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A importância da orientação do farmacêutico clínico em pacientes com escore farmacêutico alto, submetidos a 
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Objetivos: Descrever a importância da orientação do farmacêutico clínico em pacientes com escore farmacêutico alto, submetidos a 
transplantes de células tronco hematopoéticas (TCTH), de rim e combinado rim/pâncreas (TxR/RP), e que apresentam 
polimedicação. Métodos: estudo descritivo retrospectivo de orientação farmacêutica (OF) na alta hospitalar de pacientes submetidos 
aos transplantes de TCTH e TxR/RP, no período de janeiro/2014 a março/2016. As atividades desenvolvidas pelo farmacêutico
clínico na OF foram: conciliação medicamentosa na transição do cuidado para alta hospitalar, orientação para retirada dos medicamentos 
na Farmácia da SES/RS e UBS/farmácia comercial, avaliação das interações medicamentosas (medicamento versus medicamento; 
medicamento versus alimento) através da Base de dados Micomedex 2016, elaboração da tabela de medicamentos para orientação do 
seu uso seguro e correto conforme grau de alfabetização e verificação do entendimento das orientações. Resultados: Foram realizados 
181 transplantes de TCTH e 279 transplantes TxR/RP com critérios para OF na alta hospitalar no período avaliado. Foram realizadas 
459 conciliações medicamentosas na transição do cuidado; elaboradas 459 tabelas de medicamentos; a média de medicamentos por 
orientação foi de 7,5 para transplantes de TCTH e 10,6 para TxR/RP; avaliamos 4312 possíveis interações medicamentosas. Receberam 
OF na alta hospitalar 459 pacientes, totalizando 100 % de OF para pacientes transplantados de TCTH e 99,7% para pacientes 
transplantados R/PR. Conclusões: Pacientes transplantados são polimedicados, sendo necessário atendimento multiprofissional para 
evitar falhas na terapia. A orientação farmacêutica busca contribuir no uso seguro e correto dos medicamentos no pós. alta. A perspectiva 
futura é avaliar o impacto da orientação farmacêutica na adesão ao tratamento. Unitermos: Orientação farmacêutica; Conciliação 
medicamentosa; Escore farmacêutico 
 




