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RESUMO

SILVESTRE, CC. NECESSIDADE DA CONCILIAÇÃO DE MEDICAMENTOS:
AVALIAÇÃO DA HISTÓRIA DA FARMACOTERAPIA DE PACIENTES
ADMITIDOS EM UM HOSPITAL UNIVERSITÁRIO. Dissertação do Mestrado
em Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Sergipe, 2014.

INTRODUÇÃO. A segurança ao paciente é uma preocupação mundial. Neste
contexto surgem práticas voltadas para a prevenção e correção de erros de
medicamentos, como a conciliação de medicamentos. Assim, investigações
sobre a obtenção da história de uso da farmacoterapia na admissão são
necessárias para tais ações. OBJETIVO. Investigar a história do uso de
medicamentos em pacientes admitidos em um Hospital Universitário (HU/UFS).
METODOLOGIA. A etapa 1 correspondeu a uma revisão sistemática a qual
selecionou artigos sobre a conciliação de medicamentos conduzida por
farmacêuticos na admissão hospitalar. A etapa 2 correspondeu à avaliação das
discrepâncias na farmacoterapia dos pacientes admitidos no HU/UFS.
RESULTADOS. A revisão sistemática (etapa 1) avaliou 12 artigos, os quais
mostraram que a conciliação de medicamentos era uma prática da rotina
hospitalar em três estudos, em sete investigações foi informado que o
farmacêutico possuía formação clínica e em dois estudos relataram ter
conduzido um treinamento para realizar a conciliação. Quanto a avaliação das
discrepâncias encontradas (etapa 2), foram avaliados 358 pacientes e destes
150 pacientes apresentaram uma ou mais discrepâncias não intencionais na
farmacoterapia durante a admissão, sendo identificadas 327 discrepâncias no
total. CONCLUSÃO. A revisão sistemática mostrou que a maior parte dos
estudos não segue guias durante a prática da conciliação e que a discussão
entre farmacêuticos e médicos é a forma mais utilizada para avaliar a
relevância clínica das discrepâncias. A avaliação das discrepâncias mostrou
que essas são prevalentes no hospital. Assim, ações que promovam a
segurança do paciente na admissão hospitalar devem ser implantadas.

PALAVRAS-CHAVE:

Segurança

ao

paciente,

erros

de

discrepâncias na farmacoterapia, conciliação de medicamentos.

medicação,
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ABSTRACT

SILVESTRE,

CC.

NEED

FOR

MEDICATION

RECONCILIATION:

EVALUATION OF THE MEDICATION HISTORY OF PATIENTS ADMITTED
AT A UNIVERSITY HOSPITAL. Dissertação do Mestrado em Ciências
Farmacêuticas, Universidade Federal de Sergipe, 2014.

BACKGROUND. The patient safety is a global concern. In this context,
practices for the prevention and correction of drugs arise such as medication
reconciliation. Thus, investigations on obtaining the history of use of
pharmacotherapy on admission are required for such actions. OBJECTIVE.
Investigate the history of medication use in patients admitted to a University
Hospital (HU/UFS). METHODS. Step 1 corresponds to a systematic review
which

selected

articles

about

medication

reconciliation

conducted

by

pharmacists at time of hospital admission. Step 2, corresponded to the
assessment of discrepancies in the pharmacotherapy of patients admitted to the
HU/UFS. RESULTS. The systematic review (step 1) evaluated 12 articles,
which showed that medication reconciliation was a routine practice of hospital in
three studies, in seven articles was informed that the pharmacist had clinical
training and two studies reported having conducted a training for perform the
reconciliation. About the evaluation of discrepancies (step 2), 358 patients were
evaluated and 150 patients had one or more unintentional discrepancies in drug
therapy during admission, 327 discrepancies were identified in total.
CONCLUSION. A systematic review showed that most studies do not follow
guidelines for medication reconciliation and that the discussion between
pharmacists and physicians is the most widely used way to assess the clinical
relevance

of

discrepancies.

The

cross-sectional

article

showed

that

discrepancies are prevalent in the hospital evaluated. Thus, actions that
promote patient safety in hospital admission should be deployed.

KEY-WORDS: Patient safety, medication errors, medication discrepancies,
medication reconciliation.
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1 INTRODUÇÃO
Ao longo dos últimos anos, com a evolução dos serviços de saúde, a
prática

farmacêutica

no

âmbito

hospitalar

tem

refletido

não

apenas

responsabilidades operacionais, tais como a gestão econômica, a seleção,
distribuição e dispensação de medicamentos, como também o cuidado ao
paciente por meio de ações clínicas (Silva-Castro, 2004; Otero Lopez, 2010).
Assim, o uso de medicamentos é considerado a intervenção mais comum no
cuidado à saúde (Classen et al., 2003). Todavia, a complexidade do uso de
medicamentos e do processo de manejo da farmacoterapia, especialmente nos
pacientes internados em hospitais gera eventos adversos e riscos significantes à
segurança destes pacientes (Classen et al., 2003; Hickner et al., 2010).
De acordo com Bates et al. (1997), os eventos adversos relacionados aos
medicamentos são “qualquer dano ou lesão causado ao paciente pela intervenção
da equipe de saúde relacionada aos medicamentos” e estes podem ser divididos
didaticamente em “reações adversas” e “erros de medicação”. Cerca de 25% de
todos os eventos adversos relacionados aos medicamentos são causados por
erros de medicação e muitos desses são considerados preveníveis (Aspden et al.,
2007). Segundo Hayes et al. (2007), os erros de medicação e danos ao paciente
podem ser resultados de histórias imprecisas ou incompletas do uso de
medicamentos,

os

quais

fundamentam

o

estabelecimento

de

regimes

farmacoterapêuticos mais seguros.
Neste sentido, os recentes esforços para melhorar a qualidade e a
segurança do cuidado em saúde incluem a atenção às discrepâncias nos regimes
farmacoterapêuticos dos pacientes (Coleman et al., 2005). Em outros países,
várias estratégias têm sido propostas e continuamente desenvolvidas para
otimizar a qualidade da farmacoterapia, reduzir o seu potencial de dano e
melhorar a segurança dos pacientes no ambiente hospitalar, com destaque para a
conciliação de medicamentos (Lubowski et al., 2007; Pàez Vives et al., 2010;
Persell et al., 2010; Knez et al, 2011; White et al., 2011).
A conciliação de medicamentos é descrita como um processo para
obtenção de uma lista completa, precisa e atualizada dos medicamentos que
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cada paciente utiliza em casa (incluindo nome, dosagem, freqüência e via de
administração), e comparada com as prescrições médicas feitas na admissão,
transferência, consultas ambulatoriais com outros médicos e alta hospitalar. Essa
lista é usada para aperfeiçoar a utilização dos medicamentos, pelos pacientes, em
todos os pontos de transição e tem como principal objetivo, diminuir a ocorrência
de erros de medicação quando o paciente muda de nível de assistência à saúde
(Aspden et al., 2007). Desde 2004, a literatura internacional tem demonstrado que
a conciliação contribui, sobremaneira, para redução de erros de medicação,
especialmente nas etapas de transição e de pós-alta hospitalar (Gleason et al.,
2004; Ketchum et al., 2005; Haig, 2006; Unroe et al., 2010).
Por outro lado, estudos que abordam os erros de medicação durante a
admissão hospitalar têm sido menos estudados (Coffey et al., 2009; Terry et al.,
2010; Boockva et al., 2011). Em uma revisão sistemática, realizada por Tam e
colaboradores (2005), por exemplo, foi observado que na admissão hospitalar,
ocorreu pelo menos um erro de medicação em mais de 67% dos pacientes e
quase 60% dos erros tiveram o potencial para causar dano. Mueller e
colaboradores (2012) ressaltam que a admissão hospitalar é uma etapa
fundamental da conciliação, pois ocorre com a obtenção da história pregressa do
uso de medicamentos.
Na admissão hospitalar especificamente, a conciliação de medicamentos é
uma prática organizacional destinada a assegurar que os medicamentos dos
pacientes na pré-admissão sejam prescritos corretamente (Coffey et al., 2009).
Aliado a isso, a identificação de discrepâncias da farmacoterapia na admissão
pode ser uma ferramenta determinante para a prevenção de erros e danos aos
paciente. Além do mais, é um processo que deve ser aprimorado antes da
implantação da conciliação nas etapas posteriores (Nickerson et al., 2005; Drenthvan Maanen et al., 2011; Kaboli, Fernandes, 2012).
Embora haja farta literatura internacional sobre erros de medicação, na
América Latina os estudos ainda são incipientes (Tam et al., 2005; Manias et al.,
2012; Alsulami et al., 2013). O Brasil segue essa tendência (de Carvalho;
Cassiani, 2002; Rosa, Perini, 2003; Lyra-Jr et al., 2004; Miasso et al., 2006;
Anacleto et al., 2007; Rosa et al., 2009; Silva et al., 2011) e até o momento não
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foram encontrados artigos publicados sobre conciliação de medicamentos no
país, incluindo a etapa de admissão hospitalar. Dessa forma, investigações sobre
a obtenção da história de uso da farmacoterapia na admissão são necessárias
para aprimorar as estratégias de segurança do paciente.
1.1 Estrutura do exame de qualificação
Esta Dissertação encontra-se estruturado em três partes: a primeira é a
Fundamentação Teórica, escrita sobre a forma de Revisão Narrativa. A segunda é
o Capítulo 1 que foi escrito sob o formato de Revisão Sistemática da literatura. A
última parte é o Capítulo 2 que se trata de um artigo transversal prospectivo sobre
as discrepâncias encontradas na história da farmacoterapia de pacientes
admitidos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Sergipe
(HU/UFS).

No Capítulo 1 estão descritos os resultados de um levantamento
sistemático da literatura sobre artigos em que farmacêuticos realizaram a
conciliação de medicamentos na admissão hospitalar. Tal Revisão Sistemática
será submetida à revista Annals of Internal Medicine.

O Capítulo 2 foi desenvolvido em formato de artigo, seguindo as normas da
revista British Journal of Clinical Pharmacology, o qual será submetido. Neste
capítulo foram apresentados os resultados da avaliação das discrepâncias na
farmacoterapia de pacientes encontradas durante a admissão em um hospital
universitário.
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1 Morbimortalidade relacionada a medicamentos e a preocupação com a
segurança do paciente
Os avanços na saúde, principalmente com o uso de medicamentos, têm
proporcionado melhoras na saúde dos pacientes a partir do último século.
Segundo, Gyllensten e colaboradores (2012), os medicamentos são considerados
a mais importante intervenção de saúde. Nos Serviços de Saúde do Reino Unido,
por exemplo, mais de dois milhões e meio de prescrições são feitas todos os dias
e uma média de 7.000 medicamentos são diariamente administrados nos
hospitais no mesmo país (NPSA, 2007). Nos Estados Unidos, por sua vez, o
número de prescrições ultrapassou a marca de 3,5 bilhões de prescrições anuais
(Sommers, 2007) e dados mostram que um terço da população adulta consome
mais de cinco medicamentos por dia (Aspden et al., 2007).
Nesse contexto, o uso generalizado de medicamentos é complexo e cada
vez mais arriscado, uma vez que o aparecimento de efeitos indesejados ao uso
destes tem crescido em caráter exponencial (AHRQ, 2013). Segundo a literatura,
o consumo elevado de medicamentos tem refletido no aumento no número de
mortes, intoxicações e eventos adversos (Sari et al., 2007; CDCP, 2013;
Quélennec et al., 2013). Ademais, os eventos adversos a medicamentos são uma
das principais causas de admissões hospitalares (Pirmohamed et al., 2004;
Howard et al., 2007; Patel et al., 2007).
Diante disso, alguns autores alertam que eventos adversos causados por
medicamentos em hospitais justificam os investimentos na prevenção de tais
eventos e, consequentemente, na segurança do paciente (Bates et al., 1997;
Kongkaew et al., 2013). No Brasil, apesar de não haver dados sobre
morbimortalidade, os medicamentos são os principais causadores de intoxicações
desde 1996 (SINITOX, 2010) e o país ocupa a quinta posição no consumo de
medicamentos no mundo e o primeiro na América Latina.
A partir de 1999, o número de estudos que aborda o tema dos eventos
adversos a medicamento e segurança ao paciente vem aumentando (Stelfox et
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al., 2006). Nesses estudos observa-se a falta de homogeneidade nos termos que
são

utilizados

no

contexto

da

segurança

ao

paciente

relacionada

a

medicamentos. Assim, percebe-se que medidas de prevenção, visando à
segurança dos pacientes frente ao uso de medicamentos, devem ser adotadas,
visto que estes podem causar muitos danos. No entanto, para isso é necessário
melhorar a definição dos termos utilizados, a fim de tornar os estudos mais claros
e comparáveis frente aos resultados apresentados.
2.2 Evento adverso e erro de medicação
Quando se trata de segurança ao paciente é necessário esclarecer alguns
termos frequentemente empregados nos estudos que abordam a temática de
eventos adversos a medicamentos, pois existe variação dos termos utilizados
para definir os efeitos negativos distintos produzidos pelos mesmos. Essa falta de
consenso dificulta, sobretudo, o conhecimento da incidência real desses efeitos e
a comparação dos resultados obtidos nos estudos que abordam esse tema.
Ademais, é importante distinguir termos utilizados para permitir a correta
classificação e registro dos eventos relacionados a medicamentos para posterior
análise e prevenção (Otero López et al., 2003; Pintor-Mármol et al., 2012).
Segundo a literatura, alguns desses termos são relacionados ao processo
de uso de medicamentos e outros são resultados clínicos do uso de
medicamentos. A Organização Mundial de Saúde (OMS) publicou, em 2008, o
relatório Conceptual Framework for the International Classification for Patient
Safety, o qual foi um passo importante na tentativa de padronização dos termos
em segurança ao paciente. Mais recentemente, a revisão realizada por PintorMármol e colaboradores (2012) teve como objetivo identificar os termos e
definições mais usados em segurança ao paciente relacionado a medicamentos,
a qual foi mais abrangente que o relatório da OMS. Nesta revisão foram
identificados 60 termos distintos relacionados à segurança ao paciente frente à
farmacoterapia. Tais termos apresentam 189 diferentes definições.
A heterogeneidade dos termos e definições dificulta os avanços em
estratégias de segurança ao paciente. Além disso, é possível notar que a
capacidade de discernir entre o processo de uso de medicamentos e seu
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desfecho clínico é necessária para distinguir os termos que medem as causas
potenciais e os riscos daqueles que aferem os danos reais à saúde do paciente.
Nesse ínterim, “Erro de medicação” se encaixa em “processo de uso de
medicamento”, isto é, atividades ou situações que acontecem antes do resultado
do uso do medicamento, do mesmo modo, “potencial evento adverso a
medicamento” e “erro de prescrição”. O “evento adverso a medicamento”, por sua
vez, insere-se em “resultado clínico do uso de medicamento”, ou seja, “mudança
no estado de saúde do paciente que foi atribuído antes da intervenção de saúde”,
bem como “reação adversa a medicamento” e “evento adverso”.
Na revisão, 23 termos encontrados se referiam ao processo de uso dos
medicamentos, 31 aos resultados clínicos do uso de medicamentos e 13 a
combinação de ambos, processo e resultado. Para tentar dirimir essas
contradições, foram listados os termos mais utilizados, apontados nesta revisão.
A definição mais utilizada para evento adverso a medicamento foi “uma injúria
relacionada ao uso de medicamentos”, adotado por vários autores e utilizada na
maioria dos estudos encontrada na revisão, a qual será adotada também nesta
Dissertação. A definição mais usada para erro de medicação que será adotada
neste trabalho, foi a da National Coordinating Council for Medication Error
Reporting and Prevention (NCCMERP) a qual afirma que erro de medicação é:
“qualquer evento evitável que pode causar ou levar ao uso inadequado de
medicamento ou dano ao paciente, enquanto o medicamento está sob o
controle de um profissional de saúde, paciente ou consumidor. Tais eventos
podem estar relacionados à prática profissional, produtos de saúde,
procedimentos e sistemas, incluindo prescrição, comunicação entre os
profissionais,
composição,

rotulagem

dos

dispensação,

produtos,
distribuição,

embalagem

e

administração,

nomenclatura,
educação,

monitoramento e uso”.

