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Resumo
A ocorrência de erros de medicação e eventos adversos causa grande preocupação
nos profissionais de saúde, pois podem causar lesões irreversíveis ao paciente. Neste
contexto, aumenta a cada dia a busca pela segurança do paciente, tornando este assunto um
desafio mundial. A ocorrência destes erros torna a cada dia mais importante que existam
programas e profissionais mais comprometidos com o uso racional de medicamentos e
consequente prevenção dos erros de medicação. A reconciliação medicamentosa é o processo
de obtenção da lista completa de todas as medicações em uso do paciente, e tem o intuito de
evitar erros, como omissões, duplicações, erros de dosagem e interações medicamentosas.
Nos hospitais, 50% dos erros envolvendo medicamentos ocorrem devido a falhas na
comunicação entre os profissionais, principalmente nas transições de cuidado e a
reconciliação possibilita a correção de possíveis discrepâncias entre a medicação de uso
domiciliar do paciente e a sua prescrição hospitalar. A metodologia utilizada para o
desenvolvimento do artigo foi a revisão bibliográfica. A partir dai, concluiu-se que a
reconciliação medicamentosa, com a participação do farmacêutico, se faz necessária para a
redução dos eventos adversos em pacientes internados em hospitais, contribuindo para a
melhoria da qualidade e da segurança da terapia medicamentosa.
Palavras-chave: Reconciliação Medicamentosa. Segurança Do Paciente. Evento Adverso.
Atribuições Do Farmacêutico.
1. Introdução
Os erros de medicação fazem parte de uma complicada e triste realidade no trabalho dos
profissionais de saúde, trazendo sérias consequências para a saúde dos pacientes e para a
organização hospitalar. Os erros mais frequentes envolvendo medicamentos incluem horário
de administração errado, omissão de dose, dose errada e aplicação do medicamento sem
autorização do paciente. Um sistema de medicação bem estruturado deverá promover
condições que diminuam e previnam estes erros, através de normas, ações, protocolos e o
comprometimento de todos os profissionais envolvidos. (MIASSO et al., 2006: 525).
Os medicamentos ocupam um lugar de destaque no sistema de saúde e no tratamento das
doenças, sendo que aproximadamente 88% dos pacientes que procuram um profissional
médico recebem prescrições de medicamentos. Grande parte da população sente-se frustrada
ao voltar de uma consulta médica sem um receituário, pois considera que a sua cura está
atrelada ao consumo do medicamento. O uso indiscriminado de medicamentos vem
acompanhado de riscos altos, como toxicidade, erros na administração, e também a condição
que ele é consumido, como juntamente com outros medicamentos, álcool e alimentos. Mesmo
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dentro das instituições de saúde, a administração de medicamentos é um processo complexo,
e erros podem ocorrer em qualquer etapa do processo (CASSIANI, 2005:96).
A alta incidência de eventos adversos em hospitais vem preocupando estudiosos, profissionais
e gestores em saúde, pois mundialmente a discussão da qualidade do cuidado em serviços de
saúde volta-se cada vez mais para a questão da ocorrência eventos adversos. Estudos recentes
apontam que cerca de 10% dos pacientes internados sofrem algum tipo de evento e esta
questão vem sendo discutida mundialmente, entretanto, poucos são os estudos brasileiros
sobre o tema (MENDES, 2006:56).
O conceito de segurança na utilização de medicamentos não é estático. Na década de 60
surgem os primeiros programas de farmacovigilância, para avaliar a segurança de uso dos
medicamentos comercializados. Já na década de 90, antigos paradigmas são quebrados, e não
basta um medicamento ser seguro, deve-se garantir a segurança em todo o processo do uso.
Vários autores demonstram que falhas em etapas do uso dos medicamentos, não relacionadas
a segurança do medicamento como produto, podem levar a danos significantes à saúde dos
pacientes, repercutindo econômica e socialmente (ROSA;PERINI, 2003: 340).
Segundo Miranda et al., 2012, na busca pelas segurança do paciente, o farmacêutico clínico
deve integrar-se a equipe interdisciplinar, agregando com seu conhecimento farmacológico, e
desta forma, contribuir para a qualidade do serviço assistencial. Como grande parte dos erros
de medicação acontecem durante a fase da prescrição, e no processo de administração do
medicamento, o farmacêutico deve revisar e acompanhar a prescrição, promovendo o uso
adequado do medicamento. Rosa e Perini, 2003, explicam que “uma redução real dos erros de
medicação somente será obtida com uma análise sistêmica do processo, a detecção dos seus
pontos vulneráveis e a implementação de medidas para diminuir as taxas dos eventos
adversos preveníveis”.
