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RESUMO- Quando pacientes ingressam no ambiente hospitalar, medicamentos podem ser 
temporariamente suspensos, novos medicamentos podem ser adicionados para tratar processos 
agudos e medicamentos de uso contínuo podem ser modificados. Pacientes hospitalizados estão, 
portanto em risco de experimentar mudanças abrutas na terapêutica e erros que podem resultar em 
eventos adversos ao medicamento. Com o intuito de melhorar a atenção ao paciente internado, é 
necessária a harmonização entre os medicamentos de uso ambulatorial, prévios à internação, com 
aqueles utilizados no ambiente hospitalar. A reconciliação de medicamentos é um processo formal de 
obtenção de uma lista completa, precisa e atualizada dos medicamentos que o paciente utiliza 
anteriormente à internação comparada aos medicamentos prescritos no ambiente hospitalar. Essa 
lista é usada para otimizar a utilização dos medicamentos pelo paciente em todos os pontos de 
transição e tem como principal objetivo diminuir a ocorrência de erros de medicação quando o 
paciente muda de nível de assistência da saúde. O Objetivo do trabalho é propor uma metodologia 
para o processo de reconciliação de medicamentos a ser implantado em um hospital público, 
estadual, do interior do Paraná, Brasil. A metodologia utilizada foi a da detecção e avaliação das 
etapas envolvidas e a revisão sistemática, utilizando-se como fontes de pesquisa artigos científicos. 
Os resultados alcançados foram: 1) Procedimento Operacional Padrão de Reconciliação de 
Medicamentos; 2) Fluxograma de Reconciliação de Medicamentos; 3) Ficha de Validação prescritor/ 
farmacêutico da reconciliação de medicamentos.4) Ficha de Orientação farmacêutica sobre a 
reconciliação de medicamentos. 5) Ficha de protocolo de recebimento e devolução de medicamentos 
trazidos pelo paciente. 

 
 
 
PALAVRAS CHAVE – Reconciliação de Medicamentos. Evento adverso a medicamentos. Farmácia 
Hospitalar. 
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