A Figura 01 ilustra a relação existente entre alguns conceitos relacionados
à segurança do paciente. É possível salientar que evento adverso a medicamento
é um conceito mais amplo que se caracteriza pela lesão ao paciente. Os erros de
medicação, por sua vez, são eventos adversos a medicamentos considerados
preveníveis. Deste modo, os eventos adversos preveníveis e potenciais
relacionados a medicamentos são produzidos por erros de medicação, e a
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possibilidade de prevenção é uma das diferenças marcantes entre as reações
adversas e os erros de medicação (Rosa, Perini, 2003).

ACIDENTES COM MEDICAMENTOS
EVENTOS ADVERSOS
RELACIONADOS A

EVENTOS
ADVERSOS

ERROS DE
MEDICAMENTOS

MEDICAMENTOS

POTENCIAIS

BANAIS

COM LESÃO

SEM LESÃO

REAÇÕES
ADVERSAS A
MEDICAMENTOS

INEVITÁVEIS

EVITÁVEIS

Figura 1. Relação entre acidentes com medicamentos, eventos adversos
relacionados a medicamentos, reações adversas a medicamentos e erros de
medicação (Adaptado de Otero-López, Dominguez-Gil, 2000).
Ante ao exposto, estudos sobre a temática dos erros de medicação têm
crescido ao longo dos anos (Tesh, Beeley, 1975; Barker et al., 1982; Lesar et al.,
1990; Otero López, 2003; Härkänen et al., 2013), porque há evidências de que os
mesmos são as principais causas dos eventos adversos a saúde considerados
evitáveis (Leape, 1991). Portanto, a literatura tem dado mais atenção a esse
tema, a fim de investigar maneiras de prevenir seu potencial de causar danos ao
pacientes, em especial àqueles em ambiente hospitalar.
2.3 Erros de medicação e a segurança dos pacientes no sistema hospitalar
Os erros de medicação têm sido apontados nos últimos anos como
importantes fatores que podem levar a danos potenciais aos pacientes, como
lesões permanentes ou mesmo a morte, inclusive em ambiente hospitalar. Tais
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dados são preocupantes, à medida que nesse local os pacientes são monitorados
de forma personalizada por uma equipe de saúde multidisciplinar. Nesse sentido,
a publicação do texto do Institute of Medicine dos Estados Unidos, em 1999,
intitulada "Errar é humano: construindo um sistema de saúde mais seguro", pode
ser considerada um marco nessa área, pois destacou os erros médicos, incluindo
os erros de medicação, como causa que leva morbidade e mortalidade de
pacientes internados em hospitais. Neste informe, um grupo de especialistas
analisou os principais componentes do sistema de saúde, capazes de conduzir a
erros e dentre os quais, os problemas relacionados ao uso de medicamentos
destacaram-se como frequentes e potencialmente fatais (Kohn et al., 1999).
Na última década, os dados de investigações sobre erros de medicação
têm crescido em todo o mundo, a fim de clarificar os fatores que predispõe o
aparecimento dos mesmos. Na Espanha, por exemplo, esses erros são
responsáveis por aproximadamente 5% das hospitalizações, com um custo médio
de 3.000 euros por paciente (Otero et al., 2001). Na Inglaterra, por sua vez, os
erros representam uma das principais causas de danos ao paciente e leva a cerca
de 85.000 internamentos hospitalares ao ano (Timbs, 2002).
No Marrocos, um estudo multicêntrico encontrou cerca de oito erros de
medicação para cada 1.000 admissões de pacientes em hospitais, sendo que
esses erros tinham o potencial de serem mais graves que as reações adversas
(Benkirane et al., 2009). Outro estudo realizado em um hospital nos Estados
Unidos, durante cinco meses, mostrou que 813 erros de medicação ocorreram
devido a intervenção da equipe de saúde ter sido aplicada ao paciente errado
(Yang, Grissinger, 2013).
Na América do Sul, os dados são semelhantes, um estudo observacional
realizado na Colômbia, entre 1993 e 2006, demonstrou que os principais tipos de
erros de medicação causaram mortes (45%) ou danos ao paciente (47,3%)
(Paredes, Parras, 2006). Em um hospital universitário no Chile foi encontrada a
taxa de 34% de erros de medicação por medicamento prescrito (Salazar et al.,
2011). Outro estudo realizado na Argentina mostrou a incidência de 8,4 erros de
medicação/ paciente e 88,6 erros/ paciente-dia (Salamano et al., 2013). No Brasil,
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apesar de poucos, alguns estudos nacionais têm equivalência com os dados
encontrados na literatura internacional (Anacleto et al., 2007; Teixeira, Cassiani,
2010; Néri et al., 2011; Silva et al., 2011).
Em geral, o sistema de medicação em um hospital é complexo, pois
envolve etapas que estão interligadas por várias ações, desenvolvidas por meio
de vários passos diferentes durante os processos de prescrição, dispensação e
administração

de

medicamentos,

com

participação

de

uma

equipe

multiprofissional de saúde. Assim, os erros são passíveis de ocorrer em qualquer
parte desse sistema: prescrição, transcrição, dispensação, administração e o
monitoramento dos pacientes (Fitzgerald, 2009).
Desde 1993, a Sociedade Americana de Farmacêuticos do Sistema de
Saúde (ASHP) classifica os erros de medicação de acordo com o momento em
que ocorrem na sequência terapêutica, dividindo-se nas seguintes categorias:
erro de prescrição, erro de dispensação, erro de omissão, erro de tempo de
administração, erro de dosagem, a preparação errada de medicamento, técnica
errada de administração (via errada, método errado, etc.), medicamentos
deteriorados, erro de adesão do paciente e paciente errado.
Após a apresentação do modelo do queijo suíço proposto por Reason e
colaboradores, em 2000, se tem percebido que o sistema de medicação possui
falhas latentes que se postas em conjunto podem atingir o paciente e causar
danos irreversíveis se medidas de barreira não forem implementadas. Aliado a
isso, os momentos nos quais o paciente é movido no hospital (admissão,
transferência e alta) são reconhecidos como tempos vulneráveis para a
segurança da medicação uma vez que mudanças não intencionais e falhas na
comunicação são comuns e podem resultar em danos ao paciente (Mueller et al.,
2012). Recentemente, percebeu-se que a admissão hospitalar é um momento
vital para a detecção e resolução de erros em ambiente hospitalar (Durán-Garcia
et al., 2012).
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2.4 Discrepâncias na história de uso de medicamentos no momento da
admissão hospitalar e suas consequências
Na admissão hospitalar, a história do uso de medicamentos é uma parte
fundamental da avaliação do paciente. A obtenção dessa história é importante
porque o conhecimento de medicamentos que o paciente fez ou está fazendo
durante admissão irá auxiliar no planejamento do tratamento durante a estada do
paciente no hospital (Gates, 2006; Fitzgerald, 2009). Os autores ainda ressaltam
que na admissão devem ser avaliados alguns medicamentos por diagnóstico
diferencial, visto que alguns destes podem causar diretamente ou indiretamente
(no caso das interações medicamentosas) resultados clínicos negativos. Os
medicamentos podem também mascarar sinais clínicos de outras doenças e
ainda alterar o resultado de exames clínicos
Outro aspecto da admissão é que a história completa da farmacoterapia
em uso pode ser vital para a prescrição segura de medicamentos (Lau et al.,
2000). Esta referida completude depende de diferentes fatores, incluindo o tempo
disponível para conduzir a entrevista, barreiras de linguagem, a severidade da
doença, o estado de cognição e a familiaridade do paciente com sua
farmacoterapia (Beers et al., 1990). Muitas vezes os familiares são as únicas
fontes de informação disponíveis para obtenção de dados sobre os mesmos,
principalmente em pacientes pediátricos (Stone et al., 2010).
Neste contexto, qualquer discrepância desse histórico durante a admissão
pode resultar em uma discrepância durante a hospitalização (Cornu et al., 2012).
Tais discrepâncias são definidas como diferenças não justificadas entre as
farmacoterapias documentadas dos pacientes nas interfaces de cuidado
(Climente-Martí et al., 2010). Porém, a depender da metodologia utilizada para
investigação destas, essa definição pode variar (Gleason et al., 2004; Cornish et
al., 2005; Unroe et al., 2010; Steurbaut et al., 2010).
De acordo com Steurbaut e colaboradores (2010), as discrepâncias podem
ser categorizadas como: a omissão de um medicamento (ou seja, um
medicamento que o paciente faz uso domiciliar, mas que não é registrado como
tal), medicamento previamente interrompido (registro de um medicamento que foi
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anteriormente descontinuado em casa pelo paciente, sem reavaliação clínica),
medicamento incorreto (um medicamento que nunca foi consumido pelo paciente,
mas registrado como tal), duplicação terapêutica, dose incorreta, forma
farmacêutica incorreta, horário de administração incorreto, frequência de
administração incorreta e marca incorreta do medicamento.
Giménez

Manzorro

e

colaboradores

(2011)

descreveram

que

as

discrepâncias podem ser classificadas como intencionais e não intencionais. São
consideradas intencionais quando há: adição de novo medicamento justificada
pela avaliação do paciente; decisão médica de não prescrever um medicamento
ou mudar sua dose, frequência ou via de administração baseado na situação
clínica do paciente e na substituição de medicamento. Ainda de acordo com o
mesmo autor, discrepâncias não intencionais são: omissão de medicamentos;
início de tratamento sem justificativa clínica; dose, frequência ou via de
administração diferente daquela que o paciente já faz uso; medicamento diferente
de uma mesma classe que o paciente faz uso; duplicação terapêutica;
medicamento não disponível no hospital.
Vale ressaltar que quando tais mudanças não são documentadas ou não
são intencionais, são considerados erros de medicação (Vira et al., 2006). Tais
erros de medicação provenientes de discrepâncias não intencionais têm o
potencial de causar danos graves aos pacientes (Cornish et al., 2005; Vira et al.,
2006). Uma revisão sistemática realizada por Tam e colaboradores (2005)
mostrou que de mais de 67% dos pacientes tiveram ao menos um erro de
medicação derivado de erro na história do uso de medicamentos. Quando
medicamentos não prescritos foram avaliados a frequência desses erros passou a
ser de mais de 83%.
De acordo com a OMS (2007), uma das principais estratégias para a
segurança ao paciente é a obtenção precisa da sua história do uso de
medicamentos. Nesse sentido, a conciliação de medicamentos surge como a
solução para otimizar a segurança do paciente, pois pode reduzir mudanças
involuntárias na farmacoterapia, causadas por informações incompletas ou
imprecisas que ocorrem nas transições de cuidado (Fernandes, 2012).
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2.5 Conciliação de medicamentos
Cada vez que o paciente é deslocado de um setor de cuidado a saúde para
outro é essencial que as informações sobre seus medicamentos sejam
transferidas ao mesmo tempo de forma acurada e confiável por meio da
conciliação de medicamentos. Esse processo é definido como “a comparação
contínua dos medicamentos que o paciente está usando (ou deveria estar
usando) com as novas prescrições nas interfaces de cuidado a fim de resolver
discrepâncias e problemas potenciais” (Joint Commission, 2012). Os objetivos da
conciliação de medicamentos são obter e manter as informações sobre a
farmacoterapia do pacientes acuradas e completas para o paciente e usar essas
informações dentro e através dos níveis de cuidado, garantindo o uso efetivo e
seguro dos medicamentos (ASHP, 2013)
Desde 2005, a Joint Commission, órgão responsável pela acreditação
hospitalar nos Estados Unidos, incluiu a conciliação de medicamentos como meta
de segurança ao paciente. Além disso, para um hospital ser acreditado é
necessário ter a conciliação de medicamentos implantada no hospital, tanto nos
Estados Unidos quanto no Canadá. Em 2006, o Institute of Medicine publicou o
documento “Preventing Medication Errors” reconhecendo que a conciliação de
medicamentos é importante para a prevenção de erros de medicação. Ademais, a
conciliação é também um elemento chave para a Campanha de 100.000 vidas do
Institute of Healthcare Improvement.
Em 2013, a ASHP lançou um documento intitulado “ASHP Statement on
the pharmacist’s role in medication reconciliation” que reforça que a conciliação de
medicamentos quando conduzida por farmacêuticos pode reduzir a frequência e a
gravidade dos erros de medicação, bem como os danos potenciais ao paciente.
Além disso, descreve que o farmacêutico deve assumir a liderança na conciliação
de medicamentos, atuando como consultor e especialista em medicamentos,
provendo informações para educar pacientes e profissionais de saúde.
A Figura 02 resume a conciliação de medicamentos nos sistemas de
saúde. Nota-se que as mais diversas fontes de informação (como entrevista com
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familiares dos pacientes e prontuários anteriores) são utilizadas a fim de se obter
uma história acurada do uso de medicamentos (Kwan et al., 2013).
2013).

