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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O objetivo deste estudo é relacionar todas as exigências técnicas e operacionais feitas pela 

ANVISA e por outros órgãos competentes relacionados com a área hospitalar, necessárias 

para a implantação de uma Central de Diluição de Injetáveis (CDI) no serviço de farmácia 

hospitalar. Este é um estudo documental, com abordagem qualitativa. Foi realizada busca no 

Sistema de Legislação da Saúde - SAÚDE LEGIS – do Ministério da Saúde a fim de localizar 

as legislações pertinentes à implantação de uma CDI. Para complementar os dados legais 

obtidos foi realizado uma pesquisa exploratória em sítios eletrônicos e uma visita técnica. A 

análise foi realizada pela triangulação dos dados coletados. A partir disso, foi elaborado como 

produto um Guia para Implantação de Central de Diluição de Injetáveis em Farmácia 

Hospitalar, que auxiliará os gestores de hospitais interessados na implantação deste serviço. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras chave: Boas Práticas de manipulação, Legislação Sanitária, Serviço de Farmácia 

Hospitalar, Assistência Farmacêutica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

 

 

The objective of this study is to relate all the technical and operational requirements made by 

ANVISA and other bodies related to the hospital area, necessary for the implementation of a 

hospital pharmacy admixture services (CDI). This is a documental study with a qualitative 

approach. A search was performed in the System Health Legislation - SAÚDE LEGIS – of 

Brazilian Ministry of Health in order to locate relevant legislation to implement a CDI. To 

supplement the data obtained a legal exploratory research was conducted on electronic sites 

and a technical visit. The analysis was performed by triangulating the data collected. From 

this, it was designed as a result a guide for implantation of a hospital pharmacy admixture 

services, which will help managers of hospitals interested in deploying this service. 

 

 

 

 

Keywords: Good Manipulation Practices, Health Legislation, Pharmarcy Service Hospital, 

Pharmaceutical Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

SUMÁRIO 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO, p. 9 

1.1. PROPOSTA DO ESTUDO, p. 10 

1.2. REFERENCIAL TEÓRICO, p. 10  

1.2.1. A EVOLUÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO BRASIL, p. 10 

1.2.2. A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR NO BRASIL, p. 12 

1.2.3. SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, p. 13  

1.2.4. CENTRAL DE DILUIÇÃO DE INJETÁVEIS, p. 15  

2. METODOLOGIA, p.19  

2.1. REVISÃO DOCUMENTAL, p. 19 

2.2. PESQUISA COMPLEMENTAR, p. 20  

2.3. RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO, p. 20 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO, p. 21  

3.1. SOBRE AS NORMAS PUBLICADAS, p. 21 

3.2. ASPECTOS OPERACIONAIS E ESTRUTURAIS, p. 23 

3.3. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES, p. 27 

3.4. APRESENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES, p. 27  

 

4. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, p. 28 

5. APÊNDICE, p. 32 

5.1. APÊNDICE 1- RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE 

DILUIÇÃO DE INJETÁVEIS EM FARMÁCIA HOSPITALAR, p. 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTAS DE ILUSTRAÇÕES 

 

 

 

 

Figura nº1 Fluxograma da seleção das normas p. 22 

Quadro nº1 Resultados da busca no site SAÚDE LEGIS p. 21 

Quadro nº2 Descrição das normas selecionadas p. 22 

Quadro nº3 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

DOCUMENTAÇÃO. 
p. 23 

Quadro nº4 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para BOAS 

PRÁTICAS 
p. 23 

Quadro nº5 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

INFRAESTRUTURA 
p. 23 e 24 

Quadro nº6 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

EQUIPAMENTOS 
p. 24 

Quadro nº7 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

RÓTULO. 
p. 24 

Quadro nº8 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

RECURSOS HUMANOS. 
p. 25 

Quadro nº9 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

PROCESSOS. 
p. 25 

Quadro nº10 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

CONTROLE DOS PROCESSOS. 
p. 25 

Quadro nº11 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

CONTROLE DE QUALIDADE. 
p. 26 

Quadro nº12 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

RASTREABILIDADE. 
p. 26 

Quadro nº13 Exigências operacionais e estruturais exigidas pela ANVISA para 

RESÍDUOS. 
p. 26 

Quadro nº14 Referência completares acerca da estruturação de um CDI. p. 27 

 

 



 

 

LISTA DE ABREVIATURAS 

 

 

 

 

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

ASHP American Society of Hospital Pharmacist  

BP Boas Práticas  

CBS Cabine de Segurança Biológica 

CCIH Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 

CDI Central de Diluição de Injetáveis 

CFF Conselho Federal de Farmácia  

EAS Estabelecimentos Assistências de Saúde 

HEPA High-Efficiency Particulate Arresting  

RES Resolução 

RT Regulamentos Técnicos  

SAÚDE LEGIS Sistema de Legislação da Saúde  

SBRAFH Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar  

SDMC Sistema de Distribuição de Medicamentos Coletivo 

SDMDU Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária 

SEFH Sociedade Espanhola de Farmácia Hospitalar 

SFH Serviços de Farmácia Hospitalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Atualmente os custos com a assistência médica hospitalar estão crescentes, 

estimulando a procura por novas tecnologias e procedimentos que tragam eficiência e 

qualidade ao serviço prestado, como alternativa aos atuais modelos utilizados (MATOS, 

2002).  

No universo hospitalar medicamentos geram um gasto significativo, pois são a base 

para os tratamentos de saúde, logo é importante garantir seu uso de forma racional e eficaz 

(CASSIANE, 2005).   

 Estudos demonstram que a forma farmacêutica mais utilizada em hospitais, 

aproximadamente 40%, é a injetável (MENÉNDEZ, 1997). Esse uso já é esperado, pois nessa 

via é possível à obtenção de uma resposta mais rápida ao medicamento, uma vez que o 

mesmo é inserido diretamente na corrente sanguínea, não ocorrendo o efeito de primeira 

passagem, o que garante a terapia proposta e corrige algum desequilíbrio eletrolítico 

(WILKINSON, 2005). O problema dessa via é o grande risco de contaminação que existe 

tanto na preparação quanto na administração dos medicamentos, sendo, portanto 

imprescindível à utilização de técnicas assépticas em todas as etapas (THOMAS et al, 2005). 

 Para diminuir esse risco foram estabelecidos procedimentos e regras, alguns descritos 

inclusive em forma de lei, que devem ser executados por todos os profissionais envolvidos 

nas fases da terapia medicamentosa: médicos, enfermeiros e farmacêuticos. Para cada 

atividade é necessário um mínimo de estrutura, que envolve a parte física, como tamanhos de 

salas, acessos diferenciados, aparelhos específicos, e os processos que se referem às técnicas 

de produção, programas de qualidade, descartes de resíduos, entre outros (EDUARDO, 1998; 

RICH, 2004; KASTANGO & BRADSHAW, 2004). 

 Dentro deste contexto uma central de diluição de injetáveis (CDI) incorporada no 

serviço de farmácia hospitalar, associada a um sistema de distribuição de medicamentos 



 

 

eficiente, é capaz de gerar mais economia e qualidade em relação aos medicamentos, do que 

quando as manipulações são feitas pela enfermagem em seus postos de trabalho (ZAMORA et 

al, 2000; MARTINEZ-TUTOR, 2006). 

Em países da Europa e nos Estados Unidos é possível encontrar artigos, padrões e 

boas práticas a partir da década de 70 referentes à manipulação de injetáveis e ao sistema de 

distribuição de medicamentos em dose unitária tornando essa prática muito estabelecida nos 

serviços farmacêuticos hospitalares (NAPAL et al, 2002). 

 Já no Brasil, devido a dificuldade em se estabelecer uma estrutura necessária para 

execução da manipulação de injetáveis o desenvolvimento desta prática ainda esta muito 

atrasado (CAMUZI, 2005). A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já 

publicou algumas leis referentes à manipulação de medicamentos injetáveis de classes 

especiais, como quimioterápicos (BRASIL, 2004a), e a RES nº67/2007. Esta última define as 

boas práticas de manipulação de produtos estéreis em farmácia, porém ela não é muito 

específica em alguns requisitos. 