Resultados negativos em saúde foram relatados pelo Institute of Medicine (IOM) em 1999,
que estimou entre 44.000 a 98.000 mortes por ano nos Estados Unidos devido a erros na
assistência ao paciente. Desde então, os resultados ou desfechos em saúde têm sido objeto
de estudo, pois estão relacionados diretamente à qualidade e à segurança do paciente. A
segurança do paciente é definida como o ato de evitar, prevenir ou melhorar os resultados
adversos ou as lesões originadas no processo de atendimento médico-hospitalar
(CAPUCHO e CASSIANI, 2013:792).

A reconciliação medicamentosa é uma prática hospitalar necessária para reduzir eventos
adversos a medicamentos. No entanto, um dos desafios da implementação é a baixa adesão do
hospital, por parte dos profissionais de saúde envolvidos, desenvolvimento de outras tarefas e
também pelo tempo que deve ser dedicado à reconciliação. A fim de garantir a segurança do
paciente, a um baixo custo, a reconciliação medicamentosa é essencial. Apesar da crescente
demanda por profissionais de saúde, o envolvimento de mais do que um tipo de profissional
(particularmente farmacêuticos e médicos) pode melhorar a qualidade global do processo, e
todos os envolvidos devem acreditar nos benefícios da reconciliação medicamentosa
(MEGUERDITCHIAN et al., 2013).
O farmacêutico é o profissional melhor capacitado para apurar os dados precisos sobre os
medicamentos utilizados pelo paciente, participando da equipe multidisciplinar de cuidados, e
contribuindo para a segurança do paciente. Por este motivo, o presente trabalho tem como
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objetivo realizar uma revisão da literatura, demostrando a importância da reconciliação
medicamentosa no âmbito hospitalar.
Para esta revisão, foi utilizada a metodologia de pesquisa bibliográfica, através da análise de
livros e artigos científicos, retirados de bases de dados como Scielo, PubMed, Medline, Lilacs
e Google acadêmico. Foram escolhidos artigos em inglês, espanhol e português, publicados a
partir de 2003.
1.Atribuições do farmacêutico
Segundo Portaria Nº 4.283, de 30 de dezembro de 2010, que “aprova as diretrizes e
estratégias para organização, fortalecimento, e aprimoramento do serviço de farmácia no
âmbito dos hospitais”, deve ser realizada a promoção à efetiva implementação de ações
capazes de promoverem a melhoria das condições de assistência à saúde da população,
otimizando resultados clínicos, econômicos e também os que estão relacionados com a
qualidade de vida do paciente. A farmácia hospitalar deve desenvolver ações assistenciais e
técnico- científicas, contribuindo para o uso racional de medicamentos e para a humanização
da atenção ao paciente.
Porém, grande parte das atividades do serviço de farmácia são conhecidas apenas pelos
profissionais deste serviço e pelos administradores. Felizmente, as experiências da farmácia
clínica encontram-se em expansão, e cresce o interesse e o entendimento de gestores sobre a
importância dos serviços farmacêuticos nas instituições de saúde, auxiliando na melhoria da
qualidade de assistência a saúde. Sem a existência de serviços farmacêuticos clínicos no
hospital, grande parte das expectativas do paciente de receber a farmacoterapia correta, eficaz
e eficiente, ao menor custo possível, dificilmente serão atendidas (STORPIRTIS et al.,
2008:292).
De acordo com a Resolução nº 585 de 29 de agosto de 2013, que regulamenta as atribuições
clínicas do farmacêutico, “a expansão das atividades clínicas do farmacêutico ocorreu, em
parte, como resposta ao fenômeno da transição demográfica e epidemiológica observado na
sociedade”. A crescente morbimortalidade relativa às doenças não transmissíveis e à
farmacoterapia repercutiu nos sistemas de saúde, exigindo um novo perfil do farmacêutico,
mais atuante e próximo ao paciente, promovendo o uso racional de medicamentos e de outras
tecnologias em saúde, redefinindo sua prática, indo de encontro as reais necessidades dos
pacientes, família, cuidadores e sociedade.
