazol, gentamicina, meropenem, 
piperacilina + tazobactam e sulfametoxazol + trimetoprima. Os dados foram obtidos através dos prontuários eletrônicos dos pacientes e 
analisados através do programa Microsoft Excel® 2013. O trabalho foi aprovado pelo CEP da instituição sob o número de protocolo 1.057.152.

Resultados: Cinquenta e quatro pacientes usaram antimicrobianos nefrotóxicos e destes, dezessete (31,5%) pacientes atenderam 
os critérios de inclusão do estudo, com média de 2 antimicrobianos nefrotóxicos por paciente. Foram observadas 84 oportunidades 
de ajuste de dose, com média de 5 por paciente. Em 21,4% (n=18) das oportunidades, o ajuste foi realizado espontaneamente pelo 
médico prescritor, mas em três oportunidades este ajuste não estava conforme preconizado na literatura. O farmacêutico clínico 
realizou intervenção farmacêutica com sugestão de ajuste de dose em 19% (n=16) das ocasiões. Das oportunidades sinalizadas pelo 
farmacêutico, foram aceitas e tiveram o ajuste de dose realizado conforme a literatura em 25% (n=4) das vezes. Preocupantemente, 
em 73,8% (n=62) das situações não houve ajuste de dose. Os medicamentos cefepima e meropenem foram os mais prescritos (23,8% 
(n=20) e 15% (n=13), respectivamente). Dos pacientes que necessitaram de ajuste, 35,3% (n=6) tinham doenças cardíacas e 23,5% 
(n=4) doenças pulmonares. Por falta de informações disponíveis no prontuário eletrônico, não foi possível calcular o Clcr de 37 
(68,5%) pacientes que usaram antimicrobianos nefrotóxicos, impossibilitando verificar se havia necessidade de ajuste de dose.

Conclusões: Apesar de preliminares, os resultados computados já preocupam, principalmente por revelarem que na maioria 
das situações não foi feito o ajuste de dose necessário. Em 63% (n=53) das oportunidades, não foram realizadas intervenções oriundas do 
farmacêutico clínico, provavelmente pela ausência de avaliação farmacêutica da prescrição. Ressalta-se que a UTIP encontrava-se em processo 
de implementação da farmácia clínica, o que justifica a reduzida quantidade de intervenções farmacêuticas relacionadas ao número total 
de oportunidades de ajuste de dose observadas. Não foi avaliado se a falta de ajuste de dose teve impacto negativo no desfecho clínico dos 
pacientes, mas a adequação da dose garante a segurança dos pacientes e previne a ocorrência de efeitos adversos e de resultados insatisfatórios.

0403 A Metodologia de Simulação Realística e a Qualificação do Farmacêutico Hospitalar
Autores: Diana Graziele dos Santos - Departamento de assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos / Ministério da 

Saúde / DF 
Herbênio Elias Pereira - Departamento de assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos / Ministério da Saúde / DF 
Luiz Henrique Costa - Departamento de assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos / Ministério da Saúde / DF

Palavras-chave: assistência Farmacêutica; Capacitação Profissional; Simulação
Introdução: a educação na saúde é entendida como um elemento fundamental para a produção de conhecimento e formação técnica 

do profissional de saúde, por representar um papel importante na conformação prática da atuação na área da saúde e o aprimoramento dos 
serviços. A utilização de metodologias ativas para educação na saúde é uma ferramenta importante de problematização que enfatiza a práxis, 
onde busca-se soluções para a realidade e torna-se capaz de transformá-la. A metodologia de simulação realística compreende a utilização de 
cenários clínicos, onde se replica experiências da vida real e favorece um ambiente participativo e de interatividade. O curso de Capacitação 
em assistência Farmacêutica para profissionais do SUS, com carga horária de 16 horas, visa à qualificação de farmacêuticos com foco na 
segurança do paciente, a partir da metodologia da simulação realística desenvolvida pelo Hospital Albert Einstein e o Ministério da Saúde em 
parceria com a Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde (SBRAFH) e a associação Brasileira de Educação Farmacêutica 
(ABEF). Objetivo: O objetivo deste trabalho é avaliar a taxa de aquisição de conhecimento dos participantes do curso de Capacitação em 
assistência Farmacêutica para profissionais do Sistema Único de Saúde com o uso da simulação realística, no triênio 2012-2014. 

Método: Foi realizado um estudo analítico, utilizando a base de dados de notas dos testes pré e pós dos participantes do curso de 
Capacitação em assistência Farmacêutica, dos anos 2012, 2013 e 2014. Foi realizada comparação entre as notas pré e pós, correspondentes 
ao primeiro e último dia de curso dos participantes, e avaliado o percentual de aquisição de conhecimento desses participantes no curso. A 
diferença estatística entre as notas dos testes pré e pós foi analisada pelo teste T-Student para significância estatística (p < 0,1). 

Resultados: no triênio 2012-2014, o curso alcançou um total de 1125 farmacêuticos inscritos de todas as regiões do país. Destes, 
113 da região norte, 344 do nordeste, 84 do centro-oeste, 380 da região sudeste e 204 da região sul do Brasil. Foram realizadas 24 
turmas, totalizando 927 farmacêuticos capacitados de todas as regiões do país. Os testes foram realizados por 95,9% dos farmacêuticos 
capacitados (n = 889), e apresentaram um aumento estatisticamente significativo da média de notas alcançadas pelos participantes no 
pós-teste (8,81) em comparação ao pré-teste (8,23). Essa elevação na média das notas dos participantes representou um percentual de 
aquisição de conhecimento de 5,9%. 

Conclusão: Os resultados observados mostraram que um curso de curta duração pode apresentar um crescimento na média de 
conhecimento dos profissionais capacitados. Neste sentido, é importante investir e desenvolver metodologias interativas que possam 
impactar na formação destes profissionais. A metodologia de simulação realística aplicada influenciou positivamente na assimilação dos 
temas abordados e o consequente aumento da média de conhecimento dos participantes. Portanto, o investimento na educação na saúde é 
de grande valia para o aprimoramento e ampliação do conhecimento do farmacêutico e a consequente melhoria dos processos assistenciais.
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0404 Segurança do Paciente: Adesão de Hospitais Universitários Federais às Notificações Voluntárias em Software 
Próprio

Autores: José Carlos dos Santos - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF 
Helaine Carneiro Capucho - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF 
Bruna Mafra Guedes Ferraz - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF 
Lorena Bezerra Carvalho - Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares / DF

Palavras-chave: notificações, segurança do paciente, qualidade em saúde
Introdução: Eventos Adversos (EA) são compreendidos como danos ou lesões não intencionais ou complicações, que resultam 

em prolongado tempo de permanência hospitalar, incapacidades transitórias ou mortes. São decorrentes do cuidado prestado 
aos pacientes, não atribuídas à evolução natural da doença de base. Atualmente, constituem um dos maiores desafios para o 
aprimoramento da qualidade na área da saúde. A identificação de EA é considerada uma informação valiosa para avaliar a qualidade 
do cuidado prestado ao paciente nas instituições e, à partir dela, melhorias devem ser planejadas e executadas, a fim de evitar 
recorrência. Nesse sentido, o Serviço de Vigilância em Saúde e Segurança do Paciente - SVSSP da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalar – EBSERH desenvolveu um software, denominado VIGIHOSP, para informatizar e dar maior celeridade no processo de 
notificações e tratamento de incidentes, queixas técnicas, doenças e agravos em saúde nos hospitais universitários federais (HUF) 
filiados à EBSERH. 

Objetivo: Avaliar a adesão dos HUF ao VIGIHOSP, comparar os HUF da rede e estabelecer um perfil de notificações realizadas 
no primeiro ano de uso do software, destacando aquelas sobre medicamentos.

Metodologia: Trata-se de um estudo descritivo retrospectivo, de análise das informações sobre notificações disponibilizadas 
no VIGIHOSP, realizadas por 22 HUF filiados à EBSERH, no período de agosto de 2014 a julho de 2015. Avaliou-se seguintes variáveis: 
número de notificações por hospital, média por leito, média por leito e por região, média por leito e por porte, tipos de notificações, 
em especial sobre medicamentos, detalhando o motivo de notificação: erro de medicação (EM), queixa técnica (QT), reação adversa 
ao medicamento (RAM), inefetividade terapêutica (IT) ou uso off label (UOL). Para a análise e interpretação dos dados, foram utilizadas 
planilhas da Microsoft Excel.

Resultados: no período analisado foram registradas 4612 notificações no Vigihosp, variando, entre os hospitais, de 0 notificação 
à 792. Nesse período, de maneira geral, houve aumento de notificações em 307%, embora um hospital tenha realizado 1 notificação 
e outro nenhuma. A média geral de notificações por leito foi de 0,86, variando de 0 a 4,83. A maior média por leito foi de hospitais 
especializados (2,95), como maternidades. A menor, de hospitais de grande porte (0,56). Entre as regiões, os hospitais localizados nas 
regiões norte e nordeste foram os que mais aderiram ao processo de notificação pelo software (0,83 notificações/leito), enquanto 
que os do centro-oeste notificaram menos (0,52 notificações/leito). Medicamentos foram motivo de notificações em 22,51% dos 
relatos, sendo 41,98% delas sobre RAM, 37,53% sobre EM, 17,04% sobre QT, 3,29% sobre IT e 0,16% sobre UOL.