Figura 2: Resumo da conciliação de medicamentos nas interfaces de
cuidado (Adaptado de Kwan et al., 2013)

Na prática, o desenvolvimento da conciliação ocorre por meio de três
etapas: 1) a elaboração de uma relação completa e acurada dos medicamentos
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usados antes da admissão; 2) a conferência da relação antes de cada prescrição;
3) a contínua comparação da lista de medicamentos com todas as prescrições
destinadas ao paciente, incluindo aquelas escritas após transferências ou alta. A
identificação de quaisquer discrepâncias precede a comunicação do achado ao
prescritor (MASSACHUSETS, 2005). Mais uma vez, a obtenção de uma história
acurada da farmacoterapia (Best possible medication history - BPMH) é uma das
partes fundamentais da conciliação de medicamentos e deve ser obtida das mais
diversas fontes de informação possíveis.
Neste contexto, a acurácia da história do uso de medicamentos é
considerada a pedra fundamental da conciliação da farmacoterapia (Kwan et al.,
2013). Uma revisão recente mostra que não se pode considerar um programa de
conciliação de medicamentos bem sucedido, se o mesmo não incluir a história
inicial do uso de medicamentos o mais fidedigna possível (Mueller et al., 2012).
Desta forma, é necessário realizar investigações sobre processo de obtenção da
história inicial do uso de medicamentos.
2.6 A importância de uma história acurada para a segurança dos pacientes
na admissão hospitalar
Em hospitais, os problemas relacionados à documentação e comunicação
no sistema de medicação são frequentemente citados em estudos (Nickerson et
al. 2005; Turple et al., 2006; Cornu et al., 2012; Olson et al., 2012;). Em estudo
realizado por Possidente e colaboradores (1999) foi observado que mais de 40%
dos

problemas

relacionados

a

medicamentos

identificados

durante

a

hospitalização aconteciam no momento da admissão. Ademais, a qualidade das
informações sobre a farmacoterapia do paciente na admissão tem sido estudada
menos extensivamente que na alta hospitalar (Terry et al., 2010).
Na prática, a internação hospitalar é um momento de alto risco para todos
os pacientes (crianças, idosos, pacientes polimedicados, entre outros), no qual a
obtenção da história da medicação é um desafio (Gleason et al., 2004; Cornish et
al., 2005). Durante a internação, as falhas são mais comuns na admissão por
muitas razões, dentre as quais se destacam: o paciente frequentemente não está
hábil para descrever a história de uso de medicamentos apropriadamente, não
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traz consigo uma lista ou até mesmo os medicamentos que utiliza (Schwarz et al.,
1984; Lau et al., 2000; Glintborg et al., 2007).
Na admissão, a história errônea do uso de medicamentos pode resultar em
falhas na detecção de problemas relacionados à farmacoterapia, na interrupção
da farmacoterapia ou na continuação de uma terapia inapropriada (Cornish et al.,
2005). Tal fato leva a alta incidência de erros de medicação em hospitais (Ong et
al., 2006). A perpetuação desses erros nas demais etapas de transição (por
exemplo, na alta) pode resultar em interações medicamentosas, duplicação
terapêutica e custos adicionais (Beers et al., 1990; Lau et al., 2000; Nester, Hale,
2002; Pronovost et al., 2003;).
Diante do exposto, Nickerson e colaboradores (2005) reforçam que a chave
para a prevenção de erros, principalmente aqueles derivados da história do uso
de medicamentos, é interceptá-los no momento que os pacientes são admitidos.
Assim, mais investigações sobre a obtenção da história da medicação no
momento de entrada no hospital são cruciais para a segurança do paciente neste
ambiente.
2.7 Histórico da Dissertação
A proposta para o presente trabalho surgiu a partir do crescente interesse
do Laboratório de Ensino e Pesquisa em Farmácia Social (LEPFS) nas áreas de
identificação e prevenção de erros de medicação. O LEPFS é uma iniciativa
acadêmica, estabelecida em 2007, com o intuito de desenvolver atividades
relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão e formar profissionais capacitados
para a execução de estudos na área da Farmácia Social. O LEPFS/UFS tem
como missão inovar e formar para o cuidado ao paciente, bem como promover o
uso racional dos medicamentos.
Em 2010 foi publicado o primeiro trabalho do grupo sobre a temática de
erros (Mendonça et al., 2010). Neste estudo, foram avaliados erros de prescrições
odontológicas em Unidades Básicas de Saúde de Aracaju-SE. No mesmo ano, foi
realizada a primeira Defesa de Mestrado abordando o tema de erros de
medicação “Avaliação da qualidade das prescrições médicas da clínica
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cardiológica em um hospital privado de Aracaju-SE” da então aluna de mestrado
Jullyana de Souza Siqueira Quintans. Essa defesa gerou três publicações (Lyra-Jr
et al., 2010; Siqueira et al., 2011 e Siqueira et al., 2012). A então aluna de
Iniciação Científica, Carina Carvalho Silvestre, participou da elaboração dos dois
últimos trabalhos e deu continuidade aos estudos do Laboratório na área.
Neste sentido, a partir de 2011, deu-se continuidade aos estudos, porém
em um novo cenário: o Hospital Universitário (HU) da Universidade Federal de
Sergipe. O HU é um hospital escola vinculado à Universidade Federal de Sergipe
desde 1984, que presta assistência médico hospitalar de média e alta
complexidade, sendo referência no sistema único de saúde. Voltado aos
programas de assistência e inclusão social por meio de parcerias com órgãos
públicos, desenvolve atividades de natureza preventiva e extensiva, por meio de
programas nacionais de saúde e educação oferecidos à população sergipana.
Atualmente, o HU possui 123 leitos, realiza mais de dez mil consultas
ambulatoriais e 200 cirurgias por mês em diversas especialidades. Deste modo,
percebeu-se a oportunidade de se explorar essa área de conhecimento inédita no
HU por meio de trabalhos que envolvessem a atuação do farmacêutico na
prevenção de erros de medicação, em especial durante a admissão hospitalar, e
a possibilidade de implantação de serviços clínicos que beneficiem pacientes e
equipe de saúde.
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3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GERAL
•

Investigar a história do uso de medicamentos em pacientes admitidos
em um Hospital Universitário.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•

Realizar revisão sistemática da literatura sobre a conciliação de
medicamentos conduzida por farmacêuticos na admissão hospitalar
(capítulo 1).

•

Avaliar as discrepâncias na farmacoterapia de pacientes admitidos em
um hospital universitário (capítulo 2).
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RESUMO
Justificativa: Apesar da literatura recente mostrar diversos estudos sobre o tema
conciliação de medicamentos, ainda há a necessidade de descrever aspectos
específicos desta prática, principalmente quando é liderada por farmacêuticos
conduzida na admissão hospitalar.
Objetivo: Sumarizar a evidência disponível sobre conciliação de medicamentos
liderada por farmacêuticos conduzida na admissão hospitalar.
Fontes de dados: Cochrane Library, EMBASE, LILACS, PubMed, Scopus e Web
of Knowledge (até maio de 2012).
Seleção de estudos: O estudo deve ser e se declarar de conciliação de
medicamentos, o estudo deve ter a participação do farmacêutico como líder da
conciliação, o estudo deve ser feito na admissão (não necessariamente somente
na admissão).
Extração dos dados: Dois revisores de forma independente conduziram a
avaliação inicial de títulos relevantes, posteriormente resumos e por fim texto
completo. Possíveis discrepâncias foram analisadas e julgadas por um terceiro
avaliador.
Síntese dos dados: A busca inicial nas bases de dados selecionadas identificou
1.661 títulos dos quais forneceram 168 resumos que foram considerados
potencialmente relevantes. Após a revisão dos resumos, 37 destes foram
selecionados para avaliação do texto completo. Após a leitura e avaliação,
somente 12 artigos atenderam aos critérios de inclusão.
Limitações: A restrição das línguas avaliadas e até mesmo o processo de análise
dos estudos podem ter afetado no número total de títulos na primeira etapa da
revisão. Os critérios de exclusão utilizados pelo estudo podem ter eliminado
estudos de relevância.
Conclusões: A maior parte dos estudos não segue guias e protocolos dos seus
países durante a prática da conciliação e a discussão entre farmacêuticos e
médicos é a forma mais utilizada para avaliar a relevância clínica das
discrepâncias. Deste modo, mais investigações sobre a avaliação e a relevância
clínica das discrepâncias na farmacoterapia, a adesão aos protocolos e aspectos
relacionados ao treinamento de farmacêuticos e equipe de saúde na conciliação
de medicamentos podem ser úteis para esclarecer os pontos aqui avaliados.
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INTRODUÇÃO
Atualmente, a morbimortalidade relacionada ao uso de medicamentos é um
problema de saúde pública relevante e determinante de internações hospitalares
(1). As internações relacionadas aos medicamentos podem ser atribuídas a
fatores intrínsecos à atividade do fármaco e a eventos adversos (2,3). Como
consequência, a alta incidência desses eventos em hospitais preocupa pacientes,
equipe de saúde e gestores. De acordo com a literatura, cerca de 10% dos
pacientes internados sofrem algum tipo de evento adverso, sendo que, em média,
90% dos casos poderiam ser prevenidos se os mesmos tivessem sidos
interceptados (4,5).
Em geral, quando um paciente é internado, a avaliação de sua
farmacoterapia é parte do processo que compõe a admissão hospitalar. Um erro
nesta etapa pode gerar falhas na continuidade do tratamento do paciente e até
mesmo no reconhecimento do real motivo da admissão (6). Em alguns casos,
mudanças na farmacoterapia dos pacientes ocorrem devido a alterações no
tratamento, como consequência de avaliações clínicas quando o paciente entra
no hospital. Porém, ocorrem outras discrepâncias não intencionais da
farmacoterapia que podem ser consideradas erros de medicação (7,8).
Neste contexto, tais erros são passíveis de ocorrer em qualquer uma das
interfaces da assistência hospitalar (admissão, transferência e alta) e podem
provocar danos à segurança dos pacientes (9). Uma revisão sistemática realizada
por Tam e colaboradores (2005) (10) encontrou que quase 70% dos pacientes
admitidos

nos

hospitais

apresentam

discrepâncias

não

intencionais

da

farmacoterapia. Embora possam ocorrer em qualquer etapa da transição de
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cuidado, as discrepâncias são mais comuns na admissão e sua ocorrência tem
sido menos investigada literatura (11).
A fim de tentar solucionar esse problema, várias organizações (12-14)
recomendam que a conciliação de medicamentos seja conduzida para reduzir os
erros de medicação e colaborar com o uso seguro e efetivo de medicamentos
pelo paciente internado. Na prática, a conciliação de medicamentos é um
processo de dupla verificação que deve incluir a avaliação de todas as fontes
disponíveis para obtenção da melhor história de uso da farmacoterapia, tais como
entrevistas com pacientes e ou seus cuidadores, prontuários disponíveis,
comparação das prescrições atuais e previamente elaboradas e discussão com a
equipe de saúde (15).
Neste sentido, a conciliação de medicamentos pode ser conduzida por
quaisquer profissionais de saúde, mas estudos recentes têm afirmado que,
quando conduzida por farmacêuticos, esta prática pode ser mais efetiva e
acurada (8,16,17). Assim, o farmacêutico tem sido apontado como o profissional
ideal para a condução da conciliação de medicamentos em quaisquer das
interfaces de cuidados, bem como na atenção primária de saúde (18).
Apesar da literatura recente mostrar diversos estudos sobre o tema
conciliação de medicamentos, há a necessidade de
específicos

sobre

essa

prática

conduzida

na

descrever aspectos

admissão

hospitalar

por

farmacêuticos. Por conseguinte, esta revisão sistemática da literatura foi realizada
a fim de sumarizar a evidência disponível sobre conciliação de medicamentos
liderada por farmacêuticos conduzida na admissão hospitalar.
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MÉTODOS
Fontes de dados e buscas
Uma revisão sistemática da literatura foi conduzida nas bases de dados
COCHRANE, EMBASE, LILACS, PubMed, Scopus e Web of Knowledge com
artigos publicados até maio de 2012. A revisão também foi conduzida de acordo
com a declaração PRISMA (Preferred Reporting Items for Systematic reviews and
Meta-Analyses). Esta declaração fornece informações essenciais na metodologia
e desenvolvimento de revisões sistemáticas como as seguintes: terminologia,
formulação da questão de pesquisa, identificação de estudos e de processamento
de dados, a qualidade do estudo, o risco de viés a combinação de dados (além da
seleção de estudo) ou resultados de viés de publicação (19).
Os termos utilizados foram definidos a partir de consultas na enciclopédia
de vocabulário controlado National Library of Medicine's, por meio de medical
subject headings (MeSH). Este conjunto de termos denominados descritores está
disposto em uma estrutura hierárquica que permite a realização da pesquisa em
vários níveis de especificidade. Dessa maneira, a estratégia de busca incluiu os
seguintes descritores MeSH: “medication reconciliation”, “pharmacists” e “patients
admission” em diferentes combinações. As estratégias de busca seguiram os
protocolos de busca de cada base de dados, alterando as palavras, quando
necessário.
Seleção de estudos
Com o objetivo de determinar a relevância do tema, foram aplicados os
seguintes critérios de inclusão: (i) o estudo deve ser e se declarar de conciliação
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de medicamentos; (ii) o estudo deve ter a participação do farmacêutico como líder
do processo de conciliação; (iii) o estudo deve ser feito na admissão (não
necessariamente somente na admissão). Nesta revisão sistemática foram
excluídos artigos teóricos, relatos de casos, outras revisões, meta-análises,
resumos de congressos, cartas ao editor, resultados e relatórios de prêmios,
estudos que focaram na avaliação de ferramentas, como também aqueles que
não apresentavam o resumo ou texto completo e aqueles cujo texto completo não
estava escrito em inglês, espanhol ou português.
Dois revisores de forma independente (C.C.S. e A.F.R.N.) conduziram a
avaliação inicial de títulos relevantes, posteriormente resumos e por fim texto
completo. Possíveis discrepâncias foram analisadas e julgadas por um terceiro
avaliador (D.P.L.J.). Os artigos indexados repetidamente em dois ou mais bancos
de dados foram considerados apenas uma vez e apenas artigos publicados até
maio de 2012 foram analisados.
Extração dos dados e avaliação da qualidade
Dois revisores (C.C.S e G.A.S.J.) extraíram os dados relevantes dos
artigos a fim de investigar os dados considerados importantes para a análise
dessa revisão. Informações foram obtidas sobre o delineamento do estudo, local
de execução da pesquisa, número de participantes incluídos, critérios de inclusão
e exclusão, bem como os principais resultados e limitações descritas pelos
autores.
A qualidade dos estudos foi avaliada pela iniciativa STROBE para estudos
observacionais (20). O instrumento conta 22 itens que, nesta revisão foram
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desmembrados em 34 itens (Apêndice) que deveriam ser incluídos na descrição
mais completa e precisa de estudos observacionais. Nesta revisão para cada item
cumprido pelo artigo era atribuído um ponto, variando de zero (0%) a 34 (100%)
pontos.
Síntese e análise dos dados
Os artigos que se enquadravam nos critérios de inclusão para extração de
dados foram cuidadosamente analisados em relação às seguintes variáveis: (1)
cenário de prática, (2) tamanho da amostra, (3) profissionais envolvidos no
processo de conciliação (além do farmacêutico), (4) duração do estudo, (5) tipo do
estudo, (6) definição do conceito de conciliação de medicamentos e de
discrepâncias da farmacoterapia, (7) limitações ou vieses descritos, (9) avaliação
da significância clínica das discrepâncias (10) fontes utilizadas para a obtenção
da história de uso de medicamentos e (11) principais resultados.
RESULTADOS
A busca inicial nas bases de dados selecionadas identificou, após a
exclusão dos artigos repetidos nas bases de dados pesquisadas, 1.661 títulos dos
quais forneceram 168 resumos que foram considerados potencialmente
relevantes. Após a revisão dos resumos, 37 destes foram selecionados para
avaliação do texto completo.
Após a leitura e avaliação, somente 12 artigos atenderam aos critérios de
inclusão (7,11,17,21-29). Vale ressaltar que para todos os artigos que não
forneciam o texto completo foram realizadas tentativas de obtenção dos mesmos
por meio do Programa de Comutação Bibliográfica do Instituto Brasileiro de
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Ciência e Tecnologia (IBICT-Comut). A Figura 1 ilustra o processo de seleção e o
número de artigos excluídos e incluídos a cada estágio.
INSERIR FIGURA 1
Em relação à qualidade dos estudos, 11 dos 12 artigos atenderam a mais
de 50% dos itens propostos pela iniciativa STROBE, sendo que cinco destes
(17,23,24,28,29) atenderam a mais de 75% dos itens. A Tabela 1 mostra a
porcentagem de itens cumpridos por cada artigo.
INSERIR TABELA 1
Este estudo analisou também algumas definições que são recorrentes nos
estudos que abordam a temática da conciliação de medicamentos. Quanto às
definições utilizadas para definir a conciliação em si, a definição proposta pelo
Institute of Health Care Improvement foi citado como referência em quatro
estudos (23,24,27) e a definição proposta pela Joint Comission foi citada em três
(21,25,26). Em três estudos (7,17,29) não foram utilizadas definições baseadas
em Organizações e em um estudo (11), o termo conciliação de medicamentos
não foi descrito. Ademais, somente um estudo (27) informou a utilização de algum
documento oficial sobre conciliação no país.
Apenas dois dos estudos analisados não citaram definições sobre
discrepâncias de medicamentos (25,27). Tais definições diferiram entre si, mas
mantiveram a ideia principal da discrepância estar relacionada a mudanças entre
a história prévia de uso de medicamentos do paciente e a prescrição no hospital.
Em cinco estudos (7,22,24,28,29) as discrepâncias foram definidas como
mudanças não intencionais ou não justificadas na farmacoterapia do paciente. Em
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três trabalhos (17,23,24) foi ressaltada que tais mudanças não estavam
documentadas no prontuário do paciente. Em outros três (7,21,29) foi destacado
que as discrepâncias encontradas eram consideradas erros de medicação.
INSERIR TABELA 2
Quatro estudos (17,21,24,28) realizaram a conciliação em até 48 horas
após a admissão hospitalar, igual quantidade (7,22,25,27) em 24 horas e dois
estudos entre as primeiras 24 a 48 horas (23,26). Em apenas dois artigos (11,29)
o tempo não foi definido. A conciliação de medicamentos era uma prática da
rotina hospitalar em três estudos (7,21,24) e em apenas um estudo (23) estava
sendo implantada. Em sete estudos (11,17,21,24-27) foi informado que o
farmacêutico era clínico e em dois estudos (21,26) relataram ter conduzido um
treinamento para realizar a conciliação.
No que concerne à participação de outros profissionais, apenas dois
estudos (11,27) destacaram o papel dos mesmos (como enfermeiros, técnicos
etc), além do médico. Este era o profissional responsável por analisar e acatar as
modificações sugeridas pelo farmacêutico, como mostrado por nove estudos
(7,11,17,21-24,27,29).
O tempo médio para a realização da conciliação de medicamentos, de
acordo com os estudos avaliados, foi de no mínimo oito minutos (17) e máximo de
90 minutos (29) em quatro estudos (11,22,27,28). Em alguns estudos foram
selecionados pacientes considerados de alto risco, como geriátricos (17,21,24,25)
e pediátricos (11,23,29).
INSERIR TABELA 3
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As limitações dos estudos foram descritas em 11 trabalhos, com exceção
de um (11). A limitação mais presente foi a amostra pequena, citada em sete
estudos (7,17,21,23,24,27,29). Em seguida, presente em quatro trabalhos cada,
estava o fato da conciliação ter sido feita em um único local (7,17,21,24), a
dificuldade de acesso às fontes de informação sobre os medicamentos prévios do
pacientes (7, 22, 28, 29) e a parceria limitada entre o farmacêutico e os outros
profissionais de saúde (7, 21, 22, 27). Outro dado interessante foi apresentado
por Lubowski e colaboradores (26) que relata como limitação a ausência de
classificação das discrepâncias como intencionais ou não intencionais.
DISCUSSÃO
Esta revisão sistemática apontou heterogeneidade na condução da
conciliação de medicamentos na admissão hospitalar, o que dificultou a
comparação entre os estudos. Porém, os dados levantados nesse trabalho
ressaltam a necessidade de maior discussão sobre o tema.
Apesar da maioria dos estudos dessa revisão se descrever como
observacional prospectivo (prospective observational study) foi observado o
cumprimento da maior parte dos critérios de qualidade propostos (20). Segundo a
revisão sistemática realizada por Sanderson et al. (2007) (30), o STROBE não é
uma ferramenta apropriada para a avaliação da qualidade de estudos primários,
mas fornece as informações necessárias para a crítica dos mesmos. Ademais, a
avaliação desses critérios de qualidade contribui para o relato mais adequado
desses estudos, facilitando o processo de leitura e compreensão dos mesmos
(20,31).
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Nesta revisão notou-se que a maior parte dos estudos foi conduzida na
Europa (Reino Unido, Bélgica e Espanha) e na América do Norte (Estados Unidos
e Canadá), onde nas últimas décadas foram criadas e desenvolvidas instituições
e agências voltadas à segurança do paciente (32,33). Um dos princípios básicos,
preconizados

