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RESUMO 

 

 
Introdução: O presente trabalho caracteriza o profissional farmacêutico integrado a farmácia           
hospitalar em função da Comissão de Farmácia e Terapêutica - CFT, ao decorrer da pesquisa               
foram avaliados trabalhos que mostravam a dinamização deste profissional, buscando          
verificar a integração farmacêutica aos mais variados setores, os serviços do farmacêutico            
inserido nas comissões hospitalar é voltada ao cuidado Farmacêutico, em questão, a inserção             
dentro das comissões, de acordo com a legislação resulta em otimizar e diversificar as funções               
deste profissional no ambiente hospitalar. Metodologia: Trata-se de uma revisão narrativa da            
literatura, de cunho qualitativo-quantitativo de trabalhos já publicados no período de 2011 a             
2020, com busca eletrônicas nas plataformas Google Acadêmico, LILACS, SciELO,          
MEDLINE em virtude da inserção do farmacêutico consolidando uma coleta de dados            
pertinente em questão dos trabalhos analisados, a fundamentação teórica foi embasada em            
pesquisas de plataformas disponíveis na internet e livros físicos, assim coletando e            
apresentando ponto de vista de vários autores renomados visando a diversidade do            
profissional farmacêutico integrado a Comissão de Farmácia e Terapêutica, ficando o           
entendimento do leitor como acontece a participação do deste profissional e suas atribuições             
no âmbito hospitalar. Resultados: Destaca a qualidade do profissional integrado dentro da            
unidade hospitalar. Conclusão: Em vista, conclui-se que o farmacêutico contribui com           
conhecimento de natureza fundamentada desenvolvendo a capacidade de identificar         
problemas relacionados ao medicamento e as necessidades de intervir, assim como a            
diminuição dos gastos de medicamentos. mediado por instrumentos que podem ser           
considerados como indicadores nos serviços farmacêuticos que garantem a racionalização de           
medicamentos. 
 
PALAVRAS-CHAVE: farmácia hospitalar. farmacêutico hospitalar. farmácia e terapêutica.        
uso racional de medicamentos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 

 
Introduction: The present work characterizes the pharmaceutical professional integrated into          
the hospital pharmacy in function of the Pharmacy and Therapeutics Commission - CFT,             
during the research, studies that showed the dynamism of this professional were evaluated,             
seeking to verify the pharmaceutical integration to the most varied sectors, services of the              
pharmacist inserted in the hospital commissions is focused on Pharmaceutical care, in            
question, the insertion within the commissions, according to the legislation results in            
optimizing and diversifying the functions of this professional in the hospital environment.            
Methodology: This is a narrative review of the literature, of a qualitative-quantitative nature             
of works already published in the period from 2011 to 2020, with electronic search on the                
Google Scholar, LILACS, SciELO, MEDLINE platforms due to the insertion of the            
pharmacist consolidating a collection of pertinent data in question of the analyzed works, the              
theoretical foundation was based on research of platforms available on the internet and             
physical books, thus collecting and presenting the point of view of several renowned authors              
aiming at the diversity of the pharmaceutical professional integrated in the Pharmacy and             
Therapeutics Commission, getting the reader’s understanding of how this professional’s          
participation and duties in the hospital occur. Results: It highlights the quality of the              
integrated professional within the hospital unit. Conclusion: In view, it is concluded that the              
pharmacist contributes with knowledge of a grounded nature, developing the ability to            
identify problems related to the medication and the needs to intervene, as well as the               
reduction of medication expenses. mediated by instruments that can be considered as            
indicators in the pharmaceutical services that guarantee the rationalization of medicines. 
 
KEYWORDS: hospital pharmacy. hospital pharmacist. pharmacy and therapeutics. rational         
use of medicines. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
Em virtude de avaliar os vários setores de atuação farmacêutica, percebe-se que a             

farmácia hospitalar é a unidade de qualidade abrangente no setor farmacêutico, onde se             

presta a assistência farmacêutica de caráter técnico-científico e administrativo, que se           

desenvolve práticas e atividades relacionadas aos medicamentos e correlatos, a princípio, a            

farmácia hospitalar tem como principal função prestar serviços clínicas aos pacientes,           

dispensar o medicamento de forma segura à promover a racionalização de medicamentos,            

integrando aos indicadores econômicos a padronização de medicamentos e educação em           

saúde mediado por planos assistenciais (PRIMO et al., 2015). 

Falar da farmácia hospitalar no contexto geral dos serviços farmacêutico integrado, é            

de suma importância dentro de uma unidade hospitalar, a Comissão de Farmácia Terapêutica             

(CFT), é um sistema responsável por promover o uso racional de medicamentos, esse setor é               

um elo diretamente ligado a farmácia hospitalar. 

Bisson e Cavallini (2010), abordam que a farmácia hospitalar está inteiramente           

integrada aos serviços farmacêuticos, nessa situação faz da farmácia hospitalar o setor de             

gerenciamento dos medicamentos e correlatos em função da racionalização de medicamento           

e suas aplicabilidades que incluem desde a aquisição do medicamento. Ademais, cabe            

destacar que a farmácia hospitalar é a unidade administrativa ligada às atividades clínico             

assistenciais e logísticas, gerida pelo farmacêutico em função principal da atenção           

farmacêutica promovendo o uso racional de medicamentos. 

Pinto (2016), enfatiza o uso racional de medicamentos sendo de extrema           

importância para que possa garantir que o paciente esteja fazendo uso do medicamento             

correto, sempre visando a segurança do mesmo, em razão de estar terapeuticamente            

obedecendo as recomendações farmacêuticas, devendo estar envolvido no cuidado         

farmacêutico, pois ele propõe ao paciente a assistência farmacoterapêutica agregando um           

conjunto de cuidados farmacêuticos e apresentando um leque de alternativas farmacológicas           

e não farmacológicas, como também traz a unidade os farmacoeconômicos. 