Conclusão: Pode-se afirmar que a rede de HUF filiais da EBSERH aderiu ao processo de notificação pelo VIGIHOSP. O aumento 
de notificações ao longo do período demonstra amadurecimento da rede para uso do software e indica que as estratégias coordenadas 
pela sede para estimular notificações voluntárias nos HUF têm sido adequadas. Entretanto, faz-se necessário estudar os motivos pelos 
quais alguns hospitais não notificaram ou notificam menos que outros de mesmo porte ou região, além de estimular o benchmarking 
entre eles. Os relatos sobre medicamentos estão compatíveis com estudos da área, mas indica necessidade de aprimoramento do 
processo de medicação nos HUF.
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0405 Análise das Notificações de Desvio de Qualidade Relacionadas a Produtos para Saúde e Medicamentos
Autores: Mariana Ribeiro Gonçalves Cordeiro Cruz - Faculdade Integral Diferencial - Facid/ Devry / PI 

Nathália Gonçalves Silva - Faculdade Integral Diferencial - Facid/ Devry / PI 
Thaisa Silva Pires - Faculdade Integral Diferencial - Facid/ Devry / PI 
Samara de Sousa Cipriano - Faculdade Integral Diferencial - Facid/ Devry / PI 
Nadjanayra Soares Rodrigues - Faculdade Integral Diferencial - Facid/ Devry / PI 
Thiago José Araújo Corrêa Lopes - Hospital Prontomed Adulto - / PI 
Hilris Rocha e Silva - Hospital Universitário/Universidade Federal do Piauí – UFPI / PI

Palavras-chave: Anvisa. Notivisa. Farmacêutico
Introdução: a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) tem como atribuição a regulamentação e regulação dos 

produtos para a área da saúde como forma de promover a vigilância em saúde e subsidiar as instituições quanto ao controle dos 
produtos na fase de pós-comercialização. A farmacovigilância é a ciência e as atividades relativas à detecção,avaliação, compreensão 
e prevenção dos efeitos adversos ou quaisquer problemas relacionados a medicamentos. A tecnovigilância é o sistema de vigilância 
de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar aadoção 
de medidas que garantam a proteção e a promoção da saúde da população. 

Objetivos: O trabalho teve como objetivo analisar quali e quantitativamente as notificações relacionadas a materiais médico-
hospitalares em um Hospital Privado de Teresina-PI. 

Método: Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo de abordagem quantitativa em relação ás notificações de desvio de 
qualidade de produtos para saúde realizadas num Hospital Privado em Teresina – PI. O universo da pesquisa foram 285 notificações 
realizadas entre outubro de 2012 a maio de 2015, cujos dados analisados foram organizados em tabelas e gráficos através do programa 
Microsoft Word Excel 2013. 

Resultados:Foram recebidas 279 notificações de desvio de qualidade realizadas pelos  profissionais de saúde. Desse total 
144 (51,6%) foram relacionadas a materiais médico-hospitalares (tecnovigilância) e 135 (48,4%) foram relacionadas a medicamentos  
(farmacovigilância). No ano 2012 foram notificados 26 (18 %) casos relacionados a produtos para saúde, sendo que desse total 22 (84,6 %) 
foram finalizados e 4 (15,4 %) arquivados e relacionados à medicamentos obteve-se10 (7,4%)casos notificados, sendo todos finalizados. 
No ano 2013 foram notificados70 (48,6%) casos relacionados a produtos para saúde, sendo que desse total 63 (90%) foram finalizados 
e 7 (10%) arquivados e relacionados à medicamentos obteve-se 47 (34,8%) casos notificados, sendo 40 (76,7%) finalizados; 4 (8,5%) em 
andamento e 7 (14,9%) arquivados. No ano 2014 foram notificados 37 (25,7%) casos relacionados a produtos para saúde, sendo que desse 
total 7 (19 %) foram finalizados; 27 (73%) em andamento e 3 (8%) arquivados e relacionados à medicamentos obteve-se 57 (42,3%)casos 
notificados, sendo 25 (43,9%) finalizados; 31 (54,4%) em andamento e 1 (1,7%) arquivados. No ano 2015 foram notificados 11 (7,7%) casos 
relacionados a produtos para saúde, sendo que desse total 3 (27,3%) foram finalizados e 8 (72,7%) estão em andamento e relacionados à 
medicamentos obteve-se 21 (15,5%) casos notificados, sendo 1(4,8%) finalizados; 20 (95,2%) em andamento. 

Conclusão: de acordo com osresultados obtidos pode – se observar a alta incidência de desvios de qualidade tanto relacionado 
a produtos para a saúde como a medicamentos na etapa de pós-comercialização, evidenciando - se a importância do controle da 
integridade dos medicamentos bem como dos materiais médico hospitalares, uma vez que muitos desvios ocorridos podem resultar 
em danos para a saúde da população.

0406 Avaliação das Auditorias Dos Estoques Descentralizados em Um Hospital com Foco na Atenção Ao Idoso
Autores: Daiana Lugarini - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 

Fernanda de Oliveira Hipolito Ribeiro - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 
Verlaine Karolinny Maturana - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 
Any Caroline Batista de Andrade Fernandes - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 
Cristiane Weirich Lenzi - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 
Debora Liz Babo - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 
Márcia Regina Curi - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 
Rubiane Wozniak - Hospital do Idoso Zilda Arns / PR 

Palavras-chave: auditoria hospitalar, estoque, controle de medicamentos.
Introdução: a necessidade de agilidade no atendimento às emergências médicas exigem que se mantenha estoque de 

materiais e medicamentos descentralizados da farmácia em carrinhos de emergência ou estoques reserva. Questões relacionadas ao 
controle de quantidades destes itens e validade demandam gerenciamento através de auditorias. A Farmácia Hospitalar é responsável 
pelas auditorias dos estoques descentralizados, tendo um papel fundamental na otimização dos materiais e medicamentos, tendo 
como benefício o uso racional.

Objetivo: Descrever o programa de controle de materiais e medicamentos estocados fora da farmácia hospitalar de um 
hospital focado na atenção ao idoso.

Método: Estudo observacional, retrospectivo, de avaliação das auditorias dos estoques descentralizados de materiais e 
medicamentos, de junho de 2014 a maio de 2015. Em nosso hospital existem 13 carrinhos de emergência, um em cada unidade e 3 
estoques reserva nas seguintes unidades: no Serviço Auxiliar de Diagnóstico e Terapia (SADT), na Emergência e no Ambulatório Pé 
Diabético. As auditorias são realizadas bimestralmente pelo farmacêutico em conjunto com o enfermeiro responsável pelo setor. 
São conferidas as quantidades de materiais e medicamentos liberados para cada estoque além de suas respectivas validades. As 
não-conformidades são repassadas para uma planilha e estratificadas da seguinte forma: item vencido, material em falta, material 
em excesso, medicamento em falta, medicamento em excesso e item não autorizado. Após a finalização do indicador o resultado das 
auditorias é apresentado a todos os coordenadores dos setores auditados.

Resultados: Foram realizadas 6 auditorias neste período com uma média de 10,73% de não conformidades, sendo que a meta 
institucional é de 2%. Os principais motivos de não conformidade foram: item vencido (28,8%) devido ao vencimento do eletrodo, 
material médico hospitalar em excesso (25,37%) e material médico hospitalar em falta (18,3%). A unidade que apresentou maiores 
índices de erro foi o estoque reserva da Emergência com 66,77%.

Conclusões: Recentemente, após contato com a indústria farmacêutica verificou-se a possibilidade de utilização da validade 
original do eletrodo, mesmo após abertura da embalagem primária, pois este não se trata de um produto estéril e no processo utilizado 
no hospital além de garantirmos técnicas assépticas o produto é embalado novamente. As auditorias internas foram reforçadas com a 
enfermagem a qual é corresponsável pelas auditorias. Espera-se que nos próximos meses o percentual de não conformidade diminua.
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0407 Análise de Segurança na Prescrição de Medicamentos em Unidades de Cardiologia Segundo O Programa Nacional 
de Segurança do Paciente

Autores: Patricia Aparecida Moreira - Unifesp / SP 
Adiel Goes de Figueiredo Junior - Unifesp / SP 
Nádia Takako Bernardes Suda - Unifesp / SP 
Rita Simone Lopes Moreira - Unifesp / SP

Palavras-chave: segurança do paciente, prescrição
Os erros de medicação e as reações adversas a medicamentos estão entre as falhas mais frequentes na terapia medicamentosa 

em hospitais e, cerca de 70% dos erros são atribuídos à prescrição. Nos últimos anos, estudos têm sido realizados com o objetivo 
de detectar falhas na dispensação e na administração de medicamentos, mas pouco tem sido discutido a respeito de uma prescrição 
adequada, etapa que precede os atos subsequentes e que, se realizada de forma segura, torna-se uma barreira de proteção ao paciente.

Objetivo: Analisar a concordância das prescrições médicas com o protocolo de Segurança na prescrição, uso e administração 
de medicamentos aprovado pela Portaria do Ministério da Saúde (MS) nº 2.095 de 24 de Setembro de 2013. 

Métodos: Estudo transversal retrospectivo descritivo e qualitativo das prescrições médicas de unidades de internação em 
cardiologia de um hospital universitário, nos meses de abril à Setembro de 2014. As prescrições foram analisadas utilizando-se os 
itens de verificação do Protocolo: i. presença de abreviaturas contraindicadas; ii. prescrição dos medicamentos pela Denominação 
Comum Brasileira (DCB); iii. expressão de doses pelo sistema métrico; iv. utilização de expressões vagas como “se necessário”; v. 
diluição (ausência de reconstituinte, diluente, volume e tempo de infusão).

Resultados: Foram analisadas 902 prescrições com 11.728 medicamentos no total. Destes, 99,3% foram denominados 
corretamente, 69,2% foram expressos pelo sistema não métrico, 57% foram prescritos “se necessário” sem indicação de dose máxima 
e condição de uso, 100% dos medicamentos em pó liofilizado foram prescritos sem reconstituinte, 80% sem diluente e 93,8% sem 
tempo de infusão.

Conclusão: Os resultados mostram que a concordância das prescrições médicas com o Protocolo do Ministério da Saúde ainda 
precisa ser alcançada e sugerem que as ferramentas da Tecnologia da Informação (TI) em saúde são componentes de muitas soluções. 
No entanto, a “cultura de baixas expectativas”, na qual os prestadores do cuidado acham normal haver falhas na assistência, precisa 
ser eliminada.