por estas

instituições

é a

realização

da conciliação

de

medicamentos (34-36). Ademais, desde 2006, tal prática é obrigatória para a
acreditação hospitalar nos Estados Unidos e Canadá (37,38). Assim, a
conciliação de medicamentos pode ser um importante indicador de qualidade do
cuidado e da segurança aos pacientes, em hospitais.
Na maioria dos estudos também foi observado que a definição de
conciliação de medicamentos advinha de órgãos de segurança ao paciente e
acreditação hospitalar (21-27). Esse dado é corroborado pelo fato dessas
agências recomendarem a implantação da conciliação como importante
componente da segurança ao paciente, pois é prática efetiva na prevenção de
eventos adversos com medicamentos (39,40). Assim, nota-se que tais órgãos são
valorizados

quanto

às

práticas

de

segurança

hospitalar

e

que

suas

recomendações são preconizadas pelos estudiosos.
Por outro lado, somente um estudo declarou a utilização de um consenso
nacional na construção da metodologia da conciliação (27). Desta forma, percebese que apesar de preconizados e difundidos, os estudos não declararam seguir
guias e protocolos dos seus países durante a prática da conciliação,
necessitando-se de mais investigações sobre a adesão a tais recomendações e
sua aplicabilidade à realidade dos hospitais.
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A maioria dos estudos analisados apresentou definições semelhantes
sobre discrepâncias as quais se adequavam à metodologia proposta de cada
estudo (7,17,21-24,26,28). Este dado é corroborado pela literatura que ressalta
que a depender da forma de investigação das discrepâncias o conceito da mesma
varia (6,36,41). Murphy e colaboradores (2009) em sua revisão (42) observaram
que não há consenso sobre tal conceito, o que reflete a complexidade da
segurança da farmacoterapia e evidencia que melhores investigações para a
identificação e prevenção das discrepâncias são necessárias.
Nesta revisão, a estratégia mais utilizada para avaliar a relevância clínica
das discrepâncias encontradas foi a discussão entre farmacêuticos e outros
profissionais de saúde (em especial o médico). A revisão sistemática de Kwan e
colaboradores (2013) (43) aponta que o atual efeito da conciliação na redução
das discrepâncias clinicamente significantes ainda não está claro. Assim,
percebe-se que há ainda ausência na literatura de metodologias mais robustas
para a avaliação dessas discrepâncias e sua adequada aplicabilidade com a
conciliação de medicamentos, o que dificulta a avaliação do efeito da conciliação
sobre estas.
Alguns estudos focaram na realização da conciliação em pacientes
considerados de alto risco para o aparecimento de eventos adversos
(11,17,21,23-25,29) ou em locais específicos, como serviços de urgência e de
cuidados intensivos (7,22,27,28). Tal seleção é recomendada pela declaração de
consenso feito pela Society of Hospital Medicine (34), devido à complexidade do
processo da conciliação e a dificuldade de integração de todo o hospital durante a
implantação. Ademais, sugere que a conciliação é um processo que varia de

66

acordo com contexto clínico e definição, devendo ser realizada a partir dos
princípios de segurança ao paciente. Logo, foi possível observar que a conciliação
de medicamento é processo aplicável aos mais variados serviços e níveis de
complexidade.
A participação do paciente durante a conciliação é altamente recomendada
para se obter o histórico mais acurado possível de uso de medicamentos (8,43).
Nos estudos avaliados foi avaliado que as fontes de informação sobre o uso de
medicamentos variaram e que na maioria houve a inclusão da entrevista com o
paciente e/ou seu cuidador (7,11,17,21,22,24,26,29). Segundo Duran-Garcia e
colaboradores (2012) (44), quanto maior o número de fontes disponíveis
avaliadas, maior a precisão da história de uso de medicamentos e a robustez da
conciliação de medicamentos realizada.
A maioria dos estudos declarou que um “farmacêutico clínico” conduzia a
conciliação, mas apenas dois descreveram a realização do treinamento para a
condução deste processo (21,26). De acordo com Kaboli e Fernandes (2012)
(45), apesar da literatura ressaltar que ofarmacêutico é o profissional mais
adequado para a realização da conciliação, sugere-se que o mesmo deve ser
treinado de maneira eficiente e compreensível para a obtenção da história de uso
de medicamentos. Dessa forma, é recomendado que em futuros estudos a
inclusão do treinamento do farmacêutico clínico seja mais uma etapa para a
realização da conciliação de medicamentos.
Embora poucos dos estudos analisados (11,25,27) tenham destacado a
necessidade de outros profissionais, além dos médicos participarem da
conciliação de medicamentos, Greenwald e colaboradores (2010) (34) mostram
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que a interdisciplinaridade da equipe de saúde favorece a implementação e
realização de processos complexos centrados no paciente. Para tanto, todas as
partes envolvidas devem ter seus papéis e responsabilidades claramente
definidas, incluindo pacientes e suas famílias/ cuidadores. Assim, a integração da
equipe multiprofissional de saúde é recomendada para otimizar o processo de
conciliação (46,47).
Vale destacar que 11 dos 12 estudos incluídos nesta revisão citaram as
limitações no desenvolvimento de suas pesquisas, como recomendado por Von
Elm e colaboradores (2007) (20). As mais comuns se relacionavam com aspectos
metodológicos (tamanho da amostra e um único local de condução da pesquisa) e
as demais com aspectos relacionados à condução da conciliação (como
dificuldade de acesso às fontes de informação sobre os medicamentos). A
apresentação de tais dados pode ser útil para a condução de pesquisas
semelhantes em ambientes com as mesmas características dos locais dos
estudos.
Este trabalho possui forças e limitações. Entre os pontos fortes destaca-se
fato de ter avaliado estudos observacionais, que geralmente são excluídos de
outras revisões sistemáticas. A descrição das fontes de informação de
medicamentos utilizadas para a obtenção da história de uso de medicamentos e a
descrição do método utilizado para a avaliação da significância clínicas das
discrepâncias encontradas foram variáveis abordadas nesse trabalho que podem
auxiliar na construção de outros com a mesma temática. Outro dado relevante foi
a avaliação das definições das discrepâncias e da conciliação em si, que
possibilitou uma aproximação distinta dos estudos.
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Algumas limitações também estão presentes neste estudo. A restrição das
línguas avaliadas e até mesmo o processo de análise dos estudos podem ter
afetado no número total de títulos na primeira etapa da revisão, por ter excluído
estudos importantes que não haviam sido indexados ainda nas bases de dados
selecionadas. Os critérios de exclusão utilizados pelo estudo podem ter eliminado
estudos de relevância, mas tal medida se fez necessária a fim de se atingir o
objetivo da revisão. Alguns descritores, tais como “medication discrepancies”,
“hospital admission” e “medication histories”, que não eram termos MeSH, apesar
de não terem influenciado no número dos artigos encontrados não foram
utilizados nas busca.
CONCLUSÕES
Esta revisão sistemática sobre a conciliação de medicamentos conduzida
por farmacêuticos na admissão hospitalar ressaltou aspectos interessantes sobre
este processo. Ademais, os dados levantados nesta revisão mostram que maior
parte dos estudos é observacional prospectivo, não seguem guias e protocolos
dos seus países durante a prática da conciliação e que a discussão entre
farmacêuticos e médicos é a forma mais utilizada para avaliar a relevância clínica
das discrepâncias. Deste modo, mais investigações sobre a avaliação da
relevância clínica das discrepâncias na farmacoterapia, a adesão aos protocolos e
aspectos relacionados ao treinamento de farmacêuticos e equipe de saúde na
conciliação de medicamentos podem ser úteis para clarificar os pontos aqui
avaliados.
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Figura 1. Fluxograma do processo de seleção dos estudos

Publicações potencialmente
relevantes encontradas através da
pesquisa inicial (após exclusão dos
artigos repetidos) (n = 1.661)

Publicações excluídas (baseadas na
análise dos títulos)
(n =1.493)

Publicações mantidas depois da
análise dos títulos e selecionadas
para análise dos resumos (n = 168)

Textos completos para avaliação
manual

Exclusões baseadas no resumo (131):
- não possui resumo (24)
- carta ao editor, notas, short surveys (20)
- estudo não foi conduzido pelo farmacêutico
(5)
- estudo não realiza conciliação (18)
- estudo não é conduzido na admissão (35)
- estudo publicado em outra linguagem (4)
- revisões, artigos teóricos, relatos (8)
- avaliação de ferramentas (17)

(n = 37)
Artigos excluídos (25):
- não possui texto completo (7)
- não disponibiliza o texto completo (4)
- artigo teórico, comentário, relato de caso (4)
- avaliação de ferramenta (1)
- estudo não realiza conciliação (8)
- estudo sem resultados (1)

Estudos incluídos
(n= 12)
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Tabela 1. Distribuição por intervalo de classe do cumprimento dos itens presentes
no STROBE*
Cumprimento dos 34 itens presentes no

Artigos

STROBE
0%

20%

0

20%

40%

0

40%

60%

4 (7,26-28)

60%

80%

7 (11,17,22-25,29)

80%

100%

1 (30)

*para aqueles artigos cujo algum item do STROBE não se aplicava, só os itens
aplicáveis foram considerados para a contagem final.
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Tabela 2. Características dos estudos relacionadas à condução da conciliação de medicamentos incluídos na revisão sistemática.
Estudo (País)
Número de
Fontes utilizadas para a obtenção
Definição de discrepância adotada
Número de discrepâncias
pacientes
da história do uso de
pelo artigo
encontradas
medicamentos
Beckett et al., 2011.
81
1) Prontuário eletrônico do paciente;
Qualquer inapropriedade no uso de 116 no total, 71 no grupo
(21)
2) Entrevista do paciente quando medicamentos
ou
intervenção intervenção e 45 no grupo
(EUA)
possível;
requerida
nas
prescrições
pelo controle. 77 resolvidas
3) Diálogo com a família;
julgamento clínico do farmacêutico
4) Lista de medicamentos utilizados
em casa;
5) Avaliação dos rótulos dos medicamentos;
6) Comunicação com a farmácia.
Vargas et al., 2011.
64
1) Entrevista clínica com o paciente Qualquer diferença detectada entre o 105
discrepâncias
não
(22)
ou familiar;
tratamento crônico do paciente e a justificadas,
90
intervenções
(Espanha)
2) Prontuário médico elaborado na prescrição médica atual
farmacêuticas necessárias para
urgência.
resolver, com grau de aceitação
de 53,3%
Coffey et al., 2009.
272
Várias
fontes
utilizadas.
Mais Qualquer mudança não documentada Ao menos uma discrepância foi
(23)
prevalentes:
de
interrupção
ou
troca
de encontrada em 206 pacientes, e
(Canadá)
1) Lista dos medicamentos do medicamento do paciente encontrada ao menos uma discrepância não
paciente/ rótulo dos medicamentos;
entre as histórias do uso de intencional foi encontrada em 59
2) Farmácia comunitária;
medicamentos e as prescrições da
3)
Documentações
de admissão
encaminhamentos
de
outros
profissionais ou instituições.
199
1) Informações de admissões da Qualquer informação ausente ou 681 discrepâncias identificadas,
Cornu et al., 2012.
(24)
emergência ou admissões anteriores; incorreta sobre a história de uso de 386 intervenções feitas e 279
(Bélgica)
2) Entrevista com os familiares;
medicamentos do paciente
aceitas
3) Contato com o clínico geral;
4) Cartas do clínico geral ou asilos;
5) Entrevista com o paciente;
6) Informações do farmacêutico
comunitário do paciente.
Gizzi et al., 2010.
300
1) Entrevista com o paciente (ou seu ND.
Descreve
o
conceito
de 200
medicamentos
não
(25)
pacientes
cuidador);
medicamento
inespecífico
como especificados foram identificados,
(EUA)
2) Registros clínicos ou hospitalares;
qualquer indicação inapropriada de dos quais 96% foram clarificados
3) Contato com o médico do hospital medicamentos que não estão relatados pelo farmacêutico
responsável pela admissão do na nota de admissão ou prontuário de
paciente.
pré admissão