 

1.1  PROPOSTA DO ESTUDO 

 

 O objetivo deste estudo é relacionar todas as exigências técnicas e operacionais feitas 

pela ANVISA e por outros órgãos competentes relacionados com a área hospitalar, 

necessárias para a implantação de uma CDI no serviço de farmácia hospitalar. O resultado 

deste trabalho proporcionará uma ferramenta para auxiliar os gestores de hospitais 

interessados na implantação de uma CDI. 

 

 1.2  REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

 1.2.1  A EVOLUÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA NO BRASIL 

 

 

 Pode-se dizer que, no Brasil, a Vigilância Sanitária (VS) começou a partir do século 

XIX com a atuação da “polícia sanitária”, que basicamente agia para evitar a propagação de 

doenças, e evoluiu muito até os dias de hoje (EDUARDO, 1998).  

Suas mudanças mais marcantes ocorreram após a publicação da Constituição Federal 

de 1988, que no artigo 196 afirma a responsabilidade do Estado em garantir saúde e qualidade 



 

 

de vida à população, e em seguida a Lei nº 8080/1990 que institui o Sistema Único de Saúde 

(SUS) e define a VS no art. 6º, §1º: 

 

  “Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capazes 

de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos 

problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e 

circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde, 

abrangendo: 

 

I - o controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se 

relacionem com a saúde, compreendidas todas as etapas e processos, 

da produção ao consumo; 

II - o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 

indiretamente com a saúde.” 

  

 Consequentemente, em 1999, publicou-se a Lei nº 9782 que “Define o Sistema 

Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), cria a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), e dá outras providências” dando início a uma nova estruturação, com 

descentralização das ações para os Estados, Distrito Federal e Municípios. Atualmente o 

SNVS se divide em Centros de Vigilância Estaduais e Capitais, os Laboratórios Centrais 

(LACEN) e o Instituto Nacional de Controle de Qualidade de saúde (INCQS).  A ANVISA 

tem por finalidade: 

 

“promover a proteção da saúde da população, por intermédio do controle 

sanitário da produção e da comercialização de produtos e serviços 

submetidos à vigilância sanitária, inclusive dos ambientes, dos processos, dos 

insumos e das tecnologias a eles relacionados, bem como o controle de portos, 

aeroportos e de fronteiras.” 

  

 Seu campo de abrangência fica muito amplo, englobando bens e serviços de saúde e o 

meio ambiente, ou seja, tudo que representa algum risco à saúde pública. Logo a nova política 

de descentralização efetivou a democratização da gestão, permitindo um aumento na 

capacidade de atingir áreas menores, principalmente dentro dos municípios, que ficam com a 

maior responsabilidade de executar as ações da VS (EDUARDO, 1998).  

 Dentro da qualidade de produtos e serviços há o conceito de controle interno, feito 

pelo prestador, e o controle externo, que é feito através da fiscalização por órgãos 

competentes, sendo a ANVISA responsável por essa ação no Brasil (EDUARDO, 1998).  



 

 

 A prática da ANVISA como avaliadora de processos se baseia em sua competência 

técnica e científica, que estipula normas que se transformam em modelos a serem utilizados 

pelos prestadores. Seu maior enfoque de atuação é a avaliação da qualidade, pois quando os 

critérios estabelecidos são seguidos, o produto final pode ser considerado ideal. Tanto que os 

setores de Controle ou Garantia da Qualidade são os mais importantes dentro de um serviço 

(EDUARDO, 1998).  

 A ANVISA é responsável em expedir o licenciamento de funcionamento dos 

estabelecimentos, e assim verifica se as condições sanitárias do local são apropriadas para as 

atividades que se deseja desenvolver e obriga a existência de um profissional como 

responsável técnico por estas (Lei nº9782/99). A ação fiscalizadora e normativa da ANVISA 

é o que garante a ordem e a eficiência nos Estabelecimentos Assistenciais de Saúde (EAS). 

Um bom controle sanitário promove a “melhoria da qualidade técnica dos procedimentos 

realizados, diminuição da infecção hospitalar e minimiza a iatrogenia médica” (EDUARDO, 

1998). 

  A Lei nº 5991/73 define os significados de medicamento, droga e insumo farmacêutico 

e enaltece a sua importância sanitária, para que sejam seguros e eficazes, justificando todo o 

controle que há na fabricação, distribuição, comercialização e uso destes. As Boas Práticas 

(BP) e os Regulamentos Técnicos (RT) surgiram para definir critérios, normas e padrões 

técnicos para fabricação de produtos e prestação de serviços, visando assegurar produtos de 

qualidade. Erros, perdas e desvios de qualidade acabavam gerando um custo ainda maior para 

a saúde pública, pois, por exemplo, um paciente que adquire uma infecção hospitalar 

permanece mais tempo ocupando um leito, ou por um erro de procedimento o paciente tem 

que refazer uma cirurgia (EDUARDO, 1998).  

  

 1.2.2  A ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA HOSPITALAR NO BRASIL 

   

  

A Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar (SBRAFH) surgiu na década de 90 a 

partir de um grupo de profissionais que estavam inseridos no universo hospitalar e que 

desejavam aumentar a qualidade do seu serviço prestado. Em 1997 foi publicada a 1ª edição 

dos “Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar”, que já apresentava várias propostas de 

melhoria nos SFH. Em 2008 revisou-se esta edição e incluíram-se recomendações em relação 

à infraestrutura e estrutura organizacional que instituíam a distribuição dos medicamentos em 

dose individualizada ou unitária. No ano seguinte a SBRAFH lançou o “Guia de Boas 



 

 

Práticas em Farmácia Hospitalar e Serviços de Saúde” que descreve de forma mais detalhada 

os requisitos necessários para elevar a qualidade dos SFH (SBRAFH, 2008).  

 A Portaria nº 3.916/1998 aprovou a Politica Nacional de Medicamentos (PNM), que 

apresentava a “Reorientação da Assistência Farmacêutica” como uma das suas principais 

diretrizes. Esta se fundamentava no uso racional de medicamentos, na “otimização e eficácia 

do sistema de distribuição no setor público” e no fortalecimento do ciclo de assistência 

farmacêutica. Em dezembro 2010 foi publicada a Portaria nº 4.283, que “Aprova as diretrizes 

e estratégicas para a organização, fortalecimento e aprimoramento das ações e serviços de 

farmácia no âmbito dos hospitais”, e afirma que é necessário ter um sistema de distribuição de 

medicamentos capaz de oferecer segurança e qualidade ao paciente sendo sugerido o dose 

individualizada ou a unitária novamente. Isto demonstra interesse do Ministério da Saúde em 

fortalecer a assistência farmacêutica no âmbito hospitalar.  

 Mesmo assim não há muitos hospitais que utilizam a dose unitária no brasil. Um 

estudo conduzido por CAMUZI 2002 demostrou que, de 135 hospitais analisados no Rio de 

Janeiro, apenas 10 utilizavam esse sistema. Destes, apenas três utilizaram dose unitária plena, 

ou seja, que faziam o fracionamento de todas as formas farmacêuticas, os outros sete faziam 

basicamente o fracionamento de líquidos e sólidos orais. 

 Em 2004, foi publicado o livro “Diagnóstico da Farmácia Hospitalar no Brasil”, a 

partir de um estudo que avaliou a estrutura de 250 hospitais públicos e privados no país. 

Verificou-se que 51,2% dos Serviços de Farmácia Hospitalar (SFH) ainda utilizam a 

distribuição de medicamentos em coletivo, e apenas 0,4% utiliza a dose unitária. Há grande 

maioria, 88,4 %, sequer tem setor de farmacotécnica (OSÓRIO-DE-CASTRO & CASTILHO, 

2004). 

  

1.2.3 SISTEMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS 

  

 

A garantia de sucesso de um tratamento está relacionada, entre outras coisas, com a 

forma como os medicamentos são dispensados pela farmácia às clínicas, e como o mesmo 

chega aos pacientes. Um sistema de distribuição de medicamentos (SDM) eficiente e racional 

proporciona qualidade ao serviço prestado e economia para a instituição (COLOMER, 1988, 

MENÉNDEZ, 1997, NAPAL et al, 2002). 

