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RESUMO 

Devido ao aumento dos gastos com a saúde e medicamentos é necessário que a escolha destes 

seja previamente avaliada. Utiliza-se a farmacoeconomia para avaliar os custos da farmácia 

hospitalar, possibilitando tomadas de decisões mais adequadas em relação ao tratamento dos 

pacientes. Neste local, a logística reversa pode ocorrer pelo processo de devolução ou estorno 

de medicamentos. Isso pode ser resultado de alta hospitalar, alteração da prescrição, óbito, 

produto danificado ou vencimento do medicamento. Quando vencido ou inapropriado para 

utilização, descartam-se os medicamentos. Isto gera custos para o hospital devido ao 

tratamento pelo qual devem passar os resíduos sólidos de serviço de saúde (RSSS), além de 

aumentar o aspecto e impacto ambiental. O objetivo deste trabalho é avaliar a logística reversa 

interna de antimicrobianos, seu impacto econômico e o aspecto ambiental no Hospital Federal 

do Andaraí. Foram analisadas as devoluções de antimicrobianos entre Junho de 2013 a Junho 

de 2014. O serviço de enfermagem preencheu formulários ao realizar os estornos dos 

medicamentos à Farmácia, identificando todos os dados. Após conferência, foi realizada 

entrada dos medicamentos ou saída dos vencidos no Sistema e-SUS hospitalar. Os 

medicamentos aptos para utilização foram encaminhados ao setor de dispensação. Os 

vencidos ou inapropriados para uso foram descaracterizados, acondicionados em bombonas e 

encaminhados para a incineração. O medicamento mais devolvido durante o período estudado 

foi a Oxacilina 500mg, tanto para ser reutilizada, quanto inapropriada para uso. No mês de 

Julho de 2013, houve uma devolução maior de antimicrobianos e no mês de Abril, houve um 

estorno com maior valor monetário. Em Junho de 2013, houve uma maior devolução de 

medicamentos vencidos e Fevereiro de 2014 foi o mês com maior valor monetário referente a 

estes. A devolução dos medicamentos no hospital reintegrou ao fluxo 8.328 unidades de 

antimicrobianos, correspondendo a R$85.512,36. Isso possibilitou a redução da necessidade 

de compra dos mesmos, o que resultaria em economia para o hospital. Além disso, houve 

diminuição da perda de medicamentos por vencimento e armazenamento inadequado, 

reduzindo a quantidade de descarte, tornando possível um menor aspecto ambiental e menos 

gastos com o tratamento de RSSS. 

 

Palavras chave: Devolução, Antimicrobianos, Logística Reversa, Aspecto Ambiental, 

Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

Due to increased spending on health and medicines is necessary that the choice of these is 

previously evaluated. It is used pharmacoeconomics to assess the costs of hospital pharmacy, 

enabling taken better decisions regarding treatment of patients. In this place, reverse logistics 

can occur by drug return process. This may result from discharge, change in prescription, 

death, damaged product or maturity of the drug. When expired or inappropriate for use, are 

discarded them drugs. This generates costs for hospital due to treatment for which they pass 

the Solid Residues of Health Service (SRHS), and increase the appearance and environmental 

impact. The objective of this study is to analyze the profile of antimicrobial returns, their 

economic impact and the environmental aspect in the Federal Hospital Andaraí. The 

antimicrobial returns were analyzed from June 2013 to June 2014. The nursing service filled 

forms to perform reversals of drugs to the pharmacy, identifying all data. Upon verification 

drug entry was carried out or accrued in the system e-SUS hospital. The apt to use drugs were 

sent to the dispensing industry. Losers or inappropriate for use were uncharacterized, packed 

in drums and sent for incineration. The medicine more returned during the study period was 

500mg oxacillin, both for reuse, as inappropriate for use. In July 2013, there was a greater 

devolution of antimicrobial and in April, there was a return to greater monetary value. In June 

2013, there was a greater return expired medications and February 2014 was the month with 

the highest amount of return. The return of medicines in the hospital reinstated the flow 

antimicrobial 8,328 units, corresponding to R$ 85,512.36. This has reduced the need to 

purchase from them, which would result in savings for the hospital. In addition, there was a 

decrease of loss medications by maturity and inadequate storage, reducing the amount of 

disposal, enabling a smaller environmental aspect and less spending on the treatment of solid 

wastes. 

