
 

_____________________________________________________________ 
Revista Interdisciplinar de Ciências Médicas - Anais - Teresina-PI  
CNPJ:14.378.615/0001-60  
Registro: ISSN 2594-522X 
 

 

ESTÁGIO EXTRACURRICULAR EM FARMÁCIA CLÍNICA EM UM 
HOSPITAL TERCIÁRIO DO CARIRI CEARENSE: RELATO DE 

EXPERIÊNCIA 

 SILVA, A.N.A1; MACEDO, A.E.C1; NASCIMENTO, C.G.P1; SOUZA, E.M.A1; RANGEL, 
F.E.P1; SILVA, G.M.B1; TELES, H.G.P.P1; SANTOS, J.R1; SARAIVA, T.S1 

FACULDADE DE JUAZEIRO DO NORTE 1 

RESUMO 

Introdução: A prática da farmácia clínica em hospitais, públicos ou privados, 
compreende o julgamento e a interpretação na coleta de dados necessários 
para individualização da farmacoterapia, com ação integrada à equipe de 
saúde. A farmácia clínica surgiu no âmbito hospitalar, no entanto, atualmente, 
está presente em quase todos os níveis de atenção à saúde. Define - se como 
a área da farmácia voltada à ciência e à prática do uso racional de 
medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, a fim de 
otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir doenças. O 
presente estudo visa descrever as atividades vividas, no formato de relato de 
experiência, durante o estágio extracurricular na área de farmácia hospitalar. 
Metodologia: Trata-se de um relato de experiência de estágio extracurricular 
não obrigatório, vivenciado nos setores de traumatologia/ortopedia e clínica 
cirúrgica em um hospital sentinela de atenção terciária, localizado na cidade de 
Juazeiro do Norte, região metropolitana do Cariri cearense, realizado no 
período de setembro de 2018 a fevereiro de 2019. Utilizou-se das seguintes 
técnicas de coleta de dados: diário de estágio, observação estruturada 
(pesquisador participante), participação nas atividades clínicas/gerenciais, 
como análise diária de prescrição, alta farmacêutica e evolução de prontuários. 
Resultados: Pode – se identificar o perfil clínico dos pacientes, a sequência de 
etapas para que a medicação chegue até o paciente, as intervenções 
farmacêuticas realizadas e descrever aspectos gerenciais da rotina de atuação 
clínica do farmacêutico. Foi possível participar das principais atividades do 
cotidiano hospitalar com supervisão do farmacêutico, atentando – se a grande 
atuação na conciliação medicamentosa, no momento da alta com orientação 
sobre a farmacoterapia que será realizada no domicílio, a investigação e 
notificação de reações adversas, orientação quanto ao uso racional de 
antimicrobianos. Por fim, é notória a importância da atuação do farmacêutico 
clínico como membro integrante da equipe multidisciplinar. Conclusões: A 
experiência na farmácia clínica se torna bastante relevante para a formação do 
farmacêutico generalista, cenário na qual sinaliza que o mesmo é muito 
importante como campo de aprendizagem para os alunos do bacharelado em 
farmácia que buscam ampliar seus conhecimentos na área de farmácia clínica 
e hospitalar.  
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Palavras-chave – estudantes de farmácia; pesquisa em farmácia; serviço de 
farmácia hospitalar.  
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ABSTRACT 
 
Introduction: The practice of clinical pharmacy in hospitals, public or private, 
comprises the judgment and interpretation in the data collection necessary for 
individualization of pharmacotherapy, with integrated action to the health team. 
Clinical Pharmacy emerged at the hospital level, however, currently it is present 
in almost all levels of health care. It is defined as the area of pharmacy focused 
on the science and practice of rational use of medicines, in which pharmacists 
provide care to the patient in order to optimize pharmacotherapy, promote 
health and wellbeing, and prevent disease. This study aims to describe the 
activities lived, in the form of experience report, during the extracurricular 
internship in the hospital pharmacy area. Methodology: This is a report of non-
compulsory extracurricular internship experience, experienced in the 
traumatology / orthopedics and surgical clinic sectors in a tertiary care sentinel 
hospital, located in the city of Juazeiro do Norte, metropolitan region of Cariri 
Cearense, in the September 2018 to February 2019 period. The following data 
collection techniques were used: internship diary, structured observation 
(participating researcher), participation in clinical / managerial activities, such as 
daily prescription analysis, pharmaceutical discharge and medical records 
evolution. Results and Discussion: It is possible to identify the clinical profile 
of the patients, the sequence of steps for the medication to reach the patient, 
the pharmaceutical interventions performed and describe managerial aspects of 
the pharmacist clinical practice routine. It was possible to participate in the main 
activities of daily hospital under the supervision of the pharmacist, taking into 
account the great role in the drug conciliation, at the time of discharge with 
guidance on pharmacotherapy that will be performed at home, investigation and 
notification of adverse reactions, guidance on rational use of antimicrobials. And 
finally, the importance of the clinical pharmacist acting as an integral member of 
the multidisciplinary team is notorious. Conclusions: Experience in clinical 
pharmacy becomes very relevant for the education of the generalist pharmacist, 
a scenario in which it indicates that it is very important as a learning field for 
pharmacy baccalaureate students seeking to broaden their knowledge in the 
field of clinical pharmacy and hospital. 
 

