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RESUMO 

 

Medicamentos potencialmente perigosos são aqueles com risco aumentado de 

provocar danos significativos aos pacientes. Mesmo que os erros com esses 

medicamentos não sejam os mais frequentes, suas consequências tendem a ser 

mais graves. Dentre eles, os eletrólitos concentrados se configuram como uma das 

classes com que mais ocorrem erros de medicação e o cloreto de potássio é o 

fármaco mais envolvido em eventos. O objetivo do estudo foi sugerir propostas para 

melhorar a segurança na utilização de eletrólitos e glicose hipertônica em um 

hospital federal de grande porte na cidade do Rio de Janeiro. O estudo 

compreendeu todos os eletrólitos dispensados pela farmácia, a glicose hipertônica, 

todos os postos de enfermagem e seus respectivos responsáveis, e a farmácia do 

hospital. No período de quatro dias foram realizadas visitas a todos os setores para 

preenchimento de um formulário com questões acerca do armazenamento destes 

medicamentos. Para avaliação da rotulagem dos eletrólitos e glicose hipertônica foi 

feita uma descrição do processo através da observação e da utilização do recurso 

de fotografia. Foi possível observar que a diferenciação com alertas visuais para os 

medicamentos potencialmente perigosos é insuficiente. Na farmácia, esses 

medicamentos encontravam-se armazenados próximos e a sinalização diferenciada 

estava apagada. Dos 16 postos de enfermagem visitados, sete (44%) possuíam 

algum tipo de sinalização diferenciada para os medicamentos potencialmente 

perigosos. Incluir novas informações no rótulo, usar etiqueta para o cloreto de 

potássio, alertando a necessidade de diluir o medicamento antes de administrar, 

adoção de alerta visual único em toda instituição foram algumas propostas 

sugeridas.  

Palavras-chave: Eletrólitos; Armazenagem de medicamentos; Segurança do 

paciente; Serviço de Farmácia Hospitalar. 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

High-alert medications are those with increased risk of causing significant harm to 

patients, even if the errors that occur with these medications are not the most 

frequent , the consequences tend to be more severe . Among them, the concentrated 

electrolytes are configured as one of the classes that most medication errors occur 

and potassium chloride is more involved in events. The aim of the project was to 

suggest proposals to improve safety in the use of hypertonic glucose and electrolytes 

in a Rio de Janeiro federal hospital. The study included all electrolytes dispensed by 

the pharmacy, hypertonic glucose, all nursing stations and their respective 

responsible, and the hospital pharmacy. In the period of four days, all sectors were 

visited to fill out a questionnaire about the storage of these drugs. To review the 

labeling of hypertonic glucose and electrolytes was taken a description of the process 

through observation and use of the photo feature. It was observed that the 

differentiation with visual alerts for high-alert medications is insufficient. At the 

pharmacy, the drugs were stored close to each other and the differential signaling 

was erased. Of 16 nursing stations visited, seven (44 %) had some type of 

differential signaling for high-alert medications. Include new information on the label, 

use sticker for potassium chloride, warning the need to dilute the medication before 

administration, adopting unique visual alert for the entire institution were some 

suggested proposals. 

Keywords: Electrolytes; Storage of drugs; Patient Safety; Hospital Pharmacy 

Service. 
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1. INTRODUÇÃO 

A questão da falta de segurança no ambiente hospitalar tornou-se mais 

evidente a partir dos anos 90 do século passado, embora, desde 1980, venham 

sendo implementadas estratégias de melhoria da qualidade na assistência (GOMES, 

2008). 

O Instituto de Medicina Norte-Americano (Institute of Medicine – IOM) definiu 

qualidade, em 1990, como sendo o grau em que os serviços prestados ao paciente e 

à população aumentam a probabilidade de resultados de saúde favoráveis e são 

consistentes com o conhecimento profissional atual (IOM, 1999).  

De acordo com Antunes e Trevisan (2000), a Qualidade na área da saúde 

passou a ter algum destaque na década de 1980, devido aos recursos financeiros 

cada vez menores e aos custos cada vez maiores, além de uma variada gama de 

pressões vindas do governo, da indústria, dos pacientes e da rápida evolução da 

tecnologia médica.  

O processo de Acreditação Hospitalar surgiu nos Estados Unidos, em 

projetos de gestão da qualidade que foram adaptados para o setor de saúde. As 

organizações, para que tivessem uma boa reputação, tiveram que atender à 

necessidade da gestão da qualidade dos serviços de saúde. Para o Ministério da 

Saúde (MS) o processo de Acreditação é um método de consenso, racionalização e 

ordenação das Organizações Prestadoras de Serviços Hospitalares e, 

principalmente de educação permanente dos seus profissionais (BRASIL, 2002).  

A terapia medicamentosa consiste na forma mais comum de intervenção no 

cuidado à saúde (BELELA et al., 2011). Pacientes hospitalizados recebem até 17 

medicamentos por dia de internação hospitalar, tornando o processo de 

administração de medicamentos complexo e com várias etapas (CASSIANI, 2005). 

Os erros ocorrem em todas as fases do sistema de medicação, sendo enfermeiros e 
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farmacêuticos capazes de interceptarem 86% dos erros de medicação relacionados 

a prescrição, transcrição e dispensação, enquanto apenas 2% são interceptados 

pelos pacientes. Em geral não há nenhuma rede de segurança para as enfermeiras 

quando os medicamentos são administrados aos pacientes (CASSIANI, 2005). Por 

todos estes motivos, a correta identificação e o armazenamento adequado de 

medicamentos é de suma importância na garantia de segurança do paciente. 

 

1.1. Referencial Teórico 

1.1.1. Acreditação hospitalar 

Acreditação hospitalar é um procedimento de certificação voluntário, 

periódico, reservado e sigiloso, no qual uma entidade, geralmente não 

governamental, separada e independente da instituição de saúde, avalia a instituição 

para determinar se ela atende a uma série de requisitos criados para nortear a 

qualidade da assistência e a segurança do cuidado (CBA/JCI, 2011). 

A avaliação da qualidade do cuidado ao paciente tem como um de seus 

precursores Ernest Codman, cirurgião norte-americano, que propôs um sistema de 

padronização dos resultados finais das intervenções médicas, de maneira que 

quando o tratamento não fosse efetivo o hospital buscaria a causa e, 

consequentemente, modificaria o padrão anteriormente estabelecido, com o objetivo 

de que, no futuro, casos similares seriam tratados com maior êxito. Em 1910, foi 

criado o Colégio Americano de Cirurgiões, que em meados de 1924, liderado pelo 

doutor Codman, estabeleceu o Programa de Padronização Hospitalar (FELDMAN et 

al., 2005). 

Em 1918, foi realizada a primeira avaliação de hospitais nos Estados Unidos. 