Avaliação da significância
clínica das discrepâncias
Índice NCC MERP

ND

Feita por meio de score
(baixa, moderada ou severa)
por
3
médicos
não
envolvidos no estudo

ND

ND
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Tabela 2. (Continuação) Características dos estudos relacionadas à condução da conciliação de medicamentos incluídos na revisão sistemática.
Estudo (País)
Número de
Fontes utilizadas para a obtenção
Definição de discrepância adotada
Número de discrepâncias
pacientes
da história do uso de
pelo artigo
encontradas
medicamentos
Lubowski et al.,
330
1) Entrevistas com o paciente;
Qualquer variação entre medicamentos 992 discrepâncias encontradas,
(26)
2) Farmácia comunitária do paciente.
utilizados antes da admissão e a lista com 59 intervenções feitas
2007.(EUA)
de medicamentos prescritos no hospital
100
ND
ND. Descreve que o processo existente 159
erros
de
prescrição
Mill,
McGuffie,
no hospital tem potencial para erros de identificados no grupo pré2010.(Reino Unido)
(27)
prescrição e atrasos inerentes em intervenção e 26 no grupo póscorrigir tais erros, assim há uma falha intervenção.
Omissões
de
na
documentação de quaisquer medicamentos foram os erros
mudanças
planejadas
para
os mais comuns em ambos os
grupos
medicamentos
diferença
entre
os 519 discrepâncias não justificadas
Soler-Giner et al.,
136
1)
Registros
eletrônicos
do Qualquer
(28)
departamento
de
emergência medicamentos de uso crônico do foram identificadas, destas 72,1%
2011.(Espanha)
paciente antes da admissão e os foram resolvidas.
utilizando um software do hospital;
2) Registros clínicos escritos do medicamentos prescritos no hospital.
Somente
as
discrepâncias
não
paciente;
3) Dados do fatura-mento das justificadas (erros de conciliação) foram
prescrições obtidos por meio do plano coletadas
de saúde do paciente;
4)
Históricos de
retirada
de
medicamentos
da
farmácia
comparados com o tratamento
prescrito dos pacientes admitidos no
hospital;
5) Registros de altas obtidos por
software do hospital.
Steurbaut et al.,
197
1) Entrevista com o paciente;
Qualquer inconsistência entre as No total, 379 discrepâncias foram
(17)
2) Medicamentos trazidos ao hospital histórias de uso de medicamentos identificadas e 85% destas foram
2010. (Bélgica)
pelo paciente;
adquiridas pelo farmacêutico clínico e corrigidas após a notificação do
3) Registros hospitalares anteriores;
as histórias que constam no prontuário farmacêutico.
4) Registros do departamento de do paciente
emergência;
5) Listas de medica-mentos do asilo;
6) Cartas de referência do clínico
geral e de outros hospitais.

Avaliação da significância
clínica das discrepâncias
Critério descrito por Hatoum
e Col (1988) avaliado por um
investigador independente
ND

ND

Consenso
entre
um
farmacologista clínico e um
geriatra,
os
quais
categorizaram
as
discrepâncias
como
clinicamente relevantes ou
não baseado no tipo de
medicamento envolvido e
seu potencial de causar
danos ao paciente
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Tabela 2. (Continuação) Características dos estudos relacionadas à condução da conciliação de medicamentos incluídos na revisão sistemática.
Estudo (País)
Número de
Fontes utilizadas para a obtenção
Definição de discrepância adotada
Número de discrepâncias
pacientes
da história do uso de
pelo artigo
encontradas
medicamentos
entre
a
lista
de 39 erros de admissão foram
23
1) Entrevista com os pais (e paciente Diferenças
Stone et al., 2010.
(29)
se apropriado);
medicamentos usados pelo paciente encontrados, afetando um em
(EUA)
2) Informações do prestador de previamente
verificada
pelo cada cinco admissões
farmacêutico e as prescrições na
cuidados primários;
3)
Informações
da
farmácia admissão. Foram considerados como
erros
comunitárias;
4) História atual da admissão;
5) Nota de exame físico;
6) Último registro médico da
admissão.
100
1) Informações de encaminhamentos; Uma disparidade na prescrição foi Diferenças foram encontradas em
Terry et al., 2010.
(11)
2) Registros hospitalares (como os definida com uma diferença entre os 39% (n=38) dos casos. Destes,
(Inglaterra)
registros dos medicamentos levados medicamentos utilizados pelo paciente 50% tiveram o potencial de levar
ao hospital pelo paciente);
na pré-admissão e as prescrições a dano moderado ou grave
3) Contato por telefone com o clínico iniciais na admissão
geral do paciente;
4) Entrevistas com o cuidador do
paciente;
5) Notas clínicas do paciente.
Vira,Colquhon,
60
1) Entrevistas com o paciente e ou Qualquer diferença entre a história de 23 pacientes tiveram uma ou mais
seu cuidador;
uso de medicamentos e as prescrições discrepância não intencional,
Elchells, 2006.
(7)
2)
Verificação
dos
rótulos
dos
na
admissão.
Variações
não gerando
um
total
de
69
(Canadá)
medica-mentos;
intencionais foram consideradas erros discrepâncias, das quais 32 foram
3) Farmácias comunitárias;
de medicação
resolvidas após intervenção
4) Clínicos do paciente.

Avaliação da significância
clínica das discrepâncias
Metodologia de consenso de
experts foi usada para
classificar cada erro como
um risco para evento
adverso
relacionado
a
medicamento

Método
Cornish
(2005)

estabelecido por
e colaboradores

Revisão feita por um médico
intensivista para avaliar a
importância clinica atual e/ou
potencial
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Tabela 3. Características metodológicas dos estudos incluídos na revisão sistemática.
Estudo
Local
Tipo de estudo como descrito
pelo artigo
Beckett et al., 2011.
(EUA)

(21)

Tempo médio
gasto na
conciliação
15 min

Seleção de paciente

Geriátrico

Alas de clínica médica e cirúrgica de um
centro médico terciário

Prospectivo, randomizado e nãocego

4 meses

(23)

Unidade pediátrica de um hospital infantil

Estudo de prevalência

2 meses e 9 dias

31 min

Pediátrico

24)

Departamento geriátrico de um hospital
universitário

Estudo de coorte, retrospectivo,
de único centro

7 meses

24 min

Geriátrico

ND

ND

7 meses

9 min

Geriátrico

3 hospitais (160, 40 e 23 leitos
respectivamente) locais de estágio para a
residência

ND

8 meses

9.3 min

Não

Departamento de emergência

Estudo observacional prospectivo,
pré e pós-intervenção

ND

ND

Não

Alas de pneumologia e medicina interna do
departamento de emergência de um
hospital terciário
Departamento de geriatria

Estudo observacional prospectivo

1 mês

ND

Não

Estudo observacional prospectivo
de único centro

10 meses e 27 dias

8 min

Geriátrico

Hospital pediátrico

Estudo de coorte prospectivo de
melhoria da qualidade

1 mês

90 min

Pediátrico com condições
médicas complexas

Ala de neurocirurgia de um hospital
pediátrico

Estudo observacional prospectivo

6 meses

ND

Pediátrico

Serviço de urgência de um hospital de
terceiro nível

Observacional, prospectivo e de
intervenção

1 mês

ND

Não

Unidades de cuidados intensivos

Estudo prospectivo

1 mês

15 min

Não

Coffey et al., 2009.
(Canadá)
Cornu et al., 2012.
(
(Bélgica)

Duração do estudo

(25)

Gizzi et al., 2010.
(EUA)

(26)

Lubowski et al., 2007.
(EUA)

(27)

Mill, McGuffie, 2010.
(Reino Unido)

Soler-Giner et al., 2011.
(Espanha)
Steurbaut et al., 2010.
(Bélgica)

(28)

(17)

(29)

Stone et al., 2010.
(EUA)

(11)

Terry et al., 2010.
(Inglaterra)

Vargas et al., 2011.
(Espanha)

(22)

Vira, Colquhon, Elchells,
2006.
(Canadá)
ND – Não descrito

(7)

79

APÊNDICE
Itens essenciais que devem ser descritos em estudos observacionais, segundo a declaração
Strengthening the Reporting of Observational Studies in Epidemiology (STROBE).
Title and abstract

(1) Indicate the study’s design with a commonly used term in the title
or the abstract
(2) Provide in the abstract an informative and balanced summary of
what was done and what was found

Background/
Objectives

(3) Explain the scientific background and rationale for the investigation
being reported
(4) State specific objectives, including any prespecified hypotheses

Study design

(5) Present key elements of study design early in the paper

Setting

(6) Describe the setting, locations, and relevant dates, including periods
of recruitment, exposure, follow-up, and data collection

Participants

(7) Cohort study—Give the eligibility criteria, and the sources and
methods of selection of participants. Describe methods of follow-up
Case-control study—Give the eligibility criteria, and the sources and
methods of case ascertainment and control selection. Give the rationale
for the choice of cases and controls
Cross-sectional study—Give the eligibility criteria, and the sources and
methods of selection of participants
(8) Cohort study—For matched studies, give matching criteria and
number of exposed and unexposed
Case-control study—For matched studies, give matching criteria and
the number of controls per case

Variables

(9) Clearly define all outcomes, exposures, predictors, potential
confounders, and effect modifiers. Give diagnostic criteria, if applicable

Data sources/
measurement

(10) For each variable of interest, give sources of data and details of
methods of assessment (measurement). Describe comparability of
assessment methods if there is more than one group

Bias

(11) Describe any efforts to address potential sources of bias

Study size

(12) Explain how the study size was arrived at
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Quantitative
variables
Statistical
methods

(13) Explain how quantitative variables were handled in the analyses. If
applicable, describe which groupings were chosen, and why
(14) Describe all statistical methods, including those used to control for
confounding
(15) Describe any methods used to examine subgroups and interactions
(16) Explain how missing data were addressed
(17) Cohort study—If applicable, explain how loss to follow-up was
addressed
Case-control study—If applicable, explain how matching of cases and
controls was addressed
Cross-sectional study—If applicable, describe analytical methods
taking account of sampling strategy
(18) Describe any sensitivity analyses

Participants

(19) Report the numbers of individuals at each stage of the study—e.g.,
numbers potentially eligible, examined for eligibility, confirmed
eligible, included in the study, completing follow-up, and analysed
(20) Give reasons for non-participation at each stage
(21) Consider use of a flow diagram

Descriptive
data

(22) Give characteristics of study participants (e.g., demographic,
clinical, social) and information on exposures and potential
confounders
(23) Indicate the number of participants with missing data for each
variable of interest
(24) Cohort study—Summarise follow-up time (e.g., average and total
amount)

Outcome data

(25) Cohort study—Report numbers of outcome events or summary
measures over time
Case-control study—Report numbers in each exposure category, or
summary measures of exposure
Cross-sectional study—Report numbers of outcome events or summary
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measures
Main results

(26) Give unadjusted estimates and, if applicable, confounder-adjusted
estimates and their precision (e.g., 95% confidence interval). Make
clear which confounders were adjusted for and why they were included
(27) Report category boundaries when continuous variables were
categorized
(28) If relevant, consider translating estimates of relative risk into
absolute risk for a meaningful time period

Other
analyses

(29) Report other analyses done—e.g., analyses of subgroups and
interactions, and sensitivity analyses.

Key results

(30) Summarise key results with reference to study objectives.

Limitations

(31) Discuss limitations of the study, taking into account sources of
potential bias or imprecision. Discuss both direction and magnitude of
any potential bias

Interpretation

(32) Give a cautious overall interpretation of results considering
objectives, limitations, multiplicity of analyses, results from similar
studies, and other relevant evidence

Generalisability

(33) Discuss the generalisability (external validity) of the study results

Funding

(34) Give the source of funding and the role of the funders for the
present study and, if applicable, for the original study on which the
present article is based
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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO ANNALS OF INTERNAL MEDICINE
Annals of internal medicine
General Considerations
Annals has several categories of articles, each with its own requirements (Table).
We publish original research relevant to adults that addresses prevalence, causes,
mechanisms, diagnosis, course, treatment, and prevention of disease. We publish
original research relevant to adults that addresses prevalence, causes,
mechanisms, diagnosis, course, treatment, and prevention of disease. We publish
clinical guidelines, position papers, cost-effectiveness analyses and narrative and
systematic reviews, including meta-analyses. We also publish papers about
research and reporting methods, opinions about controversial medical issues, and
essays about medical history, medicine and public policy, and patients’ or
physicians’ experiences of illness. Of particular note, we encourage material in any
of the above mentioned categories that is related to improving patient care,
avoiding medical errors, and comparative effectiveness research.
Requirements for all categories of articles largely conform to the “Uniform
Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals,” developed by
the International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE). Authors should
write for a sophisticated general medical readership; follow principles of clear
scientific writing (Gopen, Huth, CBESMC) and statistical reporting (Bailar, Lang);
and prepare manuscripts according to recommended reporting guidelines and
checklists (EQUATOR) whenever possible.
We accept submissions only through our online manuscript submission system.
Please do not submit manuscripts as electronic mail attachments or by regular
mail. When submitting manuscripts, authors should also submit a copy of the
original research protocol and other supplemental data as attachments if you think
they would help the editors or reviewers to better understand the work. Authors
should always submit protocols for trials, ideally prepared according to the 2013
SPIRIT standards. Include reprints of published papers and manuscripts of papers
in press that contain data that appear in the submitted manuscript to help the
editors form a judgment about the degree of duplicate publication
(see Acknowledge Previous or Duplicate Publication and Duplicate Submission).
Be prepared to provide original study data if requested by the editors.
Manuscript Format and Style
Guidelines and checklists are available for the reporting of essential elements of
many types of manuscripts. These guidelines are linked in the Article Types and
Specific Article Types sections of the Information for Authors. We expect authors
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circumspect manner the clinical implications of the work.
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RESUMO
OBJETIVO: obter a história de uso de medicamentos dos pacientes durante a
admissão e caracterizar as discrepâncias não intencionais na farmacoterapia
encontradas em um hospital universitário brasileiro.

MÉTODOS: foi realizado um estudo observacional, transversal, prospectivo,
entre 01 de abril a 17 de julho de 2013. Os pacientes incluídos no estudo foram
avaliados em quatro tempos. No tempo 1, a farmacêutica-pesquisadora coletou
os dados da ficha de admissão. No tempo 2, foi registrada a primeira
prescrição do paciente feita pelo médico responsável pela admissão. No tempo
3, o prontuário do paciente foi avaliado. No tempo 4 foi realizada a entrevista
clínica com o paciente e/ou seu cuidador.
RESULTADOS: 358 pacientes foram estudados, destes 261 (72,90%; I.C.
95%; 0,68-0,77) eram adultos, com média de idade de 47,16 ± 18,80 (14-93)
anos. Em 117 (44,82%; I.C. 95%; 0,44-0,45) casos não houve registro da
farmacoterapia pregressa dos pacientes adultos nos prontuários médicos. Do
mesmo modo, não houve registro de alergias em 72 (74,22% I.C. 95%; 0,730,74) das crianças avaliadas. No estudo, 150 pacientes apresentaram uma ou
mais discrepâncias não intencionais na farmacoterapia durante a admissão,
sendo identificadas 327 discrepâncias no total. O tipo mais frequente de
discrepância foi omissão (n=128; 85,33%). O medicamento mais prevalente
nas discrepâncias foi captopril (n=10; 6,66%), seguido de losartana (n=9; 6%).
CONCLUSÕES: Este estudo revelou a prevalência de discrepâncias não
intencionais da farmacoterapia no hospital estudado, ressaltando a importância
de processos como a conciliação de medicamentos para a correção de erros
como estes.

