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RESUMO 

 

Os medicamentos potencialmente perigosos são aqueles que apresentam risco 

elevado de causar danos expressivos ao paciente. Os erros de medicação 

relacionados a estes medicamentos possuem baixa taxa de ocorrência, porém 

os prejuízos ao paciente são mais proeminentes. Considerando a relevância do 

cuidado com estes medicamentos se faz necessária a aplicação de estratégias 

que diminuam a possibilidade de ocorrência de erro e aumentem a segurança 

do paciente. O objetivo deste trabalho foi de descrever o processo de 

identificação e orientação relacionada aos medicamentos potencialmente 

perigosos, nas unidades de terapia intensiva por entender que nestas unidades 

concentram se os pacientes mais graves dentro de uma unidade hospitalar, 

visando alcançar a melhoria da segurança do paciente. Durante a realização do 

trabalho, foi possível perceber que pouco é falado sobre estes medicamentos e 

que a identificação e orientação auxiliam os profissionais de saúde no maior 

entendimento e cuidado no manejo destes medicamentos. A falta de 

organização e do devido armazenamento dos MPP é alarmante, pois estes 

muitas vezes ficavam expostos, misturados e sem identificação.  

 

Palavra chave: Segurança do paciente, Medicamentos Potencialmente 

perigosos, Erros de medicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 

 
The high-alert medications are those at high risk of causing serious damage to 
the patient. Medication errors related to these drugs have low occurrence rate , 
but the damage to patients are more prominent . Considering the importance of 
taking care of these medications is necessary to implement strategies that 
reduce the possibility of error and increase patient safety . The objective of this 
study was to describe the process of identification and guidance relating to the 
potentially dangerous drugs in the intensive care unit because it believes that 
these units have focused more severe patients within a hospital in order to 
achieve improved patient safety . During the study, we realize that little is 
spoken about these drugs and that the identification and guidance help health 
professionals to better understanding and care in the management of these 
drugs. The lack of organization and because storage of high-alert medications 
called a lot of attention , as they often were exposed , mixed and without 
identification. 
 
Keyword : Patient safety, High-alert medications , Medication errors. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os medicamentos potencialmente perigosos (MPP) ou de alta vigilância são 

considerados como aqueles que possuem risco elevado de causar danos mais 

graves, lesões permanentes ou ao óbito, quando há erro no processo de utilização 

destes medicamentos (ISMP, 2013a). O Instituto para Prática de Uso Seguro de 

Medicamentos (ISMP) e outras organizações voltadas para a segurança do 

paciente se empenham em estabelecer estratégias para reduzir os possíveis erros 

relacionados aos MPP (ISMP-España, 2007; Pharmacy Practice Manual- High 

alert medications, 2009).  

Os erros de medicação são definidos como um evento evitável e está 

relacionados a qualquer etapa envolvendo o medicamento dentro da unidade, ou 

seja, pode envolver qualquer membro da equipe multidisciplinar. Apesar dos erros 

com os medicamentos potencialmente perigosos não estarem entre os mais 

comuns, os prejuízos ao paciente são mais proeminentes e graves, por isso é 

importante estar atento a estes medicamentos (SILVA et al., 2011). 

As unidades de terapia intensiva (UTI) ou centro de tratamento intensivo 

(CTI) concentram os pacientes mais graves dentro de uma unidade hospitalar. O 

erro de medicação dentro dessas clínicas pode agravar o estado do paciente. 

Assim a ocorrência de erros envolvendo os medicamentos potencialmente 

perigosos se torna um assunto a ser avaliado com cautela dentro dessas unidades 

(TOFFOLETTO & PADILLA, 2006). 
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Dentre todos os aspectos relatados acima o que norteia os assuntos é a 

segurança do paciente que segundo a Portaria Nº529/2013, é definido como 

“redução ao mínimo aceitável, do risco de dano desnecessário associado à 

atenção a saúde” (BRASIL, 2013b) 

Sabendo que os pacientes internados nas terapias intensivas se encontram 

mais debilitados, o erro de medicação com MPP pode ser significativo. A falta de 

estratégias para melhorar a segurança do paciente, relacionadas à identificação e 

orientação dos medicamentos potencialmente perigosos, motivou o 

desenvolvimento deste trabalho. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

2.1. Segurança do paciente 

 

A segurança do paciente é definida como a redução do risco de danos 

desnecessários associados ao cuidado de saúde a um mínimo aceitável, visando, 

assim, a prevenção dos eventos adversos relacionados à atenção médico-

hospitalar. Em 2004, a Organização Mundial da Saúde (OMS) criou a Aliança 

Mundial para a segurança do paciente, que teve como objetivo desenvolver e 

expandir práticas relacionadas à segurança do paciente, aumentando o interesse 

dos países membros acerca deste assunto (CAPUCHO & BORTOLI, 2013). 

A OMS lançou em 2005 o primeiro desafio global para a segurança do 

paciente, que consiste na prevenção e redução das IRAS (Infecção Relacionada à 

Assistência à Saúde). O tema foi “uma assistência limpa é uma assistência 

segura, promovendo a higiene das mãos como método efetivo para evitar as 

IRAS”. O segundo desafio global foi lançado em 2007, com o tema “cirurgias 

seguras salvam vidas”. Neste segundo momento foi implementado um check list 

com a finalidade de diminuir a morbidade causada pelas intervenções cirúrgicas 

(ANVISA, 2011). 

Em 2006, foram estabelecidas pelo Centro Colaborador para Soluções de 

Segurança do Paciente (WHO Collaborating Centre for Patient Safety Solutions), 

que atua em parceria com a OMS, as Metas Internacionais para a Segurança do 

Paciente (International Patient Safety Goals) que foram adaptadas das metas 
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nacionais americanas estabelecidas anteriormente pela Joint Commission (2006) 

As metas são:  

 Identificar os pacientes corretamente;  

 Melhorar a comunicação efetiva;  

 Melhorar a segurança de medicamentos de alta-vigilância;  

 Assegurar cirurgias em local de intervenção correto, procedimento 

correto e paciente correto;  

 Reduzir o risco de infecções associadas aos cuidados de saúde e;  

 Reduzir o risco de lesões ao paciente, decorrentes de quedas.  