Segundo Cipriano et al. (2011), traz em suas avaliações que a farmácia hospitalar é              

um setor meramente complexo, que envolve múltiplas atividades, para isso contribui e            

interage com uma equipe multidisciplinar sendo um fator primordial na qualidade de            

comunicação, para que se possa desenvolver e otimizar os serviços dentro da unidade             
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hospitalar, a Comissão de Farmácia e Terapêutica é o setor amparado pelos serviços             

farmacêuticos em instância colegiada de caráter consultivo e deliberativo, que regulamenta           

as atividades como tal, e está em constante atualização para que se possa aplicar melhores               

tecnologias em função do uso racional de medicamentos, vale ressaltar que à assistência             

farmacêutica é um fator predominante que pode garantir o cuidado farmacêutico. 

A CFT tem como propósito trazer o uso racional de medicamentos sempre            

evidenciando as melhores alternativas tecnológicas e terapêuticas estabelecida pela         

comissão, dessa forma se faz presente na qualidade de prestação de serviço farmacêuticos,             

onde levanta-se pontos como farmacoeconômicos, padronização de medicamentos,        

preservação da segurança do paciente, efetividade do medicamento, otimização da          

prescrição médica prevenindo erros eventuais que possam estar relacionado ao uso de            

medicamentos (ABRAMOVICIUS et al., 2012). 

O farmacêutico tem um papel primordial na CFT, segundo Cipriano et al. (2011) diz,              

por ser um profissional com amplo entendimento aos serviços nas quais lhe estão atribuídos,              

o farmacêutico está cada vez mais engajados em função da atuação clínica, discutindo os              

paradigmas impostos pelo campo de atuação que são apresentados no cotidiano dos serviços             

de saúde na atenção farmacêutica. Por sua vez a prática clínica hospitalar é o modelo de                

assistência à saúde implantado exclusivo do farmacêutico voltado ao manejo do           

acompanhamento farmacoterapêutico para que se possa participar de forma expressiva na           

promoção da saúde, prevenção de doenças e recuperação da saúde, amparado pela RDC 585              

de 2013, que regulamenta as atribuições clínicas do farmacêutico. 

O presente trabalho, se justifica através em uma análise integrativa da literatura com             

o objetivo geral de caracterizar a inserção do profissional farmacêutico integrado à CFT.             

Nesse contexto, em relação aos objetivos específicos, este artigo remete em compreender as             

atividades integradas ao farmacêutico dentro da farmácia hospitalar, verificar os recursos           

que norteiam o farmacêutico na seleção e padronização dos medicamentos, entender as            

vantagens da racionalização de medicamentos dentro da farmácia hospitalar. 
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2 MÉTODO 

 

 
O presente trabalho trata-se de uma revisão da literatura de cunho           

qualitativo-quantitativo de trabalhos já publicados, de acordo com Côco (2020), a revisão            

narrativa da literatura nos permite conhecer as principais tendências em função das            

metodologias de pesquisas, consolidando uma coleta de dados pertinentes em questão de            

trabalhos analisados. Nesse sentido, caracterizar as atividades do profissional farmacêutico          

integrado a CFT em âmbito hospitalar. Para tal, foi realizado uma busca eletrônica em              

plataformas onlines como Google Acadêmico, LILACS, SciELO e MEDLINE, onde foram           

selecionando trabalhos publicados durante o ano de 2011 a 2020, aos descritores consistiram             

em termos compostos como farmácia, terapêutica, “farmácia hospitalar”, “farmacêutico         

hospitalar”, “uso racional de medicamentos” e “saúde evidência”. Os idiomas utilizados           

foram: língua portuguesa e inglês. Além do exposto, foram utilizados fontes terciárias            

(livros-textos), monografias, teses e legislações sobre o tema abordado. 
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3 RESULTADOS 

 
 

Dos trabalhos analisados, foram pesquisados nas plataformas utilizando os principais          

descritores “farmácia hospitalar”, “uso racional de medicamentos” e “saúde evidência”, por           

considerar-se os mais relevante, devidamente a CFT está integrada a farmácia hospitalar e             

racionalização de medicamentos, no qual, para “farmácia hospitalar” encontram-se         

aproximadamente 38,67% (Nº 18,300) no Google Acadêmico, 2,15% (Nº 1,021) no           

LILACS, 0,11% (Nº 54) SciELO, 58,73% (Nº 27,797) MEDLINE e 0,31% (Nº 151)             

PubMed, os resultados somam-se em 47.323,00 trabalhos para 99,97% considerando 0,03%           

uma margem de erro na aproximação dos cálculos. Para “uso racional de medicamentos”             

encontram-se aproximadamente 88,69% (Nº 169,000) no Google Acadêmico, 0,98% (Nº          

1.879) no LILACS, 0,25% (Nº 491) SciELO, 10,01% (Nº 19,089) MEDLINE e 0,03% (Nº              

72) PubMed, os resultados somam-se em 190.53 trabalhos para 99,96% considerando 0,04%            

uma margem de erro na aproximação dos cálculos. 

Aproximadamente dos 190,00 títulos encontrados nas plataformas de pesquisa         

on-line foi possível extrair apenas 13 trabalhos para complementar o presente documento,            

em sequência, foram selecionados no total 23 trabalhos para fazer parte deste documento             

entre artigos e livros que estavam disponíveis nas plataformas de  pesquisas.  