 O Guia Básico para Farmácia Hospitalar (1994) cita os principais objetivos de um 

SDM: “diminuir os erros de medicação, racionalizar a distribuição e administração de 

medicamentos, aumentar o controle sobre os medicamentos com o acesso do farmacêutico às 



 

 

informações sobre o paciente, diminuir os custos com medicamentos e aumentar a segurança 

do paciente”. Segundo RIBEIRO (1993), os SDM podem ser classificados em tradicional – o 

coletivo, o individualizado e o misto - e em moderno - a dose unitária. 

 No Sistema de Distribuição de Medicamentos Coletivo (SMDC) a enfermagem 

solicita uma quantidade de medicamento segundo um estoque mínimo ou máximo, e a 

farmácia os entregam em suas embalagens originais. O farmacêutico não tem a possibilidade 

de avaliar a prescrição e há um menor controle do estoque, o que geralmente leva a 

desperdícios e perdas por má conservação, validade ou desvios e um maior número de erros 

de medicação. A enfermagem tem um maior acesso aos medicamentos, e acaba se ocupando 

mais com tarefas relacionadas a eles, e são necessários menos recursos humanos e materiais 

dentro da farmácia (BRASIL, 1994) 

No sistema individualizado a farmácia recebe a cópia da prescrição através da 

enfermagem, e separa os medicamentos por leito para suprir a necessidade por 24 horas. 

Sendo assim há diminuição de vários fatores, como: o estoque nas clínicas, a incidência de 

erros de medicação e o tempo da enfermagem em separar os medicamentos. E aumenta a 

participação de farmacêutico no processo de dispensação e controle do estoque (BRASIL, 

1994).  

 Como desvantagem esse sistema exige: que seja necessário que a farmácia funcione 

em esquema de plantão, cobrindo tanto o dia como a noite; rótulo para identificação, cada 

leito precisará ter um compartimento, seja embalagens plásticas ou carrinhos; infraestrutura - 

para adequação ao serviço (BRASIL, 1994).  

 Além de individualizar os leitos, a farmácia também pode dispensar os medicamentos 

já separados por horário de administração, o que facilita o serviço da enfermagem. (BRASIL, 

1994). 

 A combinação do Individualizado e do Coletivo numa mesma instituição é 

considerado um sistema Misto. De acordo com as características das clínicas é utilizado um 

modelo ou outro, por exemplo: na emergência é feito o SDMC, pois é necessário ter um 

estoque mínimo dos medicamentos para uso imediato. (RIBEIRO, 1993) 

O Sistema de Distribuição de Medicamentos em Dose Unitária (SDMDU) surgiu a 

partir de 1950 nos Estados Unidos e na Europa, sendo atualmente o principal sistema 

utilizado em seus hospitais (NAPAL et al, 2002).  O que difere neste sistema é que a dose do 

medicamento é unitarizada, isto é, ela é fracionada e/ou manipulada de acordo com a 

prescrição médica individual e enviada pela farmácia com os horários e já pronta para a 

enfermagem administrar no paciente. (BRASIL, 1994; NAPAL et al, 2002) 



 

 

 Segundo RIBERO (1993), o SDMDU é “capaz de reduzir a incidência de erros de 

medicação, o custo dos medicamentos, as perdas e os furtos dos mesmos, de melhorar o 

aproveitamento dos profissionais envolvidos e de melhorar o nível de assistência oferecido ao 

paciente internado”. A American Society of Hospital Pharmacist (ASHP) em 1980, e 

reinterando em 1989, afirma que, por todos os seus benefícios, o SDMDU é essencial para um 

sistema de saúde organizado e efetivo. Seus principais objetivos são (ASPH, 1989; 

AGUILAR & D'ALESSIO, 1997; NAPAL et al, 2002): 

• Evitar os erros de medicação. 

• O uso racional e controlado dos medicamentos, diminuindo seus custos. 

• Tornar efetivo e eficaz a distribuição. 

• Aumentar a segurança do paciente e garantir seu tratamento farmacológico 

proposto. 

• Fortalecer a equipe de saúde multidisciplinar. 

 Suas desvantagens são: um maior custo de implantação, pois é necessário uma 

adequação dos espaços e procedimentos, e aumento do número de recursos humanos e 

materiais utilizados. (RIBEIRO, 1993; BRASIL, 1994) 

 

1.2.4  CENTRAL DE DILUIÇÃO DE INJETÁVEIS  

  

 

 As Misturas Intravenosas (MI) podem ser definidas como “preparações extemporâneas 

que se obtêm a partir da incorporação de medicamentos para uso intravenoso (aditivo), ou 

mais, em um recipiente que contém soluções para fluidoterapia IV (veículo)” 

(MENÉNDEZ,1997 apud COLOMER, 1988). As misturas intravenosas devem ser 

personalizadas terapeuticamente e farmacologicamente para cada paciente (INARAJA et al, 

2002). 

As primeiras recomendações para a preparação de misturas intravenosas em hospitais 

foram publicadas em 1975 pelo "National Coordinating Committe on Large Volume 

Parenterals", nos Estados Unidos. No mesmo ano, a ASHP publicou normas para a garantia 

da qualidade de produtos para a administração intravenosa, preparados nos serviços de 

farmácia hospitalares (MARTÍ & TORRE, 1999). 

Em 2000, a ASHP publicou as Orientações para Garantia da Qualidade em Farmácia – 

Preparação de Produtos Estéreis (ASHP Guidelines on Quality Assurance for Pharmacy-

Prepared Sterile Products). Este documento teve o objetivo de informar as atividades e 



 

 

métodos que devem ser desenvolvidos e utilizados na preparação de produtos injetáveis em 

farmácia, para obter o controle de qualidade e a garantia da qualidade, e assim diminuir os 

vários riscos potenciais que o paciente é exposto.    

 O Conselho Federal de Farmácia (CFF) publicou, em 2001, a RES nº 357 que “Aprova 

o Regulamento Técnico das Boas Práticas de Farmácia”. Em seu artigo 19 ele define as 

atribuições do farmacêutico, que são, entre outras, de: 

 

 “...manter os medicamentos e substâncias medicamentosas em bom 

estado de conservação, de modo a serem fornecidos nas devidas 

condições de pureza e eficiência, assegurar condições para o 

cumprimento das atribuições gerais de todos envolvidos, visando 

prioritariamente à qualidade, eficácia e segurança do produto, garantir 

a qualidade dos procedimentos de manipulação, manter os 

medicamentos e demais produtos sob sua guarda com controle de 

estoque que garanta no mínimo o reconhecimento do lote e do 

distribuidor...” 

 

 Com o aprimoramento dos sistemas de distribuição e surgimento da dose unitária, 

desenvolveram-se as centrais de diluição de injetáveis, ficando a cargo do farmacêutico a sua 

gerência. O farmacêutico é responsável pela composição e dispensação dos produtos estéreis 

com correta identificação e embalagem, prontos para serem diretamente administrados 

(ASHP, 2000). 

MENÉNDEZ (1997) descreve a CDI como “o lugar no serviço de farmácia onde se 

realiza a recepção da prescrição, a elaboração, condicionamento e distribuição das misturas 

intravenosa”. 

 A implantação de uma CDI traz benefícios técnicos, econômicos, e aumenta a 

segurança e a eficácia terapêutica por seguir alguns preceitos, como (MENÉDEZ, 1997; 

OCHOA-CARRILLO, 2007; INARAJA et al, 2002): 

 

• Uso de farmacotécnica adequada capaz de eliminar as contaminações por 

partículas, microbiológicas e tóxicas. Como a administração é feita logo após a 

manipulação, o risco de degradação das substâncias é menor, o que garante sua 

atividade terapêutica. 

• As manipulações são personalizadas para cada paciente, contendo o que foi 

prescrito, o medicamento correto na dose correta, para ser administrado no 



 

 

horário correto. 

• As embalagens são identificadas com os dados do paciente e da mistura 

produzida, auxiliando a enfermagem na administração e conservação, e dando 

rastreabilidade ao processo. 

• Com uma maior participação do farmacêutico na análise multidisciplinar das 

prescrições é possível um maior seguimento dos tratamentos que apresentam 

incompatibilidades terapêuticas ou farmacotécnicas. 

• Os recursos de material e pessoal são otimizados pela centralização da 

manipulação numa única equipe e local. 