De 692 hospitais com 100 leitos avaliados, somente 89 atendiam os padrões 

preconizados pelo Programa de Padronização Hospitalar (PPH). Em contrapartida, 

em 1950, o número de hospitais aprovados pela avaliação chegou a 3.290 

(FELDMAN et al., 2005), quando a abordagem sobre qualidade do cuidado emergiu 

fortemente no país. 
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Em 1951, foi criada a Comissão Conjunta de Acreditação dos Hospitais 

(CCAH). Em 1952, delegou oficialmente o programa de acreditação à Joint 

Commission on Accreditation of Hospitals (JCHAO). Esta era uma empresa de 

natureza privada, que na ocasião procurou introduzir e enfatizar na cultura médico-

hospitalar a qualidade em nível nacional. Na década de 1960, como a maior parte 

dos hospitais americanos já havia atingido os padrões mínimos preconizados 

inicialmente, a Joint Commission buscou então modificar o grau de exigência. Com 

isso, em 1970, publicou o Accreditation Manual for Hospital contendo padrões 

ótimos de qualidade, considerando também processos e resultados da assistência 

(FELDMAN et al., 2005).  

A recessão da década de 1980 na América Latina resultou na deterioração 

do setor social e, por conseguinte, dos hospitais. Na tentativa de mudar esta 

situação e lutar para um nível aceitável de qualidade, na década de 1990 muitos 

países da América Latina começaram a implementar processos de acreditação 

hospitalar, com o apoio da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) 

(NOVAES e NEUHAUSER, 2000). 

O maior passo para o modelo de acreditação hospitalar na América Latina 

ocorreu na I Conferência Latino-americana de Acreditação Hospitalar, em 1989, com 

a participação de quase todos os países latinos americanos. Em resposta, a OPAS 

estabeleu uma serie de padrões para os serviços hospitalares da América Latina, 

intitulado de Manual of Hospital Accreditation e apresentada na II Conferência 

Latino-americana de Acreditação Hospitalar, em 1992. O objetivo do manual é servir 

como um guia, com padrões que são flexíveis e que podem ser adaptados para 

permitir as diferenças entre os países (NOVAES e NEUHAUSER, 2000).  

No Brasil, o processo de implementação começou no final da década de 

1980, sob a coordenação do médico Humberto de Moraes Novaes. Em meados da 

década de 1990, foram realizadas iniciativas independentes em quatro estados. A 

primeira, em São Paulo, foi desenvolvida pela Associação Paulista de Medicina e 

pelo Conselho Regional de Medicina. A segunda, no Rio Grande do Sul, liderado 

pelo setor privado através de seu Programa de Associação Hospitalar. O terceiro, no 

Paraná, iniciado pelo Departamento de Saúde do Estado. A quarta, no Rio de 
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Janeiro, envolveu um esforço conjunto da Academia Nacional de Medicina, do 

Colégio Brasileiro de Cirurgia e do Instituto de Medicina Social da Universidade do 

Estado do Rio de Janeiro (NOVAES e NEUHAUSER, 2000).  

Em 1997, o Ministério da Saúde decidiu instalar uma comissão nacional de 

especialistas para desenvolver o modelo brasileiro de Acreditação. Em 1998, foi 

publicada a primeira edição do “Manual Brasileiro de Acreditação Hospitalar”. Em 

maio de 1999, surgiu a Organização Nacional de Acreditação (ONA), uma entidade 

não governamental e sem fins lucrativos com a atribuição de coordenar o sistema, 

iniciando-se a implantação das normas técnicas, credenciamento de instituições 

acreditadoras, código de ética, qualificação e capacitação de avaliadores (BRASIL, 

2004). Em 2002, a ANVISA reconheceu oficialmente o Sistema Brasileiro de 

Acreditação por meio da Resolução nº 921/02 (BRASIL, 2004). 

Existem pelo menos três tipos de metodologias diferentes de Acreditação no 

Brasil. A canadense, intitulada Conselho de Acreditação dos Serviços de Saúde 

(CCHSA), a norte-americana, Joint Commission International (JCI), e as brasileiras, 

Organização Nacional de Acreditação (ONA) em parceria com o Programa Brasileiro 

de Acreditação Hospitalar (PBAH) e o Compromisso com a Qualidade Hospitalar 

(CQH) (GOMES, 2008). 

A JCI foi criada em 1998, como um desdobramento da Joint Commission on 

Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO), para melhorar a qualidade da 

assistência à saúde internacionalmente. A JCI é uma organização não 

governamental norte americana, que atua em mais de 40 países, entre eles a 

Alemanha, a Dinamarca, a Espanha, a Hungria, a Turquia e a África do Sul 

(GOMES, 2008).  

No Brasil, a JCI está representada pelo Consórcio Brasileiro de Acreditação. 

Os critérios para Acreditação em serviços de saúde são baseados em metas 

internacionais de segurança; direitos do paciente e dos familiares; acesso ao 

tratamento e continuidade; avaliação do paciente; cuidado ao paciente; educação do 

paciente e dos familiares; gerenciamento e uso dos medicamentos; anestesia e 

cirurgia; capacitação dos recursos humanos; gerenciamento da comunicação e do 



16 

  

 

prontuário; controle de infecção hospitalar; direção e capacitação das lideranças; 

gerenciamento e segurança das instalações; segurança do paciente e melhoria 

contínua da qualidade (GOMES, 2008). 

 

1.1.2.  Segurança do Paciente 

O marco sobre segurança do paciente ocorreu em outubro de 2004, quando 

a Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou a Aliança Mundial para a Segurança 

do Paciente, que tem por objetivo despertar a consciência profissional e o 

comprometimento político para uma melhor segurança na assistência à saúde 

(OMS, 2009). Um elemento central do trabalho da Aliança é a formulação de 

Desafios Globais para a Segurança do Paciente. 

O Primeiro Desafio Global focou as infecções relacionadas com a 

assistência à saúde, envolvendo: 

1) higienização das mãos; 

2) procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros; 

3) segurança do sangue e de hemoderivados; 

4) administração segura de injetáveis e de imunobiológicos; e 

5) segurança da água, saneamento básico e manejo de resíduos. 

O Segundo Desafio Global, Cirurgias Seguras Salvam Vidas, está 

direcionado para a segurança cirúrgica em serviços de saúde. 

A OMS, em 2010, definiu segurança do paciente como sendo a redução do 

risco de danos desnecessários associados à assistência em saúde até um mínimo 

aceitável. O mínimo aceitável refere-se àquilo que é viável diante do conhecimento 

atual, dos recursos disponíveis e do contexto em que a assistência foi realizada 

frente ao risco de não tratar ou outro tratamento (OMS, 2010). 