 

A cultura de qualidade é indispensável para o processo de um cuidado 

seguro ao paciente; ela tange os valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento por parte de todos os 

profissionais com a gestão de saúde e a segurança individual, dos colegas, dos 

pacientes e familiares, transferindo assim para todos a importância de assistência 

à saúde de qualidade (BRASIL, 2013b).  

A gerência de risco dentro das unidades hospitalares configura uma 

ferramenta importante para assegurar a qualidade e a segurança, uma vez que o 

objetivo da gestão de risco é aplicar politicas e procedimentos, recursos de 

identificação, análise e monitoramento dos fatores de risco e eventos adversos 

que possam afetar a segurança. A qualidade em serviço de saúde confere a 

minimização dos riscos ao paciente e funcionários bem como reduz os custos 

(SILVA, 2013). 
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O processo de acreditação hospitalar confere um grande passo para a 

garantia da qualidade da assistência à saúde. A mesma se define pelo processo 

de certificação voluntária de recursos institucionais, periódico, reservado e sigiloso 

independente da instituição de saúde que avalia padrões definidos, que norteiam a 

qualidade da assistência e a segurança do cuidado (FELDMAN et al., 2005).  

No Brasil, o processo de implementação da acreditação hospitalar iniciou-

se em 1997, pelo Ministério da Saúde que instituiu uma comissão nacional de 

especialistas para desenvolver o modelo brasileiro de Acreditação. No ano 

seguinte, 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. Em 2002, a ANVISA reconheceu oficialmente 

pela RDC 091/02 o Sistema Brasileiro de Acreditação (ANVISA, 2004).  

Entre os esforços para a otimização da segurança do paciente, podemos 

destacar o projeto Hospitais Sentinela, criado em 2001 com a finalidade de ampliar 

e sistematizar a vigilância dos produtos utilizados no processo de cuidado à saúde 

através da criação de uma rede de notificação de eventos adversos e queixas 

técnicas, garantindo a segurança e qualidade para pacientes e profissionais de 

saúde (GOMES, 2008). 

Recentemente, foi instituído no Brasil o Programa Nacional de Segurança 

do Paciente (PNPS), através da Portaria Nº 529/2013. Ela estabelece no nosso 

país a priorização da segurança do paciente no serviço de saúde, através da 
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qualificação do cuidado, considerando a gestão de risco como fundamental na 

avaliação e controle de riscos que afetam a segurança (SOUZA & SILVA, 2014).  

Outra importante deliberação do Ministério da Saúde foi a RDC N°36/2013, 

que institui as ações para a segurança do paciente em serviços de saúde, através 

da criação do núcleo de segurança do paciente e o Plano de Segurança do 

Paciente em Serviços de Saúde. O plano nacional de medicamentos (PNM) deve 

estabelecer estratégias e ações de gestão de risco para atividades como: 

segurança na prescrição, uso e administração de medicamento, que interfere 

diretamente no serviço de uma farmácia (SOUZA & SILVA, 2014). 

Os protocolos básicos sobre segurança do paciente foram aprovados pela 

portaria Nº 2095 /2013, sendo eles: Protocolo de Prevenção de Quedas;Protocolo 

de Identificação do Paciente; Protocolo de Segurança na Prescrição e de Uso e 

Administração de Medicamentos; Protocolo para Cirurgias Seguras; Protocolo de 

Prevenção de Úlcera de Pressão; Prática de Higiene de Mãos em Serviços de 

Saúde. 

Os problemas ocasionados no serviço de saúde sejam por deficiência ou 

falhas na estrutura ou no processo, são, por muitas vezes, desencadeados por 

diversos fatores que interferem na segurança do paciente, fazendo-se necessária 

a criação de barreiras para a não ocorrência desses erros. Muitos são os esforços 

para que as ações e implementações das diretrizes sejam aplicadas no serviço da 

saúde, sendo necessário que haja esforço coletivo (SOUSA, 2006). 
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2.2.  Erros de medicação 

Os eventos adversos a medicamentos (EAMs) vêm sendo causa do 

aumento de dias de internação, nos custos e na morbidade. Estes são definidos 

como qualquer ocorrência médica desfavorável, que pode ocorrer durante o 

tratamento com um medicamento, mas que não possui necessariamente relação 

com tratamento. Assim as reações adversas a medicamentos e os erros de 

medicação são enquadrados como evento adverso de medicamento (LOURO et 

al. 2007; SILVA et al., 2011). 

Segundo a OMS, as reações adversas a medicamentos são definidas como 

uma resposta danosa e não intencional ao uso de medicamento que ocorre em 

doses normalmente utilizadas para profilaxia, diagnóstico ou tratamento de 

doenças, classificando em eventos não preveníveis (OMS, 1972). 

Os erros de medicação compreendem qualquer evento evitável, que de fato 

ou potencialmente pode levar ao uso inadequado do medicamento, quando estes 

estão sob controle de profissionais de saúde, paciente ou do consumidor, podendo 

causar dano ou não ao paciente. Estes incidentes podem estar relacionados com 

a prática profissional, com os métodos ou com o sistema, abrangendo assim os 

erros de prescrição, dispensação, distribuição, administração e utilização 

(ANACLETO et al., 2010; LOURO et al., 2007). 

O Modelo do Queijo Suíço, do psicólogo britânico James Reason, tem sido 

muito utilizado como modelo para a segurança do paciente, por considerar que as 

análises dos erros associadas à assistência à saúde devem se concentrar em 
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todas as condições subjacentes que tornam um erro possível e não somente em 

sua causa raiz (ALBUQUERQUE et al., 2012). 

Segundo a Food and Drug Administration os erros de medicação causam 

pelo menos uma morte a cada dia e causam danos a cerca de 1,3 milhões de 

pessoas anualmente nos Estados Unidos. As causas mais comuns de tais erros 

são: 

1- Má comunicação (falta de conhecimento do produto ou de formação); 

2- Ambiguidades em nomes de produtos, instruções de utilização, abreviações 

médicas ou escritas (rotulagem semelhante ou a embalagem de um 

produto); 

3- Procedimentos ou técnicas falhas; 

4- Uso indevido do medicamento pelo paciente por causa da má compreensão 

das instruções de utilização do produto (FDA, 2009). 

