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RESUMO 

 

Os dispensários eletrônicos são dispositivos automatizados, controlados por um sistema 

computacional, capazes de armazenar medicamentos diretamente nas unidades assistenciais e 

buscam, principalmente, reduzir o consumo, custos e erros inerentes ao processo de 

dispensação e distribuição de medicamentos. Tendo em vista a baixa produção científica para 

avaliar essa implantação na Instituição e o alto investimento inicial, há necessidade de estudos 

que avaliem a utilização dessa tecnologia no consumo de medicamentos com finalidade de 

justificar o alto investimento para a direção hospitalar e gerar referências para os demais 

hospitais que tenham interesse nessa tecnologia. O objetivo deste estudo é avaliar a utilização 

dos dispensários eletrônicos no consumo dos antimicrobianos injetáveis utilizados pelos 

pacientes internados. Trata-se de um estudo observacional transversal quali-quantitativo, 

realizado na farmácia central e setores de internação onde é possível encontrar esse 

equipamento. Foram incluídos no estudo os antimicrobianos injetáveis padronizados que são 

distribuídos através dos dispensários eletrônicos, sendo excluídos aqueles que são 

dispensados no momento da alta hospitalar. Foram incluídos os setores de internação que se 

espera uma maior demanda por antimicrobianos, são eles: o Centro de Terapia Intensiva 

(CTI) e as enfermarias do 6º, 7º e 8º andar da Instituição. Os dados referentes ao consumo 

foram divididos em dois momentos: período anterior à implantação dos dispensários 

eletrônico e o período após a implantação no último setor, até o momento. Para fins de 

comparação foi utilizada a dose diária definida por 100 leitos/dia.  Foi observado que os 

setores de internação do 6º, 7º e 8º andar apresentaram perfil de utilização equivalente e com 

pouca variação quando comparado aos dois períodos em análise, sendo a oxacilina o 

antimicrobiano mais utilizado. No CTI houve a prevalência da utilização de antimicrobianos 

para infecções mais graves e para profilaxia cirúrgica. Ao comparar o período anterior e 

posterior à implantação das ADC, foi observado que houve a redução estatisticamente 

significante de apenas dois antimicrobianos, amicacina e levofloxacino. Isso pode estar 

atrelado aos acontecimentos ocorridos no período de análise do estudo bem como, com as 

configurações e falta de envolvimento dos profissionais que, consequentemente, impactou nos 

resultados desse estudo. Assim, foi possível sugerir melhorias para o novo sistema de 

distribuição implantado na Instituição, com intuito de alcançar os objetivos propostos por essa 

nova tecnologia. 

 

Palavras-chave: Dispensação de medicamentos. Dispensários eletrônicos. Consumo de 

antimicrobianos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

The electronic dispensaries are automated devices, controlled by a computer system, capable 

of storing medicines directly in the care units and seek to reduce the consumption, costs and 

errors inherent in the dispensing and distribution of medicines. Considering the low scientific 

production to evaluate this implantation in the institution and the high initial investment, there 

is a need for studies that evaluate the use of this technology in the consumption of medicines 

with the purpose of justifying the high investment for the hospital direction and to generate 

references for the others Hospitals that have an interest in this technology. The objective of 

this study is to evaluate the use of electronic dispensaries in the consumption of injectable 

antimicrobials used by hospitalized patients. This is a cross-sectional qualitative and 

quantitative study conducted at the central pharmacy and in the hospitalization sectors where 

it is possible to find this equipment. Were included in study the injectable antimicrobials that 

were dispensed to patients through electronic dispensaries and were excluding those that are 

dispensed at the moment of discharge from hospital. Were included the sectors that are 

expected to have an biggest demand for antimicrobials, are: The Intensive Care center and the 

wards of  6th, 7th and 8th floor. The consumption data were divided in two moments: period 

before the implantation of the electronic dispensaries and the period after the implantation in 

the last sector, until the moment. For comparison purposes the daily dose defined per 100 

beds / day. It was observed that the hospitalization sectors of the 6th, 7th and 8th floors had an 

equivalent use profile and with little variation when compared to the two periods under 

analysis, being oxacillin the most used antimicrobial. In ICU, there was a prevalence of 

antimicrobial use for more severe infections and for surgical prophylaxis. When comparing 

the period before and after the ADC implantation, it was observed that there was a statistically 

significant reduction of only two antimicrobials, amicacin and levofloxacin. This may be 

related to the events occurring during the study period, as well as to the configurations and 

lack of involvement of the professionals, which consequently impacted the results of this 

study. So, it was possible to suggest improvements for the new distribution system implanted 

in the institution, in order to reach the objectives proposed by this new technology. 

 

Keywords: Dispensing drugs.  Automated Dispensing Cabinets.  Antimicrobial consumption. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

 Com o intuito de reduzir os custos e os altos índices de erros e agravos relacionados 

com medicamentos, em meados dos anos 60 os farmacêuticos hospitalares dos Estados 

Unidos apresentaram e implantaram um novo sistema de distribuição de medicamentos: o 

sistema de distribuição por dose unitária (RIBEIRO, 1993; MALTA, 2011).  Esse sistema é 

caracterizado por ser aquele que oferece as melhores condições para um adequado seguimento 

farmacoterapêutico do paciente (GOMES; REIS, 2001). 

 Mesmo reconhecendo esse novo sistema de distribuição como o mais seguro, alguns 

indicadores quantitativos demonstravam que ainda existiam pontos para preocupação e 

melhorias (MALTA, 2011). Segundo a American Society of Health-System Pharmacists  

(ASHP, 2004), estudos realizados com intuito de identificar as possíveis origens de erros de 

medicação relataram que 39% desses erros aconteciam no ato da prescrição médica, 12% na 

transcrição da prescrição, 11% no processo de dispensação de medicamentos e 38% na 

administração dos medicamentos. 

 Diante dessa circunstância e de grandes avanços tecnológicos, principalmente no 

âmbito da saúde, os hospitais buscaram adotar novas maneiras cabíveis e disponíveis com 

foco na racionalização de custos e nas melhorias da assistência ao paciente e uma das ações 

mais discutidas e recomendadas, inclusive por entidades certificadoras de qualidade dos 

processos de cuidado e gestão dos serviços do setor de saúde, é o uso da informatização e das 

automações (IOM, 2001; MANUAL BRASILEIRO DE ACREDITAÇÃO HOSPITALAR, 

2002; MALTA, 2011; VIANA et al, 2011). 

 As tecnologias de automação na distribuição de medicamentos foram introduzidas nos 

hospitais no final dos anos 80 e a sua adoção ocorre lentamente até os dias de hoje 

(PEDERSEN, SCHNEIDER; SCHECKELLOFF, 2009).  

 A logística de distribuição é atrelada à utilização de carrosséis verticais ou horizontais, 

que atuam como estoque de medicamentos para uma distribuição central e dispensários 

eletrônicos para uma distribuição descentralizada. (GOUNDREY- SMITH, 2008; BARRETT 

et al, 2012) Os dispensários eletrônicos, também conhecidos como Automated Dispensing 

Cabinets (ADC), armazenam os medicamentos diretamente nas unidades assistenciais e são 

conectadas a um computador que controla a rastreabilidade dos medicamentos através do uso 

de códigos de barra, nome do paciente, horário de retirada e identificação do profissional, 

além do acesso ao sistema por meio de senhas e identificação biométrica dos funcionários 
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previamente cadastrados (KLIBANOV;ECKEL, 2003; PEDERSEN, SCHNEIDER; 

SCHECKELLOFF, 2009). 

 Com o surgimento dessa nova realidade tecnológica, alguns pesquisadores 

descreveram, em âmbito internacional, quais os impactos que a implantação da automação 

nos sistemas de distribuição de medicamentos estava acarretando para as unidades de saúde 

(NOVEK, 2000; GRISSINGER, 2012). No âmbito assistencial, é descrito que os dispensários 

eletrônicos desencadearam agilidade no processo de assistência pela equipe de enfermagem; 

reduziram os erros de dispensação e administração de medicamentos; permitiram o 

acompanhamento farmacológico dos pacientes pelos demais profissionais e, 

consequentemente, a melhoria do serviço prestado ao cliente (KLEIN et al, 1994; SHIRLEY, 

1999; SERAFIM, 2005). No âmbito econômico e operacional, é descrito que favoreceram a 

rastreabilidade dos medicamentos; controle da validade dos lotes de medicamentos recebidos 

e dispensados; otimização dos recursos humanos; redução do estoque de medicamentos nas 

enfermarias; controle de inventário e redução de custos relativos aos medicamentos 

hospitalares (SERAFIM, 2005; ASHP, 2010; BALKA, KAHNAMOUI; NUTLAND, 2007). 

O Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad (INTO) é uma 

Instituição acreditada pela Joint Commission International (JCI) desde 2006 e foi o hospital 

pioneiro, no âmbito da rede pública de saúde, a implantar o projeto dos dispensários 

eletrônicos de medicamentos, que se iniciou em 2011. Considerando essa nova realidade da 

Instituição, Tavares (2014) fez uma análise de estudos internacionais sobre a utilização dos 

dispensários eletrônicos com o objetivo de estimar as vantagens e as desvantagens quanto à 

implantação e uso em instituições hospitalares brasileiras. 

Tendo em vista a baixa produção científica brasileira e institucional voltada para 

avaliar a implantação dessa tecnologia, há necessidade de estudos que avaliem a utilização 

desses equipamentos principalmente no consumo de medicamentos. Dessa forma, também 

sendo de grande valia para justificar o alto investimento para a direção hospitalar e, 

consequentemente, gerar mais referências para demais hospitais brasileiros que tenham 

interesse nessa nova tecnologia. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

 

 De acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Saúde, nº 338, de 6 de maio de 

2004, responsável pela aprovação da Politica Nacional de Assistência Farmacêutica, podemos 

definir a Assistência Farmacêutica como um conjunto de ações diretamente relacionados com 

a promoção, proteção e recuperação da saúde,  em âmbito individual e coletivo, tendo o 

medicamento como instrumento essencial. Seu principal objetivo é garantir o acesso aos 

medicamentos essenciais e o uso racional dos mesmos (BRASIL, 2004).  

 Para seu funcionamento efetivo é de grande importância ter como principio básico o 

Ciclo da Assistência Farmacêutica composto por etapas interdependentes. Esse ciclo é 

composto pela seleção, programação, aquisição, armazenamento, distribuição e dispensação 

de medicamento e a sua inter-relação é demonstrada na FIGURA 1 (BRASIL, 2001).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1: Ciclo da Assistência Farmacêutica.  Fonte: Adaptado de BRASIL, 2006. 
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responsável pela elaboração de uma relação de medicamentos, baseado em critérios 

epidemiológicos, técnicos e econômicos estabelecidos por uma Comissão de Farmácia e 

Terapêutica (CFT), que sejam imprescindíveis para o tratamento das doenças prevalentes na 

população em âmbito municipal, estadual ou nacional, conhecidos também como 

medicamentos essenciais (MARIN et al, 2003; MSH, 1997). 

 A programação é uma etapa associada ao planejamento e consiste em estimar as 

quantidades de medicamentos a serem adquiridos com intuito de garantir a sua 

disponibilidade em quantidades suficientes para o atendimento da demanda de serviço, por 

um determinado período de tempo (MARIN et al, 2003). Essa programação deve ser feita 

levando em consideração a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) e/ou a 

Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (REMUME), estabelecida durante a etapa 

anterior (MARIN et al, 2003). 

  A aquisição é o procedimento pelo qual se efetiva o processo de compra dos 

medicamentos estabelecidos na etapa anterior, com objetivo de disponibilizar os mesmos em 

quantidades, qualidade e menor custo possível (MARIN et al, 2003; COSENDEY et al, 

2000).  Esse processo é regido pela Lei federal nº 8666, de 21 de junho de 1993, no qual 

institui as normas para a realização das licitações e contratos da administração pública 

(BRASIL, 1993). 

 O armazenamento é o conjunto de procedimentos de caráter técnico e administrativo 

que engloba atividades de recebimento, de guarda, segurança, conservação adequada e 

controle de entrada e saída de medicamentos (MARIN et al, 2003; VECINA; REINHARDT , 

1998). O objetivo principal dessa etapa, quando gerenciada adequadamente, é assegurar a 

qualidade dos medicamentos bem como, aumentar a rastreabilidade e reduzir perdas e desvios 

(MARIN et al, 2003). 