Como iniciativa brasileira para a segurança do paciente pode-se destacar o 

Projeto Hospitais Sentinela, criado em 2001, para ampliar e sistematizar a vigilância 

de produtos utilizados em serviços de saúde e, assim, garantir melhores produtos no 

mercado e mais segurança e qualidade para pacientes e profissionais de saúde. 

Aborda três áreas distintas: a Farmacovigilância, identificação e avaliação dos 
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efeitos adversos de medicamentos em pacientes expostos a tratamentos 

específicos, a Hemovigilância, detecção, obtenção de dados e análise dos efeitos 

indesejáveis de transfusão de sangue em todo o seu processo, e a Tecnovigilância, 

detecção de eventos adversos relacionados a equipamentos, artigos de uso médico 

e até saneantes e materiais de limpeza (GOMES, 2008). 

Inicialmente o Projeto Rede Sentinela foi lançado como um projeto “piloto” - 

ANVISA/PNUD/097/042, com a duração de dois anos - 2002/2004, porém os 

resultados positivos alcançados levaram à ampliação para o período 2005 a 2009 - 

ANVISA/PNUD 04/010, incluindo as ações de busca da melhoria da qualidade dos 

produtos para a saúde e atendimento com mais qualidade aos pacientes (ANVISA, 

2007). 

Outra proposta da ANVISA, de 2007, tendo como base o projeto da OMS 

para segurança do paciente, objetiva identificar problemas e especificidades da 

segurança nos serviços de saúde brasileiros (ANVISA, 2007). 

Vários estudos tem mostrado a crescente preocupação com a segurança do 

paciente. Nesse sentido, o Ministério da Saúde publicou em 1º de abril de 2013 a 

Portaria MS n° 529, que institui o Programa Nacional de Segurança do Paciente 

(PNSP), que tem por objetivo geral contribuir para a qualificação do cuidado em 

saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional; e mais 

recentemente a publicação pela ANVISA da RDC nº 36 de 25 de julho de 2013, que 

trata do Plano de Segurança do Paciente a ser elaborado pelo Núcleo de Segurança 

do Paciente.  

Para a garantia da segurança do paciente, amplamente difundida nas 

organizações de acreditação, é fundamental a diminuição dos erros decorrentes da 

assistência em saúde. A JCI se baseia em seis metas: identificar corretamente os 

pacientes; melhorar a comunicação efetiva; melhorar a segurança dos 

medicamentos de alta vigilância; assegurar cirurgias com local de intervenção 

correto, procedimento correto e paciente correto; reduzir o risco de infecções 

associadas aos cuidados de saúde; e ainda reduzir o risco de lesões ao paciente 

decorrente de quedas (CBA/JCI, 2011). 
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As metas internacionais de segurança do paciente, presentes na 4ª edição 

do manual “Padrões de Acreditação da Joint Comission International para Hospitais”, 

são exigidas desde janeiro de 2011 em todas as instituições acreditadas por essa 

organização no âmbito dos Padrões Internacionais para Hospitais. Para atender a 

meta 3, melhorar a segurança de medicamentos de alta vigilância, os hospitais 

precisam implantar práticas para minimizar a ocorrência de erros com os mesmos 

(JCI/CBA, 2011). 

 

1.1.3. Medicamentos Potencialmente Perigosos 

Medicamentos potencialmente perigosos ou medicamentos de alta vigilância 

são aqueles associados a um percentual elevado de eventos sentinela, 

medicamentos com risco mais elevado de resultados adversos, e medicamentos 

com aparência e nomes parecidos. Os erros que ocorrem com esses medicamentos 

podem não ser os mais frequentes, porém suas consequências tendem a ser mais 

graves, podendo ocasionar lesões permanentes ou à morte (COHEN e MANDRACK, 

2002; CBA/JCI, 2011). 

Um estudo realizado pelo Institute for Safe Medication Practices (ISMP), 

durante 1995 e 1996, para determinar os fármacos e situações mais susceptíveis de 

causar danos aos pacientes, mostrou que cerca de 161 unidades de cuidados à 

saúde apresentaram dados sobre erros graves que aconteceram durante este 

período. Os resultados do estudo mostraram que a maioria dos erros de medicação, 

resultando em morte ou ferimentos graves, foram causados por uma lista específica 

de medicamentos (COHEN, 1999). 

Os medicamentos que têm o maior risco de causar lesões quando mal 

utilizados são conhecidos como medicamentos de alto risco. Os cinco primeiros 

identificados pelo estudo foram: insulina; opiáceos e narcóticos; cloreto de potássio 

(ou fosfato) injetável; anticoagulantes injetáveis (heparina), e soluções de cloreto de 

sódio acima de 0,9% (JCI, 1999).  
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Em um estudo de Silva et al. (2011) foram identificados 230 erros de 

medicação, sendo a maioria no preparo e administração de medicamentos (64,3%). 

Os erros de medicação foram de omissão (50,9%), de dose (16,5%), de horário 

(13,5%) e de técnica de administração (12,2%). Constatou-se que 37,4% dos 

medicamentos eram potencialmente perigosos.  

De 1996 a 1998, o comitê de acreditação da JCAHO revisou relatos de mais 

de 200 eventos sentinela. A categoria mais comum de eventos destes relatórios foi 

erros de medicação e, entre estes, o mais frequentemente foi com cloreto de 

potássio (COHEN, 2012). 

Um estudo realizado em um hospital de Minas Gerais no ano de 2001, com 

4.026 prescrições com medicamentos potencialmente perigosos, houve predomínio 

da prescrição escrita à mão (45,7%). No total de 7.148 medicamentos de alto risco 

prescritos, foram observados 3.177 erros, sendo o mais frequente a omissão de 

informação (86,5%) (ROSA et al., 2009). 

Outro estudo de Rosa (2011) realizado em três hospitais de Belo Horizonte, 

onde foram analisadas 2.667 prescrições, sendo 1.987 de heparina não fracionada e 

680 de cloreto de potássio, apresentou incidência de erro de 80,98% de erros, sendo 

erros em 97,3% das prescrições de cloreto de potássio e em 75,3% das prescrições 

de heparina não fracionada. 

Esses estudos reafirmam a necessidade de que cada instituição deve 

desenvolver, de modo colaborativo, uma política e/ou procedimento que defina a 

lista de medicamentos de alta vigilância da instituição, com base nos seus próprios 

dados. A política e/ou procedimento também deve definir todas as áreas onde os 

eletrólitos são necessários clinicamente, de acordo com as evidências e a prática 

profissional, tais como o departamento de emergência ou centro cirúrgico. As 

estratégias podem incluir a rotulagem precisa dos mesmos, a padronização das 

prescrições, do armazenamento, da dispensação, do preparo e da administração 

desses produtos, melhorias no acesso às informações sobre estes fármacos, uso de 

rótulos auxiliares e alertas automatizados e adoção de checagem independente 
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(duplo check) manual ou automatizada, quando necessário ou indicado (ISMP-

Espanha, 2007; BRASIL, 2010; CBA/JCI, 2011). 