 

Em um estudo realizado por Silva et al. (2011), onde foram identificados 230 

erros de medicação, constatou-se que a maioria consiste 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. 

Nas unidades de terapia intensiva, a complexa terapia medicamentosa, 

associada à gravidade e instabilidade clínica dos pacientes, somada a ocorrência 

de erros de medicação, explicam o maior cuidado com estes pacientes. Segundo 
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Tofolletto & Padilha (2006), de uma análise de 50 pacientes internados em UTIs e 

USIs, 48 (96%) sofreram erros de medicação durante a permanência nas 

unidades, sendo 35 (70%) pacientes da UTIs.  

Estes erros são atualmente um sério problema de saúde pública, levando a 

perdas de vidas e desperdício importante de recursos financeiros. A abordagem 

sistêmica dos erros de medicação poderá revelar as falhas do processo, sendo 

possível implementar melhorias, diminuindo, assim, a ocorrência desses eventos 

(ROSA & PERINI, 2003). 

 

2.3. Medicamento Potencialmente Perigoso 

Medicamentos potencialmente perigosos (MPP) ou de alta vigilância são 

aqueles que possuem um risco aumentado de causar significativos danos mais 

graves, lesões permanentes ou óbito ao paciente, quando são utilizados 

erradamente. Estes medicamentos têm uma estreita margem terapêutica, de 

forma que uma administração errônea pode ser catastrófica para o paciente 

(GOLEMBIEWSKI, 2007). 

O Instituto para Prática de Uso Seguro de Medicamentos (ISMP) e outras 

organizações voltadas para a segurança do paciente, se empenham em 

estabelecer estratégias para reduzir os possíveis erros relacionados aos MPP. 

Dentre essas táticas pontuais encontramos: (ISMP-España, 2012; Pharmacy 

Practice Manual- High alert medications, 2009). 
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 Estabelecimento e divulgação de uma relação com medicamentos 

potencialmente perigosos disponíveis na instituição; 

  Padronizar a prescrição, armazenamento, preparação e 

administração;  

 Estabelecimento de dose máxima e alertas automáticos;  

 Limitar o acesso a estes medicamentos; 

 Programar práticas de duplo-check na preparação e administração 

desses medicamentos. 

 

Em um estudo em que foram observados 4.958 doses de medicamentos 

administrados, foram detectados 1.500 erros, ou seja, 30,3% de erros durante a 

administração de medicamentos na pesquisa. Dentre esses erros, 13% 

correspondem aos medicamentos potencialmente perigosos (REIS et al., 2010). 

Outro estudo, realizado em unidades de terapia intensiva, entre os grupos 

de medicamentos envolvidos na maioria dos erros, 40,40% ocorreu com 

medicamentos potencialmente perigosos (TOFFOLLETO & PADILHA, 2006). 

Segundo estudo realizado por ROSA et al (2009), em uma avaliação de 

4026 prescrições com MPPs , foram identificados 44,5% de erros, sendo as 

unidades de tratamento intensivo, neurológicos, e setores intermediários os que 

apresentaram maior erro relacionado. Entre os MPP mais envolvidos com os erros 

se encontram a Heparina, Fentanil e Midazolam. 

Observar-se a importância de novos estudos que envolvem os MPP, uma 

vez que há pouca ocorrência de eventos adversos evitáveis, bem como as 
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medidas adotadas para prevenir os erros relacionados à administração de 

medicamentos potencialmente perigosos no âmbito hospitalar (CAMERINI et al., 

2013). 
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3. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo geral 

Descrever as ações de identificação e orientação sobre medicamentos 

potencialmente perigosos em unidades de terapia intensiva de um hospital de 

grande porte do município do Rio de janeiro. 

3.2.  Objetivos Específicos 

- Identificar os MPP encontrados na unidade hospitalar; 

- Elaborar  Lista própria de MPP; 

- Identificar com etiquetas os locais onde são armazenados os MPP na 

farmácia; 

- Elaborar material informativo a respeito dos MPP; 

- Identificar e organizar o armazenamento dos MPP nas unidades de terapia 

intensiva. 
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4. METODOLOGIA 

- Tipo de Estudo 

Trata-se de um estudo observacional descritivo 

- Cenário de estudo 

O trabalho em questão foi desenvolvido em um Hospital Municipal, situado 

na Zona Central do Rio de Janeiro. Este é um Hospital Geral de grande porte, 

sendo o maior hospital de emergência da Prefeitura do Rio de Janeiro. Possui 

distintas especialidades clínicas e cirúrgicas e apresenta cerca de 500 leitos.  

O hospital conta com duas clínicas de terapia intensiva sendo denominadas 

CTI- Adulto (CTI-A I)  e CTI- adulto 2 (CTI-A II) . 

- População/ Amostra 

O serviço de farmácia é hierarquicamente subordinado ao Serviço de Apoio 

e Diagnóstico Terapêutico. Funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana. 

O serviço conta com um chefe (diarista), 16 farmacêuticos plantonistas, 10 oficiais 

de farmácia, 6 administrativos, 3 maqueiros e 1 auxiliar de limpeza. 

O sistema de distribuição de medicamentos utilizado pelo serviço de 

farmácia é a dose mista, desmembrada em dose individualizada e dose coletiva. 

As prescrições descem todos os dias até o meio dia. Elas são triadas pelo 

farmacêutico plantonista e os medicamentos separados pelos oficiais de farmácia 

por paciente para o período de 24h. Os medicamentos são enviados também por 
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carga (pedido geral) de acordo com a necessidade de cada clínica, predefinidas 

pela chefia da enfermagem e chefia da farmácia. 

O centro de tratamento intensivo I (CTIA-I) está localizado no terceiro andar 

do hospital e conta com 12 leitos ativos. O centro de tratamento intensivo II (CTIA-

II) ou UPG ( unidade de pacientes graves), possui 11 leitos ativos e esta situado 

no segundo andar. 

- Coleta de dados 

Inicialmente foi realizada a análise comparada entre a lista de 

medicamentos potencialmente perigosos do Instituto para Práticas Seguras no 

Uso de Medicamentos (ISMP, 2013a) e a lista de medicamentos padronizados 

pela unidade, para posterior elaboração de lista própria dos medicamentos 

potencialmente perigosos. A partir da lista contendo todos os MPP presentes na 

farmácia, foram selecionados por clínica os MPP de maior uso. 

