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RESUMO
Intervenção farmacêutica é um ato planejado, documentado e realizado junto ao usuário e aos
profissionais de saúde, que visa resolver ou prevenir problemas que interferem ou podem
interferir na farmacoterapia, sempre buscando a segurança do paciente que é um elemento
primordial à qualidade assistencial e se torna uma exigência para minimizar riscos e otimizar
os resultados do tratamento. Este artigo objetivou verificar as contribuições das intervenções
farmacêuticas nas prescrições médicas para efetividade e segurança da farmacoterapia, como
indicador de qualidade da assistência ao paciente. Trata-se de um estudo de revisão de
literatura, retrospectivo de caráter descritivo, realizado a partir da seleção de publicações entre
os anos de 2000 a 2017 sobre Intervenção Farmacêutica, Farmacêutico Clínico e Segurança
do Paciente nas bases de dados indexadas. Foram encontradas 99 publicações, sendo
selecionadas 57 através dos critérios propostos. Por meio da análise dos estudos, constatou-se
a prevalência das intervenções farmacêuticas relacionadas ao ajuste de dose e erros de
administração, sendo os antimicrobianos, a classe que mais necessitou de intervenções.
Mediante os dados, percebeu-se que a aceitabilidade por parte dos prescritores, se encontra
entre uma faixa de 85% a 97,95% de aceitação. Conclui-se assim, que as intervenções do
farmacêutico clínico contribuem para a redução de problemas relacionados a medicamentos,
apresentando desta forma benefícios tanto do ponto de vista clínico quanto econômico, ao
paciente, comunidade e sistema de saúde, garantindo a segurança e qualidade do tratamento,
bem como o uso racional de medicamentos.
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