A profissão farmacêutica é considerada uma das mais antigas e fascinantes, tendo como
princípio fundamental a melhoria da qualidade de vida do paciente. O farmacêutico deve
sempre nortear-se pela ética, ao se apresentar como essencial para a sociedade, pois é a
garantia do fornecimento de toda informação voltada ao uso dos medicamentos. A farmácia
clínica surgiu nos EUA, como um ramo da farmácia hospitalar que tem como meta principal o
uso racional dos medicamentos. O farmacêutico, além de suas atribuições relacionadas aos
medicamentos, passa a ter atividades clínicas voltadas para o paciente (BRASIL, 2012).
Segundo uma revisão executada por Teixeira, Rodrigues e Machado, 2012, é necessário o
desenvolvimento de quatro habilidades à formação do farmacêutico para o processo de
reconciliação, ou seja, entrevista e avaliação do paciente, aconselhamento do paciente, a
reconciliação medicamentosa propriamente dita e monitorização pós alta hospitalar.
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2. Segurança do paciente
A questão falta de segurança nos hospitais tornou-se mais evidente na década de 90. A partir
do relato feito sobre a segurança dos pacientes no livro “To err iss human”, organizações
nacionais e internacionais tem desenvolvido campanhas , programas, buscando a melhoria no
âmbito da segurança do paciente. Conforme descrito no livro, cada paciente admitido num
hospital sofrerá 1,4 erros de medicação durante sua hospitalização e a cada 1000 prescrições
feitas serão identificados 4,7 erros. A segurança do paciente é compreendida como ações cuja
finalidade é impedir, precaver e minimizar os desfechos adversos a partir da assistência de saúde
(GOMES, 2008).
Praticas inseguras na administração de medicamentos nos complexos sistemas de cuidado a
saúde do paciente, constituem um grande problema e acabam gerando inúmeros eventos
adversos ao medicamento, e melhorar a segurança do paciente tornou-se um desafio global.
Nos hospitais, 50% dos erros com medicamentos podem ser ocasionados por comunicação
deficiente nos pontos de transição de cuidado, ou seja, admissão, internação e alta. Quase
metade dos pacientes que já estiveram internados em hospitais sofreram pelo menos um erro
envolvendo medicamento após a alta, e este é um número que pode ser drasticamente
reduzido através de uma comunicação efetiva (TEIXEIRA, RODRIGUES E MACHADO,
2012: 187).
Esforços para melhorar a qualidade e segurança dos cuidados em saúde devem incluir uma
atenção especial às discrepâncias medicamentosas. Uma discrepância é descrita como uma
diferença sem explicação entre regimes documentados dentro de diferentes unidades de
cuidado, e ela é um fator muito relevante para a ocorrência de eventos adversos em pacientes
hospitalizados. Mais da metade dos pacientes admitidos em hospitais terão pelo menos uma
discrepância no período da sua internação, em relação ao uso de medicamento. A
reconciliação medicamentosa é uma ferramenta chave para diminuir as discrepâncias na
prevenção da ocorrência de eventos adversos, pois deve ocorrer uma revisão no histórico
medicamento do paciente, durante toda a transição de cuidado (VELHO, 2011: 13).
A integralidade do histórico sobre o uso de medicação depende de diferentes fatores,
incluindo o tempo disponível para realizar a entrevista, as barreiras linguísticas, a gravidade
da doença, o estado cognitivo do paciente, e a familiaridade do paciente com seu regime de
medicação. Na ausência de um processo estruturado para a realização da entrevista, a
informação pode ser erroneamente inferida a partir de prescrição e listas de medicamentos
escritos sem a confirmação dos pacientes (CORNISH et al., 2005:425).
Nos recentes esforços para melhorar a qualidade e a segurança dos cuidados de saúde, tem-se
dado atenção especial para as discrepâncias de medicamentos. As discrepâncias são altamente
prevalentes, e até 67% dos pacientes hospitalizados devem apresentar pelo menos um erro em
sua história medicamentosa no momento da admissão. Discrepâncias na medicação
apresentam-se como um fator importante para ocorrência de eventos adversos em pacientes
hospitalizados e, recentemente, na alta dos pacientes. Por esta razão, a Joint Commission, em
2005, estabeleceu a padronização da reconciliação medicamentosa na internação, conforme
desrito na National Patient Safety Goal. Para a comissão, a falta de comunicação é um dos
grandes fatores para vulnerabilidades nos momentos de interface da transição do paciente,
seja na internação, nas transferências ou nas altas. Por este motivo, os hospitais que
pretendiam obter a acreditação internacional, começaram a praticar a reconciliação
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medicamentosa, na intenção de conseguir uma redução na ocorrência dos eventos adversos
(PIPPINS et al., 2008:1417).