A identificação e organização dos MPP na farmácia e nas unidades de 

terapia intensiva foram realizadas por meio de colagem de etiquetas que servirão 

de alerta, nos locais de armazenamento na farmácia e nas clínicas.  

Nas clínicas (CTI-A e CTI-AII) a identificação obedeceu ao critério de 

exclusão onde só foram sinalizados os medicamentos potencialmente perigosos 

que sobem por pedido geral (carga), ou seja, aqueles que possuem algum 

estoque na clínica. Esta definição foi dada através dos pedidos gerais, cotas 

predefinidas pela equipe de enfermagem e pelo serviço de farmácia. Os demais 
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medicamentos sobem por paciente para o período de 24h ( dose individualizada), 

não ficando em estoque na clínica.  

A produção dos informativos foi desenvolvida através de leitura de artigos 

relacionados com o tema, em especial os boletins ISMP, e confeccionada nos 

moldes pré-definidos pelo serviço de farmácia e no formato de folders educativos. 

- Considerações éticas  

Este trabalho não necessitou ser apresentado ao Comitê de Ética da 

Prefeitura do Rio de Janeiro, pois não envolve análise de prescrição, prontuário ou 

coleta de informações com pacientes ou funcionários. Entretanto, será 

apresentada uma autorização da chefia do serviço de farmácia e da Diretora 

Clínica do Hospital em que se realizou o estudo, autorizando a realização do 

trabalho (Anexo 1). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÂO 

5.1 Farmácia 

 A realização do projeto dependia de uma etapa fundamental para o 

processo de identificação, a elaboração da lista própria de medicamentos 

potencialmente perigosos. Foram encontrados na farmácia um total de 63 

medicamentos potencialmente perigosos (Anexo 2). 

Falhas na dispensação significam o rompimento de um dos últimos elos 

na segurança do uso dos medicamentos. Ainda que grande parte dessas 

falhas não cause danos aos pacientes, sua existência denuncia 

fragilidade no processo e indica, em uma relação direta, riscos maiores 

de ocorrência de acidentes graves. (ANACLETO et al, 2005). 

Quando delimitamos como população/amostra a unidade de terapia 

intensiva ficava incoerente deixar de lado a dispensação de medicamentos, uma 

vez que esta etapa é parte fundamental para evitar erros com uso de 

medicamentos. Ao observar a dispensação e conversar com os funcionários, 

ficava claro que pouco se sabia a respeito dos medicamentos potencialmente 

perigosos. 

A identificação se deu através de colagem de etiquetas (Figura 1), 

confeccionadas e padronizadas pela farmácia, por todos os locais de 

armazenamento de MPPs encontrados na dispensação (básculas, colmeias, 

armário de controlado (Figura 2). 
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Figura 1: Etiqueta utilizada para alerta e identificação dos MPP. 

 

Figura 2: Área de Dispensação da farmácia identificada por etiquetas. 

O local de armazenamento de eletrólitos e glicose atraiu baste atenção, 

pois não possuía identificação e por muitas vezes já foi constatado mistura devido 

à proximidade das colmeias e a semelhança entre as embalagens (Figura 3).  
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Figura 3: Estoque mínimo de eletrólitos e glicose da dispensação antes da 
identificação e organização. 

 

A semelhança relativa à rotulagem de medicamentos apresenta grande 

potencial, para ocorrência de erros de dispensação, armazenamento e 

administração (LOPES et al. 2012). A solução encontrada foi deixar uma colmeia 

vazia entre os eletrólitos de maior uso e a glicose, e coloca-los em uma única 

parte na dispensação, para que a mistura de ampolas fosse evitada (Figura 4). 
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Figura 4: Estoque mínimo de eletrólitos e glicose da dispensação após 
organização e identificação. 

 

Diante das mudanças muitos questionamentos a respeito das identificações 

foram surgindo por parte de técnicos e farmacêuticos, mostrando que pequenas 

ações são relevantes para conscientizar e alertar. Foi afixado no mural da 

farmácia o informativo (Anexo 3) e distribuído o folder (Anexo 4) para 

esclarecimento das dúvidas. Todo o material informativo foi elaborado com base 

nos artigos e boletins ISMP lidos para o desenvolvimento do projeto. 

 

5.2. Centro de Tratamento Intensivo 

Antes de fazer a identificação, se fez necessário um conhecimento prévio 

da situação das clínicas em questão, a fim de analisar as condições de 

armazenamento, quantidade de MPP em estoque e se havia medicamentos 

vencidos, para isso foi realizada a inspeção periódica preconizada pela farmácia. 
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As inspeções evidenciaram o excesso de MPPs nas unidades, em particular 

eletrólitos e medicamentos controlados, desorganização e mistura de ampolas, e 

medicamentos vencidos (Gráfico 1 ). Os MPPs encontrados vencidos no CTI-AI 

foram: Diazepam 5mg/ml 1 ampola , Glicose 25% 10 ml 12 ampolas. Na CTI-AII 

foram encontrados 4 ampolas de Glicose 25% 10ml e 6 ampolas de Dobutamina 

12,5mg/ml. 

 

Grafico1: Relação de medicamentos vencidos nas unidades de terapia intensiva. 

 

Durante a inspeção os medicamentos em excesso foram retirados, 

deixando apenas a quantidade preconizada pela farmácia (pedido geral) e os 

medicamentos vencidos foram levados para descarte apropriado. Depois de 

finalizada essa etapa foi dada início ao processo de identificação em cada CTI. 
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5.2.1 Identificação CTI-A1 

A identificação no CTI-A1 ocorreu de forma tranquila e com a colaboração 

da equipe de enfermagem. Os medicamentos controlados estavam armazenados 

em caixa própria e com cadeado separado dos demais medicamentos. Nesta 

caixa foi colado a etiqueta de alerta bem como a relação dos medicamentos 

controlados considerados potencialmente perigosos (Figura 5). 

 

Figura 5: Caixa de medicamento controlado da unidade antes e depois da 
identificação. 