0408 Análise das Intervenções Farmacêuticas na assistência Domiciliar de Pacientes Oncológicos em Cuidados Paliativos
Autores: Juliane da Silva Moreira - Instituto Nacional do Câncer / RJ 

Maria Fernanda Barbosa - Instituto Nacional do Câncer / RJ 
Mariana Ferreira Rodrigues de Souza - Instituto Nacional do Câncer - / RJ 
Jayda Eiras Ramim - Instituto Nacional do Câncer - / RJ

Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Intervenção Farmacêutica, assistência Domiciliar,
Objetivos: Analisar as intervenções farmacêuticas do setor de assistência domiciliar, visando identificar os principais problemas 

de saúde relatados pelo paciente e/ou cuidador principal e verificar a aceitação das intervenções que ocorreram antes da primeira 
visita médica e de enfermagem, a fim de aumentar a resolutividade destes. Materiais e Métodos: Estudo exploratório, descritivo e 
retrospectivo, realizado em unidade de cuidado paliativo de um instituto referência no tratamento oncológico, entre 1 de janeiro a 31 
de março de 2015, utilizando planilha de registro interno de intervenção farmacêutica. Foram incluídos os pacientes que, ao ingressar 
no serviço de assistência Domiciliar durante o período do estudo, foram efetivamente contatados ao telefone pelo farmacêutico 
antes da primeira visita médica e de enfermagem. Excluíram-se aqueles que não puderam ser contatados por motivos diversos. A 
coleta objetivou identificar as queixas mais comumente relatadas, verificar se houve intervenção farmacêutica e caracterizá-las. Por 
fim, foi identificado se a intervenção foi aceita, utilizando a prescrição médica seguinte à intervenção farmacêutica. Os dados foram 
analisados utilizando o programa Microsoft Excel. Resultados: Durante o período, ingressaram no setor 226 pacientes. Destes, 53,1% 
receberam o primeiro contato farmacêutico. As principais queixas relatadas foram: dor (37,5%); constipação (15,8%), sangramento 
(11,7%); insônia (14,2%); náuseas e vômitos (12,5%) e dispnéia (10%). A partir da identificação das queixas, foi avaliada a necessidade 
de intervenção farmacêutica, junto à equipe multidisciplinar, com relato em prontuário, em 60% dos casos. Do total analisado, 
82% sugeriam inclusão de um novo medicamento; 25% alteração de dose; 17% alteração de posologia e 13% alteração da forma 
farmacêutica. Destas, 61,1% foram aceitas pelo prescritor. Discussão: Dor, constipação e insônia são sintomas mais prevalentes 
e esperados em pacientes em cuidados paliativos oncológicos. Contudo, sua identificação e manejo nas primeiras visitas torna o 
atendimento mais ágil e eficaz. O alto índice de aceitação das intervenções corrobora com a importância do atendimento preliminar 
do farmacêutico. Conclusão: Os resultados demonstram a importância da atuação do farmacêutico na busca pela otimização da 
terapêutica e segurança do paciente em cuidados paliativos, consistindo em importante indicador de qualidade do serviço, além de 
delinear mais uma atuação do farmacêutico na equipe multidisciplinar de assistência Domiciliar.
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0409 Prescrição Farmacêutica Como Instrumento de Prevenção de Eventos Adversos Relacionados a Medicamentos em 
um Hospital Privado de São Paulo

Autores: Daniela Scavone de Souza - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 
Juliana Januzzi da Costa - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 
Alessandra Pineda do Amaral Gurgel - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 
Camilla Souza Rehen - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 
Lara Cristina Viana de Almeida Bueno - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 
Cintia Vecchies Morassi - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 
Luciana Marques de Souza - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 
Andreia Ramos Lira - Hospital Alemão Oswaldo Cruz / SP 

Palavras-chave: prescrição farmacêutica; evento adverso; intervenção
Introdução: Prescrição farmacêutica é o ato pelo qual o farmacêutico seleciona e documenta terapias farmacológicas e não 

farmacológicas, e outras intervenções relativas ao cuidado a saúde do paciente, visando promoção, proteção e recuperação da saúde, 
e a prevenção de doenças e de outros problemas de saúde. Evento adverso pode ser definido como qualquer ocorrência médica 
desfavorável, que pode ocorrer durante o tratamento com um medicamento, mas que não possui, necessariamente, relação causal 
com esse tratamento.

Em fevereiro de 2014, foi implementada a rotina de prescrição farmacêutica na instituição, mediante autorização prévia da Diretoria 
Clínica, permitindo ao profissional farmacêutico realizar ajustes por meio da análise da prescrição, após contato com equipe médica. 

Objetivo: Avaliar o resultado da rotina de prescrição farmacêutica, no que diz respeito à prevenção de eventos adversos 
interceptados pela busca ativa na análise de prescrições.

Metodologia: Coleta retrospectiva referente ao período de doze meses (julho/2014 a junho/2015) das prescrições 
farmacêuticas, por meio do levantamento de dados registrados em prontuário eletrônico no módulo de gestão de farmácia clínica, 
possibilitando identificar e mensurar os tipos de intervenções realizadas e as inconsistências relacionadas. Considerou-se intervenção: 

1) Alteração - farmacêutico realiza alteração no item prescrito pelo médico;
2) Inclusão - farmacêutico realiza a inclusão de item em prescrição médica. 
3) Suspensão - farmacêutico realiza a suspensão de item prescrito pelo médico.
Resultados: Foi realizada uma análise quantitativa dos tipos de intervenção (alteração, inclusão e suspensão de itens em 

prescrição médica). De 1.518 prescrições no período, obteve-se 1.279 intervenções, sendo: alteração N=614 (48%), inclusão N=418 
(33%) e suspensão N=247 (19%). Dessas intervenções, foram contabilizados 1.934 itens (medicamentos, soluções e/ou exames 
laboratoriais) em uma relação de 19,4 itens/1.000 pacientes dia. 

Também foram evidenciadas por meio de uma análise qualitativa, em ordem de recorrência, as seguintes inconsistências 
relacionadas à prescrição médica: reconciliação medicamentosa (N=1.254/24,1%), ajuste posológico (N=662/12,7%), dose 
(N=635/12,2%), duplicidade (N=619/11,5%), omissão de item (N=463/9,4%) entre outros. 

Conclusão: com a implantação da prescrição farmacêutica, foi possível mensurar as intervenções realizadas, evidenciando o 
farmacêutico como mais uma barreira na prevenção de eventos, e o envolvimento da equipe médica no processo de segurança do 
paciente.

0410 Caracterização das intervenções farmacêuticas realizadas na validação da prescrição médica.
Autores: Juliane da Silva Moreira - Instituto Nacional do Câncer / RJ 

Maria Fernanda Barbosa - Instituto Nacional do Câncer / RJ
Palavras-chave: Erro de Medicação, Intervenção farmacêutica e farmácia hospitalar

Os erros de medicação ocorrem por falhas no processo de utilização, podendo apresentar-se de formas diferenciadas, 
contudo apresentando-se evitáveis. Para a prevenção, é necessaria a análise e revisão dos processos, além da intervenção direta do 
farmacêutico hospitalar. A intervenção farmacêutica caracteriza-se como “todas as ações nas quais, o farmacêutico participa ativamente 
na terapia farmacológica dos pacientes e também na avaliação dos resultados da mesma”. Nas unidades com internação hospitalar, a 
validação da prescrição médica pelo farmacêutico é um dos momentos de realização de intervenção farmacêutica. Entre as estratégias 
empregadas para tentar diminuir os erros de medicação, a inserção do farmacêutico revisando as prescrições é considerada uma das 
mais poderosas. Objetivo: Caracterizar as intervenções farmacêuticas realizadas, durante o processo de validação de prescrição em 
uma fármacia hospitalar responsável por duas unidades de um hospital oncológico. Métodos: Foi realizado um estudo observacional 
e retrospectivo no qual foram enumeradas e classificadas as intervenções farmacêuticas realizadas no período de Janeiro de 2014 a 
Março de 2015 pelos farmacêuticos responsaveis pela dispensação interna de duas unidades de um hospital oncológico. Os dados foram 
obtidos através da análise do banco de dados do setor de dispensação hospitalar da unidade, com foco específico em intervenções 
farmacêuticas. Foram incluidas todas as intervenções realizadas por farmacêuticos dentro do periodo de estudo, sendo excluídas as 
intervenções, nas quais não havia relato de desfecho. Resultados: Foram compiladas no total 129 intervenções. Dessas destacam-se as 
relacionadas a erros na dose diária por subdose ou por sobredose, que representaram 23,3% do total e as intervenções relacionadas à 
adequação da forma farmacêutica à via de administração, que somaram 20,2% do total. Outras intervenções realizadas foram referentes 
a posologia, que representa 20,16% das intervenções; adequação da dose à forma farmacêutica, 13,2 %; via de administração, 10,8% ; 
medicamento indicado para fracionamento sendo não sulcado, 3,1%; associação inapropriada, 2,3%; aprazamento, 1,5 % e outros 5,4%. 
Das intervenções realizadas, aproximadamente 92% foram aceitas. Conclusão: Os resultados obtidos referente aos tipos de problemas 
encontrados demostram os pontos de maior fragilidade na assistência ao paciente internado e aonde a Farmácia pode atuar para miniza 
-los, como por exemplo, a intervenção relacionada a adequação da dose à via de administração, que pode indicar o não conhecimento 
sobre as aplicações de cada medicamento em determinadas vias e direcionar ações da Farmácia para o treinamento sobre as diferentes 
apresentações de medicamentos. O grande número de aceitação das intervenções indica a importância do contato do farmacêutico 
com a equipe multidisciplinar e que a mesma entende e a aceita as intervenções, demonstrando a eficácia do serviço de Farmácia. 
O número pequeno de intervenções aponta a necessidade de aprimorar a atividade. Esses resultados nos permitem concluir que a 
validação da prescrição médica pelo farmacêutico é uma importante barreira, filtrando os possiveis erros de prescrição e medicação 
permitindo identificar e prevenir potenciais problemas no uso de medicamentos. Essa atuação, além de garantir o uso seguro e correto 
do medicamento, permite a elaboração de indicadores referentes à qualidade da assistência farmacêutica prestada na instituição.
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0411 Candidemia em Hospital Universitário do Sul do Brasil: da Epidemiologia ao Tratamento
Autores: Patrícia de Mattos Andriato - Universidade Estadual de Maringá / PR 

Tânia Pereira Salci - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Francieli Gesleine Capote Bonato - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Melyssa Fernanda Norma Negri - Universidade Estadual de Maringá / PR 
Silvana Martins Caparroz-assef - Universidade Estadual de Maringá / PR