Problemas relacionados à rotulagem e à embalagem de medicamentos são 

a segunda categoria mais frequente como causa de erros relatados para a USP-

MERP (Medication Errors Reporting Program) e são responsáveis por cerca de 20% 

das notificações. Isso se torna um problema comum quando se compra muitos 

medicamentos do mesmo fabricante, onde ampolas e frascos podem ser 

semelhantes em tamanho, forma e cor. A confusão pode ocorrer com maior 

frequência durante emergências e urgências (COHEN, 1999). Nestes casos, a 

proximidade no armazenamento e o livre acesso aos medicamentos também 

contribuem para a possibilidade de erro. 

Alguns procedimentos para armazenamento e dispensação de 

medicamentos foram desenvolvidos visando a prevenção de erros nas farmácias 

hospitalares e são considerados fundamentais para promoção de uma dispensação 

segura (ANACLETO et al., 2010): 

- Armazenar em local seguro e diferenciado os medicamentos 

potencialmente perigosos, que podem causar erros desastrosos, utilizando 

identificação e sinais de alerta;  

- Desenvolver e implantar procedimentos meticulosos para armazenamento 

dos medicamentos;  

- Reduzir distrações, projetar ambientes seguros para dispensação e manter 

um fluxo ótimo de trabalho;  

- Usar lembretes para prevenir trocas de medicamentos com nome e 

pronúncia similares, tais como rótulos diferenciados, notas no computador ou no 

local da dispensação; 

- Manter a prescrição e a medicação a ser dispensada juntas durante todo o 

processo de dispensação;  

- Comparar o conteúdo da dispensação com as informações da prescrição;  
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- Comparar o conteúdo da dispensação com a informação do rótulo e a 

prescrição; 

- Realizar a conferência final da prescrição com o resultado da dispensação. 

Sempre que possível utilizar a automação, código de barras, por exemplo; 

- Proibir a dispensação através de ordens verbais e sem prescrição ou 

restrição deste tipo de dispensação apenas em situações de emergência; 

- Educar e aconselhar o paciente sobre os medicamentos que utiliza. 

 

1.2. Justificativa 

A observação da inexistência de uma política de segurança na utilização de 

medicamentos potencialmente perigosos (MPP) implantada no hospital onde o 

estudo foi realizado motivou o desenvolvimento desse trabalho. 

Dentre eles, os eletrólitos concentrados se configuram como uma das 

classes em que mais ocorrem erros de medicação e o cloreto de potássio é o mais 

envolvido em eventos (COHEN, 2012). A glicose hipertônica também foi incorporada 

ao projeto porque é considerada pelo ISMP como MPP. Como ela é acondicionada 

em embalagem semelhante aos eletrólitos, aumenta a possibilidade de troca entre 

esses medicamentos. Além disso, ela é dispensada pela farmácia do hospital de 

forma mista.  
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2. OBJETIVO 

2.1. Objetivo Geral 

Sugerir propostas para melhorar a segurança na utilização de eletrólitos e 

glicose hipertônica, adequados à realidade do hospital. 

 

2.2. Objetivos específicos 

Verificar a situação atual de rotulagem e armazenamento de eletrólitos e 

glicose hipertônica na farmácia. 

Verificar como é realizado o armazenamento dos eletrólitos e glicose 

hipertônica nas enfermarias. 
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3. METODOLOGIA 

3.1. Tipo de estudo 

Trata-se de um estudo observacional descritivo transversal. 

 

3.2. Local do estudo 

O estudo foi desenvolvido em um Hospital Federal situado na zona norte do 

Rio de Janeiro. O hospital é classificado como de grande porte, de alta 

complexidade, de emergência aberta, corpo clínico fechado e, atualmente, possui 

423 leitos ativos, com 22 clínicas de internação, com evidência em tratamento de 

pacientes queimados, além de atendimento ambulatorial. O serviço de Farmácia 

possui no seu quadro de funcionários 12 farmacêuticos, 29 auxiliares de farmácia e 

5 residentes. 

O serviço de Assistência Farmacêutica possui dois sistemas de distribuição 

de medicamentos: por dose individualizada e por dose mista, em que alguns 

medicamentos são distribuídos pelo sistema coletivo e outros pelo sistema 

individualizado. Os eletrólitos, no hospital, são dispensados tanto pelo sistema 

coletivo, através de solicitação no sistema, quanto de forma individualizada, de 

acordo com a prescrição do paciente. 

 

3.3. População do estudo 

O estudo compreende todos os eletrólitos dispensados pela farmácia e que 

são considerados medicamentos potencialmente perigosos pelo ISMP, a glicose 
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hipertônica, todos os postos de enfermagem e seus respectivos responsáveis, e a 

farmácia do hospital. 

 

3.4. Critérios de inclusão 

Foram incluídos no estudo os eletrólitos padronizados no hospital, 

considerados MPP, e que são dispensados pela farmácia, além da glicose 

hipertônica. 

 Cloreto de Potássio 10% - ampola 10 mL; 

 Cloreto de Sódio 20% - ampola 10 mL; 

 Sulfato de Magnésio 50% - ampola 10 mL; 

 Glicose 25% - ampola 10 mL; 

 Glicose 50% - ampola 10 mL; 

 Fosfato de Potássio 2 mEq/mL – ampola 10 mL; 

 Gluconato de cálcio 10% - ampola 10 mL. 

Todos os postos de enfermagem, incluindo os dos setores de emergência e 

centro cirúrgico, do hospital foram visitados, totalizando 17 postos. 

 

3.5. Critérios de exclusão 

Qualquer eletrólito que não seja dispensado pela farmácia.  

A água para injeção acondicionada em embalagens acima de 10 mL é 

considerada um MPP, mas foi excluída do estudo por não ser dispensada pela 

farmácia. 
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3.6. Aspectos éticos 

O trabalho foi realizado de acordo com a Resolução 196/96 (BRASIL, 1996), 

que dispõe sobre a pesquisa envolvendo seres humanos. A coleta dos dados foi 

realizada mediante a aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Federal Fluminense. Número do Parecer: 520.587 (Anexo A). 

As informações foram coletadas de forma pontual, sem identificação nominal 

do entrevistado, assegurando o sigilo da identidade do profissional.  

 

3.7. Coleta de dados 

3.7.1.  Postos de enfermagem 

Foi realizada uma visita a todos os 17 postos de enfermagem, no período de 

uma semana, para observação e preenchimento do Formulário para Avaliação de 

Armazenamento de Medicamentos – Posto de Enfermagem (Apêndice A). Este 

formulário foi preenchido através de observação direta do pesquisador e por 

perguntas feitas a(o) enfermeira(o) de rotina do setor. 

