
A ATUAÇÃO DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO NAS INTERAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) 

 

ANA CLARA ANDRADE VIEIRA SOARES1; ANA ALIRIA VIEIRA OLIVEIRA2 

CHRISFAPI – CRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ 

 

RESUMO 

 

INTRODUÇÃO: Diante das condições clínicas que os pacientes se encontram 
na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), faz-se necessária a utilização de uma grande 
quantidade de fármacos, surgindo as Incompatibilidades Medicamentosas (IM). 
Evidenciando-se a importância da atuação do profissional farmacêutico. Objetiva-se, 
portanto com esse estudo, discutir sobre a relevância clínica apresentada pelas 
interações medicamentosas em pacientes internados em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e o papel do profissional farmacêutico no controle do aparecimento de 
reações relacionadas à interação medicamentosa. METODOLOGIA: Trata-se de uma 
revisão de literatura, onde para a sua construção utilizou 00 estudos, com faixa 
temporal de 05 anos, disponíveis em bases de dados online, como Scielo (Scientific 
Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em 
Ciências da Saúde) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde). RESULTADOS E 
DISCUSSÃO: É clara a necessidade de monitoramento das prescrições das Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), devendo-se analisar a presença de alguma interação 
medicamentosa contraindicada e que favoreceriam algum agravo à saúde do 
paciente. Tem-se, portanto, a importância de considerar as interações entre 
medicamentosas quanto a segurança que esta pode gerar ou não ao paciente e a 
atuação do profissional farmacêutico favorecendo esse controle. CONCLUSÃO: Nota-
se que através de uma da intervenção profissional adequada, é possível precaver e 
reduzir episódios de incompatibilidades medicamentosas, contribuindo para a eficácia 
do tratamento utilizado. Tem-se como função da profissional farmacêutico o 
monitoramento continuo da terapia medicamentosa utilizada. 
 
Palavras-chave - Incompatibilidade Medicamentosa. Unidade de Terapia Intensiva. 
Farmacêutico. 

 
 
ABSTRACT 
 
 
INTRODUCTION: In view of the clinical conditions that patients are in the Intensive 
Care Unit (ICU), it is necessary to use a large number of drugs, resulting in Drug 
Incompatibilities (IM). Evidencing the importance of the role of the pharmaceutical 
professional. Therefore, the objective of this study is to discuss the clinical relevance 
presented by drug interactions in patients admitted to the Intensive Care Unit (ICU) 
and the role of the pharmaceutical professional in controlling the appearance of 
reactions related to drug interaction. METHODOLOGY: This is a literature review, 
where for its construction it used 00 studies, with a time range of 05 years, available in 



online databases, such as Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Latin 
American Literature and Caribbean in Health Sciences) and VHL (Virtual Health 
Library). RESULTS AND DISCUSSION: There is a clear need to monitor the 
prescriptions of the Intensive Care Units (ICU), and the presence of any 
contraindicated drug interactions should be analyzed, which would favor some harm 
to the patient's health. There is, therefore, the importance of considering the 
interactions between drugs in terms of the safety that this may or may not generate for 
the patient and the role of the pharmaceutical professional favoring this control. 
CONCLUSION: It is noted that through an appropriate professional intervention, it is 
possible to prevent and reduce episodes of drug incompatibilities, contributing to the 
effectiveness of the treatment used. The role of the pharmaceutical professional is to 
continuously monitor the drug therapy used. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade que executa continuamente o 
monitoramento de pacientes em estado grave, onde será restabelecida a homeostase 
corporal. Diante das condições clínicas que os pacientes se encontram, faz-se 
necessária a utilização de uma grande quantidade de fármacos, objetivando a 
melhoria da qualidade de saúde do paciente internado e consequentemente, a cura 
da doença. Mediante a grande quantidade de fármacos prescritos e administrados aos 
pacientes internados em UTI, surgem as Incompatibilidades Medicamentosas (IM). 
Tem-se, portanto, que a incompatibilidade medicamentosa se dá por meio da 
alteração da função de um medicamento pelo uso de outro, o que contribui de forma 
significativa para o aparecimento de reações adversas durante a internação, 
resultando na permanência do paciente na UTI (GASKER et al., 2016). 
 