 

Os eletrólitos, cloreto de sódio 20% e cloreto de potássio 10%, nesta 

unidade são acondicionados em local separado dos demais medicamentos, porém 

não havia nenhuma identificação destas gavetas (Figura 6), já o sulfato de 

magnésio foi encontrado em uma gaveta com outros medicamentos sem 

identificação (Figura 7).  
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Figura 6: Gavetas de armazenamento de eletrólitos antes e depois da 
identificação. 

 

Figura 7: Local de armazenamento do Sulfato de Magnésio antes e depois da 
identificação. 

As glicoses de 25% e 50% foram encontradas acondicionadas nas gavetas 

junto com outro MPP – Dobutamina, e havia um compartimento onde foram 
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encontradas ampolas de glicoses 25% e 50% misturadas, a gaveta foi 

devidamente organizada e identificada (Figura 8). 

 

Figura 8: 8a- Mistura de ampolas e desorganização na gaveta de armazenamento 
da unidade. 8b - Gaveta de armazenamento de Glicose Hipertônica e Dobutamina 
após organização e identificação. 

 

Os demais MPPs em estoque estavam armazenados em gavetas e armário, 

com identificação própria (Figura 9). Foi encontrado um erro de identificação e 

armazenamento, no compartimento destinado para a prometazina (Figura 10). 

8a 

8b 
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Figura 9: Outros MPP’s encontrados na unidade. 

 

 

Figura 10: Erro de identificação do local de armazenamento da Prometazina 
ampola. 

 

Dados mostram que a insulina está entre os cinco medicamentos que mais 

causam danos a pacientes adultos e pediátricos (ISMP, 2013b). A geladeira do 

setor foi identificada, devido à presença de insulina em estoque (Figura 11).  
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Figura 11: Geladeira do setor identificada. 

 

O estoque de água estéril também foi identificado e afixado juntamente o 

alerta: “Não é indicada para administração intravenosa sem adição de 

medicamento ou eletrólito” conforme sugerido pelo ISMP (Figura 12). Alguns 

profissionais de saúde parecem não reconhecer o risco da administração 

intravenosa livre de água estéril, devido à falsa ideia de que esta é uma 

substância inócua para o organismo (ISMP, 2012). 

 

Figura 12: Local de armazenamento da água estéril antes e depois da 
identificação. 
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No CTI-A1 foi encontrado em estoque 16 MPPs: Diazepam 5mg/ml, 

Fentanila 0.05mg/ml, Midazolam 5mg/ml, Morfina10mg/ml, Amiodarona 50mg/ml, 

Prometazina 25mg/ml, Epinefrina 1mg/ml, Cloreto de potássio 10%, Cloreto de 

sódio 20%, Glicose 25%, Glicose 50%, Sulfato de Magnésio 50%, Água estéril, 

Dobutamina 5mg/ml, InsulinaNPH e Insulina Regular. Todos foram devidamente 

identificados com etiquetas de alerta e não foram necessárias alterações no 

armazenamento. 

 Ao final da identificação foi distribuída à equipe de enfermagem os folders 

(Anexo 4). Informou-se a importância dos MPPs e foi entregue a chefia de 

enfermagem do setor o informativo oficial do serviço de farmácia (Anexo 3), 

juntamente com a lista própria de MPP (Anexo 2), que foi afixada no mural. 

Qualquer tipo de intervenção educativa pode ser oferecido para fortalecer o 

conhecimento e tal ação pode ajudar a reduzir os erros de medicação (MIN-CHIN 

et al. 2013). 

5.2.2. IDENTIFICAÇÃO CTI-A 2 (UPG) 

 No CTI-A2 foram encontrados MPPs em uma sala de estoque com os 

demais medicamentos. Havia excesso de medicamento e muitas misturas, 

inclusive alguns com embalagem muito parecida que poderiam acarretar  erros de 

administração, como prometazina e adrenalina, metoclopramida e atropina, cloreto 

de sódio 20% e sulfato de magnésio 50% (Figura 13).  Na Figura 14, podemos 

observar que a intervenção da farmácia fez diferença na organização desta sala. 
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Figura 13: Erros de armazenamento encontrados na sala “estoque” da UPG 

 

 

Figura 14: Sala de “estoque” da UPG após identificação. 
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Nesta sala também ficava acondicionado o estoque de água estéril que foi 

identificado e afixado juntamente como alerta: “Não é indicada para administração 

intravenosa sem adição de medicamento ou eletrólito”, conforme sugerido pelo 

ISMP (Figura 15). 

 

Figura 15: Local de armazenamento da água estéril após identificação. 

 

A caixa de medicamento controlado possuía alguns medicamentos que não 

são de controle especial e estava bastante desordenado. Após organização foi 

afixado na caixa a etiqueta de alerta bem como a relação dos medicamentos 

controlados considerados potencialmente perigosos (Figura 16). 

 



40 

 

 

Figura 16: 16a - Caixa de medicamentos controlados da unidade antes da 
organização e identificação. 16b - Caixa de medicamentos controlados da unidade 
após da organização e identificação. 

 

Em uma única gaveta na bancada de preparo de medicamentos para 

administração, encontramos eletrólitos juntamente com as glicoses de 25% e 50%. 

A gaveta se encontrava bem desordenada como é possível visualizar na Figura 

17.  

 

16 a 

16 b 
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Figura 17: Gaveta de armazenamento de eletrólito e glicose na unidade. 

 

Com poucos recursos, foi improvisada uma maneira eficaz para conseguir 

separar, organizar e identificar estes medicamentos, na única gaveta disponível 

(Figura 20). 

 

Figura 18: Organização e identificação da gaveta de eletrólitos e glicose. 

 

No CTI-A2 (UPG) foram encontrados em estoque 16 MPPs: Diazepam 

5mg/ml, Dextrocetamina 50mg/ml, Fentanila 0.05mg/ml, Midazolam 5mg/ml, 
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Morfina10mg/ml, Amiodarona 50mg/ml, Prometazina 25mg/ml, Epinefrina 1mg/ml, 

Norepinefrina 1mg/ml, Dobutamina 12,5mg/ml,  Cloreto de potássio 10%, Cloreto 

de sódio 20%, Glicose 25%, Glicose 50%, Sulfato de Magnésio 50%,  Água estéril, 

Todos foram devidamente identificados com etiquetas de alerta e não foram 

necessárias alterações no armazenamento. 