PALAVRAS-CHAVE:

Segurança

ao

paciente,

erros

de

discrepâncias na farmacoterapia, conciliação de medicamentos.

medicação,
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INTRODUÇÃO
Nos últimos anos, os medicamentos têm sido apontados como fatores
de risco à saúde, uma vez que, se usados incorretamente, podem causar
danos, especialmente para os pacientes hospitalizados [1-3]. É importante
ressaltar que o momento da admissão hospitalar é considerado de alto risco,
visto que nesta etapa a transferência apropriada de informações sobre a
farmacoterapia é essencial para a segurança dos pacientes [4].
Neste contexto, mudanças não justificadas entre a história da
farmacoterapia do paciente e a prescrição após a hospitalização são definidas
como discrepâncias não intencionais, tendo sido motivo de preocupação entre
os prestadores de cuidado [5]. Bracey e colaboradores salientam que avaliação
incorreta da história da farmacoterapia é potencialmente séria na admissão,
pois eventos adversos relacionados a medicamentos podem deixar de ser
investigados e, consequentemente, podem se agravar durante a internação [6].
Segundo

a

literatura,

discrepâncias

nas

histórias

de

uso

de

medicamentos durante a internação podem ter o potencial de causar danos aos
pacientes [5, 7, 8, 9]. Uma revisão sistemática realizada por Kwan e
colaboradores encontrou que 45% (31%-56%) dos pacientes hospitalizados
possuíam

pelo

uma

discrepância

não

intencional

da

farmacoterapia

considerada clinicamente significante [10]. Em consequência, a conciliação de
medicamentos pode ser uma estratégia viável para identificar e resolver as
discrepâncias não intencionais da farmacoterapia de pacientes nas interfaces
do cuidado, como na admissão [11-14].
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Estudos demonstram que investigações sobre a obtenção da história de
uso de medicamentos e a prevalência de discrepâncias não intencionais são
úteis para a implantação e o direcionamento da conciliação de medicamentos,
principalmente no momento da admissão [15-17]. No entanto, até o momento
não foram encontradas pesquisas na América Latina sobre a conciliação de
medicamentos na admissão hospitalar e desta forma é necessário investir em
estudos nesta área.
Diante do exposto, o objetivo deste estudo foi investigar a obtenção de
história de uso de medicamentos dos pacientes durante a admissão e
caracterizar as discrepâncias não intencionais na farmacoterapia encontradas
em um hospital universitário brasileiro.
MÉTODOS
Delineamento, duração do estudo e tamanho amostral
Estudo observacional do tipo exploratório com delineamento transversal,
prospectivo, conduzido de 01 de abril a 17 de julho de 2013.
Local do estudo
Este estudo foi realizado no HU/UFS, situado em Aracaju, Sergipe,
Brasil. O Hospital é totalmente integrado ao Sistema Único de Saúde (SUS),
atende a população carente de bairros de Aracaju, de municípios do interior de
Sergipe e dos Estados circunvizinhos. O hospital possui a capacidade máxima
de 123 leitos, divididos em Clínica Pediátrica, Clínica Psiquiátrica, Clínica
Cirúrgica (1 e 2), Clínica Médica (1 e 2) e Unidade de Terapia Intensiva.
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Amostra do Estudo e Seleção dos pacientes
A amostra calculada para o presente estudo foi de 325 pacientes, de
acordo com Moser & Kalton [18]. Todavia, a amostra estudada foi composta
por 358 pacientes.
Neste estudo foram incluídos somente os pacientes admitidos, de
segunda a sexta-feira, nas Clínicas Cirúrgicas, Médicas e Pediátrica que
permanecessem mais de 24 horas internado e que concordassem em participar
da pesquisa. No caso dos pacientes pediátricos, a autorização era dada pelo
familiar ou cuidador. O estudo foi autorizado pela Diretoria do Hospital e Comitê
de Ética em Pesquisa do HU/UFS sob número CAAE 08125912.5.0000.0058.
Foram excluídos os pacientes para os quais não foi possível conduzir a
entrevista

(por

exemplo,

o

paciente

estava

em

isolamento

ou

desacompanhado) e aqueles cujos prontuários não estavam acessíveis no
momento da avaliação.
Processo de Admissão no hospital
No hospital, as admissões são programadas e realizadas somente pela
manhã. Não há admissões nos finais de semana. Ao ser admitido cada um dos
pacientes foi avaliado pelo médico (ou avaliado pelo estudante de Medicina e
após avaliado pelo médico) ou residente médico. Todas as avaliações foram
registradas em prontuário escrito e armazenadas nas clínicas, bem como as
descrições das condutas dos médicos, solicitações de exames, avaliação de
outros profissionais, entre outras. Em algumas das avaliações foi necessário
contar com a colaboração de parentes e/ou cuidadores para a investigação das
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informações pertinentes. Importante destacar que não há práticas de
conciliação de medicamentos padronizadas no hospital.
Processo

de

obtenção

da

melhor

história

possível

de

uso

da

farmacoterapia
Antes do início do estudo, a farmacêutica-pesquisadora (C.C.S.)
responsável pela coleta e avaliação dos dados realizou um estudo piloto,
durante o mês de março de 2013, a fim se familiarizar com o processo de
admissão no hospital, calibrar a ficha de obtenção dos dados da
farmacoterapia e aprimorar o método de coleta das informações. A referida
farmacêutica-pesquisadora possui três anos de experiência clínica com
serviços de atendimento ao paciente, como a revisão da farmacoterapia. A
avaliação se deu em até 36 horas após a admissão.
A coleta de dados se deu em quatro momentos, por meio de um
formulário estruturado desenvolvido pelos pesquisadores adaptados da
literatura [5, 7, 19, 20]. No momento 1, a farmacêutica-pesquisadora coletou os
dados da ficha de admissão, a qual ficava disponível no setor de admissão
hospitalar e era gerada sempre que o paciente era admitido. Esses dados
foram: sociodemográficos, a clínica para a qual o paciente foi admitido e o
motivo do internamento. No momento 2, a farmacêutica-pesquisadora registrou
a primeira prescrição do paciente feita pelo médico responsável pela admissão.
No momento 3, o prontuário do paciente foi avaliado a fim de se obter a história
da farmacoterapia registrada pelo médico a partir dos seguintes dados: queixa
principal do paciente, história de doenças anteriores, questionamentos de
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medicamentos anteriores e alergias, bem como as condutas do médico
responsável pela admissão.
No momento 4 foi realizada a entrevista clínica com o paciente e/ou seu
cuidador, analisando as seguintes variáveis: forma de aquisição dos
medicamentos, alergias (a medicamentos, alimentos e outras), alertas e
necessidades especiais, hábitos e vícios, bem como os medicamentos que o
paciente estava fazendo uso antes da internação. Foram excluídos os
medicamentos que o paciente fazia uso esporadicamente, suplementos,
vitaminas e aqueles que o paciente e ou cuidadores não recordavam o nome.
Para se obter maior acurácia sobre esses dados, todas as fontes
disponíveis sobre os medicamentos no momento da entrevista foram avaliados,
tais como: a entrevista com o cuidador, o prontuário, dados da transferência
hospitalar (para os casos nos quais o paciente fora admitido de outro hospital)
e quando o paciente levava seus próprios medicamentos e prescrições
anteriores, também foi investigado. O tempo gasto em cada um dos quatro
momentos foi registrado.
Avaliação das discrepâncias encontradas
Após a coleta, a farmacêutica-pesquisadora e três estudantes de
Farmácia (L.M.C.S; R.O.S.S.; T.S.A.) analisaram os dados, visando investigar
a presença de discrepâncias. Em caso de dúvidas sobre a existência da
discrepância, a farmacêutica-pesquisadora analisou cada caso e discutiu com
os estudantes para esclarecer se havia ou não a presença de discrepância,
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buscando diminuir os vieses de interpretação. Se a dúvida permanecesse, um
terceiro pesquisador (T.C.M.) analisava os casos até o consenso ser atingido.
Neste estudo foram consideradas como discrepâncias as mudanças não
justificadas entre a história pregressa da farmacoterapia do paciente e a
prescrição após a hospitalização. Não foram consideradas discrepâncias
quando o médico justificou o motivo da alteração na farmacoterapia no
prontuário. Diferenças entre os medicamentos prescritos “se necessário”
também não foram consideradas.
As discrepâncias foram classificadas em: omissão de medicamentos,
diferenças na dose, diferenças na frequência de administração, duplicidade
terapêutica e início de terapia sem justificativa. Foram registradas também as
origens das discrepâncias encontradas: do relato do paciente, de dados do
prontuário ou dos dados de guias de transferência hospitalares.
Análise estatística
Os dados obtidos foram tabulados em planilha do Excel e expressos por
meio de proporções, média, desvio padrão e intervalo de confiança. O teste de
qui-quadrado foi utilizado para as associações entre os dados e foi adotado um
nível de significância de 0,05. Para tanto, o programa estatístico Epiinfo foi
utilizado.
RESULTADOS
Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, 514 pacientes foram
admitidos, de acordo com os critérios estabelecidos nas quatro alas estudadas.
Somente uma das duas clínicas cirúrgicas estava em atividade durante o
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estudo. No momento da admissão, 401 pacientes atenderam os critérios de
inclusão e foram, dessa forma, possíveis candidatos à avaliação das histórias
da farmacoterapia. Foram excluídos 43 pacientes pelas seguintes razões:
tiveram alta em menos de 24 horas, não foi possível acessar o prontuário ou
realizar a entrevista com o mesmo e/ou seu cuidador. O Fluxograma 1 resume
esses dados. Por fim, a amostra final de 358 pacientes foi estudada.
INSERIR FLUXOGRAMA
Neste estudo, a avaliação do prontuário foi a que demandou mais
tempo para avaliação das fontes disponíveis necessárias à obtenção da melhor
história da farmacoterapia possível. A Tabela 1 traz as médias e o tempo
mínimo

e

máximo

de

cada

momento

avaliado.

Uma

associação

estatisticamente significativa foi encontrada entre a presença de discrepâncias
e o tempo total gasto na avaliação da história da farmacoterapia (Χ2 = 13, 177;
p=0,001).
INSERIR TABELA 1
Dos 358 pacientes, 261 (72,90%; I.C. 95%; 0,68-0,77) eram adultos
(151 mulheres e 110 homens) com média de idade de 47,16 ± 18,80 (14-93)
anos. Não foi encontrada associação estatisticamente significativa entre a
presença de discrepâncias e o tipo de paciente, criança ou adulto (Χ2 = 0,771;
p=0,380) e gênero (Χ2 = 1,217 p=0,269) e a idade dos pacientes (Χ2 = 9,119
p=0,104).
A maioria dos pacientes admitidos, 164 (62,83%; I.C. 95%; 0,40-0,51)
foi admitido na Clínica Cirúrgica. O motivo de internamento mais prevalente foi
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neoplasia (n = 67, 18,71%; I.C. 95%; 0,14-0,23), seguido de cirurgia para
hérnia umbilical ou inguinal (n = 37, 10,33%; I.C. 95%; 0,07-0,13) e cirurgia
para colelitíase ou obstrução da via biliar (com ou sem colecistite) (n = 33,
9,21%; I.C. 95%; 0,06-0,12).
No estudo, em 117 (44,82%; I.C. 95%; 0,44-0,45) casos não houve
registro da farmacoterapia pregressa dos pacientes nos prontuários médicos,
assim como em 137 (52,49%; I.C. 95%; 0,52-0,53) não se questionou sobre
alergia nos pacientes adultos. Do mesmo modo, em 52 (53,60%; I.C. 95%;
0,53-0,54) casos não se documentou o uso prévio de medicamentos nos
prontuários das crianças analisados. Também não houve registro de alergias
em 72 (74,22% I.C. 95%; 0,73-0,74) das crianças avaliadas. Foi encontrada
uma

associação

estatisticamente

significativa

entre

a

presença

de

discrepâncias e o questionamento de medicamentos anteriores (Χ2 =6,422
p=0,001), mas não quanto ao questionamento sobre alergias (Χ2 =1,393
p=0,237).
Os pacientes adultos relataram, na entrevista clínica, que fazem ou
fizeram uso regular de bebidas alcoólicas em 78 (29,88%) dos casos, sendo
que parte destes declarou histórico de uso de tabaco (n=44; 21,15%). As
informações referentes aos dados clínicos foram obtidas por meio da entrevista
com o próprio paciente (n=195; 54,46%), o cuidador responsável (n=122;
34,07%) ou ambos (n=41; 11,47%). Outra variável observada foi que 112
(31,28%; I.C. 95%; 0,26-0,36) pacientes levaram os medicamentos que
usavam antes da internação para as unidades de internação do hospital. Foi
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encontrada uma associação estatisticamente significativa (Χ2 = 39,121
p=0,001) entre essa variável e a presença de discrepâncias.
O número de medicamentos prescritos foi 1.417, sendo dipirona
(n=306; 21,59%) o medicamento mais frequente, seguido de metoclopramida
(n=227; 16,01%) e omeprazol (n=49; 3,45%). Outras características destes
pacientes (adultos e crianças) estão apresentadas nas Tabelas 2 e 3.
INSERIR TABELA 2 E TABELA 3
Após a prescrição dos médicos foi encontrada a média de 4,23 ± 2,49
(variação de 0-14) de medicamentos prescritos para os pacientes com
discrepância e 3,75 ± 2,48 (variação de 1-14) para os sem discrepância. Não
foi encontrada associação estatisticamente significativa entre a presença de
discrepâncias e o número de medicamentos prescritos (Χ2 = 2,726 p=0,256).
No estudo, 150 pacientes apresentaram uma ou mais discrepâncias não
intencionais na farmacoterapia durante a admissão, sendo identificadas 327
discrepâncias no total. A Figura 2 mostra a distribuição de discrepâncias
encontradas por paciente.
INSERIR FIGURA 2
A maioria das discrepâncias se originou do relato do paciente e/ou
cuidador (n=92; 61,33%), do prontuário (n=44; 29,33%) e da prescrição ou guia
de outro hospital (n=14; 9,34%). Os tipos mais frequentes de discrepância
foram omissão (n=128; 85,33%), dose incorreta (n=20; 13,34%), frequência
incorreta (n=1; 0,06%) e início de tratamento sem justificativa (n=1; 0,06%).
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O número de fármacos envolvidos na discrepância foi de 339, com
média de 2,21 ± 1,56 (variação de 1-9) medicamentos por paciente com
discrepância. No total, 13 classes de medicamentos foram utilizadas por esses
pacientes, de acordo com a classificação ATC (Tabela 4). As três classes que
apresentaram