2.1 Erros de medicação e eventos adversos ao medicamento
Segundo a campanha 5 Milion Lives, “um plano seguro de medicação é o processo de criação
de uma lista o mais correta possível de todos os medicamentos que um paciente está
tomando” e deverá sempre ser comparada com as prescrições médicas na admissão,
transferência e alta do paciente. Se o farmacêutico detectar que um medicamento de uso préadmissional do paciente não foi prescrito, deve entrar em contato com o prescritor, que deverá
prescrever a medicação, ou confirmar formalmente que a omissão foi deliberada.
Dentro das instituições de saúde, existe uma espécie de silêncio consentido entre as partes
envolvidas, onde acredita-se que cada uma esta fazendo o que deve ser feito, até o momento
que um erro acontece. Após a ocorrência do erro, desencadeia-se uma forte pressão para que o
“culpado” seja descoberto, e todas as energias e atenções voltam-se para a descoberta do
culpado, perdendo-se importantes oportunidades de aprendizado com o evento adverso
ocorrido. Os profissionais de saúde associam estas falhas à vergonha, perda de prestigio e
medo de punições, e quando o erro ocorre a tendência é procurar esconde-lo (ROSA;PERINI,
2003:335).
Eventos adversos relacionados com medicamentos são os mais comuns dentre todos os
eventos, tornando-se um problema mundial. “Em consonância com este preocupante quadro, a
Organização Mundial de Saúde lançou em 2004 o programa Aliança Mundial para a
Segurança do Paciente”. Este programa tem como objetivo fazer com que todos os países
membros melhorem a qualidade da assistência prestada na saúde. Devido a esta realidade,
Rosa et al., 2009, realizou um estudo sobre erros em prescrição envolvendo medicamentos
potencialmente perigosos, como o atracúrio (utilizado como relaxante muscular). Foram
registrados 7148 medicamentos potencialmente perigosos em 4026 prescrições, nas quais se
observou algum tipo de erro em 3177 (44,5%).
A administração de medicamentos aos pacientes depende de ações humanas, e os erros
constituem parte desta natureza. Um sistema de medicação bem estruturado conseguirá
promover condições que auxiliem na diminuição e prevenção dos erros, através de normas,
regras, ações e protocolos, com a finalidade de auxiliar a equipe multidisciplinar envolvida.
São várias as estratégias a serem implantadas para conseguir levar o medicamento ao paciente
da maneira mais segura possível, e a identificação dos tipos de erros mais frequentes, e a
causas destes erros, podem contribuir para que os mesmos sejam revertidos em educação e
melhorias para o sistema (MIASSO et al., 2006).
Um estudo realizado por Costa, Loureiro e Oliveira, 2006, demostrou a taxa de erros na
administração de medicamentos em um hospital público e um privado no Brasil. Eles
analisaram 638 oportunidades de erro durante um mês, e o erro de administração de
medicamento ficou definido como qualquer dose administrada diferente da prescrita no
prontuário do paciente. Das oportunidades observadas, 32,9% continham um erro, e as
maiores taxas de erro foram omissão da dose e não prescritos, 67 (10,5%) e 65 (10,2%),
respectivamente. Não houve diferença significativa entre os hospitais, e a taxa de erro de
administração foi elevada em ambos. Um modelo eficiente de reconciliação medicamentosa
poderia diminuir significativamente os erros de omissão por falta de medicamento prescrito,
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aumento a segurança do paciente durante a internação hospitalar.
No Brasil, a magnitude real do problema dos erros de medicação não é totalmente conhecida.
Segundo Cassiani, em 2005 o país ocupava o quinto lugar em consumo de medicamentos, e
em 2014, a Febrapar (Federação Brasileira das Redes Associativistas) informa que segundo o
instituto IMS Health, já ocupamos a quarta posição. Na América Latina, o país ocupa a
primeira posição, e dados estimados pela Fundação Oswaldo Cruz indicam 24 mil mortes
anuais por intoxicação medicamentosa.
2.2 Reconciliação Medicamentosa
Um passo muito difícil para uma implementação eficiente da reconciliação medicamentosa é
conseguir o envolvimento da equipe médica. Segundo o estudo “5 Milion Lives,”,
Os médicos são membros do time de cuidados à saúde que tem
responsabilidade de prescrever nas admissões. O Plano Seguro de
Medicações deve ser criado para não adicionar complexidade ao processo.