Palavras-chave: Palavras-chave: Candida, candidemia, antifúngicos.
Introdução: as infecções na corrente sanguínea estão entre as principais causas de morbi-mortalidade no mundo e sua 

ocorrência aumentou em 78% nas últimas décadas. Embora as infecções bacterianas na corrente sanguínea sejam mais frequentes 
em pacientes de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), as infecções fúngicas invasivas (IFI) particularmente por Candida spp. têm 
mostrado relevância devido à grave evolução e elevada frequência. A dificuldade no diagnóstico da candidemia está associada ao 
aumento da mortalidade, e outros fatores como atraso no início da terapia antifúngica, o emprego de antifúngico inapropriado e a 
utilização de doses inadequadas, também podem contribuir para esse fato. Desta forma se faz necessário o conhecimento do perfil 
epidemiológico dos agentes envolvidos na candidemia, a fim de favorecer as decisões terapêuticas pelos profissionais de saúde e 
orientar diretrizes e/ou recomendações adequadas a cada instituição. Nesse sentido o objetivo do presente estudo foi caracterizar 
o perfil epidemiológico das candidemias e a suscetibilidade das mesmas aos antifúngicos, bem como avaliar a terapia antifúngica 
instituída aos pacientes num período de 6 anos, em um hospital Universitário da região sul do Brasil. Métodos: Estudo descritivo, 
retrospectivo, observacional, realizado em um hospital universitário no período de 2008 a 2013. As características dos pacientes e 
informações sobre o diagnóstico das candidemias foram descritas a partir da análise de prontuários. O teste de suscetibilidade in vitro 
foi realizado a partir de amostras isoladas de hemocultura. Resultados: Durante os 6 anos de estudo foram identificados 39 pacientes, 
sendo considerados 40 episódios de candidemia, com incidência média de 1,91 casos por 1000 admissões hospitalares. Quanto à 
etiologia houve prevalência de espécies Candida não-C. Albicans (22/55%), em relação aos casos de C. Albicans (18/45%). Entre os 40 
episódios de candidemia, 21 pacientes foram a óbito (52,5%), sendo 13 adultos (61,9 %) e 8 pediátricos (38,1%). Todos os pacientes do 
estudo foram expostos a alguns fatores de risco para candidemia. Entre os isolados foi identificado 12,5% de resistência ao fluconazol 
e 5% à anfotericina B e micafungina. Fluconazol foi o antifúngico mais utilizado para o tratamento das candidemias em pacientes 
adultos (53%), e anfotericina B em pacientes pediátricos (61%). No presente trabalho foi identificada 100% de mortalidade entre 
os pacientes que iniciaram terapia antifúngica após 24 e 48 horas do diagnóstico microbiológico, deixando evidente a necessidade 
da instituição imediata da terapia antifúngica adequada após o conhecimento da presença do fungo na hemocultura. Conclusões: 
Nossos resultados mostraram que a etioepidemiologia das candidemias na instituição do estudo foi semelhante às descritas em 
outras regiões do Brasil, porém muito maior que a descrita em outros continentes. O rápido isolamento do agente infeccioso, a 
correta identificação da espécie e o conhecimento de seu perfil de susceptibilidade são fundamentais para o bom prognóstico da 
doença. A adoção destas estratégias poderia reduzir a elevada mortalidade observada entre os episódios de candidemia. Acreditamos 
que este estudo poderá servir como parâmetro para comparações de futuras vigilâncias epidemiológicas nos hospitais de nossa 
região, bem como de outras regiões do Brasil.

0412 Avaliação das Notificações em Tecnovigilância: Impactos na Segurança do Paciente
Autores: José Garcia de Sousa - Instituto de Teologia Aplicada - INTA / CE 

Antônio Erivelton Passos Fontenele - Santa Casa de Misericórdia de Sobral / CE 
Keila Maria de Azevedo Ponte Marques - Instituto de Teologia Aplicada - INTA / CE 
Antônio Neudimar Bastos Costa - Instituto de Teologia Aplicada - INTA / CE 
Francisco Jessé Aragão Maciel - Instituto de Teologia Aplicada - INTA / CE

Palavras-chave: Palavras-chave: Vigilância de evento sentinela. Gestão de risco. Segurança do paciente.
Introdução: a Rede Brasileira de Hospitais Sentinela é composta por hospitais de ensino ou de alta complexidade, tendo como 

finalidade acompanhar o desempenho e segurança de produtos para saúde regularmente utilizados na assistência. As atividades do 
Projeto Hospital Sentinela são compostas por ações de Tecnovigilância, Farmacovigilância e Hemovigilância. A Tecnovigilância tem 
como principal objetivo realizar vigilância pós-comercialização de equipamentos, artigos médico-hospitalares, saneantes e materiais 
de diagnóstico, com finalidade a identificar eventos e desvio da qualidade que produzem ou potencialmente podem produzir 
resultados inesperados ou indesejáveis, que afetam de maneira direta ou indireta a segurança do paciente ou profissional que o faz 
uso. A tecnologia em saúde está continuamente realizando mudanças, com o intuito de aperfeiçoar a assistência à saúde e diminuir 
os possíveis riscos para os pacientes que fazem seu uso. Diante dos avanços tecnológicos, observa-se o interesse de pesquisadores 
e profissionais de saúde em abordagens voltadas à segurança do paciente nos diversos níveis assistenciais. Objetivo: Conhecer os 
índices de notificação e o perfil de produtos com maior número de relatos de queixas e/ou eventos adversos e os impactos na 
segurança do paciente. Metodologia: O presente estudo trata-se de um levantamento documental, descritivo, retrospectivo, de 
abordagem quantitativa no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2014, realizado através das notificações e relatórios mensais 
do Grupo Tecnovigilância. Os dados foram coletados e receberam tratamento estatístico, sendo estes convertidos e expressos em 
gráficos utilizando o programa Microsoft Excel 2010. Por se trabalhar apenas com dados coletados de forma indireta, portanto, 
seguido a Resolução 196/96 do Conselho Nacional de saúde. Resultados: no ano de 2013 foram realizadas 64 notificações, dentre 
as quais 15 do total foram notificadas no sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (NOTIVISA) para posterior 
averiguação do órgão competente. No ano seguinte houve um aumento de mais de 31% nas notificações totais (84 notificações), 
sendo que, também houve um aumento expressivo de mais de 53% nas notificações realizadas no NOTIVISA. As notificações foram 
classificadas em material médico-hospitalar e equipamentos. Em 2013 houve maior número de queixas ou eventos adversos em 
relação a equipamentos (39 notificações), no ano seguinte ocorreu um quantitativo maior relacionado a materiais médico- hospitalar 
(49 notificações). Conclusões: no ano de e 2014 houve um aumento expressivo no número de notificações realizadas no NOTIVISA em 
comparação ao ano anterior. A rede sentinela está cada vez mais atuante no âmbito de prevenção de eventos adversos e segurança 
do paciente no ambiente hospitalar. As ações em Tecno- vigilância apresentam-se como uma ferramenta fundamental, para realizar 
ações de monitoramento de produtos e insumos pós-comercialização, e que sirvam de mecanismos para implantação de ações que 
visem a segurança assistencial e tornem fundamentais para promoção da segurança dos usuários que procuram atendimento nas 
unidades hospitalares. 
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0413 Caracterização dos Medicamentos Potencialmente Perigosos em Pediatria: Primeiros Passos para Implementação 
de Estratégias de Prevenção de Risco

Autores: Mariana de Rezende Silva - Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ 
Cesar Augusto Antunes Teixeira - Universidade Federal do Rio de Janeiro / RJ 
Diana Domingues da Camara Graça - IFF/Fiocruz / RJ 
Deborah Christina da Silva Ribeiro - IFF/Fiocruz / RJ 
André Rodrigues Pinto - IFF/Fiocruz / RJ

Palavras-chave: Medicamento Potencialmente Perigoso (MPP). Segurança do Paciente. Recomendações de segurança.
A segurança do paciente definida pela Organização Mundial de Saúde é a redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde. Este assunto tem se tornado cada dia mais importante, por isso, o Ministério da 
Saúde (MS) instituiu o Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) que tem como objetivo contribuir para a qualificação do 
cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Medicamentos potencialmente perigosos (MPP) 
são aqueles que possuem risco aumentado de gerar danos aos pacientes em decorrência de falha no processo de utilização. Erros que 
ocorrem com esses medicamentos resultam em consequências que podem ser graves, ocasionando lesões permanentes ou a morte. 
Esta preocupação ganha proporções maiores quando se tratam de pacientes pediátricos, uma vez que muitos dos medicamentos são 
utilizados de forma off label, ou seja, não licenciados neste perfil. 

O objetivo deste trabalho é caracterizar os riscos associados aos MPP padronizados de um hospital materno-infanto-juvenil 
e identificar os pontos de atenção para evitar os erros/minimizar os riscos associados a esses medicamentos, que resulte em 
recomendações de utilização.

A partir da lista de MPP de um hospital federal especializado na saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente realizou-
se o levantamento de dados em três fontes idôneas, a fim de obter as indicações e toxicidade de cada medicamento. Consultou-
se a comissão de farmacoterapêutica (CFT) sobre a existência de protocolos clínicos e consultou-se especialistas da farmácia para 
complementar as informações dos MPP. Obteve-se o perfil de indicações de cada medicamento, principais causas que levem esses 
medicamentos a serem assim classificados como MPP e o desenvolvimento de recomendações de segurança para utilização deles. 
Isto gerou como produto final um documento para o hospital que subsidiará um desenho para futuras intervenções no programa de 
segurança dos pacientes do hospital.

0414 Embalagem em ambiente hospitalar – padronização de cores como estratégia de segurança ao paciente
Autores: Suhelen Caon - Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre / RS 

Lisiane Freitas Leal - Hospital Moinhos de Vento / RS 
Alessandra Dewes - Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre / RS 
Fernando Andretta Torelly - Sindicato dos Hospitais e Clínicas de Porto Alegre / RS

Palavras-chave: Embalagem de Medicamentos, Segurança do Paciente
Introdução: Quando se fala em medicamentos o conceito de segurança é bem mais abrangente que as características dos 

fármacos. Tamanho, forma e cor das embalagens também são importantes para permitir condições de administração segura dos 
fármacos. A possibilidade de erro na administração de um medicamento é inversamente proporcional à facilidade com que se 
identifica esse medicamento. A ANISA, através da RDC 71 de 22/12/2009 padronizou a forma de expressão de algumas características 
das soluções parenterais de pequeno volume, mas ainda não temos orientações para caracterização de grupos de fármacos em 
embalagens unitarizadas nas unidades hospitalares pela equipe assistencial. Esta resolução divide os medicamentos em grupos ou 
famílias, dentro dos usos em anestesia, terapia intensiva e emergência hospitalar, sendo cada uma delas identificada por faixas 
coloridas no rótulo. Ficam fora desta resolução as características de identificação utilizadas pelas unidades hospitalares na identificação 
de grupos como os medicamentos termolábeis ou os de alta vigilância/alto risco.

