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INTRODUÇÃO
Lakshmi et al. (2014) verificaram que o acompanhamento farmacêutico de pacientes
com AVCi em uso de varfarina promoveu o melhor controle do INR. Hohmann et al
identificaram que pacientes com AVCi que receberam orientação detalhada sobre a

27%

terapia de prevenção secundária por farmacêuticos clínicos, apresentaram aumento da
adesão ao tratamento em 90 (9%) dos pacientes em comparação com o grupo controle
73%

(sem orientação farmacêutica) 83 (3%).
Desde 2011 no Hospital Santa Paula, o farmacêutico clínico está envolvido no
cuidado do paciente com AVCi e AIT.
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Gráfico 1. – Intervenções Farmacêuticas: Quase-Falhas x Otimização da Farmacoterapia.

OBJETIVO
Descrever os cuidados farmacêuticos realizados aos pacientes com diagnósticos de

Tabela 1. Principais intervenções farmacêuticas realizadas.
(N= 452)

Quase-Falhas

AVCI e AIT.

MÉTODO
Estudo descritivo, transversal e retrospectivo realizado no período de outubro/2013
a junho/2015 em hospital privado, de nível terciário, com 200 leitos, localizado na
cidade de São Paulo. Os cuidados farmacêuticos consistem em: anamnese
farmacêutica (coleta do histórico medicamentoso, de alergias e reações adversas a
medicamentos), reconciliação medicamentosa e seguimento farmacoterapêutico

Reconciliação Medicamentosa
Duplicidade terapêutica
Medicamento contraindicado
Aprazamento de horário do antitrombótico após
trombólise

35%
20%
15%
2%

Otimização da Farmacoterapia
Ajuste de terapia para DM/HAS/DLP
Ajuste de prevenção secundária

17%
11%

(prevenção de erros de medicação, otimização da terapia medicamentosa e educação
sobre prevenção secundária e mudança de hábitos).

RESULTADOS

Orientação de Alta Hospitalar
Nº de pacientes de alta hospitalar: 217
85%

Antiagregante plaquetário
Anticoagulante

Admitiu-se no hospital 231 pacientes com diagnóstico de AVCi e AIT, sendo 45%
(AVCI) e 55% (AIT). Em todos os pacientes foram realizadas anamanese
farmacêutica, reconciliação medicamentosa e seguimento farmacoterapêutico. Foram
realizadas 2226 intervenções farmacêuticas classificadas como quase falha 72% e
otimização da farmacoterapia 27% (Grafico 1).
As principais quase falhas foram: aprazamento do horário do antitrombótico após
trombólise, duplicidade terapêutica de anticoagulantes e medicamento contraindicado.
Em relação à otimização da farmacoterapia, as principais intervenções foram: ajuste
de prevenção secundária conforme mecanismo do AVCi/AIT e ajuste de terapia para

14%
Prevenção Secundária na Alta Hospitalar

Gráfico 2. – Orientação de Alta Hospitalar: Antiagregantes palquetários x Anticoagulantes.

CONCLUSÃO
A presença do farmacêutico clínico em unidades de AVC contribui para o controle de
fatores de risco, promoção da adesão ao tratamento e prevenção de erros de medicação.

DM, HAS e deslipidemia (Tabela 1.). A porcentagem de intervenções aceitas foi igual
a 99%. Foram 217 pacientes de alta hospitalar, 85% receberam orientação sobre modo
de uso de antiagregante plaquetário e 14% de anticoagulante (Gráfico 2).
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