Ele deve ser criado para reduzir o trabalho, eliminar passos quando possível,
e inserir-se no trabalho de todos os funcionários. Dividindo informações
sobre quantos medicamentos não estão reconciliados, quantos erros isto pode
resultar, e os potenciais danos que o pacientes podem sofrer é muito útil. O
mais importante é que é vital que todo do staff entendam as e como o
processo foi criado.

As atividades clínicas do farmacêutico devem ser incentivadas, pois podem diminuir os erros
de prescrição e medicação em geral, apresentando embasamento em evidências científicas
comprovadas. A reconciliação medicamentosa é o processo de revisão do tratamento do
paciente, antes e depois de transições no cuidado, onde o farmacêutico faz uma comparação
sistemática entre a lista atual de medicamentos do paciente, e os medicamentos prescritos pelo
médico no momento da internação hospitalar. Sendo assim, torna-se uma ferramenta chave na
redução de discrepâncias e na prevenção de eventos adversos, demonstrada em um estudo nos
Países Baixo, onde foi possível evitar 90% das discrepâncias não intencionais através da
reconciliação medicamentosa (FRANZEN et al., 2014: 335).
Mais da metade dos eventos adversos ocorridos em hospitais são resultados das discrepâncias
de medicação. Enquanto a reconciliação medicamentosa é uma ação essencial para reduzir
esses eventos e considerado como uma prática hospitalar necessária, porém, a sua execução é
desafiada pela baixa adesão hospitalar A falta de coordenação, treinamento especializado e
acordo sobre os papéis e responsabilidades dos profissionais estão entre as razões mais
prováveis para as ineficiências de fluxo de trabalho, possivelmente atrelado também
variabilidade em qualidade, e o tempo necessário para o processo de reconciliação medicação
atual (MEGUERDITCHIAN et al., 2013).
Para a implementação de um programa de reconciliação de medicamentos Ketchum et al.,
2005, recomenda uma sequência de 8 passos:
a) Organização de equipe multiprofissional para desenvolvimento e avaliação da
reconciliação de medicamentos, que poderá incluir um farmacêutico, um médico e um
enfermeiro;
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b) Padronização de instrumentos utilizados, como elaboração de questionário para
obtenção de informações dos medicamentos usados pelos pacientes nos pontos de
transição;
c) Definição de profissionais específicos para a reconciliação dos medicamentos no
momento da admissão, transferência e alta hospitalar, com tempo suficiente para
realizar tal processo, visando assegurar a exatidão da lista de medicamentos utilizados;
d) Verificação minuciosa do histórico de utilização de medicamentos, coferindo-os,
conversando com pacientes, familiares e cuidadores, revendo os registros provenientes
da admissão e checando as informações com os médicos, os farmacêuticos e os
enfermeiros;
e) Elaboração das listas dos medicamentos utilizados em casa, pelo paciente, de modo
que seja claro, objetivo e padronizado;
f) Reconciliação dos medicamentos em todos os pontos de transição do paciente
incluindo mudanças de leito, admissão, transferência entre unidades de internação e
alta hospitalar;
g) Fornecer treinamento aos enfermeiros, farmacêuticos e médicos em reconciliação de
medicamentos.
h) Compartilhar os dados da avaliação da reconciliação de medicamentos com toda a
equipe.
A reconciliação medicamentosa pode ser definida como um processo (Figura 1) que consiste
em identificar e comparar todos os medicamentos utilizados em domicílio antes da internação
hospitalar com aqueles prescritos no decorrer da internação. Durante esse processo, são
identificados possíveis erros, inconsistências e interações medicamentosas, o que possibilita
discussões para a melhoria da assistência ao paciente. Resumidamente, o objetivo é reunir
informação sobre medicamentos, como dose, via de administração, posologia, toxicidade e
outros, além de promover intervenções pertinentes. A prática previne potenciais eventos
adversos e, consequentemente, danos ao paciente e custos desnecessários. Outra vantagem
observada é a possibilidade de educar o paciente sobre a farmacoterapia, uma vez que o
mesmo participa ativamente na adesão dos medicamentos, o que impacta na sua recuperação e
melhora na qualidade de vida (ANACLETO et al., 2010:16).
