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RESUMO 

O conceito de farmácia clinica está imbuído pela filosofia de que o farmacêutico 

deve utilizar seu conhecimento para promover o uso seguro e racional de 

medicamentos, em trabalho conjunto com uma equipe multiprofissional. Nas 

Unidades de Terapia Intensiva (UTI), dada a complexidade dos casos e a terapia 

com inúmeros medicamentos, a contribuição do farmacêutico clínico representa 

inúmeras possibilidades, tais como estudos sobre erros de medicação, identificação 

e notificação de reações adversas a medicamentos (RAM), ajustes de doses e 

formas farmacêuticas, entre outras. A vancomicina é amplamente utilizada nessa 

unidade de internação, trata-se de um antibiótico polipeptídico, isolado em 1956 e 

introduzido na prática médica em 1958. É indicada para o tratamento de infecções 

causadas por estafilococos resistente à penicilina. A mensuração dos níveis séricos 

de vancomicina (vancocinemia) pode auxiliar na prevenção da toxicidade e na 

manutenção da concentração sérica em níveis terapêuticos. O objetivo do presente 

estudo, é descrever a atuação do farmacêutico clínico em UTI, a partir de 

observação em campo, além de identificar, com base na literatura, as intervenções 

farmacêuticas mais frequentes e relatar o manejo de doses de medicamentos 

nefrotóxicos, em especial, a vancomicina. Os resultados preliminares demonstram 

que o farmacêutico clínico é indispensável no processo de cuidado ao paciente, pois 

contribui de maneira significativa com a equipe multiprofissional e presta cuidado 

humanizado e individualizado aos pacientes. Para o enriquecimento dos resultados 

obtidos, serão necessárias mais visitas às UTI de diferentes hospitais. 

INTRODUÇÃO 

O conceito de farmácia clinica está imbuído pela filosofia de que o farmacêutico 

deve utilizar seu conhecimento para promover o uso seguro e racional de 

medicamentos, em trabalho conjunto com uma equipe multiprofissional 

(STORPIRTIS et al., 2007, p. 291). 

A UTI é considerada um local onde se presta assistência qualificada e especializada, 

integrando recursos tecnológicos cada vez mais avançados, capazes de tornar mais 

eficiente o cuidado prestado ao paciente em estado crítico. (ANDRADE & SOARES, 

2007). Desse modo, a inserção do farmacêutico clínico no cotidiano da assistência 

ao paciente em UTI ocorre principalmente pela participação ativa nas visitas clínicas 



diárias, provendo suporte de informações à equipe multiprofissional; analisando e 

monitorando a eficácia da farmacoterapia, realizando a conciliação medicamentosa 

e prevenindo, identificando e notificando reações adversas (FIDELES et al., 2015). 

A vancomicina é um antibiótico polipeptídico, isolado em 1956, introduzido na prática 

médica em 1958, é indicada para o tratamento de infecções causadas por 

estafilococos resistente à penicilina e é amplamente utilizado nas UTI até o presente 

momento. (REIS et al., 1996). A monitorização dos níveis séricos da vancomicina 

baseia-se no fato de que a resposta terapêutica depende da concentração da droga 

na corrente sanguínea e não da dose administrada. Este procedimento possibilita o 

ajuste da dose quando necessário, impedindo intoxicação, garantindo seu efeito 

terapêutico e evitando concentração subterapêutica, que pode comprometer o 

sucesso do tratamento e favorecer a resistência bacteriana (DOMBROSKI, 2015). 

OBJETIVOS 

Descrever a atuação do farmacêutico clínico em UTI, descrever as intervenções 

farmacêuticas mais frequentes em UTI e relatar o manejo de doses de 

medicamentos nefrotóxicos, em especial, a vancomicina. 

METODOLOGIA 

Trata-se de um estudo transversal descritivo realizado no serviço de farmácia clínica 

da UTI de um hospital universitário localizado na cidade de São Paulo. A revisão da 

literatura será realizada a partir da busca de artigos científicos, teses e dissertações 

publicados nas bases de dados: Scielo, National Library of Medicine (PUBMED) e 

Literatura Latino Americana (LILACS), utilizando os seguintes marcadores: farmácia 

clínica, unidade de terapia intensiva, intervenção farmacêutica, nefrotoxicidade da 

vancomicina. 

DESENVOLVIMENTO 

Observou-se a rotina de um farmacêutico clínico em UTI durante um dia de trabalho. 

Foi possível acompanhar as atividades desempenhadas, tais como a realização de 

intervenções farmacêuticas, análise farmacoterapêutica das prescrições médicas, 

busca de informações na literatura em relação à farmacoterapia e interação com a 

equipe multiprofissional.  

 



RESULTADOS PRELIMINARES  

A partir da visita realizada, foi possível observar a importância do farmacêutico 

clínico na UTI, dado que sua interação com a equipe multiprofissional contribui para 

a promoção do uso racional de medicamentos, esclarece dúvidas dos envolvidos no 

cuidado e proporciona segurança ao paciente através de uma terapia farmacológica 

individualizada, mantendo o controle dos fármacos administrados nos pacientes 

internados na unidade, indicando alternativas de tratamento farmacológico mais 

eficientes em cada caso clínico. Também foi possível constatar que há o respeito 

entre as classes profissionais que constituem a equipe multiprofissional, a conduta 

farmacêutica na Unidade de Terapia Intensiva é por todos reconhecida e bem aceita, 

o que acaba gerando uma interação entre esses profissionais e uma troca de 

conhecimento que auxilia na atenção voltada ao paciente, destacando a diminuição 

do número de infecções e interferências a partir do uso consciente de alguns 

medicamentos, assim o tratamento torna-se mais eficiente reduzindo os efeitos 

adversos e o tempo de internação. 
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