Esse formulário foi elaborado utilizando como base as exigências do 

“Manual de Padrões da Joint Commission para hospitais do ano de 2011” (JCI/CBA, 

2011). Como referência também foi utilizado o “Formulário de Controle do 

Armazenamento de medicamentos disponíveis na Farmácia Remota”, empregado no 

Instituto Estadual de Hematologia Arthur de Siqueira Cavalcanti (POP 2600.016) 

(RIO DE JANEIRO, 2012). 

 

3.7.2.  Farmácia  

Para avaliação da rotulagem dos eletrólitos e glicose hipertônica foi feita uma 

descrição do processo através da observação, além da utilização do recurso de 

fotografia. 
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A avaliação do armazenamento de eletrólitos e glicose hipertônica na 

farmácia foi feita por observação e preenchimento do Formulário para Avaliação de 

Armazenamento de Medicamentos – Farmácia (Apêndice B). 

Esse formulário também foi elaborado utilizando como base as exigências 

do “Manual de Padrões da Joint Comission para hospitais do ano de 2011" 

(JCI/CBA, 2011). 

 

3.8. Riscos e Benefícios 

Este projeto apresentou riscos mínimos, embora os processos avaliados 

não tenham sofrido influência durante a coleta de dados e não houve exposição 

de informações pessoais.  

Ao serem levantados pontos do processo de armazenamento de 

medicamentos potencialmente perigosos durante a visita ao posto de 

enfermagem, e questionamento ao profissional de enfermagem, surgiram poucas 

dúvidas desses profissionais acerca destes medicamentos. 

Esses questionamentos podem ser positivos se considerarmos que 

contribuirão para melhorias nos processos de utilização de medicamentos na 

instituição e para esclarecimentos. A utilização do folder “Medicamentos 

Potencialmente Perigosos” ao final da visita teve como objetivo divulgar na 

instituição a importância destes medicamentos. O referido folder já foi distribuído 

na instituição no início do ano de 2013 (PEREIRA, 2013). 

Esta pesquisa objetivou propor melhorias que possam vir a serem 

utilizadas pelo grupo da qualidade do hospital, que retomou suas atividades de 

implementação das 6 metas internacionais de segurança do paciente no final do 

ano de 2012. 

Um dos principais benefícios do estudo foi a formulação de propostas de 

melhorias que poderão ser aplicadas na instituição quanto à utilização de 

medicamentos potencialmente perigosos, em especial, os eletrólitos e a glicose 
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hipertônica, bem como incentivar a conscientização dos profissionais de saúde 

em relação ao uso destes medicamentos. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Situação de fracionamento e armazenamento de eletrólitos e glicose 

hipertônica na farmácia  

No Brasil ainda estão sendo propostas novas normas para farmácia 

hospitalar, como a Portaria 4.283 de 30 de dezembro de 2010, que aprova as 

diretrizes e estratégias para organização, fortalecimento e aprimoramento das ações 

e serviços de farmácia no âmbito dos hospitais (JARA, 2012). 

As instituições utilizam as normas do setor farmacêutico industrial, normas de 

fracionamento de medicamentos de farmácia e drogarias, normas de manipulação 

de medicamentos, entre outras, para assegurar as Boas Práticas Farmacêuticas aos 

produtos oferecidos aos usuários. Além disso, a farmácia hospitalar se utiliza da 

Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) nº 02, de 25 de janeiro de 2010, que dispõe 

sobre o gerenciamento de tecnologias em saúde, de produtos e medicamentos e da 

RDC nº 67, de 08 de outubro de 2007, que dispõe sobre Boas Práticas de 

Manipulação de Preparações Magistrais e Oficinais para Uso Humano em farmácias 

(JARA, 2012). 

Segundo a RDC nº 67/2007, fracionamento em serviços de saúde é um 

procedimento realizado sob responsabilidade e orientação do farmacêutico, que 

consiste na subdivisão da embalagem primária do medicamento em frações 

menores, a partir da sua embalagem original, mantendo os seus dados de 

identificação e qualidade (BRASIL, 2007).  

A RDC nº 80/2006 define fracionamento como um procedimento que integra a 

dispensação de medicamentos na forma fracionada efetuado sob a supervisão e 

responsabilidade de profissional farmacêutico habilitado, para atender à prescrição 

ou ao tratamento correspondente nos casos de medicamentos isentos de prescrição, 

caracterizado pela subdivisão de um medicamento em frações individualizadas, a 
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partir de sua embalagem original, sem rompimento da embalagem primária, 

mantendo seus dados de identificação (BRASIL, 2006). 

Para medicamentos nas apresentações de frasco-ampola, ampola, seringa 

preenchida, flaconete, sachê, envelope, o fracionamento compreende reembalar o 

medicamento produzido por um laboratório farmacêutico. O processo de 

reembalagem deve ser de responsabilidade do farmacêutico, que deverá instituir 

medidas de controle de modo a garantir que um produto possa ser utilizado com 

segurança e eficácia (ALMEIDA, 2010). 

Na farmácia, o processo de reembalagem de ampolas de eletrólitos 

concentrados e glicose hipertônica é realizado por técnicos administrativos sob 

supervisão de um farmacêutico diarista, no setor denominado fracionamento. Os 

medicamentos são mantidos em suas embalagens primárias e acondicionados em 

uma nova embalagem secundária.  

De acordo com a RDC nº 80/2006, embalagem secundária para fracionados é 

o acondicionamento para dispensação de medicamentos fracionados ao usuário, 

que está em contato com a embalagem primária fracionada, e que constitui 

envoltório ou qualquer forma de proteção para o produto (BRASIL, 2006). 

O fracionamento se inicia com a solicitação dos eletrólitos concentrados e 

glicose hipertônica à central de abastecimento farmacêutico (CAF). O farmacêutico 

responsável pelo fracionamento solicita à CAF a quantidade necessária a ser 

fracionada dos medicamentos. Essa solicitação é feita através da Nota de 

Requisição Padronizada de Material e do Formulário de Registro de Antimicrobianos 

e Medicamentos Especiais. Os técnicos conferem o que chega do CAF: se o lote e a 

validade correspondem com a nota entregue pelo CAF, e se os medicamentos e as 

quantidades correspondem ao solicitado.  

As ampolas são separadas uma a uma e colocadas manualmente na máquina 

unitarizadora de doses, comprimidos em blisteres, ampolas e kits, Opus 30®, a qual 

irá fornecer uma nova embalagem de identificação aos medicamentos (Figura 1). 
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Figura 1: 1a – Máquina unitarizadora Opus 30® em funcionamento. 1b – Informações contidas no 

rótulo dos medicamentos reembalados na farmácia.  