 

De acordo com MATO (2002), a CDI melhora a atenção prestada ao paciente por 

permitir uma maior interação entre os profissionais de saúde envolvidos no processo, por 

produzir uma terapia intravenosa com qualidade e eficiência, além de gerar uma grande 

economia de insumos. 

Entretanto, mesmo com os benefícios econômicos e técnicos da implantação das CDI, 

ainda são escassos os estudos farmacoeconômicos avaliando a relação custo benefício da 

implantação de uma CDI (MARTÍNEZ-TUTOR, 2006). Alia-se a isso, que os custos finais da 

assistência farmacêutica são difíceis de serem quantificados (MARIN et al, 2001). As 

avaliações integrais de tecnologias sanitárias deveriam dispor de estudos de custos, assim 

como avaliação do impacto na qualidade assistencial, permitindo uma assistência de maior 

qualidade e mais custo efetiva com a racionalização dos recursos, com a implantação das CDI 

(COLLADO e cols, 2004). 

Em 2000, ARDOY e cols, desenvolveram um estudo para avaliar o custo-benefício da 

CDI, comparando com os custos de manipulação de medicamentos na CDI com a realização 

da mesma atividade na enfermaria. Durante os 4 meses de realização do estudo, os autores 

concluíram que a economia mensal com custos de manipulação girava em torno de 2.400 

euros, quando essa atividade era centralizada na CDI da farmácia (ARDOY e cols, 2000). 

Estudo conduzido por MARIN e cols, em 2001, verificou que, a economia anual com 

a centralização da manipulação de medicamentos no serviço de farmácia gerava uma 

economia de 63,5%, comparados com os valores de mercado (forma farmacêutica 

disponibilizada diretamente pela indústria farmacêutica, sem operações farmacotécnicas na 

dispensação hospitalar) e, no período de um ano, essa economia seria em torno de cinco 

milhões de dólares, levando-os a concluir que a utilização de CDI era economicamente 

vantajosa (MARIN e cols, 2001). 



 

 

Em 2006, MARTINEZ-TUTOR fez uma análise econômica dos custos de uma CDI 

comparando aos custos da manipulação sendo realizada pela equipe de enfermagem nos 

postos de trabalho. No período analisado, de 1999 a 2003, foram manipuladas 227.039 

misturas intravenosas, a um custo total de 292.940 euros. A centralização de misturas 

intravenosas no serviço de farmácia permitiu a redução de custos com manipulação em 

36.747 euros, somente com recuperação e reciclagem de misturas, concluindo-se que a CDI 

minimiza custos, melhorando a gestão de recursos e permitindo que a equipe de enfermagem 

tenha a maior parte do seu tempo direcionada para as atividades de cuidado ao paciente 

(MARTINEZ-TUTOR, 2006). 

 Ainda que, incialmente, a principal vantagem de uma CDI seja garantir as condições 

assépticas durante a preparação de medicamentos para uso intravenoso, com o tempo, outros 

benefícios adicionais podem ser verificados: participação direta do farmacêutico nos 

processos de prescrição, preparação, dispensação e administração de medicamentos, 

diminuição de erros de medicação, maior integração do farmacêutico na assistência direta ao 

paciente (MARTÍ & TORRE, 1999). Consequentemente, este guia pode representar uma 

importante ferramenta para orientação de gestores de serviços de farmácias hospitalares 

brasileiros que desejam implantar uma CDI em suas instituições. 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

Para a realização deste estudo, primeiramente foi realizada uma revisão documental sobre 

a legislação referente à implantação de uma CDI. Em segundo lugar, foi feita uma pesquisa 

em sítios eletrônicos para complementar os dados encontrados nas legislações. As 

informações obtidas nas pesquisas foram compiladas num único texto, com as 

Recomendações para Implantação de Central de Diluição de Injetáveis em Farmácia 

Hospitalar. 

 

2.1. REVISÃO DOCUMENTAL 

 

 

Foi realizada busca no Sistema de Legislação da Saúde - SAÚDE LEGIS – do Ministério 

da Saúde a fim de localizar as legislações pertinentes à implantação de uma central de 

diluição de medicamentos. Para isso, os seguintes parâmetros de busca foram utilizados: 

 

1. Tipos de busca: Formulário. 

2. Tipo da Norma: Todos.  

3. Data de publicação: 01/01/2000 até 31/12/2011 – Este intervalo foi escolhido, pois 

a ANVISA foi criada em 1999. 

4. Origem: Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). 

5. Fonte: DOFC (DOU Secção I). 

6. Situação: Vigente. 

7. Assunto: Foram usados os termos “Boas Práticas” e “Regulamento Técnico”, em 

associação e com a adição das palavras “medicamento”, “saúde”, “manipulação” e 

“terapia”. Estas palavras foram adicionadas de duas em duas, pois a opção e entre 

os termos relaciona as palavras e restringe o escopo da pesquisa. 



 

 

8. Limitantes da busca: Para excluir concessões e consultas públicas, restringiu-se a 

busca através do recurso de adicionar o não entre os termos. Utilizou-se: não 

concede e não consulta. 

 As normas encontradas na busca foram selecionadas em etapas, de acordo com o título 

e ementa e, por último, pelo texto completo. As normas que não atendiam aos objetivos do 

estudo foram sendo eliminadas em cada etapa. A seleção final foi analisada e os dados obtidos 

foram classificados com suas exigências e legislação relacionada segundo os seguintes 

aspectos: Documentação, Infraestrutura, Equipamentos, Rótulo, Recursos Humanos, 

Processos, Controle de Processos, Rastreabilidade, Controle de qualidade, Boas Práticas e 

Resíduos. 

 

 ~2.2  PESQUISA COMPLEMENTAR 

 

 

Adicionalmente foi realizada uma pesquisa em sítios eletrônicos para obter dados que 

complementassem os conceitos operacionais das legislações encontradas. As buscas foram 

direcionadas às publicações de órgãos oficiais relacionados com o ambiente hospitalar, como 

SBRAFH, CFF, ASHP, SEFH e Ministério da Saúde. 

 

 

 2.3  RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO  

 

 

Com todos os dados obtidos na pesquisa, elaborou-se o texto com Recomendações 

para Implantação de Central de Diluição de Injetáveis em Farmácia Hospitalar, contendo, de 

forma compilada, todas as informações necessárias para a inserção deste serviço em farmácias 

hospitalares. O texto foi estruturado com base nos mesmos aspectos que foram extraídos das 

normas, com o acréscimo de novos requisitos, mais os aspectos de sistema informatizado e 

materiais, que também foram encontrados na pesquisa complementar.                         



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

3.1. SOBRE AS NORMAS PUBLICADAS  

 

 

Na pesquisa inicial, somando-se o resultado de todas as palavras chaves e seus 

respectivos termos, encontrou-se 682 normas. Utilizando o termo “não concede” como filtro, 

foi possível eliminar 473 normas, e adicionando o “não consulta” eliminou-se mais 60 normas 

que não se relacionavam com o objetivo, restando 152 normas. Após análise deste resultado 

excluiu-se: 26 normas por aparecerem em mais de uma busca, 115 normas pela Ementa, e 

cinco pelo texto. Como resultado final, encontrou-se seis normas referente à manipulação de 

injetáveis. O Quadro nº1 mostra os resultados encontrados para cada palavra-chave e termos e 

os limitantes da busca. 

 

       Quadro nº1-Resultados da busca no site SAÚDE LEGIS 

Palavras-chave e Termos 
Resultado 

inicial 

Utilizando 

não concede 

Utilizando      

não concede 

não consulta 

Regulamento Técnico e Saúde 54 39 24 

Regulamento Técnico e Terapia 1 1 1 

Regulamento Técnico e Medicamentos 29 29 13 

Regulamento Técnico e Manipulação 5 5 2 

Regulamento Técnico e Boas práticas 39 39 25 

Boas Práticas e Saúde 39 19 15 

Boas Práticas e Terapia 2 2 2 

Boas Práticas e Medicamentos 495 65 60 

Boas Práticas e Manipulação 18 13 10 

Total 682 209 152 
 

 

 



 

 

 O Fluxograma nº 1 mostra o processo de análise das 152 normas do resultado final, até 

chegar à seleção final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura nº1 – Fluxograma da seleção das normas. 