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Figura 1: Fluxograma do processo de reconciliação medicamentosa
Fonte: adaptada de FRANZEN et al., 2014

Segundo a Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organization (JCAHO), a
reconciliação medicamentosa é o processo de obtenção de uma lista completa de todas as
medicações que o paciente tenha a estar fazendo uso. A reconciliação tem o intuito de evitar
erros, como omissões, duplicações, erros de dosagem ou interações medicamentosas. Deve
ser realizada em todos os níveis de cuidado dentro da instituição hospitalar, envolvendo
internação, transferência e alta. Este processo inclui o desenvolvimento de uma lista com os
medicamentos em uso do paciente, comparação com a prescrição da internação hospitalar,
tomada de decisões clínicas com base nas listas e também a passagem de informações para os
cuidadores e/ou paciente. É importante também ressaltar, que o programa de reconciliação de
medicamentos deve ser divulgado para todo corpo clínico do hospital, mostrando sua
importância e seus benefícios para o paciente durante sua internação e também no pós-alta.
A falha na conciliação dos medicamentos nas transições de atendimento é uma importante
fonte de danos aos pacientes. Pouco se sabe sobre os fatores preditores de discrepâncias não
intencionais nas medicações prescritas no momento da internação e como, quando, e onde
elas ocorrem. Um estudo realizado entre 180 pacientes, 2.066 discrepâncias nos
medicamentos foram identificados, e 257 (12%) eram não-intencionais e tinham potencial de
dano (1,4 por paciente). Destes, 186 (72%) eram devidos a erros, mesmo com a obtenção do
histórico de medicação na admissão do paciente, enquanto que 68 (26%) foram devido a erros
de conciliar o histórico medicamentoso com as prescrições de alta. A maioria dos eventos
adversos ao medicamento ocorreu no momento da alta (75%). A baixa compreensão do
paciente no momento da internação sobre o uso dos seus medicamentos, o número de
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alterações nos medicamentos na internação até a alta é um fator deverminante para a
ocorrência de eventos adversos após a alta hospitalar (PIPPINS et al., 2008:1417).
Entre as classes de medicamentos mais envolvidas com discrepâncias encontradas durante o
processo de reconciliação, estão os agentes cardiovascualres, analgésicos, os medicamentos
do sistema nervoso central, hipolipemiantes, antidepressivos, para distúrbios respiratórios e
gastrointestinais, antigotosos e relaxantes musculares (CORNISH et al., 2005).
O estudo realizado por Miranda et al, 2012, demonstra que a “intervenção farmacêutica pode
contribuir positivamente para redução dos problemas relacionados a medicametos (PRMs)”.
Das intervenções realizadas durante o estudo, 35% eram relacionadas a dose, como
medicamentos prescritos sem dose, dose acima ou baixo da usual, apresentação de dose
errada ou indisponível do mercado. Esse valor demonstra o impacto significativo na
prevenção dos erros de medicação.
Um histórico preciso sobre de uso de medicamentos é parte integral da avaliação do paciente
na admissão hospitalar. Uma história errada sobre o uso de medicamentos pode resultar em
falha na detecção de problemas relacionados com o medicamento como a causa de internação
ou levar a interrupção da terapia medicamentosa durante a internação. De qualquer modo,
pode afetar adversamente a segurança do paciente. Após a alta hospitalar, a perpetuação
desses erros podem resultar em interações medicamentosas, duplicação terapêutica, e a
eventos adversos não intencionais e custos adicionais. Estes erros são particularmente dignos
de atenção, porque eles não são de fácil detecção por sistemas computadorizados. Por
exemplo, o erro mais comum no histórico medicamentoso é o fato do paciente omitir uma
medicação que faz uso domiciliar. Um sistema informatizado não irá encontrar este erro sem,
por exemplo, uma ligação para farmácia comunitária (CORNISH et al., 2005:424).
A reconciliação medicamentosa, quando consegue-se o envolvimento do enfermeiro, médico,
farmacêutico, paciente e familiares, torna-se uma poderosa e efetiva ferramenta na prevenção
de eventos adversos ao medicamento, de natureza evitável, “sendo fundamental aos serviços
de saúde para atendimento às exigências estabelecidas pela JCAHO”. Pesquisadores
avaliaram um programa de reconciliação medicamentosa e identificaram uma redução de
risco de morte em 78% dos indivíduos do grupo de intervenção, quando comparados com o
grupo controle, o que demostra a importância desta ferramenta no âmbito do cuidado a saúde
do paciente (TEIXEIRA, RODRIGUES E MACHADO, 2012: 191).
