
Contexto
O envelhecimento gradual da população, como resultado do de‑
clínio da natalidade e do aumento da esperança de vida, duplicou 
nos últimos 100 anos e o aumento da prevalência de patologias 
crónicas, associado à melhoria dos cuidados de saúde, é um dado 
incontornável do presente nos países desenvolvidos, especial‑
mente na Europa.1 Portugal não é exceção, sendo mesmo um 
dos países da União Europeia que está a envelhecer mais depres‑
sa: em trinta anos, a percentagem de portugueses com mais de 
65 anos passou de 11 por cento para 18,2 por cento. Mantendo‑
‑se esta tendência, segundo estimativas europeias, prevê ‑se que, 
até 2050, o número de pessoas com mais de 65 anos cresça 70 
por cento e o número de pessoas com mais de 80 anos aumente 
170 por cento. Paralelamente, em Portugal, segundo o Instituto 
Nacional de Estatística (INE), em 2050, cerca de 80 por cento da 
população portuguesa apresentar ‑se ‑á envelhecida e dependen‑
te, e a idade média poderá situar ‑se próxima dos 50 anos.2,3

Em consequência desta realidade, Portugal é um dos países 
com maior consumo de medicamentos per capita. O consumo 
de medicamentos não só acarreta riscos para o doente, como 
também um forte encargo para o Serviço Nacional de Saúde.4 
A polimedicação em pessoas com idade superior a 65 anos é 
um problema de crescente interesse em geriatria, dado que 
aumenta o risco de erros relacionados com o medicamento e, 
consequentemente, o risco de doenças iatrogénicas.5 ‑7

A elevada prevalência dos erros relacionados com o medica‑
mento, bem como as suas consequências, determina a neces‑
sidade de conciliar a medicação habitual do doente com a do 
internamento, para minimizar o aparecimento dos mesmos, 
sendo esta prática designada de reconciliação da medicação 
(RM). A implementação da RM é uma parte fundamental na 
transição assistencial do doente para o aumento da segurança 
e efi cácia dos medicamentos, sendo o farmacêutico uma peça‑
‑chave para a obtenção destes objetivos.

introdução
O conceito de RM surge em 2002 nos Estados Unidos e, em 
2003, a Joint Commission incluiu a RM como um dos objetivos 
para melhorar a segurança dos doentes. A partir de 2006, to‑
das as instituições de saúde acreditadas por este organismo 
deveriam desenvolver protocolos para implementar adequada‑
mente a RM de cada doente.8

Em 2007, a American Pharmacists Association, juntamente 
com American Society of Health -System Pharmacists, atuali‑
zaram o conceito de RM:

reConCiliação	da	mediCação:	um	ConCeito	
aPliCado	ao	HosPital

“Processo de avaliação do regime terapêutico de um doente, 
sempre que há alteração do mesmo, com o objetivo de evitar 
erros de medicação, tais como omissões, duplicações, doses 
inadequadas, interações, assim como problemas de adesão. 
Este processo deve incluir a comparação entre a medicação 
atual e o regime terapêutico prévio e deve ocorrer em cada 
momento da transição entre cuidados de saúde, em que a me-
dicação é ajustada, tendo ainda em conta a automedicação.”

reConCiliação	da	mediCação:	asPetos	
metodolÓgiCos
A RM é um processo sistematizado e formal de obtenção e 
comparação, por doente, da lista completa e exata da far‑
macoterapia pré ‑hospitalar (princípio ativo, dose, frequência 
e via de administração), com a prescrição médica hospitalar 
(na admissão, transferência e na alta), levando à deteção de 
erros de medicação, denominados neste contexto discre‑
pâncias.9,10 As discrepâncias são defi nidas como diferenças 
(omissão de medicamento, diferente dose, via ou frequência, 
diferente medicamento, duplicação) entre a medicação habi‑
tual do doente antes do internamento, recolhida através da 
Best Possible Medication History (BPMH) e a medicação insti‑
tuída nas diferentes interfaces de cuidados (admissão, trans‑
ferência e alta), e que podem causar um evento adverso. Es‑
tas discrepâncias podem ser classifi cadas como intencionais 
ou não	intencionais, sendo as não intencionais aquelas que 
determinam uma intervenção do farmacêutico junto do pres‑
critor, já que constituem frequentemente erros de medicação, 
dos quais podem resultar danos para o doente e até mesmo 
a sua morte.11