A incompatibilidade medicamentosa (IM) decorre da diluição e/ou administração 
concorrente de dois fármacos, ou mais, que irão interferir no efeito terapêutico deste 
e consequentemente na segurança do paciente. Diante disso, tem-se a ocorrência da 
incompatibilidade medicamentosa de forma bastante comum, nas unidades de terapia 
intensiva em decorrência de múltiplos elementos, como a quantidade de 
medicamentos prescritos e administrados rotineiramente. Percebe-se então que a 
continuidade habitual de administração de medicamentos justifica em muitos casos a 
ocorrência de incompatibilidades medicamentosas, dando ênfase à não observação 
quanto a compatibilidade e aprazamento dos horários (PAES et al., 2017). 
 
Deste modo, que os profissionais farmacêuticos atuantes dentro das Unidades de 
Terapia Intensiva (UTI) são de extrema necessidade para prestação de um serviço 
eficaz, sem comprometimento da qualidade de vida e saúde do paciente. Esses 
profissionais, estarão participando de forma efetiva, proporcionando o emprego de um 
tratamento sem implicações clínicas negativas, por meio de uma prescrição racional 
de medicamentos, visando reduzir ou impedir o surgimento da IM. 

 



Mediante o conteúdo elencado, pretende-se de modo geral, discutir sobre a relevância 
clínica apresentada pelas interações medicamentosas em pacientes internados em 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e o papel do profissional farmacêutico no controle 
do aparecimento de reações relacionadas à interação medicamentosa. 
 

METODOLOGIA  

 

O presente estudo visa a discussão do papel do profissional farmacêutico dentro da 
relevância clínica apresentada pela interação medicamentosa. Para isso, foi realizada 
uma pesquisa bibliográfica para o fomento da pesquisa. De acordo com Marconi; 
Lakatos, 2007, a pesquisa bibliográfica condiz ao levantamento de toda a literatura já 
publicada, em forma de artigos, revistas, livros e publicações avulsas. Tem por 
finalidade fazer o contato direto entre pesquisador e material escrito sobre um 
determinado assunto, auxiliando o cientista na análise.  
 
Neste trabalho de foram estabelecidos dois critérios para refinar os resultados: a 
abrangência temporal dos estudos (2015 à 2020) e o idioma, textos em português. As 
buscas foram realizadas em bases de dados disponibilizadas na internet. Destaca-se 
que esses artigos foram encontrados em bases de dados online, como Scielo 
(Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe 
em Ciências da Saúde) e BVS (Biblioteca Virtual em Saúde).  
 
Tendo como descritores: Incompatibilidade Medicamentosa. UTI. Farmacêutico. 
Todas as buscas foram realizadas durante os meses de maio e junho de 2020. A 
seleção de artigos e livros foi realizada em conformidade com o assunto proposto, 
artigos publicados em periódicos nacionais e artigos publicados até o ano de 2020. 
Sendo descartados os estudos que, apesar de constarem no resultado da busca, 
possuam publicação inferior ao ano de 2015 (respeitando a faixa temporal de até cinco 
anos para a seleção de pesquisas).  
 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade que executa continuamente o 
monitoramento de pacientes em estado grave, onde será restabelecida a homeostase 
corporal ora descompensada pelo comprometimento orgânico da doença. Diante das 
condições clínicas que os pacientes se encontram, faz-se necessária a utilização de 
uma grande quantidade de fármacos, objetivando a melhoria da qualidade de saúde 
do paciente internado e consequentemente, a cura da doença. Sabe-se que a 
prescrição e administração de medicamentos necessitam de conhecimento técnico, 
para que a segurança terapêutica se torne possível. Mediante a grande quantidade 
de fármacos prescritos e administrados aos pacientes internados em UTI, surgem as 
Incompatibilidades Medicamentosas (IM) (SCRIGNOLI; TEIXEIRA; LEAL, 2016). 

 
Como aborda o autor recentemente apresentado, sabe-se que os pacientes da 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) são submetidos rotineiramente a esquemas 
terapêuticos múltiplos. Diante disso, estão vulneráveis ao risco de incompatibilidades 
medicamentosas em decorrência da polifarmacoterapia, e de elementos 
farmacocinéticos, como o índice terapêutico dos fármacos, bem como da presença de 



modificações fisiológicas decorrentes da patologia. No entanto, se aborda que a 
ocorrência e gravidade da IM depende de fatores, como a quantidade de fármacos 
prescritos, continuidade do tratamento, idade do paciente e comprometimento 
patológico deste. 