 A distribuição consiste no suprimento dos medicamentos às unidades de saúde ou 

enfermarias hospitalares de acordo com as necessidades dos solicitantes ou de acordo com os 

prazos pré-estabelecidos. Esse procedimento deve ser responsável por garantir a entrega da 

quantidade certa de medicamentos com qualidade, segurança e tempo adequado (MARIN et 

al, 2003; BRASIL, 2007; PAULO, 2014). 

 A dispensação consiste em fornecer os medicamentos a um paciente, geralmente como 

resposta a um receituário elaborado por um profissional habilitado (ARIAS, 1999). Seu 

objetivo principal é garantir a entrega dos medicamentos para o paciente correto, na dosagem 

e quantidades necessárias para seu tratamento, bem como, deve ser acompanhada de 

informações relevantes que garanta o correto armazenamento e seu uso racional. (MSH, 1997; 
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ARIAS, 1999). Trata-se de uma etapa muito importante, pois o profissional farmacêutico 

interage diretamente com o paciente através da atenção farmacêutica, acarretando benefícios e 

qualidade de vida ao reduzir o tempo de internações e Problemas Relacionados a 

Medicamentos (PRM) (HEPLER; STRAND, 1990; BERMUDEZ; BONFIM, 1999). 

 

2.2 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO HOSPITALARES DE MEDICAMENTOS  

 

2.2.1 CONTEXTUALIZAÇÃO  

 

  Nas Instituições hospitalares, a interação do serviço de farmácia com as unidades de 

internação e demais serviços de assistência acontece, principalmente, por meio do setor de 

dispensação e distribuição de medicamentos. Sabendo que os medicamentos representam uma 

parcela significativa no orçamento dos hospitais é de grande valia a adoção de um sistema 

racional de distribuição (GOMES; REIS, 2001).  

 A Organização Pan-americana de Saúde (OPAS) (1987) determina que os principais 

objetivos de um sistema racional de distribuição hospitalar são: a redução dos erros 

associados ao uso de medicamentos; racionalização da distribuição e administração; maior 

controle do farmacêutico; maior acesso às informações relativas aos pacientes como, idade, 

peso, diagnóstico e medicamentos prescritos; redução dos custos com medicamentos, 

evitando gastos desnecessários e aumento da segurança para os pacientes. Estes objetivos 

estão sumarizados na figura 2. 

 

 

 

FIGURA 2. Principais objetivos de um sistema racional de distribuição hospitalar de medicamentos. 

Fonte: Adaptado de OPAS, 1987. 
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2. 2.2 CLASSIFICAÇÕES DOS SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 

Existem diferentes tipos de sistemas de distribuição hospitalares de medicamentos e a 

escolha de qual sistema adotar é um dos pontos cruciais (ROSA; PERINI, 2003; CASSIANI, 

GIMENES; MONZANI, 2009). Vários fatores interferem no momento da escolha e 

implantação de um sistema de distribuição, dentre eles podemos citar a supervisão técnica e 

recursos humanos; o nível de complexidade do hospital; número de leitos e o controle da 

qualidade e de estoque dos produtos e processos (FINOTTI, 2010).  

Vale ressaltar que quanto melhor estruturado for o sistema de distribuição implantado 

em um hospital, maiores serão as chances de obtenção de resultados positivos nas terapêuticas 

direcionadas aos pacientes (GUIA BÁSICO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, 1994; 

CAVALLINI; BISSON, 2002).  

Gomes e Reis (2001) descrevem que são quatro os sistemas de distribuição mais 

conhecidos: o sistema coletivo, misto ou combinado, individualizado e o sistema de dose 

unitária, cada um com suas vantagens e desvantagens. A figura 3 ilustra estes sistemas. 

 

 

 

FIGURA 3. Tipos de sistemas de distribuição de medicamentos. Fonte: Adaptado de GOMES; REIS, 

2001. 

 

 

2.2.2.1 Sistema de Distribuição Coletivo 

 

Esse sistema é conhecido como o mais arcaico dos citados anteriormente, entretanto 

alguns hospitais ainda o adotam. É caracterizado pela distribuição dos medicamentos por 

unidade de internação e a partir de uma solicitação oriunda da equipe de enfermagem. Ele 

colabora para a formação de vários estoques de medicamento nas unidades de assistência de 

saúde e impede que o farmacêutico tenha contato direto com as informações referentes ao 
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paciente a fim de controlar e acompanhar seu esquema terapêutico (RIBEIRO, 1993; 

GOMES; REIS, 2001). 

Como vantagens relacionadas a esse sistema pode-se citar a rapidez ao atendimento 

das necessidades do paciente, necessidade de um menor número de profissionais e redução do 

número de devoluções de medicamentos à farmácia (GOMES; REIS, 2001). As principais 

desvantagens são: o aumento do risco de PRM, sobrecarga do serviço da equipe de 

enfermagem, dificuldade de rastreabilidade e aumento do custo, perdas e desvios de 

medicamentos (RIBEIRO, 1993; GUIA BÁSICO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, 1994; 

GOMES; REIS, 2001). 

 

2.2.2.2 Sistema de distribuição individualizado 

 

O sistema individualizado é caracterizado pela dispensação de medicamentos por 

paciente, geralmente por um período de 24 horas (GOMES; REIS, 2001).  

Ribeiro (1993) e Gomes; Reis (2001) ressaltam que este sistema de distribuição pode 

ser subdividido basicamente em indireto e direto.  

 No sistema de distribuição individualizado indireto, a distribuição dos medicamentos 

baseia-se em uma transcrição de receituário médico. O que difere esse subtipo de 

sistema do descrito como sistema coletivo é que a solicitação será feita por paciente e 

não mais por unidade de assistência. 

 No sistema de distribuição individualizado direto, a distribuição será baseada em uma 

cópia do receituário médico e não mais pelas transcrições.  

 Além disso, Gomes e Reis (2001) descrevem que o sistema de distribuição 

individualizado pode ser operacionalizado de duas maneiras distintas:  

 Os medicamentos são dispostos em um único compartimento devidamente 

identificado com o número do leito e nome do paciente completo, contendo todos os 

medicamentos para administração nas próximas 12h, 24 horas ou por turno de 

trabalho. 

 Os medicamentos são dispostos individualizados e identificados para cada paciente 

segundo os horários da administração constante na prescrição médica e para no 

máximo 24 horas. 

Esse tipo de sistema apresenta inúmeras vantagens sobre os demais citados, uma vez 

que possibilita a revisão dos receituários/prescrições médicas, maior rastreabilidade dos 
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produtos dispensados, maior controle do uso dos medicamentos, reduz a quantidade de 

medicamentos estocados nas unidades assistenciais e permite um controle econômico de 

gastos por paciente (CAVALLINI; BISSON, 2002; GOMES; REIS, 2001).   

Como em todos os sistemas, o individualizado apresenta algumas desvantagens, das 

quais se pode citar: a existência de erros de administração de medicamentos, ausência de 

controle sobre a administração ao paciente certo e na hora e quantidade certa, consumo do 

tempo da enfermagem para atividades relacionadas ao preparo dos medicamentos, desvios de 

medicamentos, uso inadequado e necessidade de investimento inicial (RIBEIRO, 1993; 

CAVALLINI; BISSON, 2002; GOMES;  REIS, 2001). 

 

2.2.2.3 Sistema de distribuição misto 

 

 O sistema coletivo, também denominado de misto, é caracterizado por realizar uma 

parte da distribuição de medicamentos mediante solicitações por unidades de internação, 

como por exemplo, para os serviços de radiologia, emergências, ambulatórios e farmácias 

satélites; e a outra parte através do recebimento de prescrições médicas. Ou seja, uma parte do 

sistema atuará conforme a distribuição coletiva e a outra parte conforme a individualizada 

(GOMES; REIS, 2001).  

 De acordo com Brasil (1997), esse sistema tem como desvantagem o consumo do 

tempo da equipe de enfermagem ao preparar as doses distribuídas como individualizada e 

ainda ter que controlar o estoque de medicamentos que são distribuídos de forma coletiva. 

Além disso, é citada a ausência de controle rigoroso do uso e possibilidade de desvios dos 

medicamentos, o que nos acarreta os mesmos problemas listados nos sistemas individualizado 

e coletivo. 

 

2.2.2.4 Sistema de distribuição por dose unitária (SDMDU) 

 

 Em meados dos anos 60, tendo em vista o alto índice de PRM, os farmacêuticos 

hospitalares dos Estados Unidos racionalizaram um novo sistema de distribuição denominado 

de Sistema de Distribuição de Medicamentos Por Dose Unitária (SDMDU), que se apoiava 

nos princípios da individualidade e identificação. Esse novo sistema tinha como objetivos 

principais reduzir a incidência de erros de medicação, as perdas e furtos e, consequentemente, 

o custo com medicamentos (RIBEIRO, 1993).  
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 Tendo isso em vista, os autores Gomes e Reis (2001); Quirino (2003), Cassiani, 

Gimenes e Monzani (2009) definem esse novo sistema como a distribuição de uma 

quantidade organizada de medicamentos com formato e dosagens prontas para a 

administração no paciente e sem a necessidade de transferências ou de quaisquer cálculos por 

parte da equipe de enfermagem. Sendo assim, Gomes e Reis (2001) afirmam que é o sistema 

que oferece melhores condições para um adequado seguimento da terapia medicamentosa do 

paciente. 

 Assim como os demais sistemas já discutidos, o SDMDU apresenta vantagens e 

desvantagens.  

A respeito das vantagens, podemos citar a redução do tempo gasto com atividades 

relacionadas aos medicamentos pela equipe de enfermagem, cooperando para sua maior 

disponibilidade para a prática assistencial do paciente; faturamento mais exato do consumo de 

medicamentos utilizados por paciente; participação dos profissionais farmacêuticos na 

definição, avaliação e acompanhamento da terapia medicamentosa; melhoria da qualidade 

assistencial prestada aos pacientes; redução de PRM; possibilidade de adaptabilidade a 

sistemas automatizados e redução da quantidade de medicamentos estocados nas unidades 

assistenciais (GOMES; REIS, 2001; STORPIRTIS et al, 2008).  

Quanto às desvantagens, podemos citar o aumento das necessidades de recursos 

humanos, necessidade inicial de alto investimento financeiro devido à necessidade da 

aquisição de equipamentos e insumos específicos (GOMES; REIS, 2001; ARAUJO; 

SABATES, 2010). 

 Vale ressaltar que para a viabilidade tanto do sistema de distribuição de medicamentos 

individualizado quanto SDMDU é necessário que os medicamentos passem por um processo 

denominado de fracionamento. A RDC nº67, de 8 de outubro de 2007, defini como 

fracionamento a subdivisão de um medicamento em frações individualizadas, partindo da sua 

embalagem original comercializável e sem o rompimento de sua embalagem primaria, 

mantendo seus dados de identificação (BRASIL, 2007). 

 O fracionamento tem o objetivo de otimizar o processo de distribuição de 

medicamentos aos pacientes na forma individualizada, na quantidade realmente necessária, 

devidamente embalado e identificado (lote, validade, data de fabricação, dentre outras) e com 

garantia da qualidade, segurança, estabilidade e eficácia (JARA, 2012). 
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2.3 OS SISTEMAS AUTOMATIZADOS NAS FARMÁCIAS HOSPITALARES 

 

2.3.1 VISÃO GERAL  

 

 Algumas ações podem ser implementadas nos hospitais com intuito de reduzir os 

custos e riscos aos pacientes. Dentre as existentes podemos citar o processo de informatização 

e automação em atividades voltadas para a gestão, como por exemplo, os prontuários 

eletrônicos; as prescrições eletrônicas; cadastro e acompanhamento do paciente; gestão de 

estoque de medicamentos; exames laboratoriais; fracionamento de medicamentos e a 

dispensação e distribuição de medicamentos (LEITE et al, 2012).  