O processo de RM tem uma responsabilidade partilhada por 
profi ssionais de saúde: enfermeiros, farmacêuticos hospitala‑
res/comunitários, médicos e outros profi ssionais de saúde, em 
colaboração com os pacientes e familiares.

Na prática, a rm	na	admissão	Hospitalar pode ser apresenta‑
da em quatro etapas fundamentais: 
1.	 recolher: Após a admissão hospitalar do doente é elabo‑

rada, pelo enfermeiro, junto do doente ou familiar, uma 
lista de medicação de ambulatório e outras informações 
(comorbilidades, alergias, motivo do internamento, supor‑
te social do doente, etc.) registadas em sistema informáti‑
co. Posteriormente é feita, pelo farmacêutico, uma análise 
exaustiva de toda a informação recolhida tentando, sempre 
que possível, construir a BPMH, de forma padronizada, em 
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formulário próprio, para todos os doentes. Para a constru‑
ção da BPMH serão considerados todos os medicamentos 
utilizados de forma continuada pelo doente antes da admis‑
são hospitalar, com ou sem prescrição médica, e aqueles 
medicamentos prescritos por tempo determinado cujo tra‑
tamento esteja em curso na data de admissão. Serão con‑
sideradas fontes de informação para a obtenção da BPMH, 
além do processo clínico hospitalar, o próprio doente, seus 
cuidadores ou familiares, prescrições médicas do ambulató‑
rio, listas ou embalagens de medicamentos trazidas ao hos‑
pital e ainda informações obtidas junto do médico de família 
ou do farmacêutico comunitário que atende o doente.

2.	 Comparar:	O farmacêutico hospitalar fará a reconciliação da 
medicação, nas 24h a 72h seguintes à admissão, por com‑
paração da medicação prescrita aquando da admissão com 

a informação relativa à medicação pré‑hospitalar constante 
na BPMH, levando à deteção das discrepâncias.

3.	 Corrigir: Etapa em que se classificam as discrepâncias como 
intencionais	ou não	intencionais sendo apenas corrigidas 
as não intencionais.

4.	 Comunicar: É a etapa final da RM, em que quaisquer su‑
gestões feitas ao regime terapêutico do doente estão 
documentadas, datadas e prontas a ser comunicadas ao  
médico. 

PaPel	do	FarmaCêutiCo
A RM é um novo conceito para a maioria dos farmacêuticos, 
cuja implementação se reveste de barreiras mas também, sem 
margem para dúvidas, de benefícios que ultrapassam as difi‑
culdades iniciais (Tabela 1).

tabela	1	–	beneFíCios	versus	barreiras	e	diFiCuldades

benefícios barreiras	e	dificuldades

Reduzir os erros de medicação Falta de sistema informático eficaz para registo de 
informação

Reduzir o risco de eventos adversos, bem como os custos a ele 
associados

Disponibilidade da equipa multidisciplinar

Potencial redução com os gastos associados com a medicação Dedicação de um farmacêutico a tempo inteiro ao processo

Melhorar a comunicação entre os profissionais de saúde e todas as 
pessoas envolvidas no tratamento do doente

Pouca articulação entre as diferentes fases de transição 
assistencial do doente

Melhorar o processo relacionado com a recolha e tratamento de 
informação

Articulação entre Farmácia Hospitalar e a Farmácia 
Comunitária

Maior adesão do doente à terapêutica Articulação entre Hospital e Centros de Saúde

Melhoria da relação farmacêutico‑doente

Prevenção de complicações em doentes crónicos

Melhoria da qualidade de vida em doentes crónicos

Melhoria das decisões terapêuticas

Para o sucesso da sua implementação é fundamental que o 
farmacêutico desenvolva competências nas seguintes áreas:

•	 Comunicação: Todos os aspetos da comunicação devem ser 
considerados para uma correta transmissão da informação, 
dado esta ser um elemento fundamental para o processo da 
RM. 