A análise dos trabalhos inicialmente buscou avaliar a participação do farmacêutico           

juntamente com as comissões integrativas à farmácia hospitalar, além de outras comissões            

existente, a CFT é um elo que proporciona a racionalização dos medicamentos e correlatos,              

visto isso, 5 dos trabalhos avaliados mostraram-se com resultados exponenciais, em que o             

farmacêutico é o profissional que está integrado aos serviços hospitalares e, suas atribuições             

trouxeram melhorias e qualidade nas práticas dos serviços prestados por meio de esferas             

técnicas e administrativas. 

Em suma, observa-se os trabalhos topográficos na tabela 01, a seleção proposital de             

5 trabalhos dentre os 23 analisados, revela de forma clara a indexação do farmacêutico              

integrado a CFT hospitalar, acentuando a otimização dos serviços hospitalares levando em            

consideração a economia, padronização, promoção do uso racional de medicamentos e           

segurança do paciente. 
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Tabela 01- Descrição de 05 trabalhos principais encontrados nas bases de dados após a metodologia descrita                
relacionados ao serviço farmacêutico nas farmácias hospitalares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

AUTOR/ANO TÍTULO REVISTA TIPO DE ESTUDO 

PINTO (2016)  

Armazenamento e  
distribuição: o  
medicamento também  
merece cuidados. 

OPAS/OMS 
Representação Brasil 

Projeto gráfico, revisão 
textual e diagramação 

Abramovicius et  
al., (2012) 

A comissão de farmácia e     
terapêutica e sua   
interface na utilização   
racional de  
medicamentos 

Revista Qualidade HC 
Utilizou-se a 
metodologia de estudo 
de caso 

Sforsin et al.,   
(2012) 

Gestão de compras em    
farmácia hospitalar Pharmacia Brasileira Cartilha 

Primo et al.,   
(2015) 

Atuação de farmácia e    
terapêutica em um   
hospital de ensino. 

Medicina 

Foi realizado estudo 
descritivo e exploratório 
da composição 
 

Cipriano et al.,   
(2011) 

Comissão de Farmácia e    
Terapêutica.  

Pharmacia Brasileira 
 Cartilha 
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4 DISCUSSÃO  
 
 

A CFT tem como objetivo conceder a racionalização de medicamentos dentro da            

unidade hospitalar, garantindo que os recursos utilizados proporcionem a assistência          

farmacêutica, assistindo o paciente e interligando o farmacêutico a uma equipe           

multidisciplinar (CIPRIANO et al., 2011). 

 

 

4.1 FARMACIA HOSPITALAR  

 

 

Baseado em Nascimento et al. (2013), diz que a farmácia hospitalar é a unidade de               

qualidade abrangente estabelecida dentro da unidade hospitalar, com capacidades técnicas          

administrativa gerenciada pelo farmacêutico com a finalidade de gerenciar conteúdo que           

esteja relacionada ao medicamento e insumos farmacêuticos, os serviços ofertados por esse            

setor tem o propósito de garantir a racionalização de medicamentos e correlatos promovendo             

a segurança do paciente, através de atividades implementadas como educação em saúde,            

sistematização integral a atenção farmacêutica desenvolvida por recursos, dentre eles          

serviços especializados que dispõem da farmacovigilância, serviço de farmácia clínica,          

dispensação, distribuição, programação, aquisição de medicamentos e correlatos e outros          

serviços subjacentes que integrem o serviço farmacêutico. 

Com base no Ministério da Saúde (2010), enfatiza que a unidade hospitalar deve             

obter de uma farmácia hospitalar em seu âmbito, no qual esteja à desenvolver estratégias              

para que em sua organização possa fortalecer e aprimorar as ações e serviços através de               

tecnologias e métodos que possam garantir a prestação de serviço a saúde, dentre elas as               

comissões implantadas são de grande valia, principalmente a CFT, em sua razão, além de              

outras atividades relacionadas ao medicamento garante o uso racional de medicamentos. 

De acordo com Bisson e Cavallini (2012), o farmacêutico dentro da farmácia            

hospitalar, são atribuídas atividades clínicas que resultam na otimização dos serviços           

hospitalares, participando diretamente do processo de seleção e padronização de          

medicamentos e correlatos farmacêuticos e seus derivados, dessa forma podemos dizer que            

há uma relação direta e linha de pensamento direcionada ao cuidado do paciente, como o               
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próprio Cipriano et al. (2011), permite conhecer que o campo das atribuições farmacêuticas             

é de ampla direção quando pensamos em campos e setores de atuação desse profissional. 

A participação de profissionais farmacêuticos, no âmbito hospitalar pode estar          

melhorando a prestação de serviço através de suas atribuições, na qual geram resultados             

plausíveis a atividade farmacêutica dentro de uma unidade hospitalar. Nascimento et al.            

(2013), traz claramente que a atuação no setor hospitalar é uma atividade teórica e técnica e                

de aplicação complexa que exige planejamento farmacêutico, e objetiva metas a serem            

estabelecidas em função de uma boa administração de comissões hospitalares e           

principalmente a CFT. 

Nesse sentido os trabalhos publicados por Cipriano et al. (2011), está de acordo com              

o presente trabalho, mostra que o farmacêutico tem um propósito positivo dentro da unidade              

hospitalar. Em consonância com Sforsin et al. (2012), propõe que o farmacêutico dentro das              

esferas administrativas em participar da seleção de medicamentos por ser um processo            

complexo, busca-se critérios de segurança, eficácia, qualidade, que garantem o uso racional            

de medicamentos, abastecendo a unidade evidenciando as especificidades e atendendo aos           

requisitos padronizados através de comissões em especial a CFT. 