Keywords: Return, Antimicrobial, Reverse Logistics, Environmental Aspect, Solid Residues 

of Health Service. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A Farmácia Hospitalar moderna é um órgão de abrangência assistencial técnico-

científica e administrativa onde se desenvolvem atividades relacionadas à produção, 

armazenamento, controle, dispensação e distribuição de medicamentos e correlatos às 

unidades hospitalares, bem como a orientação de pacientes internos e ambulatoriais visando 

sempre a eficácia da terapêutica e a redução de custos (GOMES & REIS, 2000). Neste 

contexto, deve buscar um gerenciamento adequado do fluxo de medicamentos, a fim de que 

os custos sejam controlados, porém, desde o final do século passado, a sustentabilidade 

passou a fazer parte da agenda de diversas organizações, inclusive os hospitais. Diante deste 

novo cenário, cabe também à farmácia, como gestora dos medicamentos e materiais utilizados 

no ambiente hospitalar, gerenciar os aspectos e impactos ambientais decorrentes da utilização 

destes produtos.  

Os gastos com a saúde e medicamentos estão cada vez maiores, tanto em função do 

aumento da expectativa de vida, como pelo crescente aumento dos custos dos produtos de 

saúde, como por exemplo, os equipamentos, produtos médicos e medicamentos. Um dos 

instrumentos utilizados para a redução destes gastos é a farmacoeconomia que busca auxiliar 

na tomada de decisão mais adequada em relação ao tratamento dos pacientes, no que diz 

respeito ao custo, levando-se em consideração a segurança, qualidade e eficiência na 

utilização de medicamentos, garantindo seu uso racional. 

Outra estratégia indispensável para melhorar a eficiência do uso destes insumos é a 

gestão da logística externa e interna que inclui algumas das etapas da assistência farmacêutica 

como, a aquisição, recebimento, armazenamento e distribuição interna de medicamentos que 

deve prever estoques que não sejam insuficientes nem excessivos. A falta de medicamentos 

pode prejudicar o atendimento aos pacientes, levando à piora do quadro clínico ou ao óbito. 

Por outro lado, o excesso contribui para desperdício de recursos e para o aumento dos 

impactos ambientais decorrente do incremento do descarte de resíduos.   

Um dos fatores que pode contribuir para o sucesso da gestão de materiais na farmácia 

hospitalar é a introdução de práticas de logística reversa interna para que os objetivos de 

redução de custo e dos impactos ambientais sejam alcançados. A logística reversa se refere ao 

fluxo de retorno dos produtos para seu local de origem. No contexto interno do hospital isto 

pode ocorrer pelo processo chamado de devolução ou estorno de medicamentos. Este 

processo acontece devido à alta do paciente, alteração da prescrição, óbito ou vencimento do 

medicamento.  
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A devolução, portanto, permite que o medicamento adequado ao consumo retorne ao 

ciclo, sendo utilizado por outro paciente, podendo reduzir a aquisição do mesmo. Este 

processo reduz a quantidade de medicamento estocado nas enfermarias, diminuindo a 

quantidade que poderia ficar imprópria para consumo devido ao armazenamento inadequado 

ou por vencimento e, consequentemente, diminui a quantidade descartada, contribuindo para 

mitigar o impacto ambiental decorrente deste descarte. 

 O descarte dos medicamentos também gera custos para o hospital, devido ao 

tratamento pelo qual devem passar os resíduos sólidos de serviço de saúde (RSSS). Além 

disso, ainda existem muitos problemas relacionados ao descarte dos RSSS, pois parte da 

legislação ainda não é respeitada e os órgãos fiscalizadores passaram a cobrar mais dos 

geradores de resíduos, a fim de preservar o meio ambiente e a saúde da sociedade. 

 O presente trabalho busca avaliar a logística reversa interna de medicamentos em um 

hospital de grande porte do Rio de Janeiro como instrumento de redução de custos e de 

mitigação de impactos ambientais.   