• Conhecimentos	na	área	do	medicamento:
1. Conhecimentos atualizados sobre os nomes comerciais 

e genéricos dos fármacos mais utilizados; formas farma‑
cêuticas disponíveis; indicações terapêuticas aprovadas, 
regimes posológicos, equivalentes terapêuticos, etc.

2. Capacidade para interpretar corretamente uma prescri‑
ção médica na sua globalidade.

3. Aspetos legais do registo da prescrição médica, admi‑
nistração e armazenamento de medicamentos (incluindo 
substâncias controladas).

ConClusão
A RM é um processo destinado a evitar os erros de medicação 
em todas as interfaces de cuidados, incorporando, para além do 
processo de identificação e resolução de discrepâncias, a ava‑
liação da capacidade do doente para aderir à terapêutica, dado 
que neste processo o doente é o centro da intervenção, sendo 
o seu envolvimento crucial para o processo da reconciliação da 
medicação.
A avaliação económica do processo de reconciliação da me‑
dicação é um instrumento fundamental para garantir, por um 
lado, a sustentabilidade dos sistemas de saúde, pondo em evi‑

dência a importância estratégica do farmacêutico, e por outro, 
a sua contribuição para a otimização da terapêutica com os 
respetivos ganhos em saúde.

ana	Paula	santos
sónia	domingos

Serviços Farmacêuticos 
Hospital Garcia de Orta
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Contexto
A evidência da “morbimortalidade associada ao uso dos me‑
dicamentos” torna necessário reduzir ou eliminar os danos 
causados pelo uso dos medicamentos e baixar os custos as‑
sociados.1,2 Em Portugal, 89% dos doentes que tomam anti‑
‑hipertensores não estão controlados.3,4 Estudos na população 
espanhola e portuguesa revelam que os doentes conhecem 
mal os seus medicamentos e que esta situação pode ter im‑
pactos negativos na saúde.5,6 Estudos realizados em Portu‑
gal sobre o grau de completude das prescrições concluíram 
que este varia entre 26% e 89%, ou seja, a informação sobre 
medicamentos contida nas prescrições é muito variável.7‑9 O 
cenário é dramático e extremamente dispendioso, mas, em si‑
multâneo, vislumbram‑se oportunidades para poupar recursos 
e evitar desperdícios. 
Perante esta evidência é legítimo questionar o que pode o 
farmacêutico fazer para: minimizar este problema de Saúde 
Pública emergente; otimizar o uso e os efeitos da terapêutica; 
reduzir os custos com a medicação. Neste contexto, parece 
justificar‑se, numa primeira fase, o reforço da intervenção far‑
macêutica em processos tais como a Dispensação Clínica da 
Medicação (DCM) a Revisão da Medicação (RM) ou, entre ou‑
tros, a Reconciliação da Terapêutica.

serviços	FarmaCêutiCos	ClíniCos	‑	uma	nova	
abordagem:	serviços	FoCados	no	ProCesso		
de	uso	e	nos	eFeitos	do	uso
Na etapa da “utilização” ocorrem serviços focados no “proces‑
so de uso” dos medicamentos e serviços focados nos “efeitos 
do uso”. 
O “processo de uso” diz respeito ao modo como os medica‑
mentos são usados: Para quê? Dose? Frequência? Duração? 
Com quê? Antes, durante ou depois das refeições? Dificulda‑
des na utilização? Precauções com a toma? Adesão? Conser‑
vação/armazenamento?10

Os “efeitos do uso” dizem respeito à efetividade (ou inefetivi‑
dade) e à seguridade (ou inseguridade) dos fármacos, quando 
são utilizados pelos pacientes.11