Objetivo: com base nesta necessidade, na ausência de orientações legais ou bibliográficas sobre o tema e na experiência exitosa 
da identificação através de cores e etiquetas padronizadas das vias de administração de medicamentos compartilhada por um dos 
hospitais com os demais integrantes do Comitê de Farmácia do Sindihospa, o grupo se mobilizou a fim de propor uma padronização 
de cores e embalagens para os principais grupos de medicamentos unitarizados, embalados e identificador internamente nestas 
instituições.

Resultados: com base na relação de cores/características utilizadas pelas farmácias hospitalares pertencentes ao Comitê, 
este decidiu utilizar a seguinte relação como padrão de identificação entre seus associados. Cor azul – medicamentos termolábeis; 
cor preta – medicamentos controlados (RDC 344); cor rosa pink – medicamentos de alta vigilância; cor salmão – medicamentos não-
padronizados; cor vermelha – adrenalina; cor amarela – quimioterapia antineoplásica; cor roxa – medicamentos - uso enteral e cor 
verde – medicamentos de alto custo. Dez unidades de farmácia hospitalar decidiram por aderir a esta recomendação. Ficou definido 
que seriam respeitados estoques residuais de embalagens e que se buscaria padronizar os pantones de cores entre os fornecedores 
de embalagens/etiquetas e medicamentos nos anos seguintes e ampliar o uso destas para outras farmácias de unidades hospitalares. 

Conclusão: Tendo em vista a alta rotatividade de trabalhadores na área da saúde e todas as ações que vem sendo implantadas 
por instituições de saúde a fim de atender demandas do processo de acreditação e do Programa na Nacional de Segurança do 
Paciente a padronização de cores parece ser uma estratégia promissora na correta utilização de medicamentos. Ações como esta, 
quando compartilhadas, podem subsidiar políticas públicas e recomendações de âmbito nacional.
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0416 Análise da Profilaxia Antimicrobiana: Utilização de Cefazolina em Cirurgias Oncológicas de Cabeça e Pescoço
Autores: Marianna Cardoso de Araújo Souza - Universidade Federal Fluminense / RJ 

Fabíola Ramos Xavier - Universidade Federal Fluminense / RJ 
Andreia Almeida Tofani - Inca / RJ 
Dulce Helena Nunes Couto - Inca / RJ

Palavras-chave: Antibioticoprofilaxia, cefazolina, assistência farmacêutica
Introdução: a profilaxia antimicrobiana é uma das estratégias fundamentais para prevenção das infecções cirúrgicas. Aliado à 

antissepsia da pele e técnica cirúrgica adequadas, o uso racional dos antimicrobianos reduz as taxas de infecções de forma significativa. 
Dentre os seus aspectos críticos, destacam-se a escolha do antimicrobiano, a dose e a manutenção de níveis séricos e tissulares 
terapêuticos durante a intervenção, o que pode requerer a repetição de doses em procedimentos prolongados. Neste contexto, a 
Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH) é responsável pelas normas, protocolos e rotinas técnico-administrativas visando 
à prevenção e ao tratamento das infecções hospitalares, fornece orientação técnica permanente para os profissionais de saúde e avalia 
o programa de Controle de Infecções Hospitalares, adequando-o às características e necessidades da instituição. O acompanhamento 
farmacêutico contribui para manutenção de protocolos estabelecidos em bases clínicas e científicas.

Objetivos: Avaliar a utilização da cefazolina como agente antimicrobiano na profilaxia das cirurgias de cabeça e pescoço de um 
instituto federal referência em oncologia, no Rio de Janeiro.

Metodologia: Trata-se de estudo descritivo, de caráter retrospectivo da utilização da cefazolina como profilaxia cirúrgica, no 
período de 01/01/2015 a 30/06/2015. Os dados foram coletados por meio de sistema informatizado próprio do instituto e compilados 
no programa Microsoft Excel®. Foi considerado como critério de não conformidade à posologia do medicamento diferente da não 
preconizada pela CCIH da instituição (Protocolo: dose inicial de 2g 1 hora antes da incisão cirúrgica; dose adicional de 1g a cada 
4 horas de cirurgia; dose adicional após cirurgia não é necessária). O uso de demais antibióticos utilizados para o mesmo fim foi 
desconsiderado. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa e aguarda resposta.

Resultados: Foram avaliadas as prescrições de 395 pacientes. Destes, 275 (69,6%) fizeram a profilaxia preconizada. No entanto, 
120 (30,4%) continuaram o uso de cefazolina 1g FA por administração intravenosa como dose posterior à cirurgia, em um período 
que variou de 1 a 8 dias de tratamento.

Conclusão: a continuidade do uso de cefazolina após a cirurgia, diferente do preconizado pela CCIH, aponta para a necessidade 
de melhoria no monitoramento desta, de forma a evitar o seu uso desnecessário e aumento dos custos hospitalares. Tal problema 
pode ser minimizado através da intervenção farmacêutica junto à equipe multidisciplinar da CCIH. Esta prática é uma ferramenta 
importante para identificar o uso racional de antimicrobianos e subsidiar o planejamento de ações corretivas que visam diminuir a 
resistência microbiana e com isso a diminuição das taxas de infecção hospitalar.

0417 Utilização de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos em um Hospital de Ensino do Paraná
Autores: Déborah Meassi Santana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Ligiane de Lourdes da Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Rafaella Aparecida Buligon - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 
Geisiele Samara Alberti de Oliveira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 
Rafael Cardoso Machado - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 
Gabriella Cinthyane Teixeira - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR 
Rafaela Sirtoli - Universidade Estadual do Oeste do Paraná / PR

Palavras-chave: Reação Adversa; Idosos; Medicamentos
Introdução: O envelhecimento da população é uma realidade atual no Brasil. Os idosos normalmente são acometidos por mais 

de uma doença simultaneamente, e com isso usam vários medicamentos de forma continua e concomitante. Estima-se que 5% do 
total de hospitalizações, independentemente da idade dos pacientes, decorram de reações adversas a medicamentos. Observa-se, 
porém, que nos idosos, a probabilidade de internações hospitalares serem decorrentes de efeitos colaterais e/ou interações pode 
dobrar ou triplicar. Há relatos também, de que entre metade e dois terços de idosos hospitalizados apresentarão pelo menos uma 
reação adversa a medicamentos. Devido às diferenças da farmacologia no envelhecimento, alguns medicamentos são classificados 
como Medicamentos Potencialmente Inapropriados (MPIs) aos adultos com 60 ou mais anos de idade, seja por falta de evidencias 
acerca da eficácia terapêutica, pelo risco aumentado de eventos adversos que supera os benefícios, quanto existe uma alternativa 
terapêutica mais segura, ou quando o uso do medicamento pode agravar doenças preexistentes. Beers - Fick e PRISCUS estabeleceram 
critérios para definir uma lista de MPIs, que servem como guia para a boa utilização de medicamentos em idosos. Objetivo: Verificar 
o perfil de utilização de Medicamentos Potencialmente Inapropriados para Idosos pelos critérios de Beers-Fick e Priscus. 

Metodologia: Estudo retrospectivo, realizado em um hospital de ensino do Paraná. Para a coleta de dados utilizou-se os dados 
dos prontuários, localizados no Serviço de Arquivo Médico e Estatístico. Foram incluídos os pacientes das especialidades de ortopedia 
e neurocirurgia e cirurgia vascular, internados durante o ano de 2014. Para a análise e classificação dos MPIs foram utilizados os 
critérios de Beers- Fick e Priscus. Este estudo foi aprovado por Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos, sob parecer 
número 1.152.381/2015. 

Resultados: a amostra do estudo foi de 46 pacientes. O total de medicamentos prescritos foi de 534. De acordo com o critério 
de Beers- Fick, do total de pacientes, 17 (37%) tiveram prescrição de pelo menos um MPI. A frequência de prescrição de MPIs foi 
de 22 (4%). Os mais prescritos foram: nifedipino, clonidina, amitriptilina, prometazina e diazepam. Já pelo critério de Priscus, 43 
(93%) dos pacientes tiveram prescrito no mínimo um MPI. A frequência de prescrição de MPIs foi de 97 (18%). Os mais prescritos 
foram: tramadol, cetoprofeno, nalbufina, nifedipino e morfina. A frequência de prescrição de MPIs na ortopedia foi de 3,9%, de 
acordo com o critério de Beers-Fick e de 21,9% de acordo com o critério de Priscus. Nas prescrições dos pacientes da neurologia, a 
frequência de MPIs, de acordo com o critério de Beers-Fick foi de 5,3% e de Pruscus, 16,4%. Nos pacientes da cirurgia vascular 2,3% 
dos medicamentos prescritos eram inapropriados para idosos segundo Beers-Fick e 12,3% de acordo com Priscus. 

Conclusão: Os critérios de Beers-Fick e de PRISCUS são uteis para a prevenção do uso de MPIs. O critério de PRISCUS verificou 
um número maior de prescrição e pacientes com MPIs. A especialidade com maior frequência de prescrição de MPIs segundo Beers-
Fick foi a neurologia e segundo Priscus, a ortopedia.
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0418 Análise das Notificações em Tecnovigilância com Enfoque no Gerencimento de Recusos Materiais
Autores: Licia Alves Souza - Hospital Sao Rafael / BA 

Ginaldo Conceição Filho - Hospital São Rafael / BA 
Danilo Reis Gomes - Hospital São Rafael / BA 
Luciana Guimarães Bastos - Hospital São Rafael / BA