Percebe-se que os trabalhos apresentaram uma linha de pensamento concreto em           

razão da participação direta dos profissionais farmacêuticos, devidamente a aplicabilidade          

das comissões hospitalares, as unidades em que os trabalhos se baseiam na qualidade do              

serviço do profissional, alinhado com Pinto (2016), que nos mostra o profissional            

farmacêutico engajado nas atribuições que lhe estão atribuídas dentro da prática clínica. 

 

 

4.2  COMISSÃO DE FARMÁCIA E TERAPÊUTICA HOSPITALAR 
 

 

A CFT é uma esfera constituída por uma equipe multidisciplinar sendo eles            

farmacêuticos, médicos, enfermeiros e profissionais da área da administração, em que suas            

atividades consistem em elaborar formulário terapêutico hospitalar, que possam estabelecer          

a política hospitalar de medicamentos, selecionar os princípios ativos, administração,          

produção, manipulação, distribuição, investigação dos medicamentos que inclui a         

farmacovigilância, centro de informação de medicamento, supervisão da prescrição de          

medicamentos além de propor a educação continuada e permanente, interagindo com outras            

comissões estabelecidas na unidade, divulgações de informações de medicamentos e outras           

 



19 
 

atividades que estejam relacionadas aos medicamentos e correlatos propondo a          

racionalização do uso do medicamento (CIPRIANO et al., 2011). 

Pinto (2016), diz que, a CFT é o setor farmacêutico com atividades relacionadas ao              

uso racional de medicamentos, promovendo uma otimização dos serviços farmacêuticos e           

correlatos, reafirmando as ideias, Abramovicius et al. (2012), aborda que a CFT tem a              

finalidade de propor o uso racional de medicamentos e otimização dos serviços dentro da              

unidade em que esteja aplicada, nos trazendo assim que a CFT é um setor organizado de                

qualidade técnica e científica disposta a promover a otimização dos serviços hospitalares            

em função do uso racional de medicamentos. 

Para isso a CFT está inserida à farmácia hospitalar, setor em que consiste em um               

conjunto de atividades relacionada aos medicamentos e insumos farmacêuticos, como já           

visto que, visa garantir o uso racional de medicamentos, dessa forma é acompanhada pelo              

profissional farmacêutico, que além disso os medicamentos devem estar vinculado a política            

nacional de medicamentos estabelecida desde 1998, ou a padronização de medicamentos           

instituída na unidade, dessa forma são submetidos ao ciclo da assistência farmacêutica para             

que possa garantir principalmente a segurança do paciente e a efetividade do medicamento             

(PINTO, 2016). 

E para complementar a resolução 449 de 26 de outubro de 2006 em consonância com               

a resolução mais atualizada de nº 619, de 27 de novembro de 2015 do Conselho Federal de                 

Farmácia que dispõe sobre as atribuições do farmacêutico na CFT, acentuando suas            

atividades em prol da comissão e funcionamento para com a mesma, em tese, mostra-se com               

relevância a educação em saúde, principalmente a participação do farmacêutico e suas            

atribuições dentro da CFT.  

Nesse sentido a Lei de Nª 12.401 de 28 de abril de 2011, reforça a utilização de                 

tecnologias nos estabelecimentos de saúde, trazendo a assistência terapêutica, devendo          

propor a unidade de modo técnico, a incorporação de protocolos e diretrizes terapêuticas em              

função do uso racional de medicamentos, garantido que o medicamento seja aplicado de             

maneira segura ao paciente, visto isso, podemos entender que as comissões em especial a              

CFT baseiam-se em estratégias e tecnologias terapêuticas em prol da segurança do paciente             

e acompanhamento farmacoterapêutico.  

E para complementar, a resolução 585 de 2013 do Conselho Federal de Farmácia por              

sua vez, regulamenta as atribuições clínicas do profissional farmacêutico, isso mais que            

justifica a integração desse profissional no campo das discussões durante a seleção,            

acompanhamento o aprimoramento das práticas hospitalares, que estão relacionadas a          
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atribuições clínicas no que diz respeito a atuação na unidade hospitalar visando à promoção,              

proteção e recuperação da saúde, além da prevenção de doenças e de outros problemas de               

saúde. 

Conforme as legislações supracitadas, a qual garantem ao farmacêutico respaldo de           

suas atribuições dentro da farmácia hospitalar, reforça que a sua presença na unidade             

hospitalar vem a melhorar ainda mais a prestação de serviços, tendo como seus princípios a               

aplicação da atenção farmacêutica, em virtude de promover ao corpo hospitalar a            

racionalização de medicamentos e insumos. Assim como as atribuições da CFT também            

estão relacionadas às atividades técnicas administrativas integrada com o profissional          

farmacêutico que devem ter finalidade de desenvolver estratégias em prol da assistência            

farmacêutica como diz Cipriano et al. (2011), trazendo em um de seus trabalhos que as               

atividades dentro da farmácia hospitalar é relevante dentro do funcionamento das esferas            

administrativas e comissionais, podendo através das estratégias administrativas como a CFT,           

otimizando os serviços clínicos e administrativos da unidade aplicando assim a atenção            

farmacêutica.  

Como método viável, a CFT trabalha por uma condução de análises detalhadas de             

novas opções de tratamento viabilizando e oferecendo um leque de alternativas terapêuticas,            

nesse sentido as análises são baseadas em revisões sistemáticas e pesquisas analíticas            

relacionadas ao produto selecionado ou conduta terapêuticas estabelecida, o método visa           

fornecer resultados sobre a eficácia e segurança do medicamento e suas conformidades com             

o tratamento selecionado, para tal, as informações inerentes ao plano farmacoterapêutico           

compreende a verdadeira abrangência dos benefícios da nova tecnologia a fornecer subsídios            

para a decisão de incluir serviços farmacêuticos de forma científica e econômica realizada             

por meio desse método técnico-científico, também é possível garantir a racionalidade da            

terapia medicamentosa implantada e disponibilizar os meios para controlar e gerenciar seu            

uso de medicamentos (PRIMO et al., 2015). 