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1. Farmácia Hospitalar 

 

 A Farmácia Hospitalar é definida como “uma unidade clínica, administrativa e 

econômica, dirigida por farmacêutico, ligada hierarquicamente à direção do hospital e 

integrada funcionalmente com as demais unidades administrativas e de assistência ao 

paciente”. O objetivo principal desta unidade é participar do processo de cuidado à saúde a 

fim de oferecer uma assistência de qualidade ao paciente, proporcionando o uso seguro e 

racional de medicamentos e produtos para a saúde (SBRAFH, 2007). O uso racional de 

medicamentos é definido como “o processo que compreende a prescrição apropriada; a 

disponibilidade oportuna e a preços acessíveis; a dispensação em condições adequadas; e o 

consumo nas doses indicadas, nos intervalos definidos e no período de tempo indicado de 

medicamentos eficazes, seguros e de qualidade” (BRASIL, 2001). 

 O paciente e o atendimento de suas necessidades devem ser o foco principal da 

Farmácia Clínica, utilizando os medicamentos e produtos para a saúde como instrumentos 

para que isto seja permitido. Na parte administrativa as ações gerenciais devem ser o foco 

para gerar processos seguros e com qualidade de acordo com as normas e legislação vigentes 

no país. A Farmácia Hospitalar e os serviços de saúde devem se basear em conceitos da 
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economia da saúde e técnicas de controle de custos, a fim de realizar ações sustentáveis e 

economicamente viáveis para a instituição. Além disso, suas ações devem ter compromisso 

não somente social, mas também ambiental, buscando sempre soluções de sustentabilidade 

para a instituição hospitalar. Em vista disso, o farmacêutico tem funções clínicas, 

administrativas e consultivas (SBRAFH, 2007). 

 

2.2. A Gestão da Farmácia Hospitalar 

 

 A principal função da Farmácia Hospitalar é ser capaz de suprir as necessidades de 

medicamentos para pacientes internados. O gerenciamento de medicamentos em um ambiente 

hospitalar é um ciclo complexo composto por diversos processos para que eles sejam 

distribuídos para todos os setores de forma adequada com o objetivo de prestar um serviço de 

qualidade aos pacientes (LIMBERGER, et al., 2013, SIMONETTI, et al., 2007). 

 Segundo, Luiza, et al. (1999), atualmente, um ponto fundamental na gestão das 

unidades de saúde tem sido a administração de materiais, resultando em um aumento da 

preocupação do setor público com a questão da eficiência dos serviços prestados. A 

importância dos estoques na saúde é medida tanto pelo custo, quanto pela essência da 

prestação de serviços que são oferecidos. Portanto, não deve haver excesso de medicamentos, 

nem falta deles, mantendo o estoque com quantidade suficiente de acordo com a demanda. O 

excesso pode acarretar o aumento de custos desnecessariamente, uma vez que se adquire uma 

quantidade de medicamentos maior do que será utilizada, resultando em imobilização de 

capital, tanto público, quanto privado. No primeiro caso, isso acontece, porque os recursos são 

escassos, no segundo, impede-se o investimento em outros setores. Em contrapartida, não 

podem faltar medicamentos, pois isso prejudicaria o tratamento dos pacientes, que dependem 

destes (BARBIERI & MACHLINE, 2006; SIMONETTI, et al., 2007), podendo resultar em 

piora do quadro clínico ou mesmo em óbito.  

 Para que haja contenção de custos, é realizada uma padronização e seleção dos 

medicamentos essenciais que deverão ser utilizados na unidade hospitalar de acordo com o 

tratamento adequado para as doenças prevalentes, garantindo eficácia, qualidade e segurança 

aos pacientes, levando-se também em consideração o custo. Os medicamentos selecionados 

são cadastrados no sistema da instituição de saúde e a partir daí, considerados padronizados 

para este local (LAING, 2003; WANNMACHER, 2006). 

 Os gastos com medicamentos representam uma grande parcela dos custos de um 

hospital para que funcione adequadamente, prestando um serviço de assistência à saúde de 
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qualidade aos pacientes. Em relação aos custos totais de um hospital, os medicamentos 

representam um valor que varia entre 5% e 20% (FREITAS, 2004). Esta variação pode 

ocorrer devido aos diferentes níveis de assistência, tipos de serviço e qualidade dos processos 

e sistemas de informação que envolvam medicamentos. Portanto, deve-se ter conhecimento 

sobre oferta, custos e racionalização da terapêutica para que seja mantida a qualidade da 

assistência oferecida pela instituição (LUIZA, et al., 1999).   

