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Os farmacêuticos são os profissionais de

saúde que com o conhecimento necessário

são capazes de garantir os resultados

esperados pelos pacientes através do uso

de medicamentos adequados.

De acordo com o Conselho Federal de

Farmácia (CFF), o profissional farmacêutico

está habilitado a exercer sua função em

mais de 70 áreas, uma delas é a função de

farmacêutico hospitalar. A farmácia

hospitalar, basicamente é uma unidade

dentro do hospital na qual o seu principal

objetivo é garantir o uso seguro e consciente

dos medicamentos prescritos e responder à

demanda de medicamentos dos pacientes

hospitalizados.

É dever do farmacêutico hospitalar,

estar atento com os resultados da

assistência prestada ao paciente e não

apenas com o fornecimento de produtos e

serviços.

O objetivo a ser atingido com este

trabalho é reconhecer como que um

profissional farmacêutico pode atuar no

ambiente hospitalar. Através do

recolhimento de dados encontrados em

artigos e sites, tornou-se possível identificar

a importância deste profissional dentro do

âmbito hospitalar.

O farmacêutico hospitalar tem como uma

de suas funções, contribuir no processo de

cuidado à saúde, melhorando a qualidade

da assistência prestada ao paciente,

promovendo o uso seguro e racional de

medicamentos, a fim de garantir a redução

de tempo de hospitalização.

A evolução da Assistência Farmacêutica,

tem um papel fundamental na

reestruturação da profissão farmacêutica,

segundo a Sociedade Brasileira de

Farmacêuticos Hospitalares a farmácia

hospitalar deve ser administrada

exclusivamente por um profissional, com

ligação direta com a direção do hospital e

integrada com as demais unidades de

assistência ao paciente

Atualmente, a principal perspectiva para a

farmácia hospitalar é a introdução da

farmácia clínica, cada vez mais os hospitais

estão solicitando a atuação do farmacêutico

com a finalidade de evitar erros de

medicações e prescrições desnecessárias

de medicamentos, tendo também o objetivo

da diminuição do tempo de internação dos

pacientes, e redução dos custos de

tratamentos.

Além de todas as funções empregadas ao

farmacêutico hospitalar ele desempenha a

importante tarefa de integrar CCIH, assim

desempenhando um papel fundamental,

principalmente no que se refere ao uso

racional dos antimicrobianos e matérias

médico-hospitalares, no aconselhamento

dos prescritores quanto ao antimicrobiano

mais adequado, na avaliação das

prescrições, na elaboração de relatórios de

consumo, no treinamento da equipe, e no

conhecimento aprofundado do efeito

farmacológico ao combate dos agentes

infecciosos.

Além disso, o profissional está apto para

realizar o acompanhamento clínico de

pacientes submetidos à antibioticoterapia

junto à equipe multidisciplinar, auxiliando

desde a prescrição do medicamento até a

sua utilização pelo paciente.

Visto que, há possíveis erros na

administração de medicamentos dentro do

âmbito hospitalar que provocam gastos

desnecessários e má qualidade no

tratamento de pacientes devido à falta de

conhecimento especializado para lidar com

estas atividades, a alternativa recorrida é a

análise e observação minuciosa da

medicação. Assim, a existência de um

programa como a conciliação

medicamentosa hospitalar, remete a um uso

racional e efetivo dos medicamentos,

permitindo, a equipe médica, uma atuação

de maneira eficaz na prestação aos

pacientes, reduzindo danos causados por

mau uso dos mesmos; diminuindo os custos

com medicação e reduzindo, até mesmo o

tempo de internação.

Em suma, visto que, a conciliação

medicamentosa é uma importante

ferramenta no auxílio a diminuição dos erros

de medicação, dentre os quais, destacam-se

a omissão, duplicidade terapêutica, e

intervenção nos possíveis tratamentos

clínicos; sua implementação, atrelada a

figura do farmacêutico, tende a facilitar os

processos hospitalares, demonstrando

eficiência nos tratamentos, redução dos

custos, e reduzindo, até mesmo, o período

de internação.

http://www.crfsp.org.br/images/cartilhas/ho

spitalar.pdf

http://www.sanarsaude.com/portal/carreira

s/artigos-noticias/colunista-farmacia-papel-

do-farmaceutico-no-controle-de-infeccoes-

hospitalares
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