Keywords - pharmacy students; pharmacy research; hospital pharmacy 
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INTRODUÇÃO 

A partir da Segunda Guerra Mundial, com início da industrialização 
farmacêutica, houve uma perda do profissional farmacêutico, distanciando-o da 
equipe de saúde. Por essa razão, na década de 1960, nos Estados Unidos, 
surgiu o termo “farmácia clínica”, que permitia aos farmacêuticos participarem 
novamente das equipes de saúde, contribuindo com seus conhecimentos para 
otimizar a farmacoterapia (Cartilha CRFSP, 2015).  

A Farmácia Clínica surgiu no âmbito hospitalar, porém, atualmente está 
presente em quase todos os níveis de atenção à saúde, uma vez que é 
definida como a área da farmácia voltada à ciência e à prática do uso racional 
de medicamentos, na qual os farmacêuticos prestam cuidado ao paciente, de 
forma a otimizar a farmacoterapia, promover saúde e bem-estar e prevenir 
doenças, atribuições estas regulamentadas pela Resolução n° 585 de 2013, do 
Conselho Federal de Farmácia (RDC nº 585/2013)  

Nesse ínterim, o farmacêutico, que é denominado como o “profissional do 
medicamento”, deve ser o principal responsável envolvido no combate ao uso 
irracional de medicamentos, todavia, focar não só no medicamento, mas no 
cuidado ao paciente, realizando atividades clínicas e avaliando os impactos 
dessas atividades nas ações de saúde pública. Esse profissional deve 
constituir um elo chave entre a prescrição e a administração dos 
medicamentos, sendo que sua interação com os demais profissionais da saúde 
pode contribuir significativamente para a melhoria da farmacoterapia 
(CARVALHO et al., 2009) 

As ações desenvolvidas pelo farmacêutico diretamente com o paciente em uso 
de medicamentos ou produtos e serviços para a saúde são entendidas e 
reconhecidas como AF, seja no âmbito hospitalar público ou privado. Por meio 
dessa atividade, é possível detectar problemas relacionados com 
medicamentos (PRM), avaliar os seus resultados pelo sucesso na efetividade 
e/ou na adesão do tratamento e identificar possíveis Resultados Negativos 
associados ao Medicamento (RMN), assumindo a função de reduzir e prevenir 
a morbimortalidade relacionada a medicamentos, atendendo individualmente 
as necessidades dos pacientes (BERNARDI, E.A.T. et al, 2003). O presente 
estudo visa descrever as atividades vividas, no formato de relato de 
experiência, durante o estágio extracurricular na área de farmácia hospitalar. 
 
METODOLOGIA 

 
Esse trabalho em forma de relato de experiência retrata as vivências de um 
estudante em estágio extracurricular não obrigatório, realizado no período de 
setembro de 2018 a fevereiro de 2019, nos setores de traumatologia/ortopedia 
e clínica cirúrgica em um hospital sentinela de atenção pública terciária 
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localizado na cidade de Juazeiro do Norte, região metropolitana do Cariri, no 
estado do Ceará. 

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Durante esses meses, pode-se acompanhar atividades realizadas 
rotineiramente pelos farmacêuticos clínicos desses setores, dentre elas, a 
conciliação medicamentosa, avaliação de exames laboratoriais, análise de 
problema relacionados a medicamentos (PRM’s) e monitoramento de reações 
adversas e eventos adversos a medicamentos (RAM’s).   