A Comissão de Farmácia e Terapêutica também busca analisar o impacto           

orçamentário da utilização de medicamentos e correlatos, em questão, os recursos           

financeiros destinados à aquisição de produtos farmacêuticos e correlatos farão parte dos            

recursos de planejamentos temporais destinados à compra de medicamentos, nesse sentido           

ficarão sob responsabilidade dos administradores do órgão, para que se possa planejar            

melhor o consumo de medicamentos, a CFT elabora a padronização de medicamentos de             

acordo com as especificidades de cada unidade (BISSON; CAVALLINI, 2010). 
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Entende-se que as atividades dentro da farmácia hospitalar é extremamente          

importante para manter o funcionamento das esferas administrativas e comissionais de           

forma correta, além de garantir o controle de medicamentos e insumos através das             

estratégias e comissões, como a CFT traz juntamente um profissional excepcionalmente           

fundamental e garante uma otimização dos serviços clínicos e administrativos da unidade            

aplicando assim a assistência farmacêutica (CUNHA; AMARAL, 2017). 

 

 

4.3 SAÚDE BASEADA EM EVIDÊNCIAS 
 

 

Muito mais do que uma nova disciplina, é importante que a Comissão de Farmácia e               

Terapêutica esteja envolvida nas práticas de saúde baseada em evidências, esse           

conhecimento permite viabilizar as melhores alternativas para o paciente, essa atividades se            

formou a partir dos conhecimentos que envolvem a relação entre metodologia científica,            

bioestatística, epidemiologia clínica, entre outras disciplinas em função do paciente. Nos           

últimos anos um movimento em prol do paciente, busca melhorar os benefícios e reduzir              

danos nas opções nas decisões que são tomadas no dia a dia da assistência à saúde pelos                 

profissionais (PINTO, 2016). 

Em respeito aos pacientes na tomada de decisões pelos profissionais de saúde, as             

competências que levam as condutas garantem que o pacientes estejam bem informados            

sobre os riscos e os benefícios de cada opção de tratamento no contexto da melhor               

evidência, o farmacêutico é fundamental nesse momento, essa prática parece se tornando            

cada vez mais complexa pelo acúmulo exponencial do conhecimento científico ao decorrer            

dos anos, isso se justifica por meio das informações eletrônicas, nuvens e conhecimento             

obtido de informações a cada dia (SILVA; BAIA, 2018). 

As práticas de saúde baseadas em evidências e informações proporcionam a CFT            

conhecimentos para que a equipe possa ajudar o paciente a priorizar o possível impacto na               

saúde de sua saúde, garantindo a racionalização do medicamentos, o que pode levar a              

reduzir desperdício, (CIPRIANO et al., 2011). 

Resumidamente a experiência clínica é a melhor experiência disponível, compõem o            

profissional de saúde baseado nas evidências oriunda do estudo técnico-científico, o           

profissional deve começar com atitudes que possa conhecer o paciente, fazer perguntas que             
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estarão presentes ao longo de toda a carreira e praticamente, todos os encontros entre o               

profissional e o paciente, ao longo do tempo essas perguntas poderá classificá-las em dois              

tipos, aquelas perguntas que são menos importantes e as mais importantes, justamente            

porque algumas perguntas permitem apenas entender problema muitas vezes elas são           

conceituais, já outras perguntas podem ser respondidos com informações que embasam           

decisões, as perguntas básicas são aquelas relacionadas a conceitos definições mecanismos e            

epidemiologia (SILVA; BAIA, 2018). 

 

 

4.4 PADRONIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 

No que se refere a padronização de medicamentos isso assegura que a CFT também é               

uma esfera de caráter administrativo hierarquizada e econômica, que funciona por um            

regimento que deve conter: atribuições, critérios e controle na participação, duração de            

mandato dos participantes, responsabilidades, composição, avaliação e funcionamento geral,         

de maneira clara e definida em função da promoção de uso racional de medicamentos já               

preestabelecidos através de ferramentas terapêuticas, que atenta-se ao custo benéfico do           

medicamentos e insumos farmacêuticos de maneira técnica e científica através do           

acompanhamento de cada situação que esteja relacionada ao uso do medicamento           

(ABRAMOVICIUS et al., 2012). 

A própria Organização Mundial da Saúde, a priori estabelece que a CFT como uma              

das estratégias para monitorar e melhorar a qualidade do uso de medicamentos, para reforçar              

estudos atuais têm demonstrado que a implantação da CFT em países desenvolvidos, como             

Canadá e Estados Unidos, o papel da CFT é fundamental nas variáveis econômicas, sociais e               

de saúde, podendo analisar paulatinamente o uso de medicamentos padronizados em           

unidades hospitalares (PRIMO et al., 2015). 

É importante frisar que a política da padronização de medicamentos dentro da            

farmácia hospitalar é uma das recomendações primordiais que conduzem e garantem o uso             

racional de medicamentos, no que diz respeito ao uso racional de medicamentos e fármacos              

econômicos visa a segurança do paciente, incluído no processo da seleção de medicamentos             

(BRASIL, 2016). 