Os profissionais de enfermagem ficaram gratos, principalmente pela 

organização dos medicamentos. Informamos a importância dos MPP e foi 

distribuída à equipe de enfermagem o folder (Anexo 4) e entregue a chefia de 

enfermagem do setor o informativo oficial do serviço de farmácia (Anexo 3), 

juntamente com a lista própria de MPP (Anexo 2), que foi afixada no mural e no 

livro de ocorrência. 
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6. CONCLUSÂO 

 A falta de identificação dos MPP na farmácia e nos “estoques” nas unidades 

de terapia intensiva revela uma grande necessidade de alertar para importância 

destes medicamentos. 

 A orientação da equipe de enfermagem, através de folders educativos e 

informativos, foi um recurso utilizado para alcançar o maior número de 

profissionais. Mas a educação continuada é uma ferramenta muito importante para 

que estas estratégias aplicadas não sejam perdidas com o tempo. 

 Durante a realização do trabalho muitas foram as dificuldades enfrentadas, 

entre elas a falta de recursos , e de recursos humanos na farmácia, o que 

complicava a ida até as clinicas para efetuar o projeto. Em contrapartida a 

recepção das equipes nos CTIs foi muito positiva ao longo do processo. 

  Após a realização deste projeto, foi possível visualizar que é necessário 

iniciar de alguma forma o cuidado com os medicamentos potencialmente 

perigosos, porém muito ainda pode ser feito como: identificação individual dos 

medicamentos, envio de medicamentos de forma fracionada, retirada dos MPPs 

em estoque das unidades e a educação continuada para os profissionais de 

saúde.  

Que este trabalho sirva de incentivo para realização de outros processos de 

identificação, orientação e demais estratégias que visem à segurança do paciente. 

 



44 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ALBUQUERQUE P.M.S.; DANTAS J.G.; VASCONCELOS L.A.; CARNEIRO 

T.F.O.; SANTOS V.S.S. Identificação de erros na dispensação de medicamentos 

em um hospital oncológico. Rev Bras Farm Hosp Serv Saúde, 3 (1): 15-18,2012. 

 

ANACLETO T.; ROSA M.; NEIVA H.; MARTINS M.A.P. Erros de medicação. 

Pharmácia Brasileira.1-23, 2010. 

 

ANACLETO T.A.; PERINI E.; ROSA M.B.; CESAR C.C. Erros de medicação e 

sistemas de dispensação de medicamentos em farmácia 

hospitalar. Clinics [online]. 60(4),325-332,2005. 

 

BRASIL, ANEXO 03 da Portaria MS nº 2.095– Protocolo de Segurança na 

Prescrição, uso e administração de medicamentos, 2013. 

 

ANVISA. Boletim informativo sobre a segurança do paciente e qualidade 

assistencial em serviços de saúde.1 (1): 1-12,  2011. 

 

ANVISA. Acreditação: a busca pela qualidade nos serviços de saúde. Rev Saúde 

pública,38(2): 335-6, 2004 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Documento de referência para o programa nacional 

de segurança do paciente [recurso eletrônico] / Ministério da Saúde ;Fundação 

Oswaldo Cruz; Agência Nacional de Vigilância Sanitária.- Brasília: Ministério da 

Saúde,2013a. 

 

BRASIL, Ministério da Saúde. Portaria GM nº 529, de 01 de abril de 2013. Institui 

o programa Nacional de Segurança do paciente (PNPS). (Ministério da Saúde. 

Portaria GM/MS nº 529, 2013b. 

 



45 

 

CAMERINI F.G.; SILVA L.D,; GONÇALVES T.G.; LIMA F.M.; THOMPSON M.L.; 

PESSOA S.C.E.; SANTOS C.C. Estratégias preventivas de eventos adversos com 

medicamento potencialmente perigosos. Care Online, 5(3):142-152, 2013. 

 

CAPUCHO H.C.; BORTOLI S.H.; Necessidade de implantar programa nacional de 

segurança do paciente no Brasil. Rev Saúde Pública, 47(4):791-8, 2013  

 

COLLUCCI C. Ate 73% dos erros cometidos em hospitais no pais são evitáveis. 

Folha de S Paulo, São Paulo, 29 jun.2013. Equilibrio e Saúde. Disponivél em: 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/07/1319591-erramos-ate-73-

dos-erros-cometidos-em-hospitais-no-pais-sao-evitaveis.shtml Acesso em : 10 

abr.2014. 

 

FELDMAN, L.B.; GATTO, M.A.F, CUNHA, I.C.K.O. História da evolução da 

qualidade hospitalar: dos padrões a acreditação. Acta Paulista de Enfermagem. 

2005 

  

GIORDANI F.; ROZENFELD S.; OLIVEIRA D.F.M.; VERSA G.L.G.S.; TERENCIO 

J.S.; CALDEIRA L.F.; ANDRADE L.C.G.  Vigilância de eventos adversos a 

medicamentos em hospitais: aplicação e desempenho de rastreadores. 

Rev.Bras.Epidemiol. 15(3): 455-67,2012. 

 

GOLEMBIEWSKI J.; WHEELER P.J. High-Alert Medications in the Perioperative 

Setting. Journal of PeriAnesthesia Nursing, 22( 6): 435-437, 2007. 

 

GOMES A.Q.F. Iniciativas para segurança do paciente difundidas pela Internet por 

organizações internacionais: estudo exploratório. 2008. 155 f. Dissertação 

(Mestrado em Ciências na área de Saúde Pública) – Fundação Oswaldo Cruz, Rio 

de Janeiro, 2008. 

 

http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/07/1319591-erramos-ate-73-dos-erros-cometidos-em-hospitais-no-pais-sao-evitaveis.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/equilibrioesaude/2013/07/1319591-erramos-ate-73-dos-erros-cometidos-em-hospitais-no-pais-sao-evitaveis.shtml


46 

 

 

INSTITUTO PARA EL USO SEGURO DE LOS MEDICAMENTOS (ISMP –

ESPAÑA). Prácticas para mejorar la seguridade de los medicamentos de alto 

riesgo. 2007. Disponível em: 

<http://www.ismpespana.org/ficheros/Practicas%20para%20mejorar%20la%20seg

uridad%20de%20los%20medicamentos%20de%20alto%20riesgo..pdf> Acesso 

em : 10 abr.2014. 