 

Este processo foi acompanhado por duas semanas e foi possível verificar, 

com o auxílio de um cronômetro, que dura em média 20 minutos, desde a separação 

de 200 ampolas até a embalagem final e o seu armazenamento. 

Os técnicos que executam esta atividade não a consideram delongada. As 

novas formas de diferenciação e sinalização dos eletrólitos e da glicose hipertônica 

propostas ao final do trabalho não aumentarão de forma relevante o tempo de 

execução do procedimento. 

1a 1b 
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As ampolas dos eletrólitos são muito parecidas entre si, o que contribui para 

uma possível troca entre elas, ocasionando o erro (LOPES et al., 2011). A utilização 

de um novo rótulo, ou até mesmo de outras formas de sinalização, contribuirá para 

evitar esse potencial erro. Ao observar esse novo rótulo usado na farmácia, é 

possível perceber que são idênticos para todos os medicamentos, ou seja, a 

diferenciação com alertas visuais para os medicamentos potencialmente perigosos é 

insuficiente (Figura 2). O único alerta é a cor da tarja existente na parte transparente 

do invólucro.  

Figura 2: Ampolas de alguns eletrólitos diferenciadas pela cor da tarja.  

 

Para os eletrólitos concentrados e a glicose hipertônica convencionou-se a 

cor vermelha, mas é possível notar que algumas vezes há descontinuidade na 

utilização desta por falta de material, e não há um padrão para a substituição, como 
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pode ser visto na Figura 2. A cor que poderá substituí-la quando houver falta de 

suprimentos ainda não foi estabelecida, o que pode ocasionar a confusão pelos 

profissionais da enfermagem. 

Outro fato interessante, também observado na Figura 2, que impulsiona a 

proposta de outras formas de sinalização para esses medicamentos, ocorre quando 

a ampola do eletrólito encontra-se com a identificação não visível. Como dito 

anteriormente, as ampolas são todas parecidas, e a tarja vermelha apenas identifica 

que é um eletrólito, assim, faz-se necessária a utilização de outros meios de 

diferenciação. 

Moura (1997) define armazenagem como sendo uma denominação genérica 

das atividades administrativas e operacionais de recebimento, armazenamento ou 

estocagem, distribuição e controle físico. 

De acordo com o manual do MS “Boas Práticas para Estocagem de 

Medicamentos” (VALERY, 1989), estocagem é a conservação racional e segura de 

medicamentos.  

O armazenamento dos medicamentos em geral na farmácia é feito em duas 

etapas: a primeira após o fracionamento e a segunda na área de dispensação. 

Atualmente, depois de reembalados, os medicamentos são organizados em 

caixas de papelão e armazenados em uma sala denominada estoque 1. Quando o 

estoque da área da dispensação está baixo é feita a reposição com os 

medicamentos do estoque 1.  

Na sala de estoque 1 não há nenhuma sinalização diferenciada para os 

eletrólitos, nem para glicose hipertônica. Os únicos MPP identificados de forma 

diferenciada são os da Portaria 344/98, os quais possuem adesivos em forma de 

círculo, na cor preta, colados nas caixas. Esta alternativa seria interessante para ser 

aplicada também aos eletrólitos e a glicose hipertônica. 

As caixas de papelão do estoque 1 encontram-se empilhadas (Figura 3). É 

essencial o armazenamento em local seguro e diferenciado para os MPP, evitando, 

assim, erros desastrosos (ANACLETO et al., 2010). 
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Figura 3: Forma de estocagem dos eletrólitos concentrados e da glicose hipertônica no estoque 1. 

 

Com a aplicação do Formulário para Avaliação de Armazenamento de 

Medicamentos na área da dispensação de medicamentos foram obtidas informações 

de como é realizado o armazenamento dos eletrólitos e da glicose hipertônica, foi 

possível observar o local e propor um novo modo de armazenamento. Verificou-se 

se havia sinalização diferenciada para esses medicamentos, que os identificasse 

como potencialmente perigosos, e se havia controle de temperatura ambiente no 

local de armazenamento.  

O armazenamento dos eletrólitos e da glicose hipertônica na farmácia é feito 

em gavetas identificadas com o nome dos medicamentos. Na gaveta do Fosfato de 

Potássio 2 mEq/mL – ampola 10 mL há um adesivo quase apagado onde está 

escrito: “ATENÇÃO NA DISPENSAÇÃO: MEDICAMENTO DE ALTA VIGILÂNCIA” 

(Figura 4).  
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Figura 4: Armazenamento dos eletrólitos e da glicose hipertônica na área da dispensação da 

farmácia. 

 

Na Figura 4 também é possível observar a proximidade no armazenamento 

dos eletrólitos e da glicose hipertônica. A confusão e troca dos medicamentos 

podem ocorrer, e com maior frequência durante emergências e urgências (COHEN, 

1999). 

Apesar de a farmácia ser refrigerada por ar-condicionado central, não há 

controle de temperatura ambiente, pois não é disponibilizado termo higrômetro.  

De acordo com a RDC nº 67/2007, a área ou sala de armazenamento deve 

ser mantida limpa, seca e em temperatura e umidade compatíveis com os produtos 

armazenados. Estas condições de temperatura e umidade devem ser definidas, 

monitoradas e registradas.  

 

4.2. Armazenamento dos eletrólitos e glicose hipertônica nos postos de 

enfermagem  

Durante 4 dias consecutivos do mês de fevereiro foram realizadas visitas 

aos postos de enfermagem na tentativa de encontrar a(o) enfermeira(o) responsável 

pelo setor. A Tabela 1 mostra a disposição das especialidades na instituição e o 

número de postos de enfermagem por andar. Nesse período um dos setores da 

emergência, denominado Tenda, encontrava-se fechado por motivo de obras, sendo 
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assim, foi retirado do estudo. O objetivo inicial da Tenda era atender os pacientes 

com diagnóstico de dengue. 

 

Tabela 1: Disposição das especialidades por andar da instituição. 

Andar 

Número de postos de 
enfermagem por andar Especialidade 

Sobreloja 2 CTI – I e CTI – II 

2º andar 
1 

Clínica Médica 

3º andar 
 
2 

Cardiologia, Gastroenterologia, Hematologia e 
Centro de Cuidados Coronarianos 

4º andar 
1 

Ortopedia 

5º andar 
2 

Neurologia e Urologia/Ginecologia 

6º andar 

 
2 

Cirurgia Plástica, Otorrinolaringologia e 
Pediatria 

7º andar 

 
1 Cirurgia Vascular, Pneumologia e Cirurgia 

Torácica 

8º andar 
1 

Cirurgia Geral, Coloproctologia  

9º andar 
1 

Centro de Tratamento de queimados 

11º andar 
1 

Centro cirúrgico (RPA) 

UPE 
3 

Trauma, Tenda, Repouso 

 

Com a aplicação do formulário foi possível observar que o cloreto de 

potássio 10%, a glicose hipertônica 25% e glicose hipertônica 50% estavam 

presentes em todos os setores visitados. Em contrapartida, nenhum posto de 

enfermagem possuía estoque de fosfato de potássio 2 mEq/mL (Tabela 2). 
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Tabela 2: Eletrólitos e glicose hipertônica encontrados estocados nos postos de enfermagem no 

momento da visita.  