Serviços focados nos efeitos: seguimento farmacoterapêutico 
(SF), gestão da doença (disease management) e, entre outros, 
gestão da farmacoterapia. Serviços focados no processo de 
uso: DCM, Dispensação Assistida de Medicamentos (DAM), 
Dispensação Semanal da Medicação (DSM), RM, reconciliação 
da medicação, validação da medicação, a informação sobre 
medicamentos e a educação terapêutica. 
Há dois indicadores fundamentais para os serviços farmacêu‑
ticos clínicos, os Problemas Relacionados com os Medicamen‑
tos (PRM) e os Resultados Negativos associados à Medica‑
ção (RNM). Nos serviços focados no processo identificam‑se 
fundamentalmente PRM e nos serviços focados nos efeitos, 
RNM.11‑13 Estima‑se que 70%‑75% dos PRM causem RNM, o 
que justifica a intervenção do farmacêutico no processo, mas 
também nos efeitos do uso.14 

evidênCia	sobre	a	Consulta	FarmaCêutiCa	de	
revisão	da	mediCação	
A literatura defende que a RM é um serviço clínico diferenciado 
que deve ser prestado periodicamente (embora esta periodi‑

cidade varie de estudo para estudo). É consensual que o far‑
macêutico é o profissional de saúde mais apto, competente, 
qualificado e melhor posicionado para disponibilizar serviços 
de RM.15‑17

Muitos estudos publicados referem‑se à prestação desta prá‑
tica nos domicílios e nos lares de idosos. Como tal, a maioria 
dos estudos publicados sobre RM referem‑se a idosos e/ou 
polimedicados (mais de 5 medicamentos). Em geral, o objetivo 
destes estudos é comum: fazer RM periódicas para reduzir a 
prevalência e a gravidade dos PRM.17‑21

Ensaios clínicos controlados e aleatorizados sobre RM não são 
frequentes; no entanto, existem bons exemplos de projetos 
no Reino Unido e na Austrália, com resultados favoráveis em 
doentes residentes em lares de idosos cujo grupo de interven‑
ção recebeu RM.15,22

Contudo, os estudos sobre RM não são conclusivos relativa‑
mente ao contributo da intervenção farmacêutica na saúde 
dos doentes. Existe evidência sobre a redução de PRM, mas 
nem todos os estudos demonstraram uma redução estatisti‑
camente significativa na morbilidade, na mortalidade precoce, 
nos resultados em saúde (clínicos e humanísticos), nos custos 
com a saúde, nas visitas ao médico e nas hospitalizações.18,19,23 
Não obstante, também existe evidência de resultados positi‑
vos.15,17,20,21,24

A falta de consenso e a diversidade de conceitos/práticas é 
enorme relativamente à RM. Por exemplo, alguns autores in‑
cluem na RM o conceito de pharmaceutical care de Hepler e 
Strand, ou seja, aquilo que hoje entendemos por SF.20 Outros 
autores referem que a RM deve estar focada apenas no pro‑
cesso de uso e na promoção da adesão.25,26 Smet et al incluem 
ainda o conceito de eficiência na consulta de RM, ou seja, o 
farmacêutico que presta este serviço deve reduzir os custos 
com a medicação utilizada pelos doentes (substituição por ge‑
néricos e substituição dentro da mesma classe de acordo com 
protocolos).17,26

Apesar de haver poucos estudos publicados sobre a prestação 
de RM, exclusivamente em ambiente de farmácia comunitária, 
há um programa nacional de RM implementado no Reino Uni‑
do desde 2005 que é efetuado nas farmácias comunitárias. 
Este serviço “avançado” é contratualizado e remunerado pelo 
National Health Service. Posteriormente, foram desenvolvidos 
serviços de RM específicos para: doentes asmáticos, doentes 
com depressão, doentes com Parkinson, doentes que tiveram 
alta hospitalar e lares de idosos.23,24