A conciliação medicamentosa tornou – se o primeiro contato paciente – 
profissional no âmbito hospitalar em que o universitário estava inserido, sendo 
a referida instituição uma das pioneiras nas efetivas atividades do farmacêutico 
clínico no centro-sul cearense. Essa é um processo no qual obtém-se a história 
farmacoterapêutica do indivíduo, em busca de elaborar uma relação de 
medicamentos que o paciente faz uso em seu domicílio e proporcionar 
comparações com as prescrições médicas feitas na admissão, transferência, 
consultas ambulatoriais e na alta hospitalar (CAMPOS, REIS & MARTINS, 
2013), bem como, avaliar como o paciente se comporta em relação a adesão 
ao seu tratamento e sua compreensão acerca do mesmo; avaliação da 
farmacoterapia de uso domiciliar a partir da entrevista validada (LEOPARDI. G, 
2003) 

Esse tipo de intervenção age para a que se efetue a redução de erros de 
medicação na admissão hospitalar, inserindo a conciliação de medicamentos e 
a contribuição do farmacêutico como ferramentas na prestação de informação 
aos médicos como forma de reduzir as taxas de discrepâncias no processo 
(CHAN et al, 2010). Alinhada a essa, se insere a avaliação dos exames 
laboratoriais, como eritrograma e sumário de urina. Nela, realiza-se uma 
interpretação detalhada dos resultados dos pacientes para se construir o eixo 
farmacoterapêutico, vulgarmente chamado de “escores” pelos os estudantes da 
casa. Neste ponto, se avalia a quantidade de medicamentos administrados ao 
paciente relatados na prescrição médica, a faixa etária, as doenças crônicas, 
medicamentos potencialmente perigosos prescritos, via de administração, 
todos esses possuem alternativas com pontuações que são somadas para 
estruturar o eixo deste indivíduo. 

Em busca de PRM’s, realiza-se junto ao farmacêutico a revisão das prescrições 
médicas. É uma avaliação conduzida referente à seleção da medicação, ao 
regime terapêutico e a instruções de administração. Conforme as prescrições 
diárias são aprazadas pelas enfermeiras responsáveis de cada clínica, os 
farmacêuticos clínicos avaliam as prescrições que serão dispensadas pelos 
técnicos da farmácia posteriormente. Logo após, ocorre a preparação das 
bolsas, na farmácia satélite, em que estão inseridas as medicações de cada 
turno: 08h às 14h, 15h às 19h, e 20h às 07h. Não é possível dispensar 
medicamentos sem prescrição eletrônica. Vale ressaltar que cada farmacêutico 
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clínico também participa das visitas multiprofissionais, e interagindo com a 
equipe de assistência à saúde e com o paciente, quando possível (REIS et al, 
2013). 

Mesmo que a terapêutica medicamentosa seja essencial para o controle da 
maioria das doenças, é necessário considerar que não existem fármacos 
completamente seguros, visto que todos, em maior ou menor grau, podem 
desencadear uma reação adversa a medicamentos (RAM) (EDWARDS, 
ARONSON, 2000). A rotina realizada quando um paciente apresenta suspeita 
de RAM, se inicia quando o farmacêutico é notificado pelo médico, residente ou 
enfermeira por meio de comunicação direta ou na prescrição eletrônica. Em 
seguida, ocorre a visita ao paciente, para uma avaliação das condições que 
podem ter acarretado a possível reação e tudo é relatado no formulário próprio 
da instituição. Diariamente, até se encerrar os sintomas, são realizadas visitas 
ao paciente a fim de coletar novas informações sobre a evolução do quadro 
clínico.  

Atualmente, a principal perspectiva para o serviço de farmácia hospitalar é 
introdução da farmácia clínica, cada vez mais os hospitais estão solicitando a 
atuação do farmacêutico com o propósito de evitar erros de medicações e 
prescrições desnecessárias de medicamentos, visando também a diminuição 
do custo da terapia e o tempo de internação dos pacientes (FERRACINI, 2010). 
Por isso, a importância do discente em farmácia de compreender na prática 
algumas de suas principais futuras atribuições, visto que o profissional 
farmacêutico é de extrema importância no que diz respeito à farmácia 
hospitalar.  

 
CONCLUSÕES 

 
Conclui-se, portanto, que a experiência na farmácia clínica se torna bastante 
relevante para a formação do farmacêutico generalista, cenário na qual sinaliza 
que o mesmo é muito importante como campo de aprendizagem para os 
alunos do bacharelado em farmácia que buscam ampliar seus conhecimentos, 
aplicá-los na prática e viver desafios e experiências na área de farmácia clínica 
e hospitalar, que permitem o seu crescimento para se tornar um bom 
profissional, qualificado e capacitado.  
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