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A prática farmacêutica desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica, nos mostra
as atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e
corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde do
paciente, de forma integrada do farmacêutico com à equipe de saúde, visando uma melhor
farmacoterapia e obtenção de resultados definidos, envolvendo as concepções dos seus
sujeitos, respeitadas as suas especificidades biopsicossociais, sob a ótica da integralidade
das ações de saúde, com isso a Sociedade de Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde
(SBRAFH) têm contribuído intensamente para o desenvolvimento da produção
técnico-científica nas áreas de assistência farmacêutica hospitalar, detectando os PRMs
(Problemas Relacionados a Medicamentos) que são elementos do processo, o que
significa para o usuário de medicamentos um maior risco de sofrer um RNMs (Resultados
Negativos a Medicamentos). A presença dos farmacêuticos clínicos no hospital irá
colaborar com as atividades da farmácia e terapêutica, junto a equipe multidisciplinar,
contribuindo para uma melhoria no núcleo de segurança e das atividades de
farmacovigilância implantadas no hospital. Este projeto tem como objetivo geral verificar
as contribuições da Farmácia Clínica no uso racional de medicamentos em um Hospital
de Nível Secundário e objetivos específicos identificar as estratégias implantadas com a
Farmácia Clínica para o Uso Racional de Medicamentos, averiguar os PRMs e RNMs nos
pacientes internados e verificar as intervenções realizadas pelo serviço da Farmácia
Clínica, o mesmo será submetido ao Comitê de Ética da Unicatólica Quixadá, através da
plataforma Brasil, atendendo as recomendações da resolução 466/12 do conselho
nacional de saúde, sendo uma pesquisa do tipo descritiva, transversal, prospectiva com
abordagem qualiquantitativa, realizada no Hospital Regional Dr. Pontes Neto do
município de Quixeramobim- CE, no período de agosto de 2017 a junho de 2018, tendo
como a população os pacientes que forem atendidos e hospitalizados por meio de
internação e observação na clínica médica para fins terapêuticos e serão excluídos
pacientes que ainda que atendidos venham ser liberados para continuar o tratamento em
suas residências, para isso contaremos com um termos de fiel depositário, tendo como
instrumento de coleta de dados um questionário que será respondido pelos farmacêuticos
clínicos do referido hospital e anotações diárias com os dados de PRMs e RNMs, com as
seguintes variáveis dependentes o medicamento utilizado, motivo e tempo de uso do
medicamento e os PRMs e as variáveis independentes a idade, sexo e escolaridade, os
resultados obtidos serão apresentados em forma de gráficos e tabelas, através do programa
Microsoft Excel 2013.
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