 A National Association of Boards of Pharmacy (NABP) definiu os sistemas 

automatizados utilizados nos serviços de farmácia hospitalar como equipamentos capazes de 

executar operações relacionadas à estocagem, embalagem, distribuição de medicamentos e 

ações de controle e gerenciamento de informações. Ela ressalta ainda que o sistema de código 

de barras e Qr code utilizado com intuito de rastreamento, não são considerados sistemas de 

distribuição de medicamentos automatizados (ASHP, 1998). 

 A busca pela implantação de sistemas automatizados para atuar nos serviços de 

farmácia hospitalar tem o intuito de atingir os seguintes objetivos (ASHP, 1998):  

 Segurança e agilidade no processo de distribuição de medicamentos 

 Aumento da segurança do paciente nos processo de prescrição e administração de 

medicamentos; 

 Acesso às informações relevantes a respeito do paciente e seu histórico de tratamentos; 

 Aumentar o controle e gestão de estoque; 

 Reduzir os custos com medicamentos; 

 Melhorar a rotina de trabalho. 

 

2.3.2 LEGISLAÇÃO 

 

 Com o advento tecnológico, algumas entidades certificadoras de qualidade dos 

processos de cuidado e gestão dos serviços do setor de saúde como a JIC; Organização 

Nacional de Acreditação (ONA); ISO 9000 e Accreditation Canada propõem alguns padrões 

de grande relevância para o uso da tecnologia em saúde visando a segurança dos pacientes 

(KOHN, CORRIGAN; DONALDSON, 2000). 

http://www.pearsonvue.com/NABP/
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 Em âmbito nacional, a portaria nº 375, de 28 de fevereiro de 2008, implementada pelo 

Ministério da Saúde, institui o programa nacional para qualificação, produção e inovação de 

equipamentos e materiais úteis para a saúde com intuito de estimular e fortalecer a produção 

de novas tecnologias e inovações no complexo industrial voltado para a saúde (BRASIL, 

2008). 

 A RDC nº 59, de 24 de novembro de 2009, dispõe sobre a implantação e definição de 

um sistema para o rastreamento dos medicamentos por meio de tecnologias de capturas e 

transmissão eletrônica de dados. Essa resolução definiu o código de barra bidimensional como 

uma tecnologia eficiente para tal objetivo proposto (BRASIL, 2009). 

 Para o gerenciamento de tecnologias em saúde nos estabelecimentos que prestam 

serviços de saúde tem-se a Resolução RDC nº 2 de 25 de janeiro de 2010 da ANVISA. Essa 

resolução definiu a tecnologia de saúde como qualquer conjunto de equipamentos, 

medicamentos e instrumentos, procedimentos e técnicas utilizadas nos serviços de saúde e 

aplica critérios para guiar as unidades prestadoras de serviço de saúde para garantir o 

rastreamento, a qualidade, a eficácia, efetividade e segurança dessas tecnologias utilizadas 

(BRASIL, 2010). 

 

2.3.3 A AUTOMAÇÃO NO PROCESSO DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

 

Uma das atividades de maior impacto dentro da farmácia hospitalar é a dispensação e 

distribuição de medicamentos. Seja qual for o tipo de distribuição realizada dentro do 

hospital, a informatização e automação apresentam impactos positivos e por isso, estão se 

tornando cada vez mais frequentes (GUIA BÁSICO DE FARMÁCIA HOSPITALAR, 1994; 

SERAFIM, 2005).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

De acordo com a sua localização em relação à farmácia hospitalar, os sistemas podem 

ser classificados em sistema automatizado centralizado e o sistema automatizado 

descentralizado (MENDONCA, 2011; SWANSON, 2004; VICEDO; CONDE, 2007). 

 

2.3.3.1 Sistemas Automatizados de Distribuição Centralizada  

 

 Os sistemas automatizados de distribuição nos quais se instalam equipamentos no 

interior da própria farmácia hospitalar podem ser definidos como sistemas centralizados. Esse 

tipo de sistema faz uso de robôs de dispensação e armários rotativos, chamados de carrosséis 

(OSWALD; CADWELL, 2007; TEMPLE; LUDWIG, 2010). 
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 Os carrosséis são equipamentos controlados por um computador central e compostos 

por algumas prateleiras capazes de se mover de forma horizontal ou vertical, a fim de levar o 

produto desejado até o operador responsável (Fig. 4). Trata-se de uma tecnologia usada com a 

finalidade de armazenar uma grande variedade de produtos, portanto pode ser utilizada em 

diferentes ramos ou segmentos (OSWALD; CADWELL, 2007; TEMPLE; LUDWIG, 2010). 

 

 
 

FIGURA 4: Carrossel vertical Kardex® utilizado na Instituição de ensino.  Fonte: Elaboração própria. 

 

 Alguns estudos avaliaram o processo de implantação desse tipo de sistema de 

distribuição e descreveram sobre alguns benefícios encontrados. Uma pesquisa de Temple e 

Ludwig (2010), demonstrou que essa tecnologia foi capaz de melhorar o processo de 

dispensação e distribuição de medicamentos ao agilizar o processo de separação; aumentar a 

eficiência no fluxo de trabalho; reduzir a demanda por mão-de-obra e, consequentemente, 

favorecer o processo de realocação de funcionários para outras áreas de maior necessidade. A 

avaliação de Oswald e Cadwell (2009) demonstra que esse tipo de sistema pode aumentar a 

capacidade e eficiência de armazenamento de medicamentos por causa da facilidade em se 

organizar os produtos, bem como a segurança do paciente ao minimizar os erros de separação 

dos pedidos. 
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 Para implantar um sistema desse tipo é preciso um alto investimento inicial bem como 

adequar estruturalmente e fisicamente o local em que irá acomodá-lo (GOUNDREY-SMITH, 

2008). 

 

2.3.3.2 Sistemas Automatizados de Distribuição Descentralizada 

 

 Os sistemas de distribuição automatizados descentralizados são aqueles localizados 

nas unidades de assistência hospitalares, como as enfermarias (SWANSON, 2004; VICEDO; 

CONDE, 2007). Esse tipo de sistema é composto pelos dispensários eletrônicos, também 

conhecidos como Automated Dispensing Cabinets (ADC), sendo o Pyxis MedStation®, 

Omnicell Sur-Med® e AcuDose-Rx® os modelos mais conhecidos atualmente (WELLMAN,  

HAMMOND; TALMAGE, 2001; CSHP, 2008). 

 

2.4 DISPENSÁRIOS ELETRÔNICOS 

 

2.4.1 DEFINIÇÃO 

 

 Os dispensários eletrônicos, assim como as demais tecnologias atreladas ao processo 

de distribuição de medicamentos, surgiram no final dos anos 80, após o advento da 

distribuição por dose unitária (PEDERSEN, SCHNEIDER; SCHECKELLOFF, 2009).  

 As ADC são dispositivos automatizados capazes de armazenar e dispensar um arsenal 

de medicamentos diretamente nas unidades assistências solicitantes (Fig.5). Esses dispositivos 

são constituídos por um sistema computacional, atrelados a um leitor de códigos de barra ou 

Qr code, responsável por rastrear e controlar o acesso aos produtos disponíveis em gavetas 

com diferentes níveis de segurança, volume e condição de armazenamento (KLIBANOV; 

ECKEL, 2003; ISMP, 2008; MANDRACK et al, 2012).  
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FIGURA 5: Dispensário eletrônico PYXIS® utilizado na Instituição de ensino.  Fonte: Elaboração 

própria 

 

2.4.2 VISÃO GERAL  

 

 As ADC são constituídas por um sistema computadorizado com tela sensível ao toque 

e para que os profissionais consigam retirar os produtos necessários é preciso um cadastro 

prévio, pois o acesso se dá através de um login e leitura biométrica ou senha pessoal. Esse 

sistema permite que cada profissional seja cadastrado de acordo com sua função, ou seja, com 

diferentes níveis de restrição para acessar funções de retirada, devoluções, reposições e 

inventários de medicamentos (OBORN; BARRET, 2008; ISMP, 2008). 

 Quando algum profissional de saúde precisa retirar um medicamento do dispensário 

eletrônico ele deve identificar a sua biometria, o nome do paciente e dentre a lista de 

medicamentos disponíveis selecionar o produto e a quantidade que deseja. O equipamento irá 

destravar e informar em que gaveta ou módulo o medicamento se encontra. Após retirar os 

medicamentos e fechar a gaveta ou módulo, é necessário confirmar os itens através da leitura 

do seu código de barras (Fig.6) (OBORN; BARRET, 2008; NUTLAND, 2004; ARAUJO et 

al, 2009). 
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FIGURA 6: Tela de leitura do código de barras dos medicamentos. Fonte: Elaboração própria.  
 

 
 Vale ressaltar que algumas gavetas e módulos armazenam, simultaneamente, vários 

medicamentos diferentes, os quais são separados no espaço através de compartimentos.  

Outras armazenam apenas um tipo por vez, como ocorre com os medicamentos controlados e 

outros que requerem maiores cuidados e atenção (Fig.7) (KOWIATEK et al, 2006).  

Além disso, as instituições podem apresentar diferentes protocolos para trabalhar com 

o acesso dos profissionais às máquinas, com o espaço de tempo e quantidades de 

medicamentos que podem ser retirados, bem como o que fazer com os medicamentos que 

foram retirados e por algum motivo que seja foram suspenso das prescrições (NUTLAND, 

2004).  

 
 

FIGURA 7: Disposição dos medicamentos controlados. Fonte: Elaboração própria. 

 
 

 As ADC podem operar com dois tipos de sistemas que diferem em relação à validação 

de uma prescrição médica. No sistema conhecido como Profile, a prescrição médica passa, 

inicialmente, por uma validação pelos farmacêuticos antes que os medicamentos se tornem 

disponíveis para seleção e retirada. No sistema conhecido como Non-Profile, o farmacêutico 

não tem acesso às prescrições médicas antes da retirada dos medicamentos, ou seja, a equipe 
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de enfermagem consegue retirar qualquer item, apenas necessitando identificação biométrica 

e do paciente (KUIPER et al, 2007; ISMP,2008). 

 Para implantar um sistema desse tipo é preciso um alto investimento inicial bem como 

adequar estruturalmente e fisicamente o local em que irá acomodá-lo (GOUNDREY-SMITH, 

2008). 

O investimento necessário para adquirir um equipamento desses varia de acordo com 

alguns fatores, dentre eles podemos citar o tipo de sistema configurado, fornecedor e o 

número de gavetas disponíveis (MORENO et al, 2012). Moreno et al ( 2016) descreve que o 

custo de seu ADC foi de 45 mil euros e necessitou acrescentar o custo da manutenção, que é 

aproximadamente 2 mil euros por ano.  

 

2.4.3 BENEFÍCIOS E VULNERABILIDADES 

 

 A implantação das ADC tem como objetivo principal conferir maior precisão nos 

processos de distribuição de medicamentos e, consequentemente, garantir maior segurança ao 

processo e aos pacientes, porém, estes equipamentos não garantem a eliminação total de 

falhas. Para que alcance seus principais objetivos é preciso que os equipamentos sejam 

dotados de configurações seguras e cooperação de todos os profissionais de saúde 

(MAGALHÃES et al, 2015; GRISSINGER, 2012) . 

 Vários autores avaliaram os benefícios que a implantação desses equipamentos 

desencadeou em suas unidades de assistência. Dentre elas podemos citar (KLEIN et al, 1994; 

SHIRLEY, 1999; ALBINANA et al, 2002; ALVARES et al, 2003; SERAFIM, 2005):  

 

 Redução da sobrecarga de serviços sobre a equipe de enfermagem; 

 Maior disponibilidade da equipe de enfermagem aos cuidados dos pacientes; 

 Redução dos erros de medicação inerentes ao processo de distribuição; 

 Otimização dos custos relacionados aos medicamentos; 

 Redução de desvios e perdas de medicamentos; 

 Melhor controle de estoque e inventário dos medicamentos; 

 Agilidade no processo de assistência aos pacientes; 

 Melhor acompanhamento farmacológico por parte dos farmacêuticos; 

 Maior segurança no processo de administração de medicamentos; 
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 Geração de alertas sobre medicamentos e acesso limitado aos medicamentos 

potencialmente perigosos; 

 Melhor rastreabilidade de medicamentos. 