 

 

A Quadro nº 2 apresenta os detalhes das normas selecionadas, com o número da 

resolução, qual o órgão que originou a sua publicação, sua data de publicação e sua respectiva 

Ementa. 

 

Quadro nº2 – Descrição das normas selecionadas. 

Norma Origem Data Ementa 

RES – 50 MS/ANVISA 20/3/2002 

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO PARA PLANEJAMENTO, PROGRAMAÇÃO, 

ELABORAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS 

ASSISTENCIAIS DE SAÚDE. 

RES – 45 MS/ANVISA 13/3/2003 

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO DE BOAS PRÁTICAS DE UTILIZAÇÃO DAS 

SOLUÇÕES PARENTERAIS (SP) EM SERVIÇOS DE SAÚDE. (EMENTA ELABORADA PELA 

BIBLIOTECA/MS). 

RES – 220 MS/ANVISA 23/9/2004 

APROVA O REGULAMENTO TÉCNICO DE FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DE 

TERAPIA ANTINEOPLÁSICA. (EMENTA ELABORADA PELA BIBLIOTECA/MS). 

RES – 306 MS/ANVISA 10/12/2004 

DISPÕE SOBRE O REGULAMENTO TÉCNICO PARA O GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

DE SERVIÇOS DE SAÚDE. (EMENTA ELABORADA PELA BIBLIOTECA/MS). 

RES – 67 MS/ANVISA 9/10/2007 

DISPÕE SOBRE BOAS PRÁTICAS DE MANIPULAÇÃO DE PREPARAÇÕES MAGISTRAIS E 

OFICINAIS PARA USO HUMANO EM FARMÁCIAS. 

RES – 17 MS/ANVISA 19/4/2010 
DISPÕE SOBRE AS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS. 

 

 

 

 

152 NORMAS 

Selecionadas pelas  

palavras-chave + termos 

26 NORMAS 

Excluídas por repetição 126 NORMAS 

115 NORMAS 

Excluídas pela Ementa 11 NORMAS 

6 NORMAS 

Seleção final 

 

5 NORMAS 

Excluídas pelo texto 



 

 

3.2. ASPECTOS LEGAIS OPERACIONAIS E ESTRUTURAIS 

 

 

Os Quadros abaixo, da nº3 até a nº13, trazem as exigências feitas pelas ANVISA, 

através de normas publicadas pela agência, com suas respectivas observações críticas sobre 

estas exigências. Cada Quadro é referente a um aspecto classificado. 

 

 
Quadro nº3 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para DOCUMENTAÇÃO. 

DOCUMENTAÇÃO 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Autorização de Funcionamento para cada tipo de 

produto manipulado 
RES nº 67/2007 

Expedito pela autoridade sanitária 

local 

Autorização Especial para manipulação de 

medicamentos controlados 
RES nº 67/2007 

Expedito pela autoridade sanitária 

local 

Registro de um Farmacêutico como Responsável 

Técnico pela manipulação 
RES nº 67/2007 

Registro no Conselho Regional de 

Farmácia 

  

 
Quadro nº4 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para BOAS PRÁTICAS. 

BOAS PRÁTICAS 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Elaboração de Manual de Boas Práticas de 

Manipulação 
RES nº17/2010 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

 

 

 
Quadro nº5 - Exigências operacionais e estruturais  da ANVISA para INFRAESTRUTURA. 

INFRAESTRUTURA 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Área da sala de manipulação, fracionamento 

de doses e reconstituição de medicamentos - 

12 m². 

RES nº 50/2002 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Sala de manipulação de injetáveis com 5 m² 

por capela de fluxo laminar. 

RES nº 50/2002; 

RES nº 220/2004;  

Esta especificação é para 

manipulação de antineoplásicos e 

nutrição parenteral 

Sala de manipulação com pressão positiva 

em relação à antecâmara, Classe ISO 7  
RES nº 67/2007 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

"Pass- trhough" entre as salas classificadas 

para introduzir os materiais e outro para 

retirar os produtos finais. 

RES nº 67/2007; 

RES nº220/2004 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Ter no mínimo áreas para: atividades 

administrativas, armazenamento, 

manipulação, vestiário, dispensação, 

paramentação, sanitários, lavagem de 

utensílios, material de limpeza. 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Ter especificadamente: sala de limpeza, 

higienização e esterilização; sala de 

manipulação e envase exclusiva; área para 

revisão; área para quarentena, rotulagem e 

embalagem; sala de paramentação exclusiva 

(antecâmara). 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Ter controle de temperatura, umidade, 

iluminação em todos os ambientes. 
RES nº 67/2007 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 



 

 

Acesso restrito as salas de acordo com cada 

atividade, com portas que controlem o 

acesso. 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Paredes, teto e pisos lisos, pintados com tinta 

que seja lavável e que suporte a ação de 

sanitizantes, sem rachaduras, com cantos 

arredondados. 

RES nº 67/2007; 

RES nº45/2003 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

As portas não podem ser de corrediça; os 

ralos devem ser sifonados e com tampa 

escamoteáveis. 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

O mobiliário construído com material liso, 

impermeável, facilmente lavável, que não 

libere partículas, e que seja passível de 

desinfecção. 

RES nº 67/2007; 

RES nº45/2003 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Não é permitido manter plantas, bebidas, 

comidas, medicamentos ou objetos de uso 

pessoal na área de manipulação. 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

 

 
Quadro nº6 - Exigências operacionais e estruturais exigidas da ANVISA para EQUIPAMENTOS. 

EQUIPAMENTOS 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Cabine de Segurança Biológica (CSB) com 

fluxo laminar ISO 5 (Classe 100). 
RES nº 67/2007 

Não especifica a classificação da 

CSB para manipulação de 

injetáveis "comuns" 

Filtro de ar do tipo HEPA (High-Efficiency 

Particulate Arresting) em todas as salas 

classificadas. 

RES nº 67/2007; 

RES nº220/2004 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Utilizar os seguintes Equipamentos de 

Proteção Individual: máscara, touca, pró-pé, 

luva estéril, capote estéril, conjunto de blusa 

e calça de tecido que possa ser esterilizado. 

RES nº 67/2007; 

RES nº220/2004 

Os EPIs devem ser trocados a 

cada sessão de manipulação e 

sempre que houver algum dano à 

eles. 

Todo profissional envolvido no processo 

deve estar uniformizado 
RES nº45/2003 

É responsabilidade da instituição 

fornecer uniforme adequado à 

prática funcionário 

 

 
Quadro nº7 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para RÓTULO. 

RÓTULO 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Conter as seguintes informações: Nome do 

paciente; Leito e nº de registro; Composição 

qualitativa e quantitativa de todos os 

componentes; Volume total; Data e hora de 

preparo; Velocidade de infusão; Via de acesso; 

Prazo de validade; Condições de conservação: 

temperatura e transporte; Lote interno; 

Identificação do Farmacêutico Responsável com 

CRF e de quem preparou. 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

 

 

 

 



 

 

 
Quadro nº8 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para RECURSOS HUMANOS. 

RECURSOS HUMANOS 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Realização de exame admissional e 

avaliações médicas periódicas dos 

profissionais da manipulação. 

RES nº45/2003 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Devem receber treinamento inicial e contínuo 

sobre higiene, condutas e técnicas pertinentes 

a sua função. 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Proibido o uso de adornos, maquiagem, 

perfumes, além de comer, beber e conversar 

nas áreas limpas. 

RES nº 67/2007; 

RES nº45/2003 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

 

 

 
Quadro nº9 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para PROCESSOS. 

PROCESSOS 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

O farmacêutico responsável técnico deve ser 

o responsável pela definição das 

especificações para compra das soluções 

parenterais (SP), pela emissão de parecer 

técnico para sua aquisição, pelo 

estabelecimento das diretrizes e coordenação 

da elaboração de documentos normativos 

para o recebimento, armazenamento, 

distribuição e dispensação das SP, de modo a 

garantir a sua qualidade até o momento da 

utilização. 

RES nº45/2003 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Organizar os seguintes processos: 

armazenamento, limpeza, paramentação e 

conduta dos funcionários, técnicas de 

manipulação, transporte entra as áreas, 

conservação, dispensação, devolução, 

manutenção dos equipamentos e controle de 

qualidade.  