 
Quando se fala nas principais causas que favorecem o aparecimento da IM, Barbosa; 
Medeiros (2018), defendem que a idade do paciente internado (sendo mais complexa 
para pacientes idosos), quantidade de fármacos prescritos e o desconhecimento por 
meio da equipe profissional, principalmente aquele que prescreve que é o profissional 
médico. Afirma-se que as reações adversas condicionadas pela interação 
medicamentosa tornaram-se um grave problema de saúde pública em decorrência ao 
risco elevado de comprometimento da saúde do paciente, e até mesmo o aumento da 
permanência e ocupação hospitalar, gerando ônus financeiro às instituições 
hospitalares. Mesmo que a questão da interação medicamentosa seja bastante 
discutida, ainda se faz necessária a ampla discussão do mecanismo de ação desta, 
para que seja conhecida e consequentemente tomem-se cuidados de prevenção para 
o controle desta nas instituições hospitalares 

 
Diante da compreensão da interação medicamentosa como um problema de saúde 
pública, percebe-se que a intervenção farmacêutica torna-se um processo 
essencialmente importante, objetivando a prevenção e solução de resultados clínicos 
apresentados de forma negativa por IM.  O papel do profissional farmacêutico como 
integrante da equipe é de verificar as prescrições e realizar intervenções necessárias 
no tratamento, bem como nas incompatibilidades. Pesquisas demonstraram a 
diminuição de eventos adversos relacionados por erro de medicação em hospitais 
onde o farmacêutico realiza as intervenções junto à equipe, principalmente nas 
Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 

 
O desfecho de uma incompatibilidade medicamentosa pode resultar no aumento da 
toxidade de um medicamento ou diminuir a sua eficácia. Ocasionalmente um evento 
clínico resultante de uma incompatibilidade medicamentosa é encarada isoladamente 
e de forma controlada, o que facilita a relação de interação e feito clínico.  Diante disso, 
Paula (2015), defende que o farmacêutico é indispensável durante a prescrição de 
medicamentos, já que dinamiza o processo e o torna seguro. No entanto, para o 
alcance de resultados para a segurança do paciente, faz-se necessário que o 
farmacêutico atue em foco ao paciente e em suas necessidades. Deve-se existir o 
referencial clínico assistencial e o emprego de ações integradas com a equipe 
multiprofissional que também executa as ações na Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI), onde as intervenções devem se dar de forma ativa e direcionada por meio das 
bases farmacoterápicas. 

 
Desta forma, é clara a necessidade de monitoramento das prescrições das Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI), visto que a elevada quantidade de medicamentos 
utilizados pode agravar a saúde do paciente, mediante as incompatibilidades 
medicamentosas que podem ocorrer, destacando-se que complicações existentes em 
decorrência ao uso de medicações, que são um evento adverso comumente 
encontrado nesses casos, podendo não acontecer, casos sejam analisadas. Das 
prescrições verificar, pode-se analisar a presença de alguma interação 
medicamentosa contraindicada e que favoreceriam algum agravo à saúde do 
paciente. Tem-se, portanto, a importância de considerar as interações entre 



medicamentosas quanto a segurança que esta pode gerar ou não ao paciente e a 
atuação do profissional farmacêutico favorecendo esse controle.  
 

CONCLUSÃO 

 

Mediante o conteúdo discutido, se verifica que a análise das interações 
medicamentosas permite que sejam evitadas situações de não favoráveis 
terapeuticamente para o paciente ou possibilidade da diminuição do surgimento de 
toxicidade medicamentosa por meio da adequação da posologia e utilização de 
medicamentos alternativos.  
 
Nota-se que através de uma da intervenção profissional adequada, é possível 
precaver e reduzir episódios de incompatibilidades medicamentosas, contribuindo 
para a eficácia do tratamento utilizado. Tem-se como função da profissional 
farmacêutico o monitoramento continuo da terapia medicamentosa utilizada, sendo 
necessário o conhecimento sobre as manifestações clínicas que podem ser 
apresentadas pelo paciente e os sinais relacionados às interações medicamentosas. 
Diante disso, faz-se necessário a presença do profissional farmacêutica para 
prestação de uma assistência eficaz e segura.  
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