Segundo Oliveira (2013), diz que assistência farmacêutica é outro propósito voltado           

ao acompanhamento farmacoterapêutico, sob outra perspectiva, o farmacêutico busca         
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encontrar e resolver de forma sistematizada e documentada todos os problemas que estão             

relacionados aos medicamentos, o qual podem surgir dúvidas no decorrer do tratamento do             

paciente, dessa forma o farmacêutico busca os principais objetivos onde possibilita           

compreender as prerrogativas do paciente e solucioná-las, e estar atento ao longo do seu              

tratamento as reações adversas que podem vir acontecer, dessa forma, essa prática de             

atenção farmacêutica tende a reduzir os problemas não previstos, em relação com a             

farmacoterapia. 

Vale ressaltar que o ciclo da assistência farmacêutica também faz parte da CFT, pois              

em suas etapas como a seleção, programação, aquisição, armazenamento distribuição e           

utilização do medicamento já se imagina qual será o caminho do medicamento para o              

paciente, através da padronização de medicamentos, isso garante que o profissional           

prescritor siga o modelo da farmacoterapia estabelecida pela unidade para o tratamento de             

cada doença em suas especificidades (PINTO, 2016). 

Os medicamentos de maneira geral podem representar uma das maiores parcelas de            

gastos hospitalares, para isso, é possível que o paciente possa receber o tratamento melhor              

indicado, leve em consideração menor custo, que seja necessário a racionalização do uso             

do medicamento para que possa afastar gastos desnecessários. A redução de custos dos             

medicamentos é possível por meio da implantação da política de uso racional de             

medicamentos pela Comissão de Farmácia e Terapêutica, evitando transtornos relacionado          

ao medicamentos e diminuindo o período de hospitalização do paciente, com uma            

repercussão mais efetiva otimizando o sistema econômica para o hospital (BISSON;           

CAVALLINI, 2010). 

A padronização de medicamentos tem como um de seus benefícios promover a            

unidade de saúde agrega uma qualidade de serviços no hospital, facilitando a escolha do              

medicamento diante das suas especificidade, evitando a escolha de medicamentos          

desnecessários pelo prescritor, no processo da aquisição do medicamento e até mesmo            

durante a prescrição dos mesmos, existem vários recursos para otimizar a escolha do             

medicamento, os medicamentos padronizados na unidade são oriundos de uma seleção           

cautelosa de medicamentos, pois aquisição de medicamentos é um processo complexo, os            

medicamentos são selecionados de maneira proposital para que possa atender as           

especificidades da unidade propondo obter um maior controle de medicamentos dentro da            

unidade hospitalar (NICOLAU, 2015). 
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4.5 GERENCIAMENTO E AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

 

Segundo Bisson e Cavallini (2010), a CFT é um mecanismo que o farmacêutico             

possa estar integrado e desenvolvendo atenção farmacêutica por meio da sua assistência,            

além de estar interagindo com suas atribuições clínicas e administrativas, possibilita           

desenvolver mecanismos durante a seleção, programação, aquisição, desenvolvimento,        

armazenamento, distribuição e dispensação dos medicamentos e correlatos na unidade          

hospitalar. 

A atividade do farmacêutico na seleção de medicamentos consiste em um processo            

contínuo de escolhas dos mesmos e insumos na qual avalia-se a qualidade além de levar em                

consideração o custo benefício, como também seguir os critérios de segurança, eficácia,            

qualidade, que garantem o uso racional de medicamentos, em prol de abastecimento da             

unidade, dessa forma tende a suprir as necessidades que envolve a utilização dos produtos e               

porte do hospital, para isso o farmacêutico está inteiramente atento a padronização de             

medicamentos da unidade, também trazendo medidas econômicas para o hospital evitando a            

compra de medicamentos desnecessários (SFORSIN et al., 2012). 

Como na seleção de medicamentos, a programação também é um processo delicado,            

na qual o farmacêutico tende a analisar criteriosamente por meio de indicadores as             

especificidades da unidade hospitalar, para que possa garantir que os medicamentos e            

correlatos sejam selecionados por uma razão específica (CIPRIANO et al., 2011). 

No mesmo trabalho Cipriano et al. (2012), propõe que durante a aquisição dos             

medicamentos e correlatos devem estar em sua conformidade além de levar em consideração             

o custo efetividade do medicamentos de acordo com a seleção e padronização estabelecida             

na unidade, mediada pelo farmacêutico  como diz (BISSON; CAVALLINI, 2010). 

Com base em Cunha e Amaral (2017), entende-se que o farmacêutico deve assegurar             

a suas atividades administrativas na unidade, uma vez que, no momento de programação das              

compras de medicamentos e insumos, é necessário que o mesmo desenvolva e aperfeiçoe a              

sua capacidade de organização, pois é preciso que obtenha-se dados essenciais antes de             

realizar as compras para abastecimento da unidade, antes de tudo ter uma base de dados de                

quanto será a capacidade a ser comprada, o farmacêutico deve ter em registro dados como               

orçamento de compra, modalidade de compra, que geralmente se dar por licitação,            

flexibilidade do vendedor, entender como será realizada a programação de compras que            
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pode ser apresentado nas modalidades, mensal, bimestral ou até mesmo anual, salvos            

quando a unidade padroniza sua própria diretrizes e aquisição. 

Ainda no tocante da aquisição de medicamentos, com base em Sforsin et al. (2012),              

compreende-se que é um momento altamente delicado, pois a influência de qualquer            

alteração incompleta implica em equívocos de aquisição dos medicamentos e insumos na            

programação, existem algumas ferramentas que facilitam o levantamento de dados de           

demanda da unidade como consumo médio mensal, estoque de segurança, ponto de pedido,             

curva ABC, entre outros mecanismos, assim após a entrega dos produtos há a necessidade              

de distribuí-los em seus devidos setores para que os mesmo sejam armazenados conforme a              

recomendação adequada sendo na Central de Abastecimento Farmacêutico (CAF) ou na           

Farmácia Satélite. 