 

INSTITUTO PARA PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS (ISMP 

– Brasil). Medicamentos Potencialmente Perigosos – Saiba mais sobre a lista 

atualizada de medicamentos usados nos hospitais. 2013. Disponível em: 

<http://www.boletimismpbrasil.org/boletins/pdfs/boletim_ISMP_13.pdf> Acesso em: 

10 abr.2014. 

INSTITUTO PARA PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS (ISMP 

– Brasil). Erros de medicação, riscos e práticas seguras na terapia com insulinas. 

2013. Disponível em: 

<http://www.boletimismpbrasil.org/boletins/pdfs/boletim_ISMP_9.pdf> Acesso em: 

10 jan.2015. 

INSTITUTO PARA PRÁTICAS SEGURAS NO USO DE MEDICAMENTOS (ISMP 

– Brasil). Água estéril: medicamento potencialmente perigoso. 2012. Disponível 

em: <http://www.boletimismpbrasil.org/boletins/pdfs/boletim_ISMP_10.pdf> Acesso 

em: 10 jan.2015. 

JOINT COMMISSION INTERNATIONAL (JCI). Patient Safety Goals Created. Joint 

Commission  Perspectives, 26(2):8, 2006 

 

LOPES, D.M.A.; NERI, E.D.R.; MADEIRA, L.S.; SOUZA, P.J.; LÉLIS, A.R.A.; 

SOUZA, T.R.; OLIVEIRA, A.B.; COSTA, L.O.; FONTELES, M.M.F. Análise da 

rotulagem de medicamentos semelhantes: potenciais erros de medicação. Rev 

Assoc Med Bras; 58(1):95-103, 2012. 

http://www.ismpespana.org/ficheros/Practicas%20para%20mejorar%20la%20seguridad%20de%20los%20medicamentos%20de%20alto%20riesgo..pdf
http://www.ismpespana.org/ficheros/Practicas%20para%20mejorar%20la%20seguridad%20de%20los%20medicamentos%20de%20alto%20riesgo..pdf
http://www.boletimismpbrasil.org/boletins/pdfs/boletim_ISMP_13.pdf
http://www.boletimismpbrasil.org/boletins/pdfs/boletim_ISMP_9.pdf


47 

 

LOURO E.; LIEBER N.S.R.; RIBEIRO. Eventos adversos a antibióticos em 

pacientes internados em hospital universitário. Rev.Saúde Pública, 41(6):1042-

8,2007. 

 

MIN_CHIN L.;  SHU Y., I-JU C.; KAI-WEI K.W.; HSIANG-FENG W.; FU-IN t. 

Nurses' knowledge of high-alert medications: A randomized controlled trial. Nurse 

Education Today, 33; 24-30, 2013. 

 

OMS. International drug monitoring: the role of national centers. Genebra: OMS, 

1972. Disponivel em: <http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js4893e/10.html> 

Acesso em: 10 abr.2014. 

 

Practice Manual High Alert Medications. JOHN DEMPESEY HOSPITAL-

DEPARTAMENT OF PHARMACY. 2009 Disponivel em: 

<http://nursing.uchc.edu/Pharmacy/docs/High%20Alert%20Medications.pdf> 

Acesso em: 10 abr.2014. 

 

REIS A.M.M.; MARQUEST.C.;OPITIZ S.P.;SILVA A.E.B.C.S.; GIMENES F.R.E.; 

TEIXEIRA T.C.A.; LIMA R.E.F.; CASSIANI S.H.B. Os erros na administração de 

medicamentos - Perfil de medicamentos: conhecer e prevenir. Acta 

paul. Enferm,23 (2): 181-186,2010 

 

ROSA M.; PERINI E.; ANACLETO T.; NEIVA H.; BOGUTCHI T. Erros na 

prescrição hospitalar de medicamentos potencialmente perigosos. Rev Saúde 

Pública. 43(3): 490-8,2009. 

 

Rosa, M.B.; PERINI, E. Erros de medicação: quem foi? Rev. Assoc. Med. Bras, 

49(3): 335-3412003. 

 

http://apps.who.int/medicinedocs/es/d/Js4893e/10.html
http://nursing.uchc.edu/Pharmacy/docs/High%20Alert%20Medications.pdf


48 

 

SILVA A.E.B.C.; REIS A.M.M.; MIASSO A.I.; SANTOS J.O.; CASSIANI S.H.B. 

Eventos adversos a medicamentos em um hospital sentinela do Estado de Goiás. 

Rev. Latino-Am. Enfermagem 19(2): 1-9,2011 

 

SILVA L.D.; Segurança e qualidade nos hospitais Brasileiros. • Rev. enferm. 

UERJ, 21(4):425-6, 2013 

 

SOUSA P. PATIENT SAFETY A Necessidade de uma Estratégia Nacional. Acta 

Med Port 19(1): 309-318, 2006. 

 

SOUZA R.F.F.; SILVA L.D. Estudo exploratório das iniciativas acerca da 

segurança do paciente em hospitais do Rio de Janeiro. Rev enferm UERJ, 22(1): 

22-8,2014 

 

TOFFFOLETTO M.C.; PADILHA K.G. Consequências de medicação em unidades 

de terapia intensiva e semi-intensiva. Rev Esc Enferm USP; 40(2): 247-52, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

ANEXOS 

Anexo 1: Termo de autorização 
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Anexo 2: Lista de Medicamentos Potencialmente Perigosos da Unidade 

    

 

LISTA DE MEDICAMENTOS POTENCIALMENTE 

PERIGOSOS 
 

Medicamento Forma farmacêutica Apresentação 

Água Estéril para irrigação e inalação Solução Injetável  Frasco 100ml ou volume superior 

Alfentanila Solução injetável: 0,5 mg / ml Ampola: 5 ml 

Alteplase Solução injetável: 1 mg/ml Frasco/ampola: 50 ml 

Amiodarona Solução injetável: 50 mg/ml Ampola: 3 ml 

Anfotericina B lipossomal Solução injetável Frasco/ampola: 50 mg 

Gluconato de cálcio Solução injetável: 10% Ampola: 20 ml 

Cetamina Solução injetável: 50mg/ ml (5%) Frasco/ Ampola: 10 ml 

Clonidina Solução injetável: 150 mcg/ ml Ampola: 1 ml 

Cloreto de sódio Solução injetável: 20% Ampola: 10 ml 

Codeína Sólido oral Comprimido: 30 mg 
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Dexmedetomidina Solução injetável: 100 mcg/ ml Frasco/ Ampola: 2 ml 