 É exigido que sejam fornecidos os medicamentos recém introduzidos no mercado, 

porém, a farmacovigilância pode não ser suficiente para evitar erros em suas aquisições, 

resultando em muitos gastos com morbi-mortalidade que tenham relação com medicamentos. 

Portanto, o papel do farmacêutico é essencial para que a utilização de medicamentos seja 

realizada de forma segura, econômica e com qualidade. (CLASSEN, et al., 1997, LUIZA, et 

al., 1999). 

 A área da saúde brasileira enfrenta muitos problemas financeiros e vão além da falta 

de recursos. Eles incluem consequências de uma gestão financeira obsoleta das organizações 

hospitalares públicas e privadas, pois não utilizam ferramentas apropriadas para o controle de 

custos, análise de projetos de investimentos, mensuração de resultados e planejamentos 

(CARPINTÉRO, 1999). 

 

2.2.1. Farmacoeconomia 

 

 Uma das ferramentas utilizadas para avaliação dos medicamentos a serem incluídos na 

padronização é a farmacoeconomia. Ela é uma disciplina nova com conhecimentos baseados 

na economia da saúde, uma especialidade que surgiu no período pós-guerra nos países 

desenvolvidos a fim de melhorar a eficiência dos gastos com saúde. Esse tipo de estudo é 

importante, uma vez que os gastos com saúde estão aumentando rapidamente em escala 

mundial, o que preocupa a sociedade e os governos (SECOLI, et al., 2005).  

 A Farmacoeconomia é definida como a descrição e análise de custos da terapia 

medicamentosa para pacientes, sociedade e sistema de saúde. O objetivo dela é fornecer 

informações para decidir as melhores opções com base nos recursos investidos. Isso ocorre a 

partir da identificação, mensuração e comparação de custos, riscos e benefícios, clínicos, 

econômicos e humanísticos, de produtos e serviços farmacêuticos (MATTOS, 2007, SECOLI, 

et al., 2005). 

 Esta disciplina também pode ser definida como "a aplicação da teoria econômica à 

farmacoterapia" ou "avaliação econômica do medicamento", uma vez que ela associa as 
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medidas de custo da economia com os conceitos clínicos da eficácia, segurança e qualidade 

dos processos de assistência sanitária, favorecendo o uso racional de medicamentos. Ela 

auxilia a escolha de tratamentos mais eficientes, levando-se em consideração a relação 

custo/efeito podendo ajudar na divisão mais equilibrada dos recursos de um hospital. Isso 

contribui para o uso racional de medicamentos, pois agrega o custo aos conceitos de 

segurança, eficácia e qualidade dos diferentes tipos de tratamentos (MATTOS, 2007). 

 Segundo Del Nero (2002), ela ainda pode ser definida como “O ramo do 

conhecimento que tem como objetivo a otimização das ações de saúde, ou seja, o estudo de 

condições ideais para a distribuição dos recursos disponíveis para garantir a melhor 

assistência à saúde e condições à população, tendo em conta os meios limitados disponíveis”. 

 Os estudos farmacoeconômicos têm impacto sobre o uso racional de medicamentos, 

uma vez que pode interferir na adesão e continuidade do tratamento do paciente. Portanto, 

este tipo de estudo pode auxiliar a antever que haja variações econômicas no que se refere ao 

uso de medicamentos (PEREIRA, et al., 2007).  

 Nos países desenvolvidos os gastos com a saúde aumentaram de 2% a 3% do Produto 

Interno Bruto (PIB) no final dos anos 40, para 6% a 10% do PIB, na década de 1970. Nos 

Estados Unidos o aumento foi 5,2% do PIB na década de 1960 para 15% do PIB em 1993 e 

de 2000 a 2006, os gastos aumentaram de 1,3 trilhões de dólares para 2 trilhões, equivalendo a 

16% do PIB. Sugere-se para projeções futuras que este gasto represente 20% do PIB em 2015. 

Em 2001, no Brasil, o gasto com a saúde foi de 7,3% do PIB, o que representou 44 bilhões de 

dólares (AREDA, et al., 2011; SECOLI, et al., 2005).  