Apesar da ausência de uma definição clara de RM, apesar da 
inexistência de um método validado e dos resultados contra‑
ditórios sobre o impacto da RM, esta é uma prática (ou uma 
designação) difundida e implementada em vários países, tais 
como Reino Unido, Austrália, Nova Zelândia, Canadá, Suíça, 
Holanda e Estados Unidos (Iowa).18‑21,24

ProPosta	de	deFinição	Para	revisão	da	
mediCação
Neste texto, assume‑se a RM como um serviço focado no pro‑
cesso de uso, cujo objetivo é garantir que os medicamentos 
são corretamente utilizados e conservados. 
Neste sentido, propõe‑se a seguinte definição de RM: serviço 
clínico em que o farmacêutico, de modo sistemático e docu‑

Consulta	FarmaCêutiCa	de	revisão		
da	mediCação
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mentado, avalia o processo de uso de todos os medicamentos 
que o paciente usa, com o objetivo de melhorar o processo de 
uso e o conhecimento dos medicamentos, através da identifi‑
cação, prevenção e resolução de todos os Problemas Relacio‑
nados com os Medicamentos (PRM), em colaboração com o 
paciente/cuidador ou com o médico. 
A RM coloca o farmacêutico como ator central na fase do uso 
dos medicamentos, uma vez que este serviço é prestado du‑
rante o uso/a administração dos medicamentos pelo doente, 
pelo enfermeiro ou pelo cuidador. Esta posição privilegiada do 
farmacêutico permite‑lhe procurar ativamente e identificar indi‑
cadores de uma eventual utilização incorreta dos medicamen‑
tos, o que muitas vezes gera problemas de saúde ao doente 
causados pela inefetividade e/ou inseguridade.11,12 

método	Para	realizar	revisão	da	mediCação
Um método validado para realizar RM é útil para garantir que 
esta é adequadamente efetuada e que todos os PRM são 
identificados e resolvidos. Todo o processo deve estar docu‑
mentado e deve ser prestado por farmacêuticos habilitados e 
treinados. O método pharmcare27 para realizar RM centra‑se 
na avaliação do processo de uso da farmacoterapia e permite 
prevenir e/ou resolver PRM e registar sistematicamente as in‑
tervenções farmacêuticas.10,13 Consiste em 8 etapas: 1. Entre‑
vista farmacêutica; 2. Perfil farmacoterapêutico; 3. Consulta 
a fontes de informação sobre medicamentos; 4. Avaliação do 
processo de uso da farmacoterapia; 5. Plano de cuidados far‑
macêuticos; 6. Intervenção farmacêutica; 7. Informação sobre 
o processo de uso dos medicamentos; 8. Resultado da inter‑
venção farmacêutica.13

ConClusões
A evidência da morbimortalidade associada ao uso dos medi‑
camentos é um facto inegável e de elevada prevalência que 
urge diminuir. O farmacêutico está capacitado para prestar 
serviços de RM independentemente do local e existe a neces‑
sidade social deste serviço. A RM é um serviço clínico ao al‑
cance dos farmacêuticos, nomeadamente dos farmacêuticos 
comunitários, com benefícios claros para o paciente e para o 
sistema de saúde. 
A RM é um serviço farmacêutico focado no processo de uso, 
cujo objetivo é garantir que os medicamentos são bem utili‑
zados e conservados, contribuindo assim para a redução de 
custos globais (diretos e indiretos) com a saúde, uma vez que 
a utilização correta dos medicamentos é investimento com re‑
torno garantido. 
A intervenção farmacêutica na RM consiste na resolução dos 
PRM encontrados, de modo a reduzir o aparecimento de RNM 
evitáveis. 
Parece legítimo concluir que os utilizadores de medicamentos 
terão mais saúde, viverão mais e melhor quando o farmacêuti‑
co suprir esta necessidade social.
Parece que se justifica uma prática nacional e universal da 
consulta farmacêutica de RM para diminuir a morbimortalida‑
de associada ao uso dos medicamentos e para requalificar o 
farmacêutico.

Paula	iglésias‑Ferreira
Instituto pharmcare
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