RES nº 67/2007; 

RES nº220/2004 

Todas as atividades envolvidas no 

serviço devem ser organizadas e 

documentadas. 

 

 

 
Quadro nº10 - Exigências operacionais e estruturais da pela ANVISA para CONTROLE DOS 

PROCESSOS. 

CONTROLE DOS PROCESSOS 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Criar Procedimentos Operacionais Padrão 

(POP) para todos os processos realizados no 

serviço 

RES nº17/2010  

RES nº 67/2007 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Apresentar e disponibilizar todos os POPs a 

todos os funcionários envolvidos no serviço 

RES nº17/2010  

RES nº 67/2007 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Revisar periodicamente os POPs 
RES nº17/2010  

RES nº 67/2007 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Todas as etapas devem atender aos POPs e 

serem devidamente registradas. 
RES nº45/2003 

Inclusive as ocorrências na 

execução dos procedimentos 

 



 

 

 
Quadro nº11 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para CONTROLE DE 

QUALIDADE. 

CONTROLE DE QUALIDADE 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Controle microbiológico dos ambientes, da 

técnica asséptica e do produto final. 
RES nº 67/2007 Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Contagem do número de partículas do ar por 

contagem 
RES nº 67/2007 Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Agendar manutenção periódica da CBS e do 

filtro HEPA 

RES nº 67/2007; 

RES nº220/2004 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Inspecionar o produto final para verificar a 

presença de corpos estranhos, partículas, 

precipitações e as condições da embalagem. 

RES nº 67/2007 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Desvios de qualidade e eventos adversos 

envolvendo paciente que utilizou um produto 

manipulado devem ser registrados e 

investigados. 

RES nº45/2003 

A investigação pode ser feita pela 

CCIH, Gerenciamento de Risco 

ou Epidemiologia. 

Validar todos os procedimentos antes de 

iniciar as atividades 

RES nº17/2010; 

RES nº220/2004 
Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

 

 
Quadro nº12 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para RASTREABILIDADE. 

RASTREABILIDADE 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Registro de todas as operações realizadas no 

serviço 

RES nº17/2010  

RES nº 67/2007 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

Criar lote interno para os produtos 

manipulados 
RES nº17/2010 

Nenhuma observação crítica sobre 

o item 

 

 
Quadro nº13 - Exigências operacionais e estruturais da ANVISA para RESÍDUOS. 

RESÍDUOS 

EXIGÊNCIA FONTE Observação 

Organizar o manejo, a segregação, o 

acondicionamento, a identificação, o 

transporte, o tratamento e a disposição final 

de cada tipo de resíduo – Plano de 

Gerenciamento de Resíduos.  

RES nº306/2004; 

RES nº220/2004 

Tipos de resíduos gerados: Grupo 

B (químico), Grupo D (lixo 

comum) e Grupo E 

(perfurocortante) 

 

 

O resultado da pesquisa com as normas mostrou que a legislação abrange muitos 

requisitos relacionados com a área técnica e estrutural, mas ainda precisa especificar mais 

alguns pontos, deixando a cargo do profissional responsável pela manipulação a definição de 

alguns critérios, como qual tipo de CBS utilizar, ou a gramatura mínima exigida para o 

capote, entre outros. As normas fornecem poucas informações em relação aos requisitos 

operacionais, como materiais e equipamentos que devem ser utilizados para garantir as boas 

práticas de manipulação de injetáveis.   

 



 

 

 

3.3. REFERÊNCIAS COMPLEMENTARES 

 

 

O Quadro nº14 mostra as referências que foram encontradas e complementaram os 

dados obtidos na pesquisa com as normas, com seus respectivos autores, órgão competente 

elaborador e o ano de sua publicação. 

 
Quadro nº 14 – Referência completares acerca da estruturação de um CDI. 

REFERÊNCIA AUTOR(ES) PUBLICADO POR ANO 

Guía para el Desarrollo de Servicios 

Farmacêuticos Hospitalirios: Preparacioón de 

Mezclas de Uso Intravenoso 

MENÉNDEZ, A.M. OPAS 1997 

Normalización y mejora de calidad em la 

unidade de terapia intravenosa 

MARTÍ, M.C.; 

TORRES, N.V.J. 

Capítulo nº3 do 

livro: Mezclas 

Intravenosas y 

Nurtición 

Parenteral 

1999 

ASHP Guidelines on Quality Assurance for 

Pharmacy-Prepared Sterile Products. 
Grupo de trabalho ASHP 2000 

Formas farmacéuticas estériles: mezclas 

intravenosas, citostáticos, nutrición parenteral 

INARAJA, M.T.; 

CASTRO, I.; 

MARTÍNEZ, M.J. 
SEFH 2002 

New JCAHO medication management 

standards for 2004 
RICH, D.S 

Am J Health-Syst 

Pharm 
2004 

RES nº415 - Dispõe sobre as atribuições do 

farmacêutico no Gerenciamento dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde 

Grupo de trabalho CFF 2004 

Biossegurança em laboratórios biomédicos e 

de microbiologia 
Grupo de trabalho 

Ministério da 

Saúde 
2006 

Padrões Mínimos para Farmácia Hospitalar e 

Serviços de Saúde 
Grupo de trabalho SBRAFH 2008 

 

 

   

 4.5  APRESENTAÇÃO DAS RECOMENDAÇÕES 

 

 Todos os dados obtidos nas pesquisas se encontram na forma de texto no APÊNDICE 

1. As informações foram divididas em 14 aspectos, com suas respectivas referências legais 

e/ou bibliográfica, nesta seguinte ordem: Documentação, Sistema Informatizado, 

Infraestrutura, Equipamentos, Materiais, Rótulo, Recursos Humanos, Processos, Controle de 

Processos, Controle de Qualidade, Rastreabilidade, Boas Práticas e Resíduos.  
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 6. APÊNDICE  

 

 

 6.1 APÊNDICE 1 

 

 

RECOMENDAÇÕES PARA IMPLANTAÇÃO DE CENTRAL DE  

DILUIÇÃO DE INJETÁVEIS EM FARMÁCIA HOSPITALAR 

 

 

 

 APRESENTAÇÃO  

 

 Estas Recomendações foram relacionadas para auxiliar os Estabelecimentos 

Assistenciais de Saúde (EAS) que desejam implantar uma Central de Diluição de Injetáveis 

(CDI) em seus serviços, dentro da Farmácia Hospitalar (FH). O texto mostra os requisitos e 

critérios extraídos de normas publicadas pela ANVISA e em padrões estabelecidos por órgãos 

oficiais. Este guia foi dividido em 14 aspectos, cada uma referente às questões estruturais e/ou 

processuais, com suas respectivas referências. 

  

 

1. DOCUMENTAÇÃO 

 

 

 É necessário possuir Autorização de Funcionamento, expedida pela autoridade 

sanitária local, referente a cada tipo de produto manipulado. Em caso de substâncias sujeitas a 

controle especial, também se deve possuir a Autorização Especial. Também se deve registrar 

um profissional Farmacêutico como Responsável Técnico pela manipulação, com registro no 

Conselho Regional de Farmácia.   

Fonte: RES nº67/2007. 



 

 

2. SISTEMA INFORMATIZADO 

 

 

 Atualmente os sistemas operacionais informatizados auxiliam em muito o controle de 

estoque e processo de dispensação dentro de uma FH. É necessário obter um programa que 

ofereça rastreabilidade e seja capaz de contabilizar os custos por paciente. Assim o gestor terá 

uma melhor análise financeira do setor, sabendo quais são os medicamentos mais utilizados e 

o gasto que eles representam. O EAS pode criar seu próprio programa, de acordo com as 

características da instituição, ou adquiri-lo de alguma outra que já tenha desenvolvido um.    

 

Fonte: MARTÍ & TORRES, 1999; INARAJA et al, 2002; SBRAFH, 2008. 