Palavras-chave: Vigilância de produtos para a saúde, farmacovigilância, gestão de recursos.
Introdução: Produtos para saúde são definidos pela Anvisa como produtos utilizados na realização de procedimentos médicos, 

odontológicos e fisioterápicos, bem como no diagnóstico, tratamento, reabilitação ou monitoração de pacientes. Decorrente do 
aumento da incorporação de diferentes tecnologias, surgiu a necessidade de implantação de sistemas de vigilância pós-comercialização, 
pois somente o registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) não garante a inexistência de desvio de qualidade e 
possível dano ao usuário. O sistema de notificação de Queixa técnica (QT) deve identificar suspeitas de alterações ou irregularidade de 
um produto ou empresa, relacionada a aspectos técnicos ou legais, que poderá ou não causar danos à saúde. Este sistema representa 
uma ferramenta importante, pois, fornece informações a ANVISA para adoção de medidas cabíveis ao fabricante ou fornecedor, no 
tocante ao desvio de qualidade, reduzindo os riscos à saúde. Está também atrelado ao gerenciamento de recursos materiais, pois a 
inutilização de material médico-hospitalar gera um impacto financeiro negativo, com isso a comunicação ao fornecedor ou fabricante 
visa a reposição ou medida corretiva. Portanto, os aspectos de qualidade e segurança, bem como a utilização otimizada dos recursos, 
devem ser considerados juntamente com desenvolvimento das atividades focadas no paciente. Objetivos: Analisar o quantitativo 
de notificações em tecnovigilância destacando a relevância para o gerenciamento de recursos materiais. Método: Foi realizado um 
estudo descritivo de carácter quantitativo, referente ao período de novembro de 2012 a agosto de 2015, em um hospital sentinela 
de alta complexidade na cidade de Salvador-BA, onde os dados foram extraídos da base de dados de tecnovigilância. Verificou-se o 
número de queixas técnicas do período, destacando setores que mais notificaram, o quantitativo de queixas relacionados a materiais 
médico-hospitalar e medicamentos, e sua importância no gerenciamento de materiais. Resultados: no período de novembro de 2012 
até agosto de 2015, foram identificadas um total de 800 queixas técnicas realizadas, salientando que o ano de 2012 representou 3,2%, 
2013 34,6%, 2014 33,7% e 2015 obteve 28,5% até o mês de agosto. Do total das notificações, 119 foram relacionadas a medicamentos 
e 681 a materiais médico-hospitalar, representando 14,9% e 85,1% respectivamente. Além destes dados, os setores que mais 
notificaram foram farmácia representando 31,2%, centro cirúrgico 12,1%, centro de abastecimento farmacêutico (CAF) 11,1% e UTI 
7,75%. Conclusão: a tecnovigilância tem se mostrado uma ação imprescindível para investigação de não conformidades nos produtos 
para saúde. Além de exercer medidas que minimizem o impacto financeiro decorrente do desperdício de materiais que apresentam 
má qualidade. Estas ações contribuem para que os serviços prestados aos pacientes, apresentem os requisitos adequados para a 
execução dos procedimentos, sempre no sentido de garantir a qualidade e a segurança e o uso ótimo dos recursos. Sendo que, 
em momento algum as questões financeiras devem se sobrepor as questões assistenciais. Assim, O aumento das queixas técnicas 
evidenciam a importância da tecnovigilância como ferramenta eficaz no gerenciamento de produtos hospitalares.

0419 Farmácia Satélite em Emergência de Hospital Público de Porto Alegre – Experiências Iniciais
Autores: Bianca Gubert - Hospital Restinga e Extremo Sul / RS 

Lisiane Freitas Leal - Hospital Moinhos de Vento / RS 
Suhelen Caon - Hospital Restinga e Extremo Sul / RS

Palavras-chave: Segurança do Paciente; Boas Práticas de Dispensação; Serviço Hospitalar de Emergência
Introdução: a implantação de serviços hospitalares requer o estabelecimento de fluxos e rotinas, sendo este trabalho 

multidisciplinar de alta complexidade. A farmácia hospitalar, neste contexto, é um serviço assistencial que contribui para o processo 
de cuidado. O estabelecimento de farmácias satélites em setores críticos é uma decisão estratégica que depende dos recursos 
disponíveis, tanto de infraestrutura quanto de pessoas. Este estoque descentralizado deve atender as demandas do processo no qual 
está inserido e os setores considerados de alto risco, são aqueles que mais se beneficiam deste tipo de atendimento. Neste cenário, 
estabelecer sistemas automatizados, como exemplo, prescrição eletrônica, é uma das medidas que está associada com redução 
dos erros de dispensação e, consequentemente, maximizam a segurança do processo medicação. No entanto, o real entendimento 
do que se configuram urgências e emergências no processo de dispensação, e a criação de mecanismos alternativos, como as 
ordens verbais, acabam impactando negativamente nos fluxos propostos. As consequências destes desvios refletem na redução da 
segurança do paciente e impactam negativamente na sustentabilidade das instituições. Objetivos:Estratificar o perfil de prescrições 
verbais realizados em Farmácia Satélite de Emergência em Hospital Público de Porto Alegre.Método:Foi elaborado um formulário, 
a fim de registrar todas as solicitações realizadas pela equipe assistencial, para as quais a prescrição eletrônica não foi realizada de 
acordo com o fluxo preconizado. Coletas foram realizadas de novembro/2014 a junho/2015 registrando-se as seguintes informações: 
Identificação do paciente, itens solicitados, data da solicitação, horário, assinatura e carimbo do solicitante. Diariamente, os dados 
eram compilados pelo farmacêutico para acompanhamento mensal dos indicadores: Perfil de solicitante (médico x enfermeiro); Tipo 
de item (medicamento x material médico hospitalar) e Classificação dos Medicamentos (Alta vigilância x psicotrópicos x Soluções de 
grande volume). Resultados:no período, foram solicitados um total de 3815 itens através de ordens verbais registrados no formulário. 
A equipe de enfermagem solicitou, em média, 47 itens/mês, enquanto a equipe médica solicitou uma média de 38 itens/mês. Destes, 
os médicos realizaram prescrição posterior a solicitação para 58% dos itens, enquanto os enfermeiros 79%. O percentual médio de 
solicitações de medicamentos foi 67%, destes, a glicose hipertônica injetável representou 3,51%, clopidogrel comprimido 3,36%, 
midazolam injetável 2,88% e ácido acetilsalicílico 2,49%. Os materiais médico hospitalares representaram 33% das solicitações, 
sendo que seringas representaram 11,56%, agulhas 10,82%, conexões 2,33% e equipos 2,25%. Das classes de medicamentos mais 
solicitados, os psicotrópicos representaram uma média mensal de 14%.Conclusões:Neste cenário, foi identificado que os itens 
solicitados verbalmente, em sua maioria, não são considerados itens utilizados em situações de urgência. O elevado número de ordens 
verbais repassados pelos médicos e enfermeiros à farmácia representa uma fragilidade dos processos de dispensação. As barreiras 
necessárias para garantir a segurança do paciente, como sistemas informatizados, muitas vezes, acabam não sendo utilizados de 
forma efetiva pelas equipes, tendo como justificativa a falta de agilidade. A criação de processos de controle, mesmo que manuais, 
auxiliam o gerenciamento e o tratamento adequado.
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0420 Utilização do algoritmo de Naranjo para classificação de farmacodermia grave relacionada ao uso de 
antirretrovirais em gestante

Autores: Ana Flávia Redolfi Oliota - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Jakeline Liara Teleken - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Ingra Monique Duarte Lopes - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Déborah Meassi Sant’ana - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Eliz Cassieli Pereira Pinto - Unicentro / PR 
Ligiane de Lourdes da Silva - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Andreia Cristina Conegero Sanches - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 
Luciane de Fátima Caldeira - Hospital Universitário do Oeste do Paraná / PR 

Palavras-chave: Serviço de Farmácia Hospitalar, Farmacovigilância, Efeitos Colaterais e Reações Adversas Relacionadas a Medicamentos
Introdução: a farmacodermia pode ser definida como qualquer alteração na pele, mucosas e tegumento, secundária ao uso de 

uma substância exógena em doses normais com finalidade profilática, terapêutica ou com intenção de alterar uma função fisiológica. As 
farmacodermias podem se manifestar de diversas maneiras, dentre as quais as mais graves são Síndrome de Stevens Johnson (SSJ) e Necrólise 
Epidérmica Tóxica (NET), manifestações de uma mesma doença em graus diferentes. Enquanto SSJ acomete menos de 10% da superfície 
corporal, NET é caracterizada quando mais de 30% da superfície corporal é acometida. Em casos de farmacodermias intermediárias, entre 
10 e 30%, essas são definidas como superposição de SSJ e NET. Pacientes infectados pelo HIV são altamente suscetíveis a reações adversas 
cutâneas causadas por medicamentos. As reações cutâneas associadas ao uso da nevirapina ocorrem mais comumente entre três a quatro 
semanas após o início da terapia, com incidência estimada de 8,9%. Várias são as formas de apresentação da erupção cutânea, incluindo 
lesões eritematosas com ou sem prurido, podendo evoluir para manifestações mais graves. Objetivo: Relatar caso de farmacodermia 
relacionado ao uso de antirretrovirais na gestação, e a utilização do algoritmo de Naranjo para classificação da causalidade da reação adversa 
a medicamento. O trabalho foi aprovado pelo Comitê de Ética da Unioeste, conforme parecer nº 699.748. Relato de caso: Paciente N.J., 
sexo feminino, 30 anos, cor negra, natural do Haiti, gestante de 29 semanas, com diagnóstico de HIV durante a gestação, iniciou tratamento 
com Nevirapina, Lamivudina e Zidovudina. Duas semanas após o início do uso dos antirretrovirais, a paciente apresentou lesões bolhosas 
sero-hemorrágicas disseminadas pelo corpo, que iniciaram no abdome e porção proximal das coxas progredindo em tamanho e quantidade, 
com acometimento de mucosas.Procurou atendimento na cidade de origem onde permaneceu em internamento hospitalar durante cinco 
dias. Antirretrovirais foram suspensos e iniciada terapia com Sulfametoxazol+Trimetoprima, Ceftriaxona, Dexametasona, Hidrocortisona, 
Fluconazol e Nistatina.Realizada transferência da paciente para um hospital de alta complexidade. Após admissão na Instituição foi levada à 
UTI em isolamento reverso. No 4º dia apresentou sinal de Nikolsky positivo, onde as camadas superiores da pele se desprendem das inferiores 
quando há ligeira fricção, com sangramento contínuo. Foi necessário ser realizado procedimento de cesariana. Houve aumento significativo 
das lesões, acometendo a superfície corporal de maneira progressiva, necessitando de transfusão sanguínea. No 10º dia de internação 
foi necessário o aumento da vazão de Noradrenalina e Vasopressina conforme queda de PA, evoluindo para parada cardiorrespiratória, 
realizado reanimação e constatado óbito. Conclusão: Paciente recebeu diagnóstico de afecções da pele e do tecido subcutâneo não 
especificado, não sendo diferenciado entre SSJ e NET, porém devido à extensão das lesões por uma superfície maior do que 30% sugere-se 
ter sido NET. O Serviço de Farmácia Clínica avaliou o caso segundo o Algorítimo de Naranjo e definiu a reação adversa a medicamento como 
possível para Nevirapina. Nesse contexto, o papel do farmacêutico clínico na equipe multidisciplinar de saúde é imprescindível na avaliação 
da farmacoterapia e na realização da farmacovigilância, identificando possíveis Reações Adversas a Medicamento.