 Os gastos com saúde podem ser explicados, dentre outros motivos, pelo 

envelhecimento da população, as transformações de morbimortalidade e descobertas de novas 

tecnologias médicas. No Brasil, por exemplo, houve uma transição demográfica devido à 

redução da taxa de fecundidade e da mortalidade, o que resultou no aumento da expectativa 

de vida que antes era de 34 anos e tem previsão de 72 anos para 2020. Este fato muda a 

questão econômica com a saúde, uma vez que a faixa etária de 56 a 65 anos representa 

aproximadamente vinte vezes mais do custo da atenção médica do que o grupo de 0 a 17 anos 

(SECOLI, et al., 2005).  

 Os medicamentos tiveram a participação de aproximadamente 8% no custo nacional 

com a saúde nos Estados Unidos em 1993 e cerca de 20% em 1992 em Portugal. No Canadá, 

aumentou 11% em 2005 os gastos com medicamentos, equivalente a 24,8 bilhões de dólares 

(AREDA, et al., 2011). Em 1997, no Brasil, estes representaram 35% dos gastos hospitalares. 
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O gasto com medicamentos para o Ministério da saúde no Brasil passou de 5,8% em 2002 

para 10.1% em 2005 (GUIMARÃES, et al., 2007).  

 No setor público, as aquisições de medicamentos são realizadas através de processo 

licitatório, havendo concorrência entre os participantes. Entretanto, os gestores públicos 

enfrentam um grande desafio de planejar as aquisições de forma que os medicamentos 

adquiridos sejam de qualidade sem prejuízo econômico, uma vez que os recursos são finitos 

(BEVILACQUA, et al., 2011).  

 Com o auxílio dos estudos farmacoeconômicos, as Comissões de Farmácia e 

Terapêutica, presentes nos serviços públicos e hospitais podem tomar decisões mais 

adequadas quanto à incorporação de medicamentos nos guias farmacoterapêuticos. A 

farmacoeconomia pode ajudar a decidir o grau de financiamento público de medicamentos e 

quais serão estes. (SECOLI, et al., 2005). 

 

2.3. Logística Interna 

 

 Deve haver uma gestão logística para que o fluxo dos medicamentos na unidade 

hospitalar seja adequado. O termo logística vem do grego logistikós que se relaciona ao 

cálculo e à arte de calcular. No contexto hospitalar, a logística refere-se à gestão, suprimento, 

controle e coordenação. A logística empresarial está relacionada a todas as atividades de 

movimentação e armazenagem, que facilitam o fluxo dos produtos ou serviços a partir da 

aquisição da matéria prima até seu consumo, assim também como dos fluxos de informação 

que colocam os produtos ou serviços em movimento, a fim de providenciar níveis de serviço 

adequado aos clientes a um custo acessível (BALLOU, 1995).  

 A logística empresarial direta pode ser definida como “o processo de planejar, 

implementar e controlar o fluxo eficiente custo-efetivo de materiais virgens, inventários 

intraprocessos, bem finalizados e informações relacionadas, do ponto de origem para o ponto 

de consumo com o propósito de conformar-se aos requisitos dos clientes” (Associação 

Brasileira de Logística). 

 A aquisição de materiais tem o objetivo de suprir as necessidades do hospital a fim de 

oferecer os serviços adequadamente aos pacientes no que diz respeitos às suas necessidades. 

Para que a logística hospitalar seja bem sucedida é fundamental que haja um controle de 

estoque capaz de prever futuras demandas, o tempo de ressuprimento e a preocupação com a 

segurança dos produtos, transporte, armazenamento e distribuição de medicamentos 

(TADEU, et al., 2013). 
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 Entretanto, no setor público as normas da licitação são rígidas e complexas, 

comprometendo os prazos para reposição dos materiais, o que requer um melhor 

planejamento. Os processos longos de compra e prorrogação dos prazos de pagamento levam 

os fornecedores a adicionar custos aos valores anteriormente cotados, resultando muitas vezes 

no atraso do fornecimento e na realização de compras de emergência quando não é possível 

retardar o prazo de entrega (TADEU, et al., 2013). 