Dentre as ferramentas utilizada para a aquisição de um medicamento temos a curva             

ABC, um modelo criado em 1897 pelo economista, engenheiro e sociólogo italiano Vilfredo             

Pareto, onde o mesmo trouxe em seu desenho econômico estatístico que observou 20% da              

população de vários grupos sociais eram responsáveis por obter 80% da renda econômica             

em diversos países, isso idealizou a gestão de estoque, de modo que, durante a aquisição de                

um determinado produto entende-se que o grupo de produtos de 20% representa 80% dos              

valores agregados ao estoque total (VAGO et al., 2013).  

A curva ABC é um indicador aplicada a política de aquisição de medicamentos, deve              

ser constantemente avaliada pela CFT, em razão do acompanhamento do arsenal da            

padronização de medicamentos utilizados pela unidade, se faz por meio de uma avaliação             

periódica, colocando em pauta durante a seleção dos medicamentos e insumos os quais             

devem ser continuados pela unidade e se dispõe das melhores opções terapêuticas, avaliando             

pontos relevantes como o custo benefício dos mesmos por meio de um gerenciamento             

apropriado do estoque, fazendo uma avaliação econômica de um determinado medicamento           

em função da viabilidade econômica para saber se, o medicamento atende o uso, segurança e               

efetividade, além disso avaliar se ainda é compensatório a aquisição daquele determinado            

medicamento (BISSON; CAVALLINI, 2010). 

Dessa forma após a aquisição dos medicamentos e correlatos a dispensação dele é             

uma atividade que envolve conhecimento técnico, para isso, um outro processo importante            

que faz parte do ciclo da assistência farmacêutica é a dispensação de medicamentos, uma              

atividade que também está agregada a CFT, um trabalho minucioso que consiste no             

aviamento da prescrição médica, o farmacêutico deve analisar a prescrição, verificar se está             
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de acordo com a terapia, se preciso intervir, e liberar os requisitados conforme a prescrição               

(CUNHA; AMARAL, 2017). 

 

 

4.6 SISTEMA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

O sistema de distribuição de medicamentos é um elo pelo qual podemos dizer que              

está em conversação com a padronização de medicamentos integrada a CFT, uma vez que,              

com base em Pazin-Filho et al. (2013), a dispensação de medicamentos consiste em uma              

atividade técnico-científica realizada pelo farmacêutico em caráter de garantir a segurança           

do paciente, na qual a o modelo de prescrição eletrônica tende a ser o mais eficiente até o                  

momento, todavia é um coadjuvante na racionalização de medicamentos. Em uma situação            

ideal, a prescrição chega até o setor de farmácia hospitalar, na qual essa prescrição é               

avaliada pelo farmacêutico com a finalidade de identificar e reduzir os possíveis erros de              

prescrição tais como posologia correta, medicamento correto, interação medicamentosa         

danosa, dentre outras atividades que  buscando a otimização da prescrição.  

Para tanto deve-se considerar a forma de dispensação de medicamentos utilizada           

pela farmácia hospitalar, caracteriza-se em recursos disponíveis dentro da unidade hospitalar           

para que se possa implementar a racionalização de medicamentos e correlatos, os recursos             

são diretamente agregados em aspectos financeiros, operacionais, técnicos-científicos e         

clínicos dentro de suas especificidades, dessa maneira a alocação deve ser acompanhada            

pela CFT e devem incluir procedimentos operacionais para que possa prevenir e garantir a              

dispensação segura e eficiente promovendo segurança aos pacientes (PAULO, 2014). 

Dessa forma, a dispensação de medicamentos é a atividade cujo o farmacêutico            

realiza atenção farmacêutica analisando a prescrição com a finalidade de garantir a grande             

importância na identificação de falhas e erros da cadeia medicamentosa (PAZIN-FILHO et            

al., 2013). Segundo Paulo (2014), a “Política Nacional de Medicamentos”, dispensar diz            

respeito ao ato do profissional da farmácia ou farmacêutico fornecer medicamentos aos            

pacientes no hospital, de maneira geral, como solução para aviar uma receita prescrita por              

profissional, por sua vez, após avaliação da receita deve ser autorizada pelo farmacêutico             

neste ato, o farmacêutico informa, orienta e pode acompanhar o paciente propondo o uso do               

medicamento corretamente. 
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Existia alguns modelos de distribuição de medicamentos. Antes existia um modelo           

de sistema de distribuição de dose coletiva, não mais viável devidamente a escassez da              

participação do farmacêutico podendo aumentar a vulnerabilidade da segurança ao paciente,           

pois consiste em uma configuração pelo qual os medicamentos são solicitados à farmácia da              

unidade mediada pela transcrição da prescrição médica sendo que, esse papel é exercido pela              

equipe de enfermagem, todavia esses pedidos não consideram a identificação do paciente,            

levando em consideração apenas os setores, nesse sentido a farmácia automaticamente envia            

a quantidade de medicamentos solicitados para que possam ser estocados nas unidades de             

enfermagem e setores relacionados, os medicamentos são administradas nos pacientes de           

acordo com a prescrição médica, entretanto não há a participação direta do profissional             

farmacêutico (BISSON; CAVALLINI, 2010). 

Segundo Pinto (2016), o sistema de dose individualizada, os pedidos de           

medicamentos e correlatos são feitos especificamente para cada paciente geralmente para o            

uso de 24 horas, para isso existe uma segunda via da prescrição médica. 

O sistema de distribuição de medicamentos combinado nada mais é do que a             

combinação do sistema individualizado e coletivo cujo, os medicamentos são dispensados           

através de uma requisição (BISSON; CAVALLINI, 2010). 