0421 Suspeita de Infecção Primária de Corrente Sanguínea (IPCS) em Pacientes Sob Terapia Nutricional Parenteral (Tnp)
Autores: Maurício Souza Nogueira - Estagiário do Hospital São Rafael, Salvador / BA 

Shirleide Assis - Farmacêutica do Hospital São Rafael / BA
Palavras-chave: nutrição parenteral; infecção hospitalar; infecção.

Introdução: a nutrição parenteral é um medicamento de alta vigilância composta por mais de 40 substâncias, entre elas, 
aminoácido, glicose, emulsão lipídica, eletrólitos, elementos traços, vitaminas e água. O uso apropriado desta terapia traz benefícios 
nutricionais para os pacientes, no entanto, complicações podem ocorrer, dentre elas as infecções primárias da corrente sanguínea (IPCS). 
Estima-se que cerca de 60% das bacteremias nosocomiais sejam associadas a algum dispositivo intravascular, dentre os mais frequentes 
fatores de risco conhecidos para IPCS podemos destacar a administração de Nutrição Parenteral (NP), via cateteres vasculares centrais. 
Os cateteres intravasculares são dispositivos de grande importância no cenário da assistência à saúde. As vantagens proporcionadas pela 
utilização dos cateteres somam-se as complicações que podem advir de seu uso, entre elas, as infecções da corrente sanguínea. A IPCS 
está associada a importante aumento da taxa de mortalidade, a um maior tempo de internação e a incrementos de custos relacionados à 
assistência. Objetivo: Avaliar suspeita de infecção primária de corrente sanguínea (IPCS) em pacientes sob terapia nutricional parenteral 
por via central. Método: Trata-se de um estudo prospectivo longitudinal em pacientes sob Terapia Nutricional Parenteral (TNP) por via 
central em um hospital na cidade da Salvador- BA, no período de Janeiro a Dezembro/2014. Os dados foram obtidos a partir de relatório 
mensal enviado pela comissão de controle de infecção hospitalar (CCIH), com base nos resultados laboratoriais de hemocultura positivas 
em pacientes com via de acesso central. Foi avaliado o período da IPCS e a vigência durante a terapia nutricional parenteral. A análise foi 
realizada em evolução dos prontuários, resultados de hemoculturas, amostras e contraprovas de NPs. Esses dados foram compilados em 
planilha Microsoft Excel® e os resultados foram posteriormente aplicados na formula do projeto diretrizes de indicadores de qualidade 
da terapia nutricional: Número de ocorrência de infecção de cateter venoso central em pacientes sob TNP x 1000/ Número de pacientes-
dia com cateter venoso central para TNP. Resultados: Foram avaliados 84 pacientes que tiveram IPCS-CVC no período de Janeiro a 
dezembro/2014, destes um total de 35 pacientes (41,6%) utilizavam NPT via CVC, resultando em 3.687 cateteres dia para uso da NP. 
Foram excluídos 8 pacientes (22%) por não estarem fazendo uso de NP no período da infecção. Destes pacientes foram evidenciados por 
analise microbiológica que 6 (17%) não tiveram contaminação secundária de NP, 21 pacientes (60%) não foi possível afirmar se a infecção 
do CVC foi pela NP por não termos análises microbiológicas destas, o que descartaria a suspeita. Os meses de Janeiro e Julho resultaram 
numa frequência de infecção de 0%, fevereiro e junho representou 10,2%, março e novembro em 5,5%, abril 13%, maio 5,6%, agosto 
3,2%setembro 6,7%, outubro 13,9% e dezembro 16,1%. Conclusão: Apesar da NP ser um alto fator de risco para IPCS outros fatores 
também contribuem, tais como, os cateteres de multi-lumens, devido a um maior número de manipulações pela equipe assistencial, 
localização do cateter, e o tempo de uso. Assim, medidas educacionais devem ser continuas com a equipe para evitar um aumento da 
morbimortalidade e elevação dos custos de hospitalização destes pacientes.
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0422 Perfil de Utilização de Medicamentos Por Via Subcutânea em Cuidados Paliativos de um Hospital Oncológico do 
Rio de Janeiro.

Autores: Ana Clara Sabino Pereira - INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER IV / RJ
Palavras-chave: Cuidados Paliativos, Absorção Subcutânea.
Introdução: O termo “cuidados paliativos” está relacionado ao tratamento de sintomas complexos, geralmente associados a 
doenças em estágio terminal. O tratamento é baseado no atendimento multidisciplinar e, além do tratamento medicamentoso, 
oferece apoio familiar para lidar com os problemas psicológicos, sociais e espirituais relacionados à doença. Visando um tratamento 
mais confortável e menos agressivo a esse paciente, a melhor via de administração de fármacos seria a oral, mas muitas vezes 
o paciente não tem condições de deglutir o medicamento ou sua absorção pode ser prejudicada quando o paciente apresenta 
sintomas como náuseas e vômitos, por exemplo. Desta forma, a via subcutânea se torna a melhor alternativa. Objetivo: verificar 
quais medicamentos são utilizados por via subcutânea numa unidade de cuidados paliativos e a frequência com que eles são 
prescritos, analisando as indicações de fármacos por essa via de acordo com a literatura. Método: Foi realizado um estudo 
observacional e retrospectivo através da análise de prescrições de pacientes internados em uma unidade de cuidados paliativos de 
janeiro a junho de 2015. Este projeto está aguardando aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Resultados: Foram prescritos 
26 medicamentos diferentes e dentre eles destaca-se a morfina (23,96%), seguida de ondansetrona (13,19%), tramadol (10,07%), 
haloperidol (9,05%), midazolam (8,36%), octreotide (7,07%), dexametasona (5,54%), escopolamina (4,49%), bromoprida (3,9%) 
e omeprazol (3,51%). O diazepam foi prescrito numa frequência de 0,08%, apesar desse medicamento não ser indicado para 
administração por via subcutânea por causar necrose tecidual. Discussão: Os medicamentos mais prescritos por via subcutânea 
foram os opióides, antieméticos e sedativos, apesar das possibilidades de terapia por essa via serem maiores. A prescrição do 
diazepam, ainda que mínima neste estudo, demonstra o desconhecimento da técnica e a necessidade de divulgá-la e incentivá-la 
para garantia da segurança e bem estar do paciente. Conclusão: Os resultados obtidos nesse estudo mostram que a quantidade 
de medicamentos que podem ser infundidos por via subcutânea é alta, mas menos da metade deles é frequentemente prescrita, 
portanto há um subaproveitamento da técnica. Além disso, a prescrição de medicamentos não indicados para essa via alerta para a 
necessidade de educação continuada sobre esse tipo de terapia.

0423 Desenvolvimento de ferramentas sobre interações medicamentosas em um hospital público do Rio de Janeiro
Autores: Margareth de Araújo Silva - Hospital Federal de Bonsucesso / RJ
Palavras-chave: Interações de medicamentos; informação; segurança do paciente
Margareth de Araújo Silva (1); Ângelo Amaro Theodoro da Silva (1), Julie Moore Inniger (2), Stella Silva Rueda (2)
1- Farmacêutico(a) do Hospital Federal de Bonsucesso – RJ; 2- Estudante de Farmácia do Hospital Federal de Bonsucesso – RJ – 
Introdução: O uso concomitante de dois ou mais medicamentos no cuidado de um indivíduo pode levar a interações físico-químicas, 
farmacocinéticas ou farmacodinâmicas entre tais medicamentos, chamadas interações medicamentosas. Essas interações podem 
afetar o restabelecimento da saúde do indivíduo, aumentar o tempo e as falhas de tratamento e expô-lo a riscos de lesões ou 
morte. Num ambiente hospitalar, a estimativa de interações medicamentosas varia de 3-5% em pacientes utilizando poucos 
medicamentos a 20% em pacientes utilizando 10 ou mais medicamentos. Processos hospitalares informatizados permitem a 
utilização de ferramentas eletrônicas de monitoramento e informação sobre medicamentos à equipe de saúde. Porém, diversos 
hospitais brasileiros não dispõem de serviços informatizados ou assinatura de ferramentas eletrônicas. A elaboração de materiais 
de fácil acesso para avaliação farmacêutica de prescrições pode auxiliar na segurança do tratamento medicamentoso dos pacientes. 
Objetivo: Desenvolver ferramentas de fácil consulta a informações sobre interações medicamentosas entre o arsenal terapêutico 
padronizado num hospital público sem prescrição eletrônica. Metodologia: Foram utilizados os bancos de dados eletrônicos 
Truven Analytics Micromedex® Solutions, versão 2.0 e Medscape®, disponibilizados pelo Ministério da Saúde através do endereço 
eletrônico HYPERLINK “http://portalsaude.saude.gov.br/” http://portalsaude.saude.gov.br/, e as bulas dos medicamentos, para 
a pesquisa das interações medicamentosas entre o arsenal de medicamentos padronizados do hospital no ano de 2015, exceto 
os de uso tópico e inalatório, num total de 142 medicamentos. Foram consideradas apenas as interações medicamentosas com 
documentação classificada pelo Micromedex® em “excelente”, em que “estudos controlados estabeleceram de modo claro a 
existência da interação”, ou “boa”, em que “a documentação sugere com veemência a existência da interação, mas faltam estudos 
controlados realizados de modo adequado”. Os medicamentos ausentes no banco de dados do Micromedex® foram pesquisados 
no Medscape® ou nas suas respectivas bulas. As interações foram organizadas em planilhas utilizando-se o programa Excel® 
2010. Resultados: Foram obtidas 340 interações medicamentosas, sendo 11 delas contraindicadas, 119 severas, 179 moderadas 
e 31 leves. As interações foram organizadas em três planilhas, uma com todas as interações; a segunda representando as 
interações contraindicadas ou severas; e a terceira uma lista das interações contraindicadas, com seus respectivos efeitos clínicos 
e recomendações de conduta. Conclusões: Ferramentas como planilhas e listas de interações medicamentosas, elaboradas pelo 
serviço de farmácia de um hospital, podem auxiliar na avaliação farmacêutica de prescrições na ausência de métodos eletrônicos 
mais sofisticados. A segurança do tratamento medicamentoso do paciente pode ser investigada por ferramentas que indiquem 
possíveis eventos adversos, como interações medicamentosas. As ferramentas desenvolvidas neste trabalho estão sendo 
implementadas na avaliação farmacêutica das prescrições do hospital, a fim de subsidiar intervenções farmacêuticas e seguimento 
farmacoterapêutico dos pacientes.
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0424 06 Anos de Stewardship: um Novo Olhar para Aumentar a Eficiência na Otimização no Uso dos Antimicrobianos.
Autores: Henry Pablo Lopes Campos e Reis - Unimed Fortaleza / CE 