 

 

3. INFRAESTRUTURA 

  

 

 A farmácia deve possuir no mínimo áreas para: atividades administrativas, 

armazenamento, manipulação, vestiário, dispensação, paramentação, sanitários, lavagem de 

utensílios, material de limpeza. E, especificadamente, para manipulação de produtos estéreis, 

a farmácia deve possuir: sala de limpeza, higienização e esterilização; sala de manipulação e 

envase exclusiva; área para revisão; área para quarentena, rotulagem e embalagem; sala de 

paramentação exclusiva (antecâmara). Todos os setores devem ter controle de temperatura, 

umidade, iluminação e acesso restrito de acordo com cada atividade. 

 Não há uma especificação quanto à área mínima da sala de manipulação de injetáveis, 

porém o espaço deve ser suficiente para a realização de todas as operações, como limpeza, 

manutenção e a própria manipulação. Para se manipular antineoplásicos, deve ter uma 

dimensão de 5m²/capela de fluxo laminar, que pode ser adotado como área mínima. A sala de 

manipulação deve possuir pressão positiva em relação à antecâmara. 

 A antecâmara deve ter portas que controlem o acesso e não permitam que as duas 

portas se abram ao mesmo tempo, possuir pressão inferior à sala de manipulação e lavatório 

com comando automático, sem contato com o corpo. Para introduzir os materiais e 

medicamentos lavados na sala de manipulação deve existir um “pass- through”, e outro para 

retirar os produtos prontos. 

 Os ambientes devem ter paredes, teto e pisos lisos, pintados com tinta que seja lavável 

e que suporte a ação de sanitizantes, sem rachaduras, com cantos arredondados. As portas não 



 

 

podem ser de corrediça; os ralos devem ser sifonados e com tampa escamoteáveis. O 

mobiliário deve ser mínimo possível, também ser de fácil limpeza e resistente. 

 Na área de manipulação não é permitido manter plantas, bebidas, comidas, 

medicamentos ou objetos de uso pessoal. 

 

 

Fonte: MENÉNDEZ, 1997; ASHP, 2000; RES nº50/2002; INARAJA et al, 2002;  

RES º45/2003; RES nº220/2004; RICH, 2004; RES nº67/2007. 

 

 

4. EQUIPAMENTOS 

  

 

 A sala de manipulação deve ter filtro de ar do tipo HEPA (High-Efficiency Particulate 

Arresting) para retenção de partículas, com classificação ISO 7 (Classe 10.000) e Cabine de 

Segurança Biológica (CSB) com fluxo laminar ISO 5 (Classe 100). 

As CBS de classe II tipo B são as adequadas ao trabalho com substâncias químicas, 

com três subdivisões, mas normalmente utiliza-se somente 2 tipos: a B1, que tem 30% de ar 

recirculado, e a B2 que tem 100% de exaustão pelo filtro HEPA. A cabine tipo B2 é a melhor 

opção, pois protege mais o produto e o manipulador, mas não há norma que defina qual tipo 

de CSB deve ser usada para manipulação de antibióticos e outras drogas, exceto para 

quimioterapia e nutrição parenteral. A CBS deve operar continuamente, mas se ela for 

desligada, ao religar a máquina, deve-se esperar 30 minutos para depois começar os 

procedimentos de limpeza e manipulação. 

  Os produtos manipulados devem ser armazenados sob-refrigeração até o momento do 

transporte para as clinicas. O transporte dos produtos deve ser feito em compartimentos 

fechados de material que permita a sua limpeza e desinfecção, e que evitem a contaminação 

destes. 

O serviço deve fornecer Equipamento de Proteção Individual (EPI) de qualidade, em 

quantidade suficiente para a realização da tarefa e que não gerem partículas. Os EPIs devem 

ser trocados a cada sessão de manipulação ou de acordo com a necessidade, as luvas são 

trocadas no máximo a cada 2 horas ou sempre que houver uma ruptura. As vestimentas que 

podem ser reutilizados devem ser segregadas para limpeza e posterior esterilização. Todos os 

funcionários devem trabalhar uniformizados. Os EPIs utilizados são: 

• Máscara descartável; 



 

 

• Touca descartável; 

• Pró-pé descartável; 

• Luva estéril descartável; 

• Capote estéril descartável ou capote de tecido esterilizável, ambos com 

punhos elásticos e de manga longa; 

• Conjunto de blusa e calça de tecido que possa ser esterilizado. 

 

Fonte: MENÉNDEZ, 1997; ASHP, 2000; INARAJA et al, 2002;  

RES nº45/2003; RES nº220/2004; BRASIL, 2006; RES nº67/2007. 

 

 

5. MATERIAS 

 

 

 Para realizar as diluições, reconstituições, transferências e fracionamentos são 

necessários utilizar materiais auxiliares, como:  

• Seringas de: 3ml, 5ml, 10ml, 20ml e 60ml; 

• Agulhas descartáveis de calibre: 30X7, 30X8, 25X7, 25X8; 

• Compressa de gaze estéril 7,5X7,5 cm 11/13 fios; 

• Compressa algodonada estéril 10X15 cm; 

• Campo cirúrgico estéril; 

• Câmaras graduadas com equipo (fotossensível ou não); 

• Equipo macrogotas flexível (fotossensível ou não); 

• Equipo para bomba infusora (fotossensível ou não); 

• Filtro retentor de aerossóis; 

• Embalagens de papel cirúrgico (para acondicionar o produto final e manter 

sua esterilidade).  

• Soluções de grande e pequeno volume: água destilada, soro Fisiológico, 

soro Glicosado 5% e 10%, Ringer com ou sem Lactato e Manitol 20%. 

 

Todos os medicamentos devem ser lavados e desinfectados com álcool 70% e os 

materiais devem ser desinfectados com álcool 70%, antes de serem colocados dentro da área 

limpa. 

Fonte: MENÉNDEZ, 1997; ASHP, 2000. 



 

 

6. ROTÚLO 

  

 

 O produto final será rotulado com as seguintes informações: 

• Nome do paciente; 

• Leito e nº de registro; 

• Composição qualitativa e quantitativa de todos os componentes; 

• Volume total; 

• Data e hora de preparo; 

• Velocidade de infusão; 

• Via de acesso; 

• Prazo de validade; 

• Condições de conservação: temperatura e transporte; 

• Lote interno; 

• Identificação do Farmacêutico Responsável com CRF e de quem preparou. 

 

Fonte: ASHP, 2000; RICH, 2004; RES nº67/2007. 

 

 

7. RECURSOS HUMANOS 

  

 

 Todos os funcionários envolvidos no serviço devem fazer exames admissionais e 

periódicos, receber treinamento inicial e continuado sobre higiene, conduta e técnica referente 

às atividades pertinentes à sua função.  Na área de manipulação não é permitido o uso de 

jóias, adornos, maquiagem, perfumes, além de comer, beber, conversar, ou qualquer outra 

atividade que gere partículas.  

 A SBRAFH define como parâmetros mínimos um farmacêutico para 50 leitos e um 

auxiliar de farmácia para cada 100 leitos, porém na rotina é necessário um funcionário para 

fazer a manipulação e outro para auxiliá-lo a cada turno de 12 horas. Pode-se aumentar o 

número de funcionários envolvidos de acordo com a demanda do serviço. 

 

Fonte: ASHP, 2000;RES nº45/2003; RES nº67/2007; SBRAFH, 2008. 

 

 

 

 

 



 

 

8. PROCESSOS 

 

 

Existem várias atividades envolvidas na manipulação das misturas intravenosas, como 

as descritas abaixo: 

• Armazenamento: de medicamentos, matérias e produto final. 

• Limpeza: mãos e antebraços dos manipuladores, áreas classificadas, 

instalações, materiais, medicamentos e equipamentos. 

• Paramentação e conduta dos funcionários. 

• Técnicas de manipulação. 

• Transporte: entre as áreas classificadas e para às clínicas. 

• Conservação: antes e após manipulação. 

• Dispensação. 

• Devolução dos produtos não administrados nos pacientes. 

• Manutenção dos equipamentos: deve ser periódica e programada. 