Diazepam Solução injetável: 5 mg/ ml Ampola: 2  ml 

Dobutamina Solução injetável: 12,5 mg/ ml Ampola: 20 ml 

Dopamina Solução injetável: 5 mg/ ml Ampola: 10 ml 

Efedrina Solução injetável: 50 mg/ ml Ampola: 1 ml 

Enoxaparina sódica 20 mg/ 40 mg/ 80mg Solução injetável: 20 mg/ 40 mg/ 

80mg 

Seringa: 0,2 ml/ 0,4 ml/ 0,8 ml 

Epinefrina (adrenalina) Solução injetável: 1 mg/ ml Ampola: 1 ml 

Esmolol Solução injetável: 10 mg/ ml Frasco/ ampola: 10 ml 

Esmolol Solução injetável: 250 mg/ ml Ampola: 10 ml 

Fentanila Solução injetável: 0,05 mg/ ml Frasco/ Ampola: 10 ml 

Fentanila Solução injetável: 0,05mg / ml Ampola: 2 ml 

Fentanila Solução injetável: 0,05 mg/ ml Ampola: 5 ml 

Glibenclamida Sólido oral Comprimido: 5  mg 

Giclose 25% hipertônica Solução injetável Ampola: 10 ml 

Glicose 50% hipertônica Solução injetável Ampola: 2 ml 

Halotano Solução inalante 1 ml/ ml Frasco: 100 ml 
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Insulina NPH Suspensão injetável: 100 UI/ ml Frasco/ampola: 10 ml 

Insulina Regular Suspensão injetável: 100 UI/ ml Frasco/ ampola: 10 ml 

Isoflurano Solução inalante Frasco: 100 ml 

Lidocaína Solução injetável: 20 mg/ ml (2%) Ampola: 5 ml 

Sulfato de magnésio 50% Solução injetável Ampola: 10 ml 

Metadona Sólido oral Comprimido: 10 mg 

Metadona Solução injetável: 10 mg/ ml Ampola: 1 ml 

Metformina Sólido oral Comprimido: 500 mg/ 850 mg 

Metropolol Solução injetável: 1 mg/ ml Ampola: 5 ml  

Midazolam Solução injetável: 5 mg/ ml Ampola: 3 ml 

Midazolam Solução injetável: 5 mg/ ml Ampola: 10 ml 

Morfina Solução injetável sem conservantes: 

0,2 mg/ ml 

Ampola: 1 ml 

Morfina Solução injetável: 10 mg/ ml Ampola: 1 ml 

Morfina Sólido oral Comprimido: 30 mg 

Nitroglicerina Solução injetável: 5 mg/ ml Ampola: 10 ml 

Nitroprussiato de sódio Solução injetável: 25 mg/ ml Frasco/ ampola: 50 mg 
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Norepinefrina (noradrenalina) Solução injetável: 1 mg / ml Ampola: 4 ml  

Ocitocina Solução injetável: 5 UI/ ml Ampola: 1 ml 

Petidina Solução injetável: 50 mg/ ml Ampola: 2 ml 

Cloreto de potássio 10% Solução injetável Ampola: 10 ml 

Fosfato de potássio Solução injetável: 2 meq/ ml Ampola: 10 ml 

Prometazina Solução injetável: 25 mg/ ml Ampola: 2 ml 

Propofol Solução injetável: 10 mg/ ml Frasco/ ampola : 20 ml/ 50 ml 

Remifentanil Solução injetável Frasco/ ampola: 2 mg 

Rocurônio Solução injetável: 10 mg/ ml Frasco/ ampola: 5  ml 

Sevoflurano Solução inalante Frasco: 250 ml 

Cloreto de sódio 20 % Solução injetável Ampola 10 ml 

Suxametônio Solução injetável Frasco/ ampola: pó liofilizado 100 mg 

Tenecteplase Solução injetável: 5 mg/ ml Frasco/ ampola: 40 mg 

Tiopental sódico Solução injetável Frasco/ ampola: pó liofilizado 1 g 

Tirofiban monohidratado Solução injetável: 0,25 mg/ ml Frasco/ ampola: 50 ml 

Varfarina sódica Sólido oral Comprimido 1 mg/ 5 mg 
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Vecurônio Solução injetável Frasco/ ampola: 4 mg 

Verapramil Soulução injetável: 2,5 mg/ ml Ampola: 2 ml 

 

 

Observação: 

Estes medicamentos também apresentam potencial risco 

quando administrados de forma inadequada. 

 

- Medicamentos administrados por via epidural ou 
intratecal (ex: bupivacaína); 

- Soluções de diálise peritonial e hemodiálise; 

- Contrastes radiológicos intravenosos 
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Anexo 3: Informativo 

 

 

 

 

 

 

 

ASSUNTO: Alerta e orientação sobre Medicamentos Potencialmente Perigosos (MPP’s). 

 

                  Prezados, 

Os medicamentos potencialmente perigosos possuem risco inerente de provocar 

lesões permanentes ou fatais, quando existe falha no seu processo de utilização, por isso, 

serão adotadas medidas para prevenção de erros de medicação com os MPP’s. Sendo estas: 

 

- Divulgação da lista de medicamentos potencialmente perigosos presentes na instituição. 

 

-Utilização de etiquetas de identificação que diferencie os MPP’s dos demais 

medicamentos. 

 

- É prudente, armazenar estes medicamentos em local seguro e diferenciado dos demais. 

 

 Antes de administrar qualquer medicamento, aplique a técnica das 

cinco certezas: paciente certo; medicamento certo; dose certa; 

horário certo e via de administração certa. 

  
 

Atenciosamente, 

 

 
 

 

HMSA 
HOSPITAL MUNICIPAL SOUZA AGUIAR 

SERVIÇO DE FARMÁCIA 

DATA: -/-/- 

INFORMATIVO Nº 60 
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Anexo 4: Folder 
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