 

2.4.4 USO DESSA TECNOLOGIA NO BRASIL E NO MUNDO 

 

 No Brasil, a automação segue de forma gradual e é possivel citar alguns exemplos:  

 Em 2010, o Hospital Moinho de Ventos de Porto Alegre implantou seu primeiro 

dispensário eletrônico no centro obstétrico ( KELLER, 2012). 

 Hospital Sirio-Libanês, localizado em São Paulo, iniciou o projeto de automação 

completa da sua farmácia central no ano de 2013. Nesse projeto estavam incluídos a 

implantação de cerca de doze (12) ADC nas unidades de internação (HOSPITAL 

SIRIO-LIBANÊS, 2014). 

 Hospital Moriah, também localizado em São Paulo, optou pela implantação de 

dezessete (17) ADC (HOSPITAL MORIAH, 2014).  

 Em 2011, o INTO iniciou o projeto de implantação de dois tipos de equipamentos, 

sendo um para controle de estoque e outro para a dispensação de medicamentos 

(INTO, 2014a; GONCALVES, 2015).  

 Hospital Israelita Albert Einstein, ambos localizados em São Paulo, inovou seu 

sistema de dispensação de medicamentos com cerca de dezesseis (16) ADC instaladas, 

que atendia a trezentos e setenta (370) leitos de clínica médico-cirúrgica (MALTA, 

2010). 

Pendersen et al (2003) ressaltam que a utilização dessa tecnologia de dispensação de 

medicamento é amplamente difundida pelos Estados Unidos da América (EUA). Ele relata, 

em um outro estudo, que um levantamento da ASHP concluiu que em 2002 cerca de 58% dos 

hospitais americanos já apresentavam os dispensários eletrônicos e esse número saltou para 

cerca de 89% no ano de 2011 (PEDERSEN et al, 2012).  

Baseado nessa experiência, outros países também tem buscado por essa nova 

tecnologia, dentre eles podemos citar o Canadá (HYLAND et al, 2007), a Espanha (VICEDO; 

CONDE, 2007), a França e a Dinamarca (HERBORG et al, 2008). 
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2.5 OS MEDICAMENTOS COMO INSTRUMENTOS DA FARMÁCIA HOSPITALAR  

 

2.5.1 CUSTOS COM MEDICAMENTOS  

 

O processo de aquisição de medicamentos é responsável por consumir uma parcela 

significativa do orçamento destinado para gastos gerais com a saúde (AREDA, BONIZIO; 

FREITAS, 2011). Vieira e Mendes (2007) afirmam que no período de 2002 a 2006, o 

orçamento direcionado para a compra de medicamentos no Brasil atingiu um aumento 

correspondente a 123,9%, equivalente a 11% do valor destinado as despesas totais com a 

saúde no ano de 2006. 

 Em meados da década de 90 os hospitais passaram a se preocupar com as 

consequências que o consumo de medicamentos gerava em seus gastos (PEREIRA, AREDA; 

GREGO, 2007). Os custos hospitalares voltados para a aquisição de medicamentos variam de 

5% a 20% do orçamento hospitalar brasileiro (YUK, KNEIPP; MAEHLER, 2007 apud 

AGAPITO, 2005). 

 

2.5.2 IMPORTÂNCIA DO USO E CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS 

 

 Os antimicrobianos são uma das classes mais prescritas dentro das unidades 

hospitalares, correspondendo, em média, de 20% a 50% dos gastos hospitalares destinados a 

compra de medicamentos (SAENZ-LLORENS et al, 2000; CASTRO et al, 2002). Bolufer e 

Montero (2004) descrevem que cerca de 40% dos pacientes que ficam hospitalizados fazem 

uso de algum antimicrobiano, podendo variar de acordo com o perfil do hospital. 

 O uso abusivo dessa classe de medicamentos está associado a significativas alterações 

na microbiota dos pacientes, tanto dos que fazem uso quanto dos que não fazem. Esse 

desequilíbrio desencadeia o surgimento de microrganismos cada vez mais resistentes; 

aumentam o índice de mortalidade; aumentam os riscos de reações adversas; prolongam o 

tempo de internação e, consequentemente, aumentam o custo hospitalar (ARCHIBALL et al, 

1997; SHLAES et al, 1997; BOLUFER; MONTERO, 2004). 

 De acordo com França e Costa (2006), o impacto econômico referente ao uso 

indiscriminado de antimicrobianos afeta de forma diferenciada os setores envolvidos no 

processo de fornecimento e utilização dessa classe medicamentosa. Alguns autores descrevem 

que esses riscos associados à terapêutica podem ser minimizados através de investimento na 
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qualidade da prescrição e da distribuição e dispensação de medicamentos (MOTA et al, 2010; 

PEPE; CASTRO, 2000). 

 

2.6 O MEDICAMENTO COMO OBJETO DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA 

 

2.6.1 ESTUDOS DE UTILIZAÇÃO DE MEDICAMENTOS  

 

 Os Estudos de Utilização de Medicamentos (EUM) são ferramentas 

farmacoepidemiológicas utilizadas com a finalidade de adquirir informações relacionadas ao 

uso dos medicamentos e a promoção do uso racional, bem como a melhoria da gestão dos 

sistemas de saúde sobre diferentes contextos (CASTRO, 2000). 

 De acordo com Crozara (2001), dependendo da metodologia empregada, esses estudos 

são capazes de fornecer inúmeras informações de grande relevância, como: descrição do perfil 

de utilização de um medicamento, estimativas do número de pacientes ou pessoas expostas a 

alguma substância, informações qualitativas sobre a qualidade das prescrições, estudos de 

adesão aos tratamentos, avaliações quantitativas referentes ao consumo de medicamentos e 

outras. 

 

2.6.2 METODOLOGIA DO EUM: SISTEMA ATC/ DDD  

 

O sistema de classificação de medicamentos conhecido como "Anatomical 

Therapeutic Chemical" (ATC) e Defined Daily Dose ou Dose Diária Definida (DDD), foi 

criado na Noruega como uma ferramenta para ser utilizada nos EUM (MELO; RIBEIRO; 

STORPIRTIS, 2006).  

O sistema ATC tem finalidade de uniformizar a classificação dos fármacos que serão 

divididos em diferentes grupos, de acordo com o seu sítio de ação ou órgão de atuação. O 

primeiro nível é composto por 14 grupos anatômicos principais, no qual serão subdivididos 

em outros cinco níveis; os quatro primeiros relacionados à ação terapêutica e o quinto 

referente ao nome do princípio ativo, conforme podemos ver na figura 8 (WHO, 2016).  
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FIGURA 8. Exemplo de classificação ATC para a ampicilina. Fonte: Adaptado de WHO, 2016. 

 

Segundo WHO (2016), a DDD pode ser definida como a dose diária de manutenção 

usada, habitualmente, em adultos (considerando uma pessoa de 70 kg), para um determinado 

medicamento na sua principal indicação. Vale ressaltar que para os medicamentos aprovados 

para uso em crianças são atribuídos a DDD utilizada para adultos, com exceções para 

produtos aprovados apenas para uso nessa faixa etária, como os hormônios de crescimento e 

flúor. 

Castro (2000) e WHO (2016) afirmam que a principal vantagem do emprego dessa 

metodologia é a possibilidade de realizar comparações do consumo de medicamentos em 

âmbito nacional ou internacional em diferentes períodos de tempo, sem que sofram 

influências das mudanças de preço, apresentações ou tempo de tratamento. Vale ressaltar que 

a DDD não equivale à dose média prescrita ou recomendada, ela é apenas uma unidade 

internacional de medida de consumo. Além disso, é descrito que os dados de consumo de 

substâncias apresentadas por essa metodologia somente oferecem uma estimativa do consumo 

e não uma imagem real de utilização (WHO, 2016). 

Segundo a recomendação de Rodrigues e Bertoldi (2010), essa unidade pode ser 

calculada a partir da seguinte fórmula:  
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A DDD pode ser apresentada de diferentes formas, porém para estudos comparativos 

em unidades hospitalares é utilizada a DDD/100 leitos-dia, unidade capaz de estimar o 

consumo percentual de um determinado medicamento em um período de tempo ou a 

probabilidade do uso desse medicamento por um paciente (CROZARA, 2001).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Avaliar a influência da utilização dos dispensários eletrônicos no consumo dos 

antimicrobianos injetáveis utilizados pelos pacientes internados em um Instituto de Referência 

em Ortopedia do Rio de Janeiro. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o perfil de utilização de antimicrobianos em cada setor de internação 

selecionado;  

 Estimar e comparar o consumo de antimicrobianos antes e depois do processo de 

implantação dos dispensários eletrônicos nos postos de enfermagem da Instituição;  

 Sugerir melhorias para o processo de dispensação eletrônica. 
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4 METODOLOGIA  

 

4.1 CENÁRIO DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado no Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil 

Haddad (INTO), hospital público terciário, especializado, de grande porte e alta 

complexidade, acreditado pela Joint Commission International/ Consórcio Brasileiro de 

Acreditação (JCI/CBA) e integrante da International Society of Orthopedic Centers (ISOC), 

responsável por congregar os melhores hospitais de ortopedia existentes.  

 O Instituto conta com sessenta consultórios de atendimento ambulatorial; três salas de 

cirurgias e dezoito leitos para o pós-operatório de procedimentos rápidos, conhecido como 

hospital-dia; vinte e uma salas de cirurgias para procedimentos longos; duzentos e cinquenta e 

cinco leitos para internação e quarenta e oito leitos para terapia intensiva e pós-operatório. 

O Instituto atende diferentes grupos ortopédicos, no qual podemos citar: quadril; 

joelho; pé; ombro; mão; microcirurgia; coluna; dismetria, também conhecido como fixador 

externo; crânio buco-maxilo; tumor; infantil e trauma. O grupo do trauma é subdividido em 

três centros, sendo eles: centro do trauma do idoso; centro do trauma do adulto e centro de 

pelve e acetábulo. 

 Este estudo envolve o setor da farmácia central responsável por atividades como 

aquisição, programação, armazenamento e distribuição de medicamentos, bem como os 

setores de internação onde é possível encontrar a grande maioria dos pacientes internados e os 

dispensários eletrônicos.  

O sistema de distribuição de medicamentos da Instituição passou por uma recente 

mudança. Antes da implantação dos dispensários eletrônicos, o sistema de distribuição 

utilizado podia ser classificado como sistema misto, no qual alguns andares recebiam os 

medicamentos através da distribuição por dose coletiva e outros por dose individualizada para 

24 horas.  

Após o ano de 2012, quando começou o processo de implantação dos dispensários 

eletrônicos, o principal sistema de distribuição de medicamentos passou a ser o sistema de 

distribuição individualizado automatizado. Os setores de internação que ainda não foram 

contemplados com a implantação dessa nova tecnologia mantém o processo de distribuição 

coletiva. 
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4.2 TIPO DE ESTUDO 

 

Nesse estudo foi observado o funcionamento dos dispensários eletrônicos, sem que o 

pesquisador intervisse ou modificasse qualquer variável avaliada. Assim, sendo possível o 

classificar como observacional.  

Além disso, para a sua elaboração as variáveis foram acompanhadas em um mesmo 

momento, porém refletindo duas situações distintas quanto à implantação dos ADC, seguindo 

assim um delineamento transversal. HOCHMAN et al (2005) comparam esse tipo de estudo a 

uma fotografia ou corte instantâneo além disso, descrevem como principal vantagem seus 

baixos custos para execução.  

Também pode ser classificado como quali-quantitativo uma vez, que será dividido em 

duas análises diferenciadas: uma qualitativa, baseada na descrição dos resultados observados 

nos setores de internação e uma quantitativa, baseada na comparação do consumo dos 

medicamentos nos dois períodos selecionados para o estudo. Isso será melhor descrito ao 

longo da metodologia do estudo. 

 

4.3 AMOSTRAGEM 

 

A Instituição apresenta um total de cinquenta e cinco (55) antimicrobianos 

padronizados pela CFT; trinta e sete (37) deles estão disponíveis em diferentes concentrações 

e apresentações farmacêuticas (Anexo 1). 