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma mais utilizada para estocagem nos setores foram gavetas, 

presentes em 9 setores. Em um dos setores essas gavetas, disponibilizadas pelo 

hospital, permitiam a restringir o acesso a esses medicamentos pela utilização de 

um lacre. Quando há necessidade esse lacre é rompido, com o auxílio de uma 

tesoura, e ao final é recolocado um novo.  

 As outras formas de armazenamento observadas em 4 setores foram: 

caixas de madeira abertos, caixa de papelão forrada, maleta lacrada (Tabela 3).  

Outro setor, o qual apresenta padronização na quantidade máxima de 

eletrólitos em estoque, possui uma maleta, também com lacre, identificada por 

“MEDICAMENTOS DE URGÊNCIA E ELETRÓLITOS”. Nesta maleta há um check-

list conferido diariamente pelas enfermeiras. Além disso, essa maleta é guardada em 

um armário com chave e este está sinalizado em vermelho. Neste caso, apesar de 

haver estoque de eletrólito, é possível perceber a preocupação com a utilização 

inadvertida destes medicamentos.  
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Tabela 3: Formas utilizadas para estocagem de eletrólitos e glicose hipertônica nos postos de 

enfermagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 16 postos de enfermagem visitados, 7 (44%) possuíam algum tipo de 

sinalização diferenciada para os medicamentos potencialmente perigosos. Pode-se 

citar a utilização do símbolo de caveira junto ao nome do medicamento, etiquetas 

coloridas, tampas de potes de cores diferentes, etiquetas nos potes e gavetas com a 

descrição: “MEDICAMENTO DE ALTA VIGILÂNCIA”. 

Uma das enfermeiras demonstrou interesse na manutenção da sinalização, 

enfatizando durante a visita a preocupação com estes medicamentos. Cabe 

ressaltar que este setor possui quantidade máxima de eletrólitos e glicose 

hipertônica em estoque padronizada pela equipe deste posto de enfermagem. 

Em relação à manutenção da nova embalagem, verificou-se que alguns 

setores não preservam a embalagem própria da instituição. Sobre isso, 13 setores 

(81%) informaram mantê-la até o momento da utilização dos medicamentos. Outros 

dois setores alegaram não haver espaço suficiente para armazenar os 

medicamentos dentro deste novo invólucro. Apenas um deles relatou tirar da 

embalagem pela dificuldade de rasgá-la em casos de emergência e urgência 

(Gráfico 1).  
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Gráfico 1: Situação dos postos de enfermagem quanto à manutenção da embalagem dos eletrólitos e 

glicose hipertônica até o momento da utilização. 

 

Diante do exposto, é possível melhorar a sinalização nas embalagens sem 

que essa informação se perca. A falta de espaço é um problema estrutural que pode 

vir a ser resolvido com a padronização da quantidade em estoque a um mínimo 

necessário ou com a retirada dos eletrólitos e glicose hipertônica dos postos de 

enfermagem. Vários autores recomendam a retirada dos eletrólitos concentrados 

dos postos de enfermagem (COHEN e MANDRACK, 2002; SALAZAR et al., 2002; 

WANZER, 2005; ISMP-Espanha, 2007; PAPARELA, 2008; BRASIL, 2010; CBA/JCI, 

2011; LUEDY, 2012). A farmácia do hospital presta assistência 24 horas, garantindo 

acesso aos medicamentos. Quando não for possível retirar esses medicamentos dos 

estoques de setores como CTI e Emergências, restringir o acesso aos mesmos evita 

erros de medicação. 

Assim como na farmácia, não há controle de temperatura ambiente nos 

postos de enfermagem, devido à falta de termo higrômetro. A diferença é que não há 

refrigeração nestes locais.  

Os setores de emergência, trauma e repouso, não puderam ser avaliados 

quanto a padronização da quantidade máxima em estoque de eletrólitos e glicose 
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hipertônica, pois estes medicamentos não são dispensados diretamente da farmácia 

para esses setores. A dispensação é realizada por uma “farmácia satélite”. 

Também não foi possível verificar, nos postos de enfermagem do trauma e 

do repouso, o que é feito com os eletrólitos e a glicose hipertônica dispensados pela 

farmácia de forma individualizada, por paciente, pois, como mencionado 

anteriormente, esses medicamentos não são dispensados diretamente da farmácia.  

A responsável pelas especialidades do 3° andar (Cardiologia, 

Gastroenterologia, Hematologia) estava de licença, com isso, não foi possível 

responder as mesmas perguntas que não foram aplicadas aos setores de 

emergência. 

A dispensação de forma individualizada também não se aplica ao centro 

cirúrgico. 

Assim, dos 13 postos avaliados quanto a quantidade máxima em estoque de 

eletrólitos e glicose hipertônica, 10 informaram não haver padronização; 

Dos 12 postos avaliados, 5 mantém de forma individualizada, ou seja, por 

paciente, os eletrólitos e a glicose hipertônica dispensados pela farmácia.  

 

4.3. Divulgação nos postos de enfermagem da importância dos 

medicamentos potencialmente perigosos 

Ao final de cada visita, a(o) enfermeira(o) foi informada(o) da importância 

dos MPP, e para isso foi utilizado como instrumento o folder “Medicamentos 

Potencialmente Perigosos” (Anexo A) (PEREIRA, 2013). 