Apesar do avanço tecnológico em prol da automatização do sistema de distribuição            

de medicamentos a inserção direta do farmacêutico é de extrema importância, pois a             

aplicabilidade e acompanhamento farmacoterapêutico racionaliza da melhor forma a         

utilização de medicamentos como na qualidade de doses unitária, é um sistema de             

distribuição de medicamentos de forma unitária o medicamento é rigorosamente          

acompanhado pelo farmacêutico, após avaliação da prescrição, baseado nos diversos          

indicadores avaliativos antes do medicamento chegar ao paciente e serem ministrados           

(PINTO, 2016). 

 

 

4.7 ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO 

 

Um ponto que deve ser levantado é a atenção farmacêutica dentro do ambiente             

hospitalar, uma vez que, cabe ao farmacêutico o acompanhamento da terapia           

medicamentosa, dessa forma esse fator entra como uma atribuição clínica do profissional            
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farmacêutico, isso será importante principalmente para o paciente, e para a terapia            

medicamentosa, que deve estar sendo acompanhada pelo farmacêutico, o acompanhamento          

da farmacoterapia do paciente, o farmacêutico avalia a precisão médica para qual, visa             

otimizar os serviços clínicos, além de pensar na racionalização do consumo de            

medicamentos (OLIVEIRA, 2013). 

Segundo Cunha e Amaral (2017), a CFT pode estar melhorando a terapia            

medicamentosa, pois novamente traz o uso racionalizado dos medicamentos e insumos, além            

de garantir uma seguridade da terapia medicamentosa, mantém um controle administrativos           

desses produtos, além de visar o ponto financeiro, que é importante nos casos de controle do                

consumo, para que o processo das políticas hospitalares estejam completamente interligado           

ao serviço de assistência à saúde. 

É importante trazer que a CFT estar diretamente relacionada com a           

farmacovigilância, pensando nisso a segurança do paciente que é um quesito bastante            

trabalhado no ambiente hospitalar, segundo Nascimento, Rosa e Harada (2013), o paciente            

deve estar assegurando durante a utilização dos serviços de saúde, nesse sentido o paciente              

que se encontra hospitalizado, preconiza-se critérios a ser seguido (p. ex.: assegurar nome do              

paciente, leito, tipo de medicamento a ser administrado, entre outros), além disso, há uma              

outra ferramenta de investigação da utilização dos medicamentos, que é a farmacovigilância. 

A farmacovigilância é um processo que ocorre a monitorização e a utilização            

adequada dos medicamentos, essa ação se dar por meio de registro de notificação se houver               

alterações deletérias no quadro do paciente que esteja relacionado ao consumo de            

medicamento, é esperado que o paciente que está submetido a terapia medicamentosa            

respondam bem à terapia prescrita, por outro lado, o paciente também possa responder de              

forma singular, exemplificando a reação adversa, hipersensibilidade e ou idiossincrasia          

diante a terapia (RIBEIRO-VAZ et al., 2011). 

Pensar no uso racional de medicamentos dentro da farmácia hospitalar é um fator             

exponencial que pode antes de tudo garantir o medicamento correto para tratar da             

determinada patologia acometida, o farmacêutico deve estar atendo a farmacoterapia em que            

o paciente está submetido, a CFT é um elo que pode facilitar o tratamento do paciente, pois                 

a mesma comissão diz respeito a uma equipe de natureza técnico-científica, permanente, que             

tem por finalidade formular e implementar políticas institucionais para o uso racional de             

medicamentos, visando contribuir para a melhoria na qualidade da assistência à saúde            

(BEZERRA FILHO et al., 2019). 
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A priori, cabe a CFT a responsabilidade de formular e implementar intervenções para             

melhorar o uso de medicamentos, a administração da unidade hospitalar deve delegar            

autoridade e apoiar suas atividades e decisões, suas responsabilidades incluem consulta           

quanto à farmacoterapia, pesquisa científica, informações quanto medicamento, educação         

permanente e continuada, seleção e padronização de medicamentos e materiais          

estabelecendo o acompanhamento farmacoterapêutico (PRIMO et al., 2015). 
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5 CONCLUSÃO 
 

 
Considera-se que os trabalhos analisados nos mostram de maneira positiva onde as            

intervenções realizada pelo farmacêutico mediada através da inserção na CFT é           

consideravelmente uma estratégia “ouro”, garante a racionalização dos medicamentos e          

correlatos por recursos como padronização de medicamentos, gerenciamento, aquisição de          

medicamentos e aplicação do cuidado farmacêutico, essas atividades proporcionam a          

adesão e otimização da terapêutica tornando uma ferramenta importante para          

aperfeiçoamento das práticas farmacêuticas integrativas dentro da unidade hospitalar.  

Em vista, conclui-se que o farmacêutico contribui com conhecimento de natureza           

fundamentada desenvolvendo a capacidade de identificar problemas relacionados ao         

medicamento e as necessidades de intervir, assim como a visão econômica mediado por             

instrumentos que podem ser considerados como indicadores nos serviços farmacêuticos que           

garantem a racionalização de medicamentos. 
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6 LIMITAÇÕES 
 
 
“Entre as limitações deste manuscrito, o critério de inclusão referente ao idioma (português,             

inglês, espanhol), a exclusão dos artigos que não apresentavam o resumo indexado na base              

de dados, configura-se nas limitações desta revisão sistemática. Esse critério, embora           

necessário para operacionalização da revisão, incorre no viés de desconsiderar trabalhos que            

poderiam fornecer informações relevantes para o problema da pesquisa.” 
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