 Foram incluídos, por conveniência, os antimicrobianos injetáveis padronizados que 

são distribuídos para os pacientes internados e estão dispostos, ao mesmo tempo, em todos os 

dispensários eletrônicos localizados nos postos de enfermagem, sendo excluídos aqueles que 

são dispensados aos pacientes no momento da alta hospitalar. Vale ressaltar que, devido à 

infraestrutura de alguns setores de internação, nem todos os antimicrobianos terão saída pelas 

ADC, sendo necessário realizar uma solicitação à farmácia central. 

Tendo em vista a distinta demanda e necessidade por antimicrobianos em cada setor 

de internação, foram escolhidos os setores que comportam a maioria dos pacientes internados 

e, consequentemente, espera-se uma maior demanda por essa classe de medicamentos, sendo 

eles: o Centro de Terapia Intensiva (CTI) e os setores de internação o 6º, 7º e 8º andar da 

Instituição. 

Foi excluído o setor responsável pelas internações do hospital-dia, pois se tratando de 

cirurgias, em sua maioria, de curta permanência hospitalar, o mesmo apresenta uma demanda 
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e perfil de utilização diferenciado dos demais setores, o que dificultaria a análise comparativa 

do estudo. 

 

4.4 PROCEDIMENTO DE COLETA DE DADOS 

 

Tendo em vista que as ADC não são implantadas em um único momento e que ainda 

não foi concretizada essa etapa em todos os setores do hospital, para fins de uma análise 

comparativa o estudo foi desenvolvido em um mesmo intervalo de tempo e com dados que 

refletem dois momentos distintos:  

 O primeiro momento é o período anterior ao processo de implantação dos dispensários 

eletrônico na Instituição (abril/ setembro de 2013)  

 O segundo momento é o período após a implantação dos dispensários eletrônicos no 

setor de internação do 7º andar, último setor até o momento (abril/ setembro de 2015). 

O intervalo de tempo selecionado para esse estudo (abril a setembro) refere-se ao fato 

dos primeiros ADC terem começado a ser utilizado nos setores de internação no mês de 

outubro de 2013 e o último ADC implantado na Instituição, até o presente momento, ter sido 

no mês de abril de 2015. Sendo assim, estudou-se uma maneira de avaliar o consumo no 

mesmo intervalo de tempo, evitando possíveis vieses. 

Foram utilizados dados do consumo de medicamentos adquiridos através do sistema 

de gestão hospitalar conhecido como MV 2000i.  

O consumo relacionado ao primeiro momento refere-se à saída direta dos 

antimicrobianos por setor de internação em que foi destinado e os referentes ao segundo 

momento são associados às transferências dos antimicrobianos do carrossel vertical localizado 

na farmácia central para os respectivos dispensários eletrônicos, uma vez que as reposições 

acontecem quando há o consumo dos medicamentos presentes em cada ADC ou por troca de 

validade. 

Vale ressaltar que os antimicrobianos com esse destino apresentam um prazo de 

validade mais estendido, o que não torna frequente a reposição por perda de validade, porém 

quando necessário, foram descontados do valor de consumo encontrado. Os dados referentes a 

essas substituições também foram adquiridos através do sistema MV 2000i.  

Os dados referentes à ocupação hospitalar foram obtidos por meio do setor de 

informática da Instituição e o procedimento de coleta de dados do consumo dos 

antimicrobianos foi realizado durante os meses de junho de 2016 a dezembro de 2016.  
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4.5 CONVERSÕES DAS UNIDADES E DESCONTO DAS REPOSIÇÕES POR 

OBSOLESCÊNCIA 

 

Uma vez coletado os dados referentes ao consumo, a etapa seguinte constituiu-se em 

descontar os valores daqueles antimicrobianos que foram substituídos nos dispensários 

eletrônicos para troca de validade.  

Em seguida, realizou-se a conversão dos valores obtidos como número de unidades 

dispensadas para os valores que correspondem ao total de principio ativo em cada 

antimicrobiano, para o período em análise. Assim, multiplicou-se o total de unidades 

distribuídas pela quantidade de princípio ativo encontrado em cada formulação selecionada, 

sendo o resultado expresso em gramas. 

 

4.6 OBTENÇÕES DOS VALORES DE DDD 

 

Para fins de comparação do consumo, todos os antimicrobianos selecionados foram 

classificados de acordo com a Classificação Anatômica Terapêutica Química (ATC) e Dose 

Diária Definida (DDD).  

 

4.7 ORGANIZAÇÃO E TABULAÇÃO DOS DADOS 

 

Após a coleta, os dados foram copilados em um banco de dados apropriados, planilha 

Excel®, juntamente com as taxas de ocupação no período em estudo e a DDD correspondente 

a cada fármaco. Em seguida foi calculado, com base na classificação ATC/ DDD, o consumo 

de antimicrobianos expresso em DDD por 100 leitos-dia. Os valores encontrados foram 

agrupados para a realização dos procedimentos de análise. 

 

4.8 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Os dados foram comparados de duas formas:  

 Primeiramente, foi traçado o perfil de utilização dos antimicrobianos 

selecionados, antes e após a implantação, por setores de internação.  

 Em um segundo momento foi analisado quantitativamente o consumo dos 

antimicrobianos, antes e após a implantação na Instituição. Para isso, calculou-se a média 

desse consumo a partir da utilização dos antimicrobianos dos setores de internação durante os 

períodos selecionados para o estudo. 
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Para a análise quantitativa da variação do consumo no período de abril a setembro de 

2013 e abril a setembro de 2015, primeiramente foi verificada se as variáveis em estudo 

seguem uma distribuição normal, à luz do Teste de Shapiro-Wilk. Foi considerado um grau de 

confiança de 95%. Nesse teste, quando as variáveis seguem uma distribuição normal, pode-se 

dizer que a média encontra-se no centro da distribuição e esta possui o mesmo valor da 

mediana. 

Em seguida, foi realizado um teste de comparação de variâncias com intuito de avaliar 

o tipo de dispersão das variáveis em estudo. Para isso foi utilizado o Teste F que é capaz de 

verificar se as variáveis são homocedásticas.  

Em último momento foi realizado o teste de hipótese conhecido como t-Student 

bilateral não pareado para variáveis homocedásticas com intuito de verificar se as médias das 

variáveis são significativamente diferentes uma das outras. Foi considerado um grau de 

confiança de 95%.  A significância estatística foi verificada por meio do p-valor, no qual, os 

valores menores ou iguais a 0,05 foram considerados estatisticamente significativos. 

 

4.9 LIMITAÇÕES DO ESTUDO  

 

Este estudo não analisou o consumo de antimicrobianos no período de abril a setembro 

de 2015 através do inventário fornecido pelos respectivos dispensários eletrônicos localizados 

nos setores de internação da Instituição.  

Conforme descrito anteriormente, o consumo referente a esse período estará atrelado 

às transferências dos antimicrobianos do carrossel vertical localizado na farmácia central para 

os respectivos dispensários eletrônicos. Para isso, considerou-se que para haver transferência 

é preciso que tenha ocorrido a retirada da quantidade necessária para atender as prescrições de 

cada paciente. 

A escolha dessa alternativa metodológica foi necessária, pois a ADC permite que os 

profissionais envolvidos retirem a quantidade de forma indiscriminada podendo resultar em 

dados que não condizem com a realidade. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CONSUMO E CLASSIFICAÇÃO ATC/DDD DOS ANTIMICROBIANOS 

 

  Dentre os antimicrobianos injetáveis padronizados na Instituição, foram investigados 

13 antimicrobianos dispensados para pacientes internados e que estão disponíveis, ao mesmo 

tempo, nos dispensários eletrônicos localizados nas áreas assistenciais de internação 

selecionadas. Os grupos terapêuticos envolvidos incluem tetraciclinas, beta-lactâmicos, 

aminoglicosídeos, quinolonas, glicopeptidio tricíclico e oxazolidinonas (GENTRY, 2013).   

Com a amostra e as áreas assistências de internação estabelecidas, todos os 

antimicrobianos foram classificados de acordo com a classificação ATC/DDD para fins de 

comparação, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

TABELA 1: Classificação ATC/DDD dos antimicrobianos selecionados para o estudo e suas 

apresentações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de WHOCC (2016) 

 

 

GRUPO 

TERAPÊUTICO 
ATC ANTIMICROBIANOS INJETÁVEIS DDD 

JO1A          

Tetraciclinas 
JO1AA12 TIGECICLINA 50 MG 0,1g 

JO1C                    

Penicilinas 

JO1CR02 
AMOXICILINA+CLAVULANATO DE 

POTÁSSIO 1G /200 MG 
3g 

JO1CR05 
PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4G/500 

MG 
14g 

JO1CF04 OXACILINA 500 MG 2g 

JO1D                  

Outros               

B-lactâmicos 

JO1DB04 CEFAZOLINA SÓDICA 1G 3g 

JO1DH02 MEROPENEM 500 MG 2g 

JO1DH03 ERTAPENEM 1G 1g 

JO1G 

Aminoglicosídeos 
JO1GB06 AMICACINA 250 MG/ML 1g 

JO1M       

Quinolonas 

JO1MA02 CIPROFLOXACINO 2 MG/ML 0,5g 

JO1MA12 LEVOFLOXACINO 5 MG/ML 0,5g 

JO1X 

Outros 

JO1XA01 VANCOMICINA 500 MG 2g 

JO1XX08 LINEZOLIDA 2MG/ML 1,2g 

JO1XA02 TEICOPLANINA 400 MG 0,4g 
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  Através das buscas realizadas no sistema MV 2000i, foi possível quantificar o 

consumo dos antimicrobianos nos dois períodos em análise. Esses dados foram tabulados em 

planilha Excel®, separados por setor de internação, juntamente com os dados relevantes para 

o cálculo do consumo expresso em DDD por 100 leitos-dia. 

Castro (2000) descreve as duas formas possíveis de interpretar um resultado de 

consumo de medicamentos expresso na forma de DDD por 100 leitos-dia. Para isso ele usa o 

exemplo de 13,5 DDD/100 leitos-dia. Uma das possíveis interpretações diz que para cada 100 

leitos-dia, 13,5 doses de um fármaco foram consumidos e a outra possibilidade é que 13,5 

pacientes, de cada 100 internados (13,5%), fizeram uso de uma dose (uma DDD) no período 

em análise. 

 

5.2 PERFIL DE UTILIZAÇÃO DE ANTIMICROBIANOS EM CADA SETOR DE 

INTERNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 Os setores de internação da Instituição comportam diferentes grupos de pacientes 

internados. No setor do 6º andar pode-se encontrar, principalmente, pacientes que irão passar 

ou passaram por processos cirúrgicos relacionados a traumas ortopédicos; no 7º andar 

encontra-se preferencialmente pacientes inscritos nos grupos de joelho e quadril e no setor 

correspondente ao 8º andar, em maior número, os de coluna bem como, todas as 

especialidades cirúrgicas da pediatria. Vale ressaltar que os setores de internação apresentam 

outros grupos além dos citados, porém em menor número. Exemplo: grupo do tumor, buco- 

maxila, pé, mão, ombro e microcirurgia. 

Tendo isso em vista, um dos objetivos do estudo visou retratar o perfil de utilização 

dos antimicrobianos em cada setor de internação durante os períodos selecionados. Assim, na 

tabela 2 é possível observar a variação da utilização antimicrobiana, expresso em DDD/100 

leitos-dia, por principio ativo e por setor durante o período de abril a setembro de 2013 e abril 

a setembro de 2015.  
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TABELA 2: Consumo de antimicrobianos, em DDD/100 leitos-dia, por setor de internação. 

Nota:      Os três antimicrobianos mais utilizados em cada setor. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os dados foram transformados em gráfico para melhor visualização dos resultados. 

Analisando os dados da figura 9 é possível concluir que os antimicrobianos mais utilizados no 

setor de internação do 6º andar, no período de abril a setembro de 2013, foram oxacilina, 

ciprofloxacino e vancomicina, mantendo-se semelhante no período de abril a setembro de 

2015.  

 

FIGURA 9: Consumo de antimicrobianos, em DDD/100 leitos-dia, no 6° andar. Fonte: Elaboração 

própria. 