Jessica Ferreira Romero - Unimed Fortaleza / CE 
Danusio Pinheiro Sartori - Unimed Fortaleza / CE 
Joel Bezerra Vieira - Unimed Fortaleza / CE 
Igor Monteiro Albuquerque - Unimed Fortaleza / CE 
André de Jesus Roldan Viana - Unimed Fortaleza / CE 
Jorge Luiz Nobre Rodrigues - Unimed Fortaleza / CE 
Ernani Ximenes Rodrigues - Unimed Fortaleza / CE 

Palavras-chave: Stewardship; otimização; antimicrobianos
Introdução: um dos principais desafios enfrentados por aqueles que lidam com as infecções hospitalares (IH) é a aplicação de 

estratégias mais eficientes, de forma interdisciplinar e que promovam a racionalização dos antimicrobianos (ATM) ao menor custo 
para o Sistema. Assim, o Stewardship (STWP) é uma ferramenta que mundialmente tem sido aplicada com esta perspectiva.

Objetivo: Apresentar os resultados do Programa de Gestão Clínica STWP de ATM como estratégia de otimização do uso destes 
medicamentos.

Método: estudo longitudinal, comparando os indicadores do Programa STWP na implantação (2009) e em 2014, através da 
monitorização dos pacientes em uso de ATM, internados em 08 hospitais credenciados a uma Operadora de Planos de Saúde de 
Fortaleza, enfatizando as ações de regulação interdisciplinar entre a tríade: Operadora (Farmacêutico Clínico/Médico Auditor) – 
Infectologista – Hospital Conveniado (Médico assistente) através das estratégias pactuadas no protocolo do STWP, a saber: gestão 
individualizada do tempo de uso de ATM; terapia sequencial oral, descalonamento, restrição do uso por parecer do especialista (CCIH) 
e solicitação de cultura. As sugestões de otimização são feitas através de auditorias presenciais e feedbacks eletrônicos do time STWP 
para ATM de reserva. Os Farmacêuticos Clínicos enviam para os infectologistas as sugestões do protocolo, estes avaliam e discutem o 
caso com médico assistente e emite seu parecer final para otimização do uso do ATM. Aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade 
de Fortaleza (N°252/2009). Analisado em EpiInfo 6.04.

Resultados: em relação aos indicadores STWP: houve redução do tempo médio de tratamento de 13,1 (2009) para 10,1 dias 
(2014) p<0,05. Quanto ao parecer do infectologista, houve um incremento de 75,1%(2009) para 93,6%(20014) p<0,05. Já em relação 
às culturas/antibiogramas aumentou de 76,9%(2009) para 91,6%(2014) p<0,05. No Switch houve uma melhoria de 32,0% (2009) 
para 71,0% (2014) p<0,05. Apenas o descalonamento não apresentou melhorias significativas. O impacto econômico foi robusto com 
economia pelas estratégias STWP de R$4.628.216,18.

Conclusão: O STWP mostrou-se efetivo na promoção do uso racional dos ATM, dentro de uma nova lógica de atuação, 
interdisciplinar e em gestão clínica, gerando também uma economia estatisticamente significante. Assim, apresenta-se como 
ferramenta viável, possível replicação e estratégico no desafio do esgotamento terapêutico dos ATM e insustentabilidade dos custos 
em saúde.

0425 Análise do Perfil Farmacoterapêutico de Pacientes Reumatológicos em Uso de Imunobiológicos Atendidos em 
Hospital Privado de Fortaleza- CE.

Autores: Jessica Ferreira Romero - Unimed Fortaleza / CE 
Henry Pablo Lopes Campos e Reis - Unimed Fortaleza / CE 
Danusio Pinheiro Sartori - Unimed Fortaleza / CE 
Joel Bezerra Vieira - Unimed Fortaleza / CE 
Igor Monteiro Albuquerque - Unimed Fortaleza / CE 
Veronica Durand Costa Ribeiro - Unimed Fortaleza / CE 
Ernani Ximenes Rodrigues - Unimed Fortaleza / CE 
Antonia Célia de Castro Alcantara - Unimed Fortaleza / CE 

Palavras-chave: Reumatologia, Imunobiológicos, Farmacoterapia
Introdução: O tratamento farmacoterapêutico das doenças reumáticas incluem basicamente cinco classes de medicamentos: 

Analgésicos, anti-inflamatórios não esteroides (AINEs), corticosteroides, antirreumáticos modificadores da doença (DMARD) e mais 
atualmente os imunobiológicos (IMB). Estes últimos são utilizados apenas em pacientes com doença ativa e refratária a primeira linha 
de tratamento com DMARD e/ou AINEs. Representam medicamentos mais complexos necessitando de maior cuidado na utilização, 
além de possuírem elevado impacto econômico.

Objetivo: Analisar o perfil farmacoterapêutico dos pacientes em uso de IMB para o tratamento de doenças reumáticas. 
Metodologia: Trata-se de um estudo transversal retrospectivo onde foram analisados os dados da ficha de acompanhamento 

dos pacientes em uso de IMB em planilha devidamente estruturada, previamente autorizados por reumatologistas, de uma Operadora 
de Planos de Saúde (OPS) em Fortaleza-CE, de março de 2012 a maio de 2015, totalizando 246 pacientes e 318 IMB utilizados. Para 
a análise farmacoterapêutica, foram levantadas as seguintes variáveis: sexo, idade, indicação do IMB, principal IMB utilizado, via de 
administração e custos da terapia. Os valores dos IMBs foram retirados da tabela de preços da rede própria.

Resultados: Foi encontrada prevalência do sexo feminino com 71% (174; 246) e a média de idade encontrada foi de 49,6 anos 
com mediana de 50 anos. As duas principais indicações dos IMB são a artrite reumatoide 46% (113; 246) e espondilite anquilosante 
39% (97; 246). A via de administração subcutânea (SC) obteve maior percentual de utilização com 56% (178; 318) e a via endovenosa 
(EV) com 44% (140; 318). O principal IMB utilizado EV foi o infliximabe 27% (86; 318) e SC foi o adalimumabe 17% (53; 318). O maior 
custo per capta foi de infliximabe R$ 110.679,22 (48% do total) e o menor custo per capta foi de certolizumabe R$ 15.816,27(2% do 
total), onde o custo total acumulado com a terapia imunobiológica foi de R$ 19.877.814,81.

Conclusão: O custo do tratamento tem alto impacto econômico na Operadora justificando a importância de monitorar, 
através de uma equipe multiprofissional como ferramenta de gestão clínica, os pacientes em uso dessa tecnologia cuja quantidade é 
significativa com predominância no sexo feminino em faixa etária mais elevada.
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0426 Mapeamento Quanto à Segurança da Farmacoterapia Antirretroviral Entre Pessoas Vivendo com HIV: da Análise 
de Incidência à Gravidade

Autores: Henry Pablo Lopes Campos e Reis - Unimed Fortaleza / CE 
Jessica Ferreira Romero - Unimed Fortaleza / CE 
Juliana de Oliveira Carlos - Universidade Federal do Ceará / CE 
Ana Maria Souza Araújo - Universidade Federal do Ceará / CE 
Maria Jacqueline Batista - Universidade Federal do Ceará / CE 
Mirian Parente Monteiro - Universidade Federal do Ceará / CE 
Eudiana Vale Francelino - Universidade Federal do Ceará / CE 
Marta Maria de França Fonteles - Universidade Federal do Ceará / CE 

Palavras-chave: Segurança; Antirretrovirais; Reação Adversa
Introdução: a segurança e qualidade de vida das pessoas vivendo com HIV são fortemente afetadas de maneira negativa pelo 

surgimento de reações adversas aos antirretrovirais (ARV) (RA-ARV).
Objetivo: Neste sentido, buscou-se mapear as RA-ARV manifestadas durante o Acompanhamento Farmacoterapêutico (AFT) 

dessas pessoas.
Métodos: Trata-se de um estudo longitudinal, realizado de acordo com Método Dader de atenção farmacêutica para 100 

pessoas vivendo com HIV monitorados em um centro de especialidades médicas de Fortaleza-CE, no período de novembro/2008 
a Janeiro/2012, através de consultas multidisciplinares mensais. Os dados foram coletados da ficha de AFT individual. As RA-ARV 
foram classificadas pelo método da Organização Mundial da Saúde (2002), quanto à causalidade como “definida, provável, possível, 
condicional e não relacionada” e gravidade “leve, moderada, grave e fatal”. Trabalho aprovado pelo Comitê Ética/UFC Nº 191/08.

Resultados: Obteve-se uma incidência de 28,58% (n=245) de RA-ARV, onde as envolvidas com o trato gastrointestinal foram 
as mais observadas 47,5% (117/245), ex. diarréia, náusea e vômito. As relacionadas ao Sistema Nervoso apareceram em segundo 
lugar 41,22% (101/245), manifestadas por tonturas, pesadelos, delírios. Quanto às classes de ARV os que mais ocasionaram RA 
foram Inibidores Nucleosídeos da Transcriptase Reversa 46,12% (113/245), Inibidores Não Nucleosídeos da Transcriptase Reversa 
com 29,80% (73/245) e Inibidores de Protease 20% (49/245). Em relação à causalidade foram classificados como possível 50,20% 
(123/ 245), como provável um total de 19,18% (47/245) e como condicional 30,61% (75/245). Quanto à gravidade foi classificada 
como leve 72,24 % (177/245) e moderada 27,75% (68/245).

Conclusão: Os dados ratificaram que os ARV são importantes desencadeantes de RA e estas precisam ser monitoradas 
continuamente quanto à sua causalidade e gravidade através de um acompanhamento sistemático multidisciplinar, buscando 
promover a segurança da farmacoterapia.
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