Durante a entrevista, a informação oral fornecida pelo farmacêutico deve ser sempre
acompanhada por informação escrita completa e compreensível, em linguagem adaptada ao
nível de conhecimento do paciente. A educação e aconselhamento do paciente, por parte do
farmacêutico, deve familiariza-lo com o seu tratamento farmacológico, de forma que este
conheça o nome comercial e genérico dos medicamentos, a ação esperada, o que fazer caso
não se verifique efeito terapêutico, a via de administração, a dose, a forma farmacêutica, as
instruções de preparação e administração, a atitude a tomar no caso de esquecimento de uma
dose, quais os benefícios e riscos da terapêutica, os efeitos adversos comuns e as formas de os
minimizarem, as interações com alimentos e outros fármacos, as contraindicações, o modo
correto de armazenamento da medicação, entre outros. Se o paciente confia no seu tratamento
medicamentoso, a sua adesão à terapêutica melhora, obtendo-se desta forma resultados mais
satisfatórios, no que respeita à eficácia medicamentosa (FRANZEN et al., 2014:338).
Um estudo realizado por Smith e Mango, 2013, sobre a qualidade e importância de um
programa de reconciliação medicamentos na admissão do paciente, demostrou que a precisão
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sobre a medicação em uso do paciente e a prescrição hospitalar aumentaram de 45,8% para
95% por paciente, quando realizadas pelo farmacêutico.
Entretanto, em um estudo realizado por Stewart e Lynch, 2012, onde o objetivo foi descrever
os tipos de discrepâncias com a medicação do paciente que persistiram apesar da
reconciliação medicamentosa com o farmacêutico, utilizando o prontuário eletrônico, em uma
clínica de cuidados para moradores de rua, houve uma baixa redução, de 14,5%, no número
de pacientes com uma discrepância e a freqüência de discrepâncias foi reduzido em 7,3%.
Enquanto o farmacêutico consegue realizar a reconciliação medicamento de maneira eficaz,
reduzindo a probabilidade de uma discrepância na medicação, os desafios persistem em
manter essa precisão especificamente no que se refere ao paciente com dificuldades sócio
econômicas para conseguir continuar com o regime de medicação, tendo em vista o fato de
que o tipo mais comum de disrepância encontrada foi a interrupção do tratamento
medicamentoso.
A reconciliação medicamentosa na admissão do paciente em uma instituição de saúde tem
proporcionado muitos desafios. Anteriormente, a obtenção da lista de medicamentos do
paciente era tradicionalmente atribuida a enfermagem. Porém, estudos demonstram uma
maior precisão no histórico de medicamentos do paciente quando a entrevista é realizada pelo
farmacêutico, que é o profissional melhor capacitado para a reconciliação. A duração média
do tempo para colher o histórico medicamentoso do paciente é de 27 minutos e, pode ocorrer
uma redução de até 98% nos medicamentos não reconciliados por paciente quando um
farmacêutico foi envolvido na reconciliação (SMITH; MANGO, 2013:18).
Porém, segundo Meguerditchian et al., 2013, o tempo ideal para a reconciliação
medicamentosa ainda não foi definido, e depende de inúmeros fatores adicionais , tais como
quantidade e tipo de medicamentos que o paciente esteja fazendo uso , bem como o estado de
saúde e possíveis comorbidades do paciente.
Segundo o Issue 35, da Joint Commission, 2006, os erros de medicação relacionados à
reconciliação medicamentosa normalmente ocorrem nas "interfaces do cuidado", quando um
paciente é admitido, transferido para outro setor dentro da mesma instituição, ou quando
chega a partir de um posto de saúde. Além disso, o departamento de atendimento domiciliar
de um hospital descobriu que 77 % de todos os pacientes receberam alta hospitalar com
instruções medicação inadequada. Com a reconciliação medicamentosa e sistemas de
informação eficientes pode-se conseguir a redução dos erros de medicação em muitas
organizações de saúde. Um hospital reduziu potenciais eventos adversos a medicamentos em
80% em três meses pela obtenção de histórias de medicação de pacientes agendados para
cirurgia.