 
2013 2015 

ANTIMICROBIANOS 6º 7º 8º CTI 6º 7º 8º CTI 

AMICACINA  6,1 5,48 6,32 4,48 3,64 1,92 3,08 2,89 

AMOXICILINA+CLAVULANATO DE 

POTASSIO  0,99 1,18 1,24 2,66 1,12 0,12 1,52 1,24 

CEFAZOLINA SODICA 7,74 9,07 20,5 30,64 3,81 2,14 5,42 18,37 

CIPROFLOXACINO  13,74 11,98 3,48 7,38 14,6 12,12 5,03 4,63 

ERTAPENEM 3,29 1,1 0,57 1,93 3,64 2,3 2,1 3,19 

LEVOFLOXACINO 1,79 2,8 1,54 2,12 0,75 1,71 0,39 0,76 

LINEZOLIDA 1,24 2,12 1,04 3,48 1,01 1,6 0,37 1,06 

MEROPENEM 2,45 4,61 3,79 17,44 5,16 8,24 5,17 15,37 

PIPERACILINA + TAZOBACTAM 4,84 5,87 4,1 8,97 3,93 2,49 1,33 4,95 

TEICOPLANINA 2,96 6,59 3,52 8,1 1,83 3,9 2,14 2,78 

TIGECICLINA 0,19 0,96 0,7 3,05 1,11 1,51 1,13 3,18 

VANCOMICINA 9,97 7,41 9,68 12,66 8,55 7,17 5,78 7,01 

OXACILINA 29,99 24,14 22,9 18,27 26,16 17,67 27,67 4,98 
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O setor de internação do 7º andar, comparado ao anterior, apresentou maior utilização 

dos antimicrobianos oxacilina, cefazolina e ciprofloxacino no período de abril a setembro de 

2013, ou seja, apresentou uma variação no perfil quanto ao uso de alguns antimicrobianos 

(figura 10).  

Também é possivel observar que no período de abril a setembro de 2015 esse perfil 

variou, prevalencendo a utilização do antimicrobiano meropenem ao invés da cefazolina. Esta 

diferença pode estar associada aos tratamentos empíricos envolvendo associação de 

antimicrobianos ou pela grande quantidade de infecções graves no período em estudo. 

 

FIGURA 10: Consumo de antimicrobianos, em DDD/100 leitos-dia, no 7º andar. Fonte: Elaboração 

própria. 
 

 

De acordo com a figura 11, é possivel observar que no primeiro momento de análise o 

setor de internação do 8º andar apresentou um perfil de utilização parecido aos demais setores 

anteriormente analisados.  

Pode-se notar que os antimicrobianos mais utilizados por esse setor foram: oxacilina, 

cefazolina e vancomicina, sendo a cefazolina semelhante ao perfil do 7º andar e a 

vancomicina semelhante ao do 6º andar. Também é possível reparar que esse perfil se 

manteve no segundo momento, no período de abril a setembro de 2015. 
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FIGURA 11: Consumo de antimicrobianos, em DDD/100 leitos-dia, no 8º andar. Fonte: Elaboração 

própria. 
 

 

Ao observar a tabela 2 e as figuras 9,10 e 11 também é possível constatar que no 

período de abril a setembro de 2013 um dos antimicrobianos menos utilizados nos setores de 

internação do 6º, 7º e 8º andar foi a tigeciclina, mantendo o perfil no período de abril a 

setembro de 2015.  

Além disso, é possível notar que no período de 2013 também houve baixo consumo, 

principalmente, dos antimicrobianos ertapenem (7º e 8º andar), amoxacilina + clavulanato (6º 

e 7º andar) e linezolida (6º e 8º andar). No período de abril a setembro de 2015 esse perfil 

apresentou uma pequena variação nos setores, prevalecendo o baixo consumo de 

levofloxacino (6º e 8º andar), linezolina (6º, 7º e 8º andar) bem como, amoxacilina + 

clavulanato (6º e 7º andar). 

A utilização de antimicrobianos pode variar de um hospital para o outro bem como, 

dentro do mesmo hospital. Cada setor de internação tem suas próprias características e essas 

irão impactar diretamente no perfil de utilização e taxa de consumo. 

A escolha do antimicrobiano a ser utilizado envolve inúmeros fatores, dentre eles a sua 

via de administração, toxicidade, espectro de ação, interações medicamentosas, sensibilidade 

do patógeno e, não menos importante, a disponibilidade física do antimicrobiano no arsenal 

terapêutico do hospital. Todos esses fatores são importantes influenciadores do consumo 

dessa classe terapêutica. Assim, para um tratamento eficiente, é preciso ocorrer uma 
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programação da antibioticoterapia do paciente, certificando-se que o medicamento estará 

disponível em quantidade suficiente, evitando a necessidade de inúmeras substituições ao 

longo do tratamento e suas respectivas consequências. 

No INTO, a escolha do antimicrobiano a ser utilizado segue preferencialmente os 

resultados do antibiograma. Porém, em casos de pacientes com comprometimentos sistêmicos 

ou com resultado da cultura negativa poderá ser iniciado o esquema empírico preconizado.  

A escolha do antimicrobiano a ser utilizado na profilaxia cirúrgica depende do tipo de 

abordagem cirúrgica, do perfil do paciente bem como, o tipo de patógeno que apresenta maior 

probabilidade de colonização. Assim, a taxa de consumo da cefazolina pode ter sido 

influenciada pela baixa incidência de efeitos colaterais relacionados à sua toxicidade e pelo 

grande número de tratamentos profiláticos em pacientes cirúrgicos, uma vez que o protocolo 

vigente na Instituição indica o uso desse antimicrobiano para pacientes que não apresentam 

alergias a β-lactâmicos. Logo, essa taxa de consumo é esperada na maioria dos setores de 

internação.  

 Para pacientes que apresentam reações alérgicas a β-lactâmicos ou submetidos a 

cirurgias de revisão da substituição de articulações por consequência de infecção aguda ou 

sub-aguda, o protocolo Institucional indica a utilização dos antimicrobianos vancomicina, 

teicoplanina ou clindamicina.  

 Carvalho et al (2010) descrevem a importância da utilização da vancomicina em 

tratamento de microrganismos gram-positivos epidemiologicamente importantes e resistentes 

a outras terapias, como os Staphylococcus aureus resistentes à meticilina (MRSA). Outros 

estudos relataram que esse tipo de microrganismo vem sendo o responsável por diversas 

infecções nosocomiais e comunitárias (HERNANDEZ et al, 2003; GELATTI et al, 2009). 

Tendo isso em vista, o alto consumo de vancomicina nos setores de internação do 6º e 

8º andar pode estar atrelado a essas situações ou ainda, relacionado a possíveis associações 

com outros antimicrobianos nos tratamentos empíricos.  

 A Oxacilina foi um dos antimicrobianos mais utilizados nos setores descritos 

anteriormente. Trata-se de uma penicilina resistente às penicilinases indicada para o 

tratamento de infecções causadas por Staphylococcus aureus. Vale ressaltar que nem todos os 

tipos desse patógeno são sensíveis a esse antimicrobiano, podendo citar como exemplo o 

MRSA (SANTOS et al, 2007; PEREIRA; CUNHA 2009; GELATTI et al, 2009).  

 A elevada utilização deste antimicrobiano em ambos os períodos analisados, bem 

como do ciprofloxacino no setor do 6º e 7º andar, pode estar atrelada ao perfil de pacientes 
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que são atendidos, uma vez que o INTO atende inúmeros casos de pacientes acometidos e em 

tratamento de osteomielite. 

 Peltola e Pääkkönen (2014); Sanders e Mauffrey (2013) descrevem que a osteomielite 

trata-se de uma infecção óssea causada em grande parte por bactérias Staphylococcus aureus, 

Staphylococcus epidermidis e Streptococcus pyogenes. Alguns protocolos de tratamento 

descrevem que os antimicrobianos devem ser escolhidos após uma avaliação do tipo de 

microrganismo que está desencadeando a infecção e o grau em que a mesma se encontra. 

Dentre as possíveis terapias antimicrobianas recomendadas eles citam: oxacilina, gentamicina, 

clindamicina, ciprofloxacino, levofloxacino ou associações de antimicrobianos (HANCIAU, 

2009; FUCS; YAMADA, 2014).  

O alto consumo de oxacilina na maioria dos setores também pode ser reflexo da sua 

posologia que pode exigir a administração de quatro ou mais frascos-ampola (2g) a cada 

quatro ou seis horas.  

A tigeciclina foi um dos antimicrobianos menos consumidos nos setores de internação 

descritos. Magalhães et al (2013) e Lopes (2006) afirmam que esse antimicrobiano de amplo 

espectro de ação foi aprovado pela Food and Drug Administration (FDA) para uso em adultos 

no ano de 2005 e é indicado para o tratamento de bactérias multirresistentes, inclusive para 

aquelas resistentes à vancomicina. Isso pode explicar o seu baixo consumo nos períodos 

avaliados, uma vez que o corpo clínico pode dar preferência a utilizá-la apenas nessa condição 

mencionada.  Já o baixo consumo dos demais antimicrobianos descritos pode estar atrelado às 

diferenças de prevalência das doenças em períodos distintos bem como, o perfil de agravo 

acometido pelos pacientes internados nesses setores e ao tipo de sensibilidade das bactérias.  

Vale ressaltar que a utilização da linezolida tende a ser mais restrito, uma vez que seu 

espectro de ação não alcança as bactérias classificadas como Gram-negativas. Além disso, 

assim como a tigeciclina, ela é indicada para o tratamento de bactérias multirresistentes, como 

por exemplo, aquelas resistentes à vancomicina (MAGALHÃES, et al, 2013).  

 No CTI da Instituição podemos encontrar pacientes de diferentes especialidades 

cirúrgicas, faixa etária e complicações, uma vez que recebem aqueles do pós-cirúrgico e 

aqueles que apresentam alguma complicação clínica.  

 Na figura 12 podemos observar que os três antimicrobianos mais utilizados são 

cefazolina, oxacilina e meropenem no primeiro momento de análise e cefazolina, meropenem 

e vancomicina no segundo momento de análise, ou seja, apresentaram maior utilização de 

antimicrobianos utilizados como profiláticos cirúrgicos e para infecções mais graves.  
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A natureza das infecções possíveis de serem encontradas nesse setor justifica o maior 

uso de meropenem, oxacilina e vancomicina. 

 

FIGURA 12: Consumo de antimicrobianos, em DDD/100 leitos-dia, no CTI.  Fonte: Elaboração 

própria. 

 

 Na figura 12 também é possível notar que ao comparar os dois períodos em análise o 

levofloxacino e a amoxacilina+clavulanato foram os dois antimicrobianos que apresentaram 

menor consumo no CTI. Isso também pode ter sido influenciado pelo perfil de agravo dos 

pacientes presentes nesse setor assim como, o tipo e a sensibilidade das bactérias encontradas 

em seus exames laboratoriais. 

 Dessa forma foi possível observar que o perfil de utilização de antimicrobianos nos 

setores de internação analisados apresentou pouca variação nos dois períodos avaliados. Essa 

análise é de grande importância, pois auxilia na identificação de mudanças no padrão de 

consumo permitindo direcionar possíveis intervenções necessárias, estimar gastos 

aproximados com cada setor e apontar se ocorre o uso inadequado ou abusivo dessa classe 

terapêutica. 
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5.3 AVALIAÇÕES DOS DISPENSÁRIOS ELETRÔNICOS NO CONSUMO DE 

ANTIMICROBIANOS 

 

 O projeto da automação do sistema de distribuição de medicamentos do INTO contou 

com a aquisição de dezessete (17) ADC e um (1) carrossel vertical. Para a implantação desses 

equipamentos foram necessários inúmeros estudos, altos investimentos para as aquisições e 

adaptações físicas dos setores que os receberiam, assim como treinamento inicial dos 

profissionais que estariam diretamente envolvidos nessa nova rotina. Até o momento, a 

Instituição conta com quinze (15) dispensários eletrônicos implantados e disponibilizados em 

diferentes setores, inclusive na farmácia central. 

Dentre os objetivos que levaram à implantação dos dispensários eletrônicos no INTO 

podemos citar a facilidade e agilidade do acesso aos medicamentos; melhorias do controle de 

estoque; redução das perdas e gastos com medicamentos e, consequentemente, a melhoria da 

segurança do paciente (INTO, 2014). 