maior

frequência

de

discrepâncias

foram

os

agentes

gastrointestinais (n= 82; 24,18%), seguidos dos agentes cardiovasculares
(n=73; 21,53%) e os agentes hematológicos (n=31; 9,14%). O medicamento
mais prevalente nas discrepâncias foi captopril (n=10; 6,66%), seguido de
losartana (n=9; 6%) e de ácido fólico e omeprazol (n=7; 4,66% cada).
INSERIR TABELA 4
DISCUSSÃO
Este trabalho revelou que a presença de discrepâncias é prevalente no
hospital estudado. De acordo com a literatura, as discrepâncias estão
relacionadas a erros de medicação e estas podem trazer riscos aos pacientes
[21, 22]. Até a presente data, não há trabalhos semelhantes publicados no
Brasil, dessa forma, este estudo possui caráter inovador na investigação de
discrepâncias na admissão hospitalar no país.
A associação encontrada sugere que neste estudo a investigação das
discrepâncias demandou maior tempo para a avaliação da história da
farmacoterapia. Essa quantidade de tempo foi diferente de outros estudos [5, 7,
23, 24] o que pode ter ocorrido por diferenças metodológicas de cada
investigação, bem como diferenças nas fontes de informação utilizadas para a
obtenção das histórias de uso da farmacoterapia. Vale ressaltar que o processo
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de obtenção da farmacoterapia exige tempo considerável e habilidades
específicas, sendo recomendado por Kaboli, Fernandes [16] a realização de
treinamentos direcionados ao aperfeiçoamento do desempenho desta prática.
Diferentemente da literatura [23, 25-27, 28], o presente estudo avaliou
pacientes sem restrições de idade ou condições clínicas específicas. A seleção
da amostra pode ter contribuído para a maior abrangência dos dados obtidos,
visto que diferentes situações clínicas puderam ser avaliadas. No entanto, para
a implantação da conciliação de medicamentos, recomenda-se que no início,
pacientes considerados de alto risco para o aparecimento de eventos adversos,
como idosos e crianças, sejam selecionados [29].
Neste estudo ocorreu maior incidência de omissões da história da
farmacoterapia dos pacientes. De acordo com a literatura, os erros de omissão
ocorrem com muita frequência, sendo a principal razão para que o
farmacêutico intervenha durante a conciliação [5, 7, 30-32]. Estudos mostram
que essas omissões ocorrem tanto pelo não questionamento da história da
farmacoterapia durante a admissão quanto pela não transcrição no prontuário
das informações obtidas durante a entrevista [33].
A associação encontrada sugere que quando não se questiona o
paciente ou não se documenta os dados obtidos sobre o uso de medicamentos
antes da admissão hospitalar, pode-se gerar o aparecimento de discrepâncias.
A falta de questionamentos dos médicos sobre a farmacoterapia anterior dos
pacientes pode ser sido uma das principais causas da omissão de
medicamentos neste estudo.
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As omissões causadas pela obtenção incompleta ou imprecisa da
história de uso da farmacoterapia podem interromper tratamentos ou levar a
indicação de medicamentos inapropriados durante a hospitalização, colocando
o paciente em risco [34, 35]. Por outro lado, alguns estudos mostram que a
participação do farmacêutico durante a conciliação complementa a entrevista
do médico e aumenta a segurança do paciente [23, 31, 36, 37].
Deficiências nas entrevistas com os pacientes podem omitir informações
relevantes como interações fármaco-fármaco, duplicidade terapêutica, e
alergias, prolongando os dias de internação e podendo causar danos mais
graves aos pacientes [38, 39]. No caso das alergias, mais da metade dos
prontuários avaliados pelos médicos não citaram a existência desse problema
nos dois grupos de pacientes, diferente do que foi observado pela
farmacêutica-pesquisadora. Stephens e colaboradores afirmam que a falta de
registro de alergias ocorre frequentemente, podendo aumentar quando
documentado com siglas e informações resumidas [40]. Assim, estudos
mostram que aperfeiçoar a entrevista com o paciente e seus cuidadores bem
como a documentação dos prontuários pode ser determinante para redução de
possíveis alergias e outros erros de medicação [21, 41, 42,].
Semelhante a dados da literatura, as principais fontes de informação
sobre a farmacoterapia foram o paciente e/ ou seu cuidador (especialmente
com as crianças). Fitzgerald [1] cita que os pacientes nem sempre estão aptos
para fornecer informações precisas sobre sua farmacoterapia, não trazem seus
medicamentos ou uma lista dos medicamentos anteriormente utilizados durante
admissão.
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Alguns autores, por sua vez, referem que a participação do paciente é
essencial para a redução de discrepâncias e maior segurança do uso da
farmacoterapia [4, 43]. Assim, aspectos importantes como as crenças e
escolaridade

do

paciente,

bem

como

seu

comprometimento

com

a

farmacoterapia devem ser avaliados pela equipe, a fim de valorizar os dados
fornecidos ou buscar outras fontes de informação. No caso do Brasil, tais
aspectos assumem maior importância, pois não há integração de informações
de cuidado à saúde entre os hospitais, sistema de saúde e as farmácias
comunitárias.
Quanto à presença de medicamentos previamente utilizados nas alas do
hospital, Nayar e colaboradores [44] afirmam que os pacientes são
beneficiados pela continuidade da farmacoterapia em uso, reduzindo os riscos
de interrupção de tratamentos. Além disso, tal iniciativa pode reduzir os custos
para o hospital com os medicamentos dos pacientes. A associação encontrada
pode indicar que a falta de avaliação desses medicamentos nas alas pode
estar relacionado com o surgimento de discrepâncias.
As classes de medicamentos mais envolvidas com as discrepâncias não
intencionais da farmacoterapia encontradas neste estudo foram semelhantes
aos de outros trabalhos [22, 45, 46]. É importante destacar que os
medicamentos mais envolvidos com as discrepâncias nesse trabalho foram de
uso crônico (captopril e losartana) ressaltando ainda mais a importância da
avaliação correta do paciente a fim de prevenir danos devido à descontinuidade
do tratamento.
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Esse estudo possui forças e limitações. Entre os pontos fortes,
destacam-se o fato do estudo não ter restringido a avaliação á determinados
grupos de pacientes, incluindo pacientes adultos e crianças. Além disso, a
investigação

nos

prontuários

dos

questionamentos

médicos

sobre

a

farmacoterapia anterior e presença de alergias é outro fato que merece ser
enfatizado. Aliado a isso, a inclusão da entrevista estruturada com paciente
e/ou seu cuidador permitiu uma melhor investigação das discrepâncias não
intencionais da farmacoterapia.
Este estudo possui algumas limitações. No Brasil, não existe um sistema
integrado de informações sobre a farmacoterapia dos pacientes, como banco
de dados do sistema de saúde ou dados das farmácias comunitárias. Esse fato
restringiu as fontes de informações para a avaliação dos medicamentos
anteriores dos pacientes. Outra limitação se deve ao fato do estudo não ter
investigado a relevância clínica das discrepâncias encontradas, o que poderia
ser útil para a avaliação dos danos aos pacientes frente à descontinuidade dos
tratamentos farmacoterapêuticos. Além disso, os dados aqui levantados
refletem as características do local de estudo, os quais podem não ser
aplicáveis para a comparação com outros locais.
Em suma, este estudo revelou a prevalência de discrepâncias não
intencionais da farmacoterapia no hospital estudado, ressaltando a importância
de processos como a conciliação de medicamentos para a correção de erros
como estes. Além disso, este trabalho aponta que a investigação da história de
uso de medicamentos é um processo complexo e que o farmacêutico pode ser
um profissional aliado para tal avaliação. Pesquisas futuras podem explorar o
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potencial clínico das discrepâncias bem como investigar sua prevalência em
outras etapas da transição do cuidado, como a alta hospitalar.
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Figura 1. Fluxograma das etapas de seleção da amostra final do estudo
no HU-UFS Brasil: Abril - Julho (2013)
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Figura 2. Distribuição das discrepâncias encontradas por paciente no HU-
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Tabela 1. Duração média da coleta de dados nos quatro tempos pré-estabelecidos – HU/UFS. Brasil: Abril – Julho (2013)

T1*

T2*

T3*

T4*

TT

Média (minutos)

1,68 ± 0,59

2,04 ± 1,52

5,15 ± 3,82

3,78 ± 2,11

12,61 ± 5,54

Variação (minutos)

1-7

1-13

1-19

1-19

4-37

*T1 – Coleta dos dados sociodemográficos e outros dados da ficha de admissão
*T2 – Revisão da prescrição feita pelo médico responsável pela admissão.
*T3 – Avaliação do prontuário do paciente
*T4 – Entrevista clínica com o paciente e/ou seu cuidador
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Tabela 2. Distribuição dos pacientes, segundo características sociodemográficas – HU/UFS. Brasil: Abril - Julho (2013)
Características

Pacientes sem discrepância (n=208)
Adultos (n=148)

Crianças (n=60)

44,8 ± 17,81

7,13 ± 4,5

Homens (%)

65 (43,91%)

36 (60%)

Mulheres (%)

83 (56,09%)

Branco

Pacientes com discrepância (n=150)
Adultos (n=113)

Crianças (n=37)

50,05 ± 19,86

5,89 ± 3,9

101

45 (39,83%)

19 (51,35%)

64

24 (40%)

107

68 (60,17%)

18 (48,65%)

86

35

6

41

29

14

43

Negro

26

7

33

17

5

22

Pardo

87

47

134

66

17

83

Casado

48

-

48

47

-

47

Solteiro

78

60

138

46

37

83

Idade

TOTAL

TOTAL

Gênero

Cor

Estado Civil

113

Tabela 2. (Continuação) Distribuição dos pacientes, segundo características sociodemográficas – HU/UFS. Brasil: Abril - Julho (2013)
Características

Pacientes sem discrepância (n=208)

Pacientes com discrepância (n=150)

Adultos (n=148)

Crianças (n=60)

TOTAL

Adultos (n=113)

Crianças (n=37)

TOTAL

22

-

22

20

-

20

Analfabeto

21

15

36

22

11

33

Fundamental Incompleto

62

44

106

41

25

66

Fundamental Completo

27

1

28

25

1

26

Médio Completo

31

-

31

20

-

20

Superior Completo

7

-

7

5

-

5

0 à 1 salário mínimo

69

-

69

57

-

57

1 à 2 salários mínimos

10

-

10

5

-

5

Mais que 2 salários mínimos

7

-

7

6

-

6

Outro
Escolaridade

Faixa salarial
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Tabela 2. (Continuação) Distribuição dos pacientes, segundo características sociodemográficas – HU/UFS. Brasil: Abril - Julho (2013)
Características

Pacientes sem discrepância (n=208)

Pacientes com discrepância (n=150)

Adultos (n=148)

Crianças (n=60)

TOTAL

Crianças (n=37)

Adultos (n=113)

TOTAL

62

60

122

45

37

82

Domicílio

139

48

187

96

22

118

Outro hospital

9

12

21

17

15

32

Não possuem renda
Origem do paciente
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Tabela 3. Distribuição dos pacientes, segundo algumas características estudadas – HU/UFS. Brasil: Abril - Julho (2013)
Características

Pacientes sem discrepância (n=208)
Adultos (n=148)

Crianças (n=60)

Pediátrica

-

60

Cirúrgica

95

Médica 1*
Médica 2*

Pacientes com discrepância (n=150)
TOTAL

Adultos (n=113)

Crianças (n=37)

TOTAL

60

-

37

37

-

95

69

-

69

32

-

32

23

-

23

21

-

21

21

-

21

Alimentos

5

3

8

3

3

6

Medicamentos

26

10

36

25

3

28

Outros

4

-

4

1

1

2

Não possui alergia

113

47

160

84

30

114

Clínica de internamento

Alergia
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Tabela 3. (Continuação) Distribuição dos pacientes, segundo algumas características estudadas – HU/UFS. Brasil: Abril - Julho (2013)
Características

Pacientes sem discrepância (n=208)
Adultos (n=148)

Crianças (n=60)

Sim

34

4

Não

114

56

Pacientes com discrepância (n=150)
TOTAL

Adultos (n=113)

Crianças (n=37)

TOTAL

38

63

11

74

170

50

26

76

Paciente levou medicamentos que
fazia uso antes do internamento

*Médica 1 – Qualquer especialidade médica
*Médica 2 – Infectologia e pneumologia
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Tabela 4. Detalhamento das classes de medicamentos envolvidos nos pacientes com discrepância não intencional da farmacoterapia de
acordo com a classificação ATC de medicamentos.

ATC Nível 1

Número de medicamentos envolvidos na discrepância (n=339)

(%)

A (aparelho digestivo e metabolismo)

82

24,18

C (aparelho cardiovascular)

73

21,53

B (sangue e órgãos hematopoiéticos)

31

9,14

J (anti-infecciosos gerais para uso sistêmico)

31

9,14

N (sistema nervoso)

31

9,14

H (preparações hormonais sistêmicas)

29

8,55

R (aparelho respiratório)

28

8,25

OUTROS (D, G, L, M, S, V)

34

10,02
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Scope of the Journal
Papers will be considered for publication if they are relevant to any aspect of drug
action in humans. The Journal publishes papers of various kinds including Original
Research Articles, Methods in Clinical Pharmacology, Reviews (including
Systematic Reviews), Commentaries, Opinion, Meeting Reports and Letters to the
Editors. Original research articles are grouped under headings including Clinical
trials, Drugs in pregnancy and lactation, Drug interactions, Drug metabolism, Drug
safety, Human Toxicology, Paediatric clinical pharmacology, Pharmacodynamics
(PD),
Pharmacoeconomics,
Pharmacoepidemiology,
Pharmacogenetics,
Pharmacokinetics (PK), PK-PD relationships, Therapeutics, Translational
Research. Authors are invited to suggest which heading they feel their manuscript
would best fit, and may suggest additional headings if they so wish.
For a description of the roles and responsibilities of authors and contributors see
http://www.icmje.org/ethical_1author.html. Investigations of human subjects will
usually be expected to have been conducted in accordance with good clinical
practice which defines investigator responsibilities including among others
qualifications, resources, providing medical care to trial participants,
communication with the research ethics committee, protocol, informed consent,
data integrity and reporting (http://ichgcp.net/4-investigator). Where this is the case
we would expect the principal investigator to be an author.
Authors who plan to submit an article may contact the Editorial Office
at BJCPedoffice@wiley.com in advance for advice on the suitability of the article
proposed.Effective with the 2013 volume, this journal will be published in an
online-only format. Issues of this title will be published online only and will not be
printed but authors will still be able to order offprints of their own articles.
Once you have read the Submission Guidelines below, please go to
ScholarOne Manuscripts(http://mc.manuscriptcentral.com/bcp) to submit
your manuscript.
You will need to submit three documents: a. manuscript; b. covering letter that
includes specific statements; c. competing interests statement formatted as per
our guidelines. If your paper is accepted you will subsequently be required to
submit d. a copyright transfer agreement form signed by the corresponding author.
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a. Preparing and submitting a manuscript
A recent issue of the Journal is a good guide to style. Manuscript documents
should be typed in double spacing and should be page numbered. A separate title
page should be included (see below). The author to whom all correspondence will
be sent during the submission phase (the submitting author) need not be the same
as the corresponding author listed on the final paper.
Please submit your manuscript online at http://mc.manuscriptcentral.com/bcp.
Submissions can be uploaded as a Word document or as Rich Text Format (rtf)
files, plus separate figure files (gif, jpg, bmp, tif, pic) and table files (doc or xls). Pdf
and ppt files are not accepted.
The main text file must contain the title page, summary, text, references, and
figure legends. Manuscripts in rtf format should not contain word processor styles
(for example bold, italics, justification). For more information about the online
submission
system,
please
read
the
detailed
instructions
at http://mc.manuscriptcentral.com/bcp Author Centre or email the Editorial
Assistant atBJCPedoffice@wiley.com. Authors may find the following resource
useful http://www.cmrojournal.com/ipi/ih/MPIP-author-toolkit.jsp.
b. Covering letter
Please include in your covering letter:
Statements regarding the originality of the work and agreement of all authors to its
publication
Papers will not be approved for review unless accompanied by a statement, in the
covering letter, that they have not been, and will not be published, in whole, or in
part, in any other journal, and that all the authors have agreed to the contents of
the manuscript in its submitted form. If authors have a problem in contacting a coauthor for approval, the reason for this should be explained in the letter and may
subsequently be discussed via email with the relevant Senior Editor. If there is any
overlap between a submitted manuscript of an original paper and a paper that is
being submitted elsewhere, the submitting author should draw this to the attention
of the Editors in the submission covering letter and enclose a copy of the relevant
submitted paper(s).
If there is any overlap with a paper that has already been published elsewhere
(including online publication), including use of the same subjects or repetition of
any data, that paper must be referred to and cited in full. If your manuscript refers
to unpublished data (see section below “References to data on file”), you should
obtain (and provide the Editorial Office with a copy) written permission to mention
a responsible individual (e.g. “Prof X...contact address a.x@kcl.ac.uk) or should
identify a department in a company that can be contacted, with a contact address.
Principal Investigator