Em dois setores as enfermeiras se mostraram receptivas e solicitaram 

auxílio para melhorar o processo de armazenamento. Justamente nesses locais 

esses medicamentos já se encontram com restrição de acesso, e em um deles a 

quantidade em estoque é padronizada, além de possuir sinalização diferenciada.  
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4.4. Propostas para melhorar a segurança na utilização de eletrólitos 

concentrados e glicose hipertônica  

A literatura sugere para melhorar a segurança na utilização de medicamentos 

potencialmente perigosos (COHEN e MANDRACK, 2002; SALAZAR et al., 2002; 

WANZER, 2005; ISMP-Espanha, 2007; PAPARELA, 2008; BRASIL, 2010; CBA/JCI, 

2011; LUEDY, 2012): 

- Estabelecer e divulgar a lista dos medicamentos potencialmente perigosos 

na instituição de saúde; 

- Padronizar a prescrição, a dispensação, a preparação, a administração e o 

armazenamento; 

- Utilizar etiquetas auxiliares com cores ou sinais de alerta diferenciados nas 

embalagens; 

- Implantar práticas de dupla checagem na dispensação, no preparo e na 

administração. A utilização de sistemas com códigos de barras oferece dupla 

checagem automática e é muito eficiente para a prevenção de erros durante a 

dispensação e a administração; 

- Limitar o número de apresentações e concentrações disponíveis, 

particularmente anticoagulantes, opiáceos e insulinas; 

- Retirar das enfermarias e ambulatórios soluções concentradas de eletrólitos, 

particularmente cloreto de potássio injetável; 

- Estabelecer e divulgar as doses máximas desses medicamentos; 

- Fornecer e melhorar o acesso à informação sobre esses medicamentos; 

- Utilizar indicadores para gerenciamento dos erros de medicação; 

- Incorporar alertas de segurança nos sistemas informatizados de prescrição e 

dispensação. 
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Em observação às recomendações, foi possível propor as seguintes 

melhorias: 

- Quanto ao rótulo: 

 Incluir novas informações no rótulo, como, por exemplo, 

Medicamento Potencialmente Perigoso – Cuidado ao administrar 

(Figura 5);  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Modelo para novo rótulo dos medicamentos potencialmente perigosos. 

 

 Diferenciar as ampolas de glicose hipertônica de 

diferentes concentrações utilizando alternativas na sinalização (Figura 

6); 

 Definir a cor das tarjas de sinalização. Como dito 

anteriormente, a cor vermelha é utilizada para eletrólitos, porém na 

falta desta não há padrão estabelecido. 

 

Medicamento Potencialmente 

Perigoso – Cuidado ao 

administrar! 

CLORETO DE POTÁSSIO 10% - 

10ML 

VAL:                                                                     

LOTE:                                                                  

DATA FRAC: 

 

SÍMBOLO DA INSTITUIÇÃO      
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Figura 6: Modelo de rótulo para glicose hipertônica. 

 

 Cloreto de potássio – usar etiqueta, a ser colada 

diretamente na ampola antes do fracionamento, alertando a 

necessidade de diluir o medicamento antes de administrar (Figura 7). O 

objetivo dessa nova etiqueta é facilitar o reconhecimento das ampolas 

de cloreto de potássio. 

 

                              Diluir antes de administrar. 

Figura 7: Modelo de etiqueta para ampolas de cloreto de potássio. 

 

- Quanto a estocagem: 

o Farmácia dispensação: 

 Armazenar em gavetas separadas os eletrólitos 

concentrados e a glicose hipertônica. Essa alternativa diminui a 

Medicamento Potencialmente 

Perigoso – Cuidado ao 

administrar! 

GLICOSE 50% - 10ML 

VAL:                                                                     

LOTE:                                                                  

DATA FRAC: 

 

SÍMBOLO DA INSTITUIÇÃO      

 

Medicamento Potencialmente 

Perigoso – Cuidado ao 

administrar! 

GLICOSE 25% - 10ML 

VAL:                                                                     

LOTE:                                                                  

DATA FRAC: 

 

SÍMBOLO DA INSTITUIÇÃO      
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possibilidade de troca entre esses medicamentos no momento da 

dispensação; 

 Uso de novas etiquetas de sinalização, em substituição a 

existente; 

 Aquisição de termo higrômetros para registro de 

temperatura ambiente e umidade. 

 

o Estoque 1: 

 Assim como na farmácia dispensação, é preciso separar 

os eletrólitos e a glicose hipertônica; 

 Uso de etiquetas de sinalização, como ocorre com os 

medicamentos da Portaria 344/98, onde são utilizados adesivos em 

forma de círculo na cor preta. Poderiam ser utilizados adesivos em 

forma de círculo na cor vermelha, mantendo o padrão das tarjas da 

embalagem secundária. 

 Aquisição de termo higrômetros para registro de 

temperatura ambiente e umidade. 

 

o Postos de enfermagem: 

 Padronização da forma de armazenamento em todos os 

postos de enfermagem da instituição. O uso de gavetas foi a forma de 

armazenamento mais encontrada e poderia ser disponibilizada a todos 

os setores. Foi possível observar que mesmo em gavetas há como 

restringir o acesso aos MPP; 

 Adoção de alerta visual único em toda instituição. Neste 

caso, mesmo que um profissional mude de setor, não haverá confusão 

na identificação destes medicamentos;  
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 Padronização da quantidade máxima em estoque em 

todos os setores; 

 Aquisição de termo higrômetros para registro de 

temperatura ambiente e umidade;  

 Divulgar a importância dos MPP, através de programas de 

educação continuada, que contribuem para a formação de profissionais 

da área no que se refere ao conhecimento e realização de 

procedimentos técnicos e ao desenvolvimento interpessoal, 

promovendo atendimento de qualidade e humanizado. 
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5. CONCLUSÃO 

Com base nos resultados obtidos é possível concluir que existem algumas 

iniciativas para melhorar a segurança na utilização de medicamentos 

potencialmente perigosos na instituição. 

A rotulagem dos eletrólitos concentrados e da glicose hipertônica 

apresenta diferenciação por meio de tarja vermelha. Na farmácia, o 

armazenamento acontece em duas etapas. Em ambas há proximidade dos 

eletrólitos concentrados e da glicose hipertônica.  

O armazenamento destes medicamentos nos postos de enfermagem 

ocorre principalmente em gavetas. Mais da metade dos setores visitados não 

possuem sinalização diferenciada e quantidade máxima em estoque padronizada 

para medicamentos potencialmente perigosos. 

Como estratégias de segurança na utilização de eletrólitos concentrados e 

glicose hipertônica foi proposto alterações na embalagem secundária utilizada na 

farmácia, com o objetivo de melhor diferenciar esses medicamentos. É preciso 

distanciar esses medicamentos no armazenamento tanto na farmácia quanto nos 

postos de enfermagem, desenvolver alertas visuais e restringir o acesso. 

Todos os processos de uma instituição, não só envolvendo a utilização de 

medicamentos, precisam ser padronizados, independente das condições dos 

serviços de saúde. A educação continuada em saúde é uma proposta que visa 

contribuir para transformar e qualificar as práticas de saúde, a organização das 

ações e dos serviços. A distribuição do folder ao final das visitas foi apenas mais 

um recurso que pode ser empregado. 
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Apêndice A: Formulário elaborado e aplicado no estudo. 
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Apêndice B: Formulário aplicado na farmácia do hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

  

 

 

Anexo A: Parecer Comitê de Ética em Pesquisa 
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Anexo B: Folder  
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