Tendo isso em vista, esse estudo visou comparar o consumo dos antimicrobianos no 

período anterior e posterior ao processo de implantação dos dispensários eletrônicos na 

Instituição. Para isso, foi calculada uma média do consumo dos antimicrobianos a partir do 

consumo nos setores de internação selecionados para esse estudo.  

 

TABELA 3: Média do consumo de antimicrobianos, em DDD/ 100 leitos-dia e resultado do Teste T-

Student bilateral não pareado para variáveis homocedásticas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nota: *Antimicrobianos com p-valor ≤ 0,05. 

   t tabelado = 2,447, se tcalc > ttab, então o resultado é estatisticamente significante. 

     Fonte: Elaboração própria 

  

ANTIMICROBIANOS 2013 2015 tcalc p-valor 

AMICACINA * 5,59 2,88 4,969 0,00253 

AMOXICILINA+CLAVULANATO DE POTÁSSIO  1,52 1 1,05428 0,332347 

CEFAZOLINA SODICA  16,99 7,43 1,46279 0,193849 

CIPROFLOXACINO  9,14 9,09 0,01462 0,988806 

ERTAPENEM  1,72 2,81 1,5589 0,170043 

LEVOFLOXACINO * 2,06 0,9 2,95216 0,025541 

LINEZOLIDA  1,97 4,01 1,57458 0,16642 

MEROPENEM  7,07 8,48 0,33355 0,750069 

PIPERACILINA + TAZOBACTAM  5,94 3,17 2,07546 0,083256 

TEICOPLANINA  5,29 2,66 2,00443 0,091861 

TIGECICLINA  1,22 1,73 0,63591 0,548308 

VANCOMICINA  9,93 7,13 2,30609 0,060592 

OXACILINA  23,82 19,12 0,82056 0,443266 
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Uma vez obtido os dados referentes à média do consumo dos antimicrobianos , foi 

realizado os testes estatísticos. Primeiramente, ao comparar as variáveis à luz do Teste de 

Shapiro-Wilk foi possível observar que elas seguiam uma distribuição normal. Em seguida, ao 

analisar o tipo de dispersão que as variáveis apresentavam, foi possível classificá-las como 

homocedásticas, ou seja, os dados estão mais homogêneos e menos dispersos ao posicioná-los 

em torno de uma reta. Assim, após a caracterização das variáveis chegou-se a conclusão do 

tipo de teste de hipótese que poderia ser utilizado, selecionando o t-Student bilateral não 

pareado para variáveis homocedásticas. 

A variação média do consumo dos antimicrobianos por princípio ativo, expresso em 

DDD/100 leitos-dia é demonstrada na tabela 3. Nesta tabela também é possível observar os 

resultados da análise estatística à luz do teste t-Student bilateral não pareado para variáveis 

homocedásticas e os seus respectivos p-valor. 

 Ao comparar o período anterior à implantação dos dispensários eletrônicos, no qual os 

medicamentos eram distribuídos aos andares de forma individualizada por 24 horas ou por 

dose coletiva, com o período após a implantação do último setor até o momento (7º andar) é 

possível observar que houve variação no consumo dos antimicrobianos selecionados. Isso 

pode ser observado de forma mais clara na figura 13.  

 A maioria dos antimicrobianos apresentou redução do seu consumo (figura 13), porém 

ao avaliar os resultados estatísticos fornecidos na tabela 3 é possível observar que apenas a 

variação da amicacina (p=0,00253) e levofloxacino (p=0,025541) foi estatisticamente 

significante (p≤0,05). 

 Na figura 13, também é possível observar que alguns antimicrobianos apresentaram 

aumento do seu consumo (ertapenem, linezolida e meropenem), porém ao analisar a tabela 3 

novamente, é possível observar que não se tratam de resultados estatisticamente significantes 

(p> 0,05).  

Levando em consideração a classe de medicamentos escolhidos, o período selecionado 

e os setores de internação envolvidos nesse estudo, os resultados observados divergem um 

pouco daqueles descritos na literatura, porém ela não considera todas as variáveis analisadas e 

nem utiliza as mesmas metodologias e análises estatísticas aplicadas no presente estudo. 
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FIGURA 13: Médias do consumo de antimicrobianos, em DDD/ 100 leitos-dia. Fonte: Elaboração 

própria. 

 

  É possível encontrar estudos em que as ADC apresentaram influências positivas no 

consumo de alguns medicamentos, como em um trabalho realizado em um hospital terciário a 

fim de avaliar se as ADC são capazes de reduzir o consumo. Para isso, foi analisado um 

elenco de 323 medicamentos em duas enfermarias, uma que fazia uso dos dispensários 

eletrônicos e a outra que fazia uso de outro tipo de distribuição. Dessa forma, os autores 

puderam observar uma consistente redução do consumo de quase todos os medicamentos 

analisados (MORENO et al, 2012). 

Em outro momento, um estudo transversal avaliou a eficiência das ADC seguindo a 

mesma metodologia mencionada acima, porém no período de um ano (2011-2012). Os 

autores concluíram que o número total de medicamentos utilizados na enfermaria sem ADC 

foi acima do dobro da quantidade da enfermaria com ADC, significando uma redução de 

15,7% no consumo (MORENO; BOHORQUEZ; MORENO, 2016).  

Essa redução do consumo de medicamentos atrelada à implantação das ADC também 

foram demonstradas em outros estudos. Dib et al (2006) observaram que em um mês de 

análise houve uma redução do custo com  o processo de aquisição de medicamentos de USS 

23.736 para US$ 13.804, ou seja, uma queda de 42% em relação ao período anterior a 

implantação. Rodrigues (2009) buscou comparar o consumo dos medicamentos de alto valor 

agregado nos setores de terapia intensiva e unidades cirúrgicas antes e depois do processo de 

implantação das ADC, observando em seus resultados uma economia de 7,8% dos gastos com 
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medicamentos. Vale enfatizar que não foram encontrados estudos relacionados somente ao 

consumo de antimicrobianos. 

 Há de se saber que alguns estudos direcionados para avaliação de retorno de 

investimentos e possíveis benefícios costumam demorar a demonstrar resultados (SMITH, 

2011). Tendo isso em vista, é possível observar que alguns estudos buscam realizar projeções 

após um período do processo de implantação das ADC. Andres et al (2003) são exemplo 

disso, pois eles buscaram avaliar as variações no consumo de medicamentos cinco anos após 

o período de implantação, observando  uma queda do consumo em seus resultados. 

 Tendo isso em vista, o resultado encontrado na Instituição em estudo pode estar 

atrelado ao curto período de tempo selecionado para análise, pois em se tratando de um 

projeto recente e que ainda está em andamento, o período selecionado pode não ter sido 

suficiente para começar a notar alguma possível melhoria ou involução no sistema de 

distribuição atual. Assim, sendo necessário repetir o estudo em um intervalo de tempo maior.  

 Os acontecimentos durante os períodos selecionados são outros fatores que podem 

estar influenciando nesses resultados. No ano de 2013 houve um esforço para aumentar a 

produtividade e reduzir as filas de espera. Segundo o relatório de gestão, isso foi concretizado 

na forma de 15 mutirões realizados de janeiro a dezembro, beneficiando 989 pacientes em 

1046 cirurgias, totalizando 9659 cirurgias no ano (INTO, 2014b). 

 Já em 2015, uma greve iniciada em julho e finalizada em outubro impactou 

negativamente a produtividade do Instituto, impedindo o tratamento cirúrgico de um maior 

número de pacientes e finalizando o ano com 9156 cirurgias (INTO, 2016). 

 O aumento da produtividade tem como consequência um maior número de pacientes 

internados na Instituição e, consequentemente, espera-se uma maior demanda por 

antimicrobianos. Contudo, o inverso é esperado quando acontece uma redução da sua 

produtividade cirúrgica. Tendo em vista que esses acontecimentos envolveram uma parte dos 

períodos selecionados para o estudo, eles podem ter impactado a avaliação da utilização dos 

dispensários eletrônicos na utilização dos antimicrobianos. 

 No INTO, o carrossel vertical é responsável por gerenciar o estoque dos 

medicamentos das ADC através de uma interface informatizada. Quando ocorre a necessidade 

de reposição, os profissionais responsáveis pelo Kardex® conseguem emitir um relatório 

informativo. As reposições acontecem em horários pré-definidos na rotina de serviço, 

podendo também atender, eventualmente, a solicitações emergenciais fora dos horários 

programados. Vale ressaltar que para o funcionamento adequado dessa rotina é preciso que o 

antimicrobiano esteja presente em quantidade suficiente no estoque da farmácia central. 
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 O abastecimento irregular e a disponibilidade dos antimicrobianos nos dispensários 

eletrônicos bem como, nos estoques da Instituição são fatores determinantes para a ocorrência 

de alterações no consumo. Esses fatores podem ter influenciado os resultados encontrados, 

especialmente no ano de 2015, e refletem a dificuldade da implantação e do seguimento das 

rotinas e protocolos institucionais.  

Além disso, esses fatores podem influenciar as tomadas de decisão do corpo clínico, 

buscando utilizar antimicrobianos disponíveis em detrimento das primeiras escolhas 

terapêuticas (ROCHA; CARNEIRO; CASTILHO, 2009). Isso faz com que ocorra o aumento 

do consumo de um determinado antimicrobiano e a redução daquele que esta indisponível.  

 Além disso, as ADC do INTO são configuradas para que, após a análise dos 

farmacêuticos do plantão, os medicamentos fiquem disponíveis para a retirada no período de 

3 horas antes do horário para sua administração e 2 horas depois. Passado esse intervalo a 

equipe de enfermagem precisa entrar em contato com os farmacêuticos para poder retirá-los 

diretamente no setor de farmácia, fato que também ocorre quando há problemas durante a 

rotina de reposição. Quando isso acontece, o consumo do medicamento não será atrelado às 

ADC e isso também pode impactar a avaliação da utilização dos dispensários eletrônicos na 

utilização dos antimicrobianos. 

 Outro cenário importante que pode ter influenciado nos resultados do estudo é a 

ausência de cooperação e envolvimento dos profissionais com a nova rotina de serviço. Após 

a retirada dos antimicrobianos, assim como os demais medicamentos, das ADC é necessário 

confirmar todos os itens através da leitura do seu código de barras. Quando esse processo não 

é realizado de forma adequada pode ocorrer ausência ou erro de registro de saída dos 

produtos, o que influencia diretamente no controle de estoque; nas reposições e, 

consequentemente, nas análises de consumo dos produtos. 

 O envolvimento dos profissionais também se relaciona com o processo de devolução. 

Quando um produto é retirado da ADC e por qualquer motivo não há mais necessidade de sua 

utilização, ele deve ser devolvido ao dispensário eletrônico. Porém, muitas vezes esse 

processo é falho, o que desencadeia alterações nas avaliações de consumo dos produtos, pois 

esse medicamento está sendo contabilizado como utilizado e na verdade não foi. 

 Para os antimicrobianos em que houve uma redução significativa do consumo, bem 

como, uma possível evidência, o dispensário eletrônico também pode ter sido um 

influenciador. Porém, com a necessidade de melhorias nessa nova rotina de distribuição de 

medicamentos e acontecimentos no período em estudo não é possível assegurar que essa 

variação no consumo seja influência realmente dos dispensários eletrônicos. 
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5.4 SUGESTÃO DE MELHORIAS PARA O PROCESSO  

  

Tendo em vista os resultados que a literatura discute a respeito dos benefícios que a 

implantação dos dispensários eletrônicos tende a acarretar e os resultados encontrados e 

discutidos referentes à Instituição desse estudo, é possível notar que ainda existem pontos 

para melhorias. 

 Conforme mencionado anteriormente, para que os dispensários eletrônicos atinjam os 

seus objetivos é preciso que os equipamentos sejam dotados de configurações seguras e que 

todos os profissionais estejam envolvidos e cooperem com a nova rotina de serviço 

(MAGALHÃES et al, 2015; GRISSINGER, 2012) . 