A reconciliação medicamentosa é uma ferramenta poderosa na prevenção e redução de
problemas relacionados a medicamentos, que podem ocorrer nas mudanças de níveis, de
cuidados dos pacientes, como por exemplo, a duplcidade, dose e frequência incorretas e a
interrupção do tratamento de fora inadequada. Este é um processo aparentemente simples,
mas para sua implantação, é necessária a capacitação das equipes e envolvimento de todos,
para que o registro seja realizado de forma correta e segura. Por ser um processo que envolve
vários profissionais, um sistema informatizado também promove maior efetividade na
comunicação entre todos que estão ligados aos cuidados do paciente, facilita o acesso e a
pesquisa de documentos no prontuário do paciente, otimiza o tempo de análise do
farmacêutico e viabiliza a realização da evolução eletrônica (MIGOTTO, 2012).
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Ter a disponibilidade de um sistema informatizado poderia diminuir o número de
colaboradores necessários, padronizar a prática, reduzir o tempo de internação hospitalar e
aumentar o nível da segurança do paciente. Na verdade, muitas organizações começaram a
desenvolver e avaliar sistemas que apontam os registros médicos eletrônicos e o advento da
prescrição médica eletrônica facilitou a reconciliação medicamentosa (MEGUERDITCHIAN,
2013:10).
Um estudo realizado por Cornish et al., 2005, demostra que em até 48 horas após a
internação, foi possível realizar a reconciliação com a prescrição médica de internação, para
permitir o cuidado e também corrigir os possíveis problemas naquele momento. O paciente,
ou cuidador, é visitado e entrevistado para a obtenção das informações sobre os
medicamentos em uso. Quando encontradas discrepâncias, são revisadas pelo farmacêutico,
que conversa com o prescritor, para verificar se foram ou não intencionais. Os erros não
ocorrem somente no momento da internação. Altas taxas de eventos adversos aos
medicamentos aparecem no momento da alta hospitalar.
Segundo estudo realizado por Meguerditchian et al., 2013, que avaliou o número e o tipo de
diferentes profissionais de saúde envolvidos e o tempo que levou para completar tarefas
relacionadas com a reconciliação de medicamentos em admissão e alta em três unidades
hospitalares diferentes, resultados demonstram que, entre uma e três diferentes profissionais
de saúde de duas áreas diferentes, incluindo a medicina e farmácia, foram envolvidos no
processo de admissão e/ou alta. Houve variação considerável em termos de sub-tarefas
realizadas entre e dentro das unidades. Tarefas independentes de direta interação com o
paciente, mais especificamente, da reconciliação e documentação antes e depois de conhecer
o paciente, levou mais do que duas vezes o tempo médio necessário para completar as tarefas
que exigem interação direta do paciente, tais como a discussão com o paciente.
O farmacêutico pode favorecer intensamente na melhoria da qualidade e segurança durante o
cuidado do paciente hospitalizado, principalmente no momento da admissão, participando de
visitas clínicas, avaliando prescrições, verificando e supervisionando a dispensação de
medicamentos, antes de enviar ao paciente. Contudo, essas atividades podem não ser
suficientes para detecção de erros de omissão na prescrição de admissão, mostrando-se
fundamental a entrevista para obtenção do histórico medicamentoso do paciente, através da
reconciliação medicamentosa (KETCHUM et al., 2005).
6. Conclusão
Os erros de medicação ocorrem devido a falhas, e para reduzi-los, a saída é observar e
analisar profundamente o sistema de medicação. A ocorrência significativa destes erros torna
cada dia mais importante a existência de programas e profissionais mais comprometidos com
o uso racional de medicamentos, profissionais que se importem verdadeiramente com a
melhoria da segurança no serviço prestado ao paciente e consequentemente com a prevenção
dos erros de medicação. A presença do farmacêutico na prevenção destes erros é de suma
importância, e a reconciliação medicamentosa aparece como uma ferramenta para promover o
aumento da segurança do paciente.
A reconciliação medicamentosa permite que os farmacêuticos possam atuar de maneira eficaz
na prestação da atenção farmacêutica, reduzindo os danos causados aos pacientes em
consequência de sua terapia medicamentosa, diminuindo os custos com medicação e também
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reduzindo o tempo de internação. Porém, no Brasil, ainda são poucos os estudos sobre
reconciliação medicamentosa nos serviços de saúde, e faltam informações para possibilitar a
adequação deste importante processo à realidade das instituições brasileiras.
O farmacêutico clínico especialista é o profissional mais indicado para realizar a
reconciliação, pois ele possui a capacidade de compreender e reconhecer potenciais
problemas relacionados ao medicamento, que possam compromenter o tratamento e a saúde
do paciente.
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