• Controle de qualidade.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

Todas essas atividades fazem interface com a rotina diária da manipulação de 

injetáveis dentro do serviço da farmácia. Esta rotina, basicamente, é feita com as seguintes 

etapas: 

a) Elaboração da prescrição médica; 

b) Recebimento desta prescrição na farmácia; 

c) Avaliação farmacêutica das prescrições; 

d) Cálculos e identificação do produto final; 

e) Manipulação das misturas intravenosas; 

f) Acondicionamento, distribuição e conservação; 

 

O farmacêutico responsável técnico deve ser o responsável pela definição das 

especificações para compra das soluções parenterais (SP), pela emissão de parecer técnico 

para sua aquisição, pelo estabelecimento das diretrizes e coordenação da elaboração de 

documentos normativos para o recebimento, armazenamento, distribuição e dispensação das 

SP, de modo a garantir a sua qualidade até o momento da utilização. 

 

Fonte: MENÉDEZ, 1997; ASHP, 2000;RES nº45/2003; RES nº67/2007. 



 

 

 

9. CONTROLE DOS PROCESSOS 

 

 

 O farmacêutico responsável deve criar Procedimentos Operacionais Padrão (POP) 

para todas as atividades envolvidas no serviço de manipulação, como as descritas no item 

acima. Estes POPs devem ser disponibilizados para consulta e apresentados a todos os 

funcionários do setor, além de serem periodicamente revisados. Se ocorrerem desvios da 

qualidade ou eventos adversos em pacientes em uso de produtos manipulados, é necessário 

relatar e investigar o ocorrido. Esta investigação pode ser feita pela Gerencia de Risco, pela 

CCIH ou pela Epidemiologia. 

 

 

Fonte: ASHP, 2000; RES nº45/2003; RES nº67/2007; RES nº17/2010. 

 

 

10.  CONTROLE DE QUALIDADE 

 

 

 Para verificar os procedimentos de assepsia, deve-se fazer controle microbiológico do 

ambiente, dentro da sala de manipulação, das mãos do manipulador e dos produtos 

manipulados, através de simulação do processo com meio de cultivo microbiológico. O filtro 

HEPA deve ser avaliado em relação ao controle do número de partículas do ar por contagem. 

O produto final deve ser inspecionado para verificar a presença de corpos estranhos, 

partículas, precipitações e condições da embalagem. Todos os procedimentos devem ser 

validados antes de iniciar as atividades no serviço de farmácia. Deve-se programar a 

manutenção periódica da CBS, do filtro HEPA e dos refrigeradores.  

 

 

Fonte: MENÉDEZ, 1997; ASHP, 2000; RES nº17/2010. 

 

 

 

 

 



 

 

11.  RASTREABILIDADE 

  

Desenvolver um bom processo de rastreabilidade é importante para identificar 

corretamente qual foi o produto/medicamento utilizado num paciente, principalmente em 

casos em que ocorrem reações adversas ou problemas relacionados a medicamentos, que 

devem ser notificados. Devem-se criar lotes internos para os produtos que são manipulados, 

que contenham todos os lotes originais e validade/estabilidade pós-manipulação dos produtos 

originais, utilizando códigos de barra para identificar o produto final. Deve-se fazer registro 

de todas as operações envolvidas no processo: o nome do funcionário que auxiliou e de quem 

preparou a manipulação, qual o horário que foi realizado essa manipulação, qual o horário que 

foi dispensado para a clínica e quem recebeu o produto, se houve devolução de algum produto 

e quem recebeu, entre outras operações. 

 

 

Fonte: MENÉDEZ, 1997; RES nº67/2007; RES nº17/2010. 

 

 

12.  BOAS PRÁTICAS 

 

 

 O EAS deve elaborar um Manual de Boas Práticas de Manipulação (MBPM), como 

uma parte da Garantia da Qualidade (GQ). O seu cumprimento esta relacionado à diminuição 

dos risco inerentes à produção, como contaminação cruzada ou por partículas, troca ou 

misturas de produtos. 

 O MBPM deve determinar que: 

1. Todos os processos de manipulação sejam definidos de forma que os atores 

envolvidos possam entendê-los e que estes passem por constante revisão de 

acordo com a prática adquirida. Assim garantirá a qualidade dentro dos 

padrões exigidos. 

2. Se realizem as validações e qualificações necessárias. 

3. Todos os recursos mínimos e necessários sejam fornecidos. 

4. Todas as instruções e POPs devem ser específicos e escritos de forma clara 

e objetiva. 

5. Haja treinamento correto e adequado a todos os funcionários. 



 

 

6. Sejam registradas todas as atividades durante a produção, para possibilitar 

rastreabilidade, com arquivamento adequado. 

7. O armazenamento e distribuição dos produtos finais mantenham a 

qualidade, sem oferecer risco. 

8. Crie-se um sistema eficiente de devolução e descarte. 

 

Fonte: RES nº67/2007; RES nº17/2010. 

 

 

13.  RESÍDUOS 

 

 

 Uma CDI gera resíduos do grupo B (químicos), D (lixo comum) e E 

(perfurocortantes), e para cada tipo de resíduo existe um manejo, uma forma de segregação, 

acondicionamento, identificação, transporte, tratamento e disposição final. Todos EAS deve 

elaborar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde, documento que 

descreve todas as ações citadas acima para cada grupo de resíduo, sendo atribuição do 

farmacêutico a responsabilidade de consultoria na elaboração deste documento. 

 

Fonte: RES nº 306/2004; RES nº415/2004. 

 

 

REFERÊNCIAS: 

 

American Society of Health System Pharmacists. ASHP Guidelines on Quality 

Assurance for Pharmacy-Prepared Sterile Products. Am J Health-Syst Pharm 2000; 

57:1150-69p. 

 

BRASIL, ANVISA. RES nº 17, de 16 de abril de 2010. Dispõe sobre as Boas Práticas 

de Fabricação de Medicamentos. Diário Oficial da União. 

 

______. RES nº 45, de 12 de março de 2003. Dispõe sobre o Regulamento Técnico de 

Boas Práticas de Utilização das Soluções Parenterais (SP) em Serviço de Saúde. 

Diário Oficial da União. 

 

______. RES nº 50, de 21 de fevereiro de 2002. Regulamento Técnico para 

planejamento, programação, elaboração e avaliação de projetos físicos de 

estabelecimentos assistenciais de saúde. Diário Oficial da União. 

 



 

 

______. RES nº 67, de 8 de outubro de 2007. Dispõe sobre Boas Práticas de 

Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em 

Farmácias. Diário Oficial da União. 

 

A______. RES nº 220, de 21 de setembro de 2004. Aprova o Regulamento Técnico de 

funcionamento dos Serviços de Terapia Antineoplásica. Diário Oficial da União. 

 

B______. RES nº 306, de 7 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde. Diário Oficial da 

União. 

 

BRASIL, CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA. RES nº415, de 29 de junho de 

2004. Dispõe sobre as atribuições do farmacêutico no Gerenciamento dos Resíduos 

dos Serviços de Saúde. Diário Oficial da União. 

 

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Secretaria de Vigilância em Saúde. 

Departamento de vigilância Epidemiológica. Biossegurança em laboratórios 

biomédicos e de microbiologia. 3. ed. em português rev. e atual. – Brasília: Ministério 

da Saúde, 2006. 290 p. 

 

INARAJA, M.T.; CASTRO, I.; MARTÍNEZ, M.J. Formas farmacêuticas estériles: 

mezclas intravenosas, citostáticos, nutrición parenteral. Farma Hosp. Spaña: SEFH. 

2002, cáp 2.7.2, 487-506p. 

 

MARTÍ, M.C.; TORRES, N.V.J. Normalización y mejora de calidad em la unidade de 

terapia intravenosa. Em: Mezclas Intravenosas y Nurtición Parenteral. Valencia. 1999, 

4ª ed., 3º cáp, 62-91p. 

 

MENÉNDEZ, A.M. Guía para el Desarrollo de Servicios Farmacêuticos 

Hospitalirios: Preparacioón de Mezclas de Uso Intravenoso. Washington, DC. 1997. 

Organização Panamericana de Saúde, 19 p. (OPAS. Serie Medicamentos Esenciales y 

Tecnologia, 5.8). 

 

RICH, D.S. New JCAHO medication management standards for 2004. Am J Health-

Syst Pharm. Estados Unidos. 2004; 61: 1349-58p. 

 

Sociedade Brasileira de Farmácia Hospitalar. Padrões Mínimos para Farmácia 

Hospitalar e Serviços de Saúde. Goiania, 2008, 20p.  

 