 A nível operacional, Malta (2010) já descrevia a necessidade do envolvimento de 

pessoas capacitadas para resolver possíveis problemas emergenciais que possa acontecer com 

os equipamentos, uma vez que eles são importados. Assim, é possível sugerir a formação de 

uma central de automação responsável por controlar o serviço dos dispensários eletrônicos, 

deixando assim de estar sobre a responsabilidade exclusiva dos farmacêuticos e seus técnicos 

da farmácia. Essa central deveria ser composta por uma equipe multiprofissional capacitada e 

com profissionais disponíveis para resolver qualquer eventualidade técnica, gerando uma 

coparticipação sem sobrecarregar um setor exclusivo. Malta (2010) completa seu raciocínio 

afirmando que é de grande utilidade avaliar os planos de manutenção preventiva a fim de 

evitar quebras e indisponibilidade de algum equipamento. 

 Sabe-se que para a implantação de um sistema automatizado é necessário que sejam 

feitos inúmeros estudos referentes às demandas e consumo médio de cada produto em seu 

respectivo setor (MALTA, 2000; SIMÃO, 2016). A fim de reduzir as discrepâncias e perdas 

de medicamentos, recomenda-se uma reavaliação periódica do arsenal dos medicamentos 

presentes buscando, quando possível, reduzir a quantidade disponível. Isso implicaria em uma 

maior frequência de reposições, porém, em menor possibilidade de falhas no processo de 

distribuição e utilização. 

 Um ponto de grande importância a se considerar durante os momentos anteriores ao 

processo de implantação é a programação da quantidade de equipamentos necessários para 

atender a demanda do hospital. Malta (2000) observa que o objetivo principal é obter um 

número suficiente de equipamentos distribuídos a fim de evitar congestionamentos no 

momento da retirada do medicamento.  

 Klibanov e Eckel (2003) relatam que o Hospital da Universidade da Carolina do Norte 

conta com um arsenal de 65 equipamentos para 650 leitos e que as reposições das ADC 
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acontecem a cada 3 horas; o Hospital Israelita Albert Einstein conta com 16 equipamentos 

distribuídos para atender a 370 leitos, sendo reabastecidos uma vez ao dia. Assim, seria válido 

avaliar a programação da quantidade e da disposição dos dispensários eletrônicos presentes na 

Instituição a fim de tentar solucionar os problemas de discrepâncias que acontecem em alguns 

setores e que podem estar relacionados a esse fato. 

 Conforme mencionado anteriormente, existe uma limitação nesse estudo: o 

equipamento permite que os profissionais envolvidos no cuidado com o paciente retirem a 

quantidade de medicamentos que desejam, e ao confirmar a leitura do código de barras de 

maneira indiscriminada fazem com que a quantidade existente no sistema seja diferente da 

presente no estoque físico e, consequentemente, gerem barreiras para o controle do estoque.  

 Uma medida possível para solucionar esse problema, porém que necessitaria de um 

alto investimento, bem como adaptação física do local, seria a instalação de câmeras de 

segurança em cada ADC. Aliado a isso, reduzir o tempo disponível para a retirada do 

medicamento pela equipe de enfermagem. Estas medidas garantiriam o controle do estoque 

bem como a segurança do paciente. 

 De acordo com Malta (2000), os sistemas de distribuição descentralizados podem ser 

utilizados com diferentes objetivos dentro de uma unidade hospitalar. Ele cita que alguns 

sistemas podem atuar na distribuição para a primeira dose do tratamento, medicamentos para 

casos emergenciais bem como, para doses de manutenção e outros.  

 Tendo isso em vista e considerando algumas mudanças e melhorias mais complexas, 

pode-se estudar a possibilidade das ADC distribuírem apenas a quantidade de medicamentos 

para as primeiras doses de tratamento e atrelar esse sistema a uma distribuição por dose 

unitária para a quantidade referente à continuidade do tratamento. Esses medicamentos seriam 

distribuídos pelo setor de dispensação interna da farmácia central prontos para a 

administração e corretamente identificados, favorecendo assim a redução do consumo; 

desvios e perdas de medicamentos, especialmente aqueles com alto valor agregado.  Apesar 

de ser uma mudança muito complexa, o INTO apresenta infraestrutura adequada e conta com 

a tecnologia necessária para a unitarização dos medicamentos, necessitando de poucas 

adequações. 

 Uma perspectiva já existente na Instituição é a implantação de pulseiras de 

identificação do paciente com código de barra a fim de reduzir as perdas, desvios, 

discrepâncias e possíveis erros. Malta (2010) afirma que essa tecnologia é conhecida como 

BCMA (Bar-code assisted- medication administration) ou BPOC (bar-code-enabled point-of-

care oubedside point-of-check). Ele descreve ainda que se trata de uma tecnologia muito 
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estudada atualmente e que necessita de grande amadurecimento por parte dos profissionais 

envolvidos. O autor vai além e descreve que os resultados mais eficientes são observados 

quando essa tecnologia está atrelada a outras metodologias, como a distribuição por dose 

unitária e dispensários eletrônicos. Reforçando que, apesar do grande investimento, há 

possibilidade de ser uma rotina válida. 

 Porém, para que tudo isso funcione é preciso que a equipe profissional esteja 

diretamente envolvida e coopere com todo o processo. A implantação de uma nova rotina 

impacta todo o serviço de uma Instituição e pode gerar resistência por parte dos profissionais 

e consequências ao novo sistema implantado.  

 Tendo isso em vista, assim como Serafim (2005) observou, é preciso investir em 

treinamentos em serviço conduzidos pelos farmacêuticos diretamente envolvidos no processo 

e pela equipe central de automação, orientando sobre todas as etapas do atual sistema. Gomes 

e Reis (2001) já descreviam sobre a complexa e interdependente relação entre os sistemas 

automatizados junto às pessoas e a importância de se realizar treinamentos para o sucesso de 

uma mudança de rotina. 
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6 CONCLUSÃO  

 

Através deste trabalho foi possível descrever o perfil de utilização de antimicrobianos 

em cada setor de internação da Instituição em estudo. Foi observado que os setores de 

internação do 6º, 7º e 8º andar apresentaram perfil de utilização equivalente e com pouca 

variação quando comparado aos dois períodos em análise. A oxacilina foi o antimicrobiano 

mais utilizado por esses setores e pode estar relacionada ao perfil de pacientes internados bem 

como, a sua posologia. Tendo em vista o perfil dos pacientes internados no CTI, foi possível 

observar a prevalência da utilização de antimicrobianos para infecções mais graves bem como 

para profilaxia cirúrgica.    

 Também foi possível analisar o consumo de antimicrobianos nos períodos anterior e 

posterior a implantação dos dispensários eletrônicos. Foi observado que somente a 

amicacina e o levofloxacino apresentou redução estatisticamente significante em seu 

consumo. 

Isso pode estar atrelado aos acontecimentos durante o período em estudo (greve de 

funcionários e mutirões cirúrgicos); configurações dos equipamentos bem como, a falta de 

cooperação e maturidade dos profissionais envolvidos na nova rotina, uma vez que para um 

funcionamento ideal é preciso envolvimento de todos os profissionais e adequadas 

configurações. Com isso, não é possível descrever se a variação do consumo observada em 

está atrelada realmente a utilização dos dispensários eletrônicos ou as situações observadas e 

discutidas no estudo. 

          Porém, fica claro que ainda há necessidade de melhorias no processo a fim de atingir 

os objetivos propostos e esperados por essa nova tecnologia. Assim, foi possível sugerir 

alternativas que possa aumentar a segurança do processo de distribuição e do paciente; 

rastreabilidade dos medicamentos; redução de perdas e desvios; controle de estoque e, 

consequentemente, redução dos custos.  

        Como perspectiva sugere-se novos estudos envolvendo um período de análise mais 

prolongado bem como, envolvendo outras classes terapêuticas padronizadas e dispostas nos 

dispensários eletrônicos da Instituição. Assim, tornando possível avaliar a utilização das ADC 

após um determinado período de sua implantação e consolidação. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ANTIBIÓTICOS PADRONIZADOS NA INSTITUIÇÃO E SUAS 

APRESENTAÇÕES 

 

Antimicrobiano Descrição  Apresentação 

AMICACINA  Amicacina (sulfato) 250 mg/ml Ampola 

AMOXACILINA Amoxacilina 500mg  Comprimidos/ Cápsula 

AMOXACILINA + 

CLAVULANATO 

Amoxacilina + Clavul. de Potássio 250mg/5ml Suspensão oral 

Amoxacilina + Clavul. de Potássio 500mg /125mg Comprimido 

Amoxacilina + Clavul. de Potássio 1g +200mg Frasco-ampola 

AMOXACILINA + 

SULBACTAM 

Amoxacilina + Sulbactam  1g + 500 mg Frasco-ampola 

Amoxacilina + Sulbactam  875mg+ 125mg Comprimido 

AMPICILINA 
Ampicilina 1g Frasco-ampola 

Ampicilina 500mg  Frasco-ampola 

AMPICILINA + 

SULBACTAM 

Ampicilina + Sulbactam 1g + 500mg  Frasco-ampola 

Ampicilina + Sulbactam 2g + 1g Frasco-ampola 

AZITROMICINA 

Azitromicina 500mg Frasco-ampola 

Azitromicina 200mg/5ml Suspensão oral 

Azitromicina 500mg Comprimido 

AZTREONAM  Aztreonan 1g Frasco-ampola 

CEFALEXINA  Cefalexina 500mg Comprimido/Cápsula 

CEFAZOLINA 

SÓDICA 
Cefazolina Sódica 1g  Frasco-ampola 

CEFEPIMA  Cefepima 1g  Frasco-ampola 

CEFTAZIDIMA Ceftazidima 1g Frasco-ampola 

CEFTRIAXONA Ceftriaxona 1g Frasco-ampola 

CIPROFLOXACINO 

Ciprofloxacino 2mg/ml Frasco-ampola ou bolsa 

Ciprofloxacino 500 mg Comprimido 

Ciprofloxacino 750 mg Comprimido 

Ciprofloxacino Solução Oftálmica estéril-5ml Colírio 

CLARITROMICINA Claritromicina 500mg Frasco-ampola 

CLINDAMICINA 
Clindamicina 300mg  Cápsula 

Clindamicina 150mg/ml Frasco-ampola 

DAPTOMICINA Daptomicina 500mg Frasco-ampola 

ERTAPENEM Ertapenem 1g  Frasco-ampola 

GENTAMICINA Gentamicina 80mg/2ml Ampola 

IMIPENEM Imipenem 500mg  Frasco-ampola 

LEVOFLOXACINO 

Levofloxacino 250mg Comprimido 

Levofloxacino 500mg Comprimido 

Levofloxacino 5mg/ml  Bolsa 

LINEZOLIDA 
Linezolida 2mg/ml Bolsa 

Linezolida 600mg Comprimido 
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   (Continuação) 

Antimicrobianos Descrição Apresentação  

MEROPENEM Meropenem 500mg  Frasco-ampola 

MOXIFLOXACINO Moxifloxacino 400mg Comprimido 

MUPIROCINA  Mupirocina 20mg/g Bisnaga 

NEOMICINA + 

BACITRACINA 
Neomicina + Bacitracina 5mg + 250 UI/g Bisnaga 

NORFLOXACINO Norfloxacino 400mg Comprimido 

OXACILINA Oxacilina 500mg  Frasco-ampola 

PIPERACILINA + 

TAZOBACTAM 
Piperacilina + Tazobactam 4g + 500 mg Frasco-ampola 

POLIMIXINA Polimixina B- 500.000 UI Frasco-ampola 

RIFAMPICINA 
Rifampicina 20mg/ml Suspensão oral 

Rifampicina 300mg Cápsula 

SULFADIAZINA DE 

PRATA 
Sulfadiazina de Prata 1%  Bisnaga 

SULFAMETOXAZOL 

Sulfametoxazol + trimetropima 400mg + 80mg Ampola 

Sulfametoxazol 40mg/ml + trimetropima 8mg/ml Suspensão oral 

Sulfametoxazol + trimetropima 400mg + 80mg Comprimido 

TEICOPLANINA Teicoplanina 400mg Frasco-ampola 

TIGECICLINA Tigeciclina 50mg Frasco-ampola 

TOBRAMICINA Tobramicina 3mg/ml Colírio 

VANCOMICINA Vancomicina 500mg Frasco-ampola 

Fonte: Adaptado do Sistema MV 2000i 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