120

For ALL papers describing investigations of human subjects (e.g. Research
Papers) please indicate which of the authors was the Principal Investigator. (If the
Principal Investigator is not an author of the paper, please explain why not.)
Reviewers
Authors are asked to facilitate the review process by providing, as part of the
electronic submission process via ScholarOne, the names and email addresses of
two suitable reviewers, on the understanding that the Editors are not bound by any
such nomination.
c. Competing interests
Authors should provide a statement of any competing interests (or affirm that there
are no competing interests) within the submitted manuscript. We will not reject a
paper simply because of a competing interest, but we will publish a statement of
declared interests, or declarations that there are no interests, in every manuscript.
All authors must download and complete a copy of the unified disclosure form of
the International Committee of Medical Journal Editors (available
at http://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf). They must keep a copy of the form
and send a copy to the corresponding author. Instead of submitting the form to the
journal we require the corresponding author (or guarantor) to include a statement
in manuscript body containing all interests declared on all authors’ forms and a
statement affirming that no declarations were made for each case were there was
nothing to declare. The corresponding author must keep the original forms and
make them available on request.
The statement should follow the format used by the British Medical Journal (BMJ):
"All authors have completed the Unified Competing Interest form
athttp://www.icmje.org/coi_disclosure.pdf (available
on
request
from
the
corresponding author) and declare: no support from any organisation for the
submitted work OR [author initials] had support from [name of organisation] for the
submitted work; no financial relationships with any organisations that might have
an interest in the submitted work in the previous 3 years OR [author initials] [had
specified relationship] with [name of organisation] in the previous 3 years; no other
relationships or activities that could appear to have influenced the submitted work
OR [initials of relevant authors] [had specified relationships or activities of this
type]"
d. Copyright
A completed Copyright Transfer Agreement form is required once articles have
been accepted. Please see the additional information listed in the Copyright
Information section below.
Using copyrighted material
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It is the author’s responsibility to obtain permission to use copyrighted material,
including print and electronic forms, in a paper, and to acknowledge the source of
the material.
English language
Papers must be written in clear, concise UK English. Avoid jargon and neologisms.
Regrettably, the Journal is unable to undertake major corrections to language,
which is the responsibility of the author. Authors whose first language is not
English are advised to have their papers checked before submission, as
manuscripts may have to be rejected if they are not written in clear English,
whatever their scientific merit. Note that Japanese fonts must not be used in the
creation of files; the standard Adobe Acrobat program is not compatible with these
fonts.
Original Research Articles
Original research papers should generally be divided into the following sections:
Title Page (including PI Statement), Structured Summary, Introduction, Methods,
Results, Discussion, Acknowledgements, References, Tables, Legends to Figures,
and Figures. In addition authors should provide material for 2 boxes, placing this
after the Structured Summary:
What is already known about this subject:
- in up to three short bullet point sentences (not more than 50 words in total)
summarize the state of scientific knowledge on this subject before you did your
study and say why this study needed to be done.
What this study adds:
- in up to three short bullet point sentences (not more than 50 words in total) give a
simple answer to the questions “What do we now know as a result of this study
that we did not know before?” and “What take-home-message do you want to
impart to the readers?” These two statements should be succinct, accurate and
specific.
All Research Papers require a list of author contributions. Papers should be
concise and consideration should be given to using online publication of
supplemental
tables
or
other
material
(see http://authorservices.wiley.com/bauthor/suppmat.asp for more information
about our Supporting Information service).
Units
SI units (mass or molar units) should be used. If other units are used, a conversion
factor should be included in the Methods section.
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Symbols
A set of standard symbols in pharmacokinetics and pharmacodynamics can be
found here.
Structure
Title page
The title page should include:
· the title giving an informative and accurate indication of the content of the paper.
It should be no longer than 150 characters, including spaces;
· the names, positions, and addresses of the authors;
· the name and e-mail address of the submitting author and the corresponding
author, if different;
· a running head of no more than 75 characters, including spaces;
· keywords (these are used to identify potential referees and as indexing terms);
· the word count, excluding the title page, summary, references, tables, and
figures;
· the numbers of tables and figures.
In order to ensure correct citation of your article on PubMed, should your article be
accepted for publication, please include spaces in-between author's initials on the
title page of your manuscript, e.g. A E Smith. If author's initials do not appear on
the title page of your manuscript according to these guidelines they may appear
incorrectly on PubMed until your article has been typeset and published in an
issue.
Summary
The text must be preceded by a structured summary, including the following
headings:
· Aim(s)
· Methods
· Results (some numerical data, including confidence intervals on differences,
when appropriate, must be included)
· Conclusions
The summary should be a maximum of 250 words; abstracting services truncate
summaries that are longer. It should be couched in terms that will be understood
by most readers of the Journal.
Analytical methods
Authors should include details of the precision, accuracy, sensitivity, and
specificity of an analytical method used to measure drugs, metabolites or
biomarkers or refer to other publications in which the information is given.
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· Precision is a measure of random error, usually expressed as the coefficient of
variation.
· Accuracy is a measure of systematic error, also called bias; it can be expressed
as the percentage difference between the result for a test sample and the
reference value for that compound.
· Sensitivity or lower limit of quantification.
· Specificity is the extent to which the method does not detect compounds other
than those intended.
Statistical methods
In the Methods section statistical methods should be described clearly, with
references when appropriate. Editors and referees will be particularly concerned
that any study described had sufficient statistical power for its purpose; when
appropriate, the power of the study and its calculation should be described in the
Methods section.
In the Results section 95% confidence intervals of differences should be cited
where relevant for important endpoints. This is particularly important when
equivalence is being claimed (i.e. for non-significant comparisons). The Editors
may utilize specialist statistical referees for manuscript review where necessary.
Tables
Tables should generally not have more than 85 characters to a line (counting
spaces between columns as 4 characters) and certainly not more than 110
characters to a line, unless absolutely unavoidable. Each table should be typed on
a separate page and be in an editable format (doc or xls).
Figures and use of colour
Please provide high quality figures suitable for the journal’s production processes.
Use of colour (free to authors) is encouraged when it improves the clarity of the
message conveyed.To enhance the presentation of their articles, authors are
encouraged to use colours in complementary pairs (example): a primary pair that
is close to the colour of the journal and existing tables (example); a secondary pair
for use when there are multiple figures side by side, or purely for variety within a
paper (example); and a third pair to particularly highlight a figure, possibly in the
conclusion/results part of a paper (example). With certain figures when it is helpful
to strongly differentiate between sets of results, the first colour of each pair should
initially be used (example), with the corresponding extra colours introduced as
necessary. As blocks, the suggested colours all work together and should be clear
to those readers who are colour-blind (example). Although white backgrounds are
generally advisable, if necessary a suggested background colour that works both
with the overall look of the journal, and the proposed colour palette is illustrated
(example).
Digital files should be prepared in accordance with the instructions that will be
found athttp://authorservices.wiley.com/bauthor/illustration.asp. The eps format
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(illustrations, graphs, annotated artwork; minimum resolution 800 dpi) and tif
format (micrographs, photographs; minimum resolutions 300 dpi) are
recommended, although in some cases other formats can be used.
References
· References should be cited using the Vancouver style (see examples below; for
detailed instructions see http://www.icmje.org).
· References in the manuscript text should appear as numbers in square brackets.
· The reference list should show the references in numerical and not alphabetical
order, and should include the names of all the authors, the full title of the article,
the title of the publication (abbreviated as in Medline or PubMed), the year, the
volume number, and the first and last page numbers.
· References to books should include the names of the editors, the edition number,
when appropriate, and the place of origin and the name of the publisher.
· The accuracy of the references is the responsibility of the author. Referencing
should be thorough but not excessive. Older literature that has been well reviewed
can be referred to indirectly by citing the review(s).
For example:
1. Johnson TN, Rostami-Hodjegan A, Tucker GT. A comparison of methods to
predict drug clearance in neonates, infants and children. Br J Clin Pharmacol
2004; 57: 677-8.
2. Metters J (editor). Independent Steering Committee Report of an Independent
Review of Access to the Yellow Card Scheme. London: The Stationery Office,
2004.
3. Hoffman BB, Lefkowitz RJ. Beta-adrenergic receptor antagonists. In: The
Pharmacological Basis of Therapeutics, Eighth Edition, eds Gilman AG, Rail TW,
Nies AS, New York: Pergamon Press, 1990: 229-43.
References to data on file
Any assertions within a submitted manuscript which are backed up by reference to
unpublished data should be clearly noted as such in the body of the manuscript
and should give a clear direction to the reader as to how they might request this
data: e.g. ‘ACME34178 is not metabolised by CYP3A4 (unpublished data on file,
ACME Drug Co. Ltd., Didcot, UK)’, ‘Drug Z is known to partition extensively into
erythrocytes (personal communication from Prof. X, University of Y)’
If making such a reference to unpublished data the author should obtain (and
provide the Editorial Office with a copy) written permission to mention an individual
(Prof X) or should identify a department in a company that can be contacted with
an address (Department of Drug Metabolism, ACME Drug Co,
drugmet@acme.com) and the permission should come from the head of that
department or their designate.
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an e-mail alert containing a link to a secure web site. A working e-mail address
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automated e-mails at key stages of production, so that they don’t need to contact
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access your article PDF offprint and enjoy the many other benefits the service
offers. Paper offprints can be ordered at prices quoted on the order form that
accompanies the proofs, provided that the form is returned with the proofs. The
cost is higher if the order arrives too late for the main print run.
Offprints are normally dispatched within 3 weeks of publication of the issue in
which the paper appears. Please contact the publishers if offprints do not arrive:
however please note that offprints are sent by surface mail, so overseas orders
may take up to 6 weeks to arrive. Electronic offprints are sent to the first author at
his or her first e-mail address on the title page of the paper, unless advised
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the corresponding author are clearly indicated on the manuscript title page if he or
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format. Issues of this title will be published online only and will not be printed but
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Copyright
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CTA
Terms
and
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the following Creative Commons License Open Access Agreements (OAA):
Creative
Commons
Attribution
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Creative Commons Attribution Non-Commercial –No Derivs License OAA
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the
Copyright
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on
Wiley
Author
Services http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.asp
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visit http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/CopyrightLicen
se.html. If you select the OnlineOpen option and your research is funded by The
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given the opportunity to publish your article under a CC-BY license supporting you
in complying with Wellcome Trust and Research Councils UK requirements.
For RCUK and Wellcome Trust authors click on the link below to preview the
terms and conditions of this license: Creative Commons Attribution License OAA
To preview the terms and conditions of these open access agreements please visit
the
Copyright
FAQs
hosted
on
Wiley
Author
Services http://authorservices.wiley.com/bauthor/faqs_copyright.aspand
visit http://www.wileyopenaccess.com/details/content/12f25db4c87/CopyrightLicense.html.
OnlineOpen is available to authors who wish to make their article available to nonsubscribers on publication, or whose funding agency requires grantees to archive
the final version of their article. With OnlineOpen, the author, the author's funding
agency, or the author's institution pays a fee to ensure that the article is made
available to non-subscribers upon publication via Wiley Online Library, as well as
deposited in the funding agency's preferred archive. For the full list of terms and
conditions,
see http://wileyonlinelibrary.com/onlineopen#OnlineOpen_Terms
Any authors wishing to send their paper Online Open will be required to complete
the
payment
form
available
from
our
website
at:
https://authorservices.wiley.com/bauthor/onlineopen_order.asp
Prior to acceptance there is no requirement to inform the Editorial Office that you
intend to publish your paper OnlineOpen if you do not wish to. All OnlineOpen
articles are treated in the same way as any other article. They go through the
Journal's standard peer-review process and will be accepted or rejected based on
their own merit.
Authors' checklist
Authors should ensure that they have provided the following information, when
appropriate:
1. A cover letter detailing originality of the manuscript and agreement of all
authors and also identifying the Principal Investigator who undertook any
human studies reported.
2. A title page including a title of no more than 150 characters, all author
names and affiliations, and the corresponding author contact information.
3. A structured summary of no more than 250 words.
4. ‘What is known about this subject’ and ‘What this study adds’ statements
(up to three bullet point sentences for each).
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5. 95% confidence intervals (CI) on differences between major end points.
6. Some numerical data in the summary, including 95% CIs, when
appropriate.
7. Details of precision, accuracy, sensitivity, and specificity for drug/metabolite
assays.
8. A statement (in Methods) of ethics committee approval and subject consent
including the name of the ethics committee and the approval number or
identification code.
9. A statement declaring any competing interests, or declaring that there are
no competing interests.
10. Acknowledgement of financial and other support.
11. Preprints of relevant unpublished papers.
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The British Pharmacological Society will award an annual prize of £1000 for the
best paper published in the print version of the British Journal of Clinical
Pharmacology during a calendar year. Those eligible will be Registrars in Clinical
Pharmacology and Therapeutics (usually ST3s and above) registered for Higher
Medical Training in the UK and the Republic of Ireland and those in comparable
training schemes (including PhD schemes) elsewhere. Potentially eligible authors
will be contacted by the Editorial Office at the end of each year and invited to
complete an application form, giving information about the provenance of the work
and the precise role played by the potential award winner. The judges will be the
Editors of the Journal, but they may call for expert assistance in making their
decision, which will be final.
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5 CONCLUSÕES

•

A revisão sistemática sobre a conciliação de medicamentos liderada por
farmacêuticos conduzida na admissão hospitalar apontou que maior
parte dos estudos não segue guias e protocolos dos seus países
durante a prática da conciliação e a discussão entre farmacêuticos e
médicos é a forma mais utilizada para avaliar a relevância clínica das
discrepâncias. Deste modo, mais investigações são necessárias para
clarificar os pontos levantados.

•

O estudo revelou que a presença de discrepâncias não intencionais da
farmacoterapia é prevalente no hospital estudado, ressaltando a
necessidade de processos como a conciliação de medicamentos para a
correção destes erros. Pesquisas futuras podem explorar o potencial
clínico das discrepâncias bem como investigar sua prevalência em
outras etapas da transição do cuidado, como a alta hospitalar.

