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INTRODUÇÃO

Intervenção Farmacêutica (IF)

Recomendação iniciada pelo Farmacêutico, em resposta a um problema relacionado com medicamentos num
doente, em qualquer fase do circuito do medicamento.

Realizada junto da equipa multidisciplinar: foco no cuidado ao doente, visando melhorar os resultados clínicos do
medicamento e consequentemente, os resultados em saúde.

Na Pediatria, a IF ganha ainda maior relevância: faixa etária em que a exposição ao erro de cálculo de dose é maior,
e em que os erros associados aos medicamentos assumem maior gravidade.

Na prática farmacêutica diária torna-se imprescindível a documentação destas intervenções para posterior
caracterização e identificação de oportunidades de melhoria.

Caracterizar e quantificar o tipo de Intervenções
Farmacêuticas efetuadas nas últimas 24 semanas
nas Unidades de Internamento de Pediatria,
Neonatologia e Cuidados Intermédios Pediátricos.

Estudo retrospetivo, que consistiu na análise da base de
dados dos registos de Intervenções Farmacêuticas das
Áreas de Farmácia Clínica e Farmacotecnia entre os
meses de Abril e Setembro de 2018. O tratamento e
análise de dados foi feito em Excel.

•Os resultados obtidos reforçam a importância da intervenção do Farmacêutico e corroboram os de outros estudos
nacionais e internacionais, que reportam a monitorização farmacocinética e as recomendações de alteração de dose
como as maiores fontes de Intervenção Farmacêutica, com vista à otimização da terapêutica e minimização de
toxicidades.

•Após esta caracterização será relevante analisar os outcomes quer em saúde, quer em termos farmacoeconómicos do
impacto da intervenção farmacêutica neste âmbito.

RESULTADOS

• 335 IF efetuadas
(99,4% aceites)
• 105 doentes
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