 

2.3.1. Gestão de Materiais 

 

 A gestão de materiais é importantíssima no ambiente hospitalar, pois se deve manter o 

equilíbrio entre o valor financeiro dos estoques e a disponibilidade e atendimento adequado 

aos pacientes. Uma aquisição adequada de medicamentos está associada à escolha correta 

deles. Para isso, anteriormente são realizados processos de seleção e padronização dos 

medicamentos que farão parte do elenco de uma instituição. Devem existir normas 

implantadas para a aquisição de produtos exclusivos para serem exercidas pela farmácia e 

aprovadas pela Comissão de Farmácia Terapêutica; normas de aquisição por licitação ou 

disputa de preço; garantia de preços e o limite de preços para termos do contrato de aquisição 

(FERRACINI & BORGES FILHO, 2010).  

 O recebimento é o ato de conferir se os produtos entregues estão conforme o 

solicitado, realizando-se uma inspeção detalhada. Nesta etapa é conferida a quantidade, 

qualidade, condições de entrega, prazos e outros requisitos fiscais. Posteriormente a 

conferência, deve ser registrada a entrada dos produtos por um sistema informatizado 

identificando os lotes e validades. A área para recebimento dos medicamentos deve protegê-

los de qualquer risco e ser separada da área de armazenamento, devendo haver espaço 

adequado para análise da mercadoria recebida, revisão e confirmação para depois ser 

armazenada (FERRACINI & BORGES FILHO, 2010). 

 Após o recebimento, os medicamentos são armazenados. A armazenagem se refere à 

administração dos espaços físicos no qual são mantidos os estoques. O local deve ser 

adequado de acordo com cada material, de baixa umidade, ventilado, iluminado, temperatura 

ideal e controlado do ponto de vista ambiental. É importante que os produtos estejam 

identificados corretamente, como por exemplo, o uso de códigos de barras, para que possam 

ser rastreados e haja segurança na movimentação de estoques (FERRACINI & BORGES 

FILHO, 2010).  
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 O controle inadequado do estoque e o armazenamento inapropriado dos medicamentos 

podem resultar em desperdícios, perdas e desvios. Portanto, deve-se ter um planejamento 

adequado, as compras não devem ser excessivas e a estrutura legal deve ser flexível para que 

não haja inconsistência entre os medicamentos que são realmente necessários e aqueles que 

estão disponíveis (TADEU, et al., 2013). Quando o estoque é grande e seu consumo não 

acompanha essa escala, os medicamentos podem perder a validade, tornado-se inutilizáveis.  

  No que diz respeito ao sistema de distribuição de medicamentos (SDM) existem 

diversos tipos: coletivo, individualizado, combinado ou misto e dose unitária. No SDM 

coletivo, as prescrições médicas são transcritas pela enfermagem e os medicamentos são 

dispensados em uma única embalagem por unidade assistencial para um período de 24 horas. 

No Sistema individualizado, os medicamentos são dispensados por paciente para 24 horas.  

Este sistema ainda pode ser chamado de direto, quando a cópia da prescrição é levada para a 

Farmácia ou de indireto, quando chega à Farmácia a transcrição da prescrição feita pela 

enfermagem (GOMES & REIS, 2000). O Sistema Misto é aquele em que parte dos 

medicamentos é dispensada de forma coletiva e outra parte é individualizada. Já no SDM por 

Dose Unitária, os medicamentos são solicitados pela cópia da prescrição ou por algum 

sistema informatizado, e dispensados por paciente em embalagens unitárias de acordo com o 

horário de administração prontos para serem administrados (YUI, 2013; FREITAS, 2004; 

FERRACINI & BORGES FILHO, 2010). 

 Além da distribuição, o ciclo de gerenciamento de fluxo de medicamentos dentro da 

unidade hospitalar inclui os processos de prescrição, dispensação e administração de 

medicamentos, compostos por diversas etapas que são de responsabilidade de vários 

profissionais, caracterizando-se como um ciclo multidisciplinar (OLIVEIRA & MELO, 

2011). Farmacêuticos, médicos, enfermeiros, técnicos de laboratório e outros profissionais de 

saúde, não toleram a falta de medicamentos. Os farmacêuticos se veem obrigados a manter o 

estoque de medicamentos adequado, porém, sempre atentos à contenção de custos (LUIZA, et 

al., 1999). 

 

2.3.2. Logística Reversa Interna 

 

 Na análise da cadeia de suprimento, sempre foi considerada a existência de dois fluxos 

de materiais, que a par com idênticos fluxos de informação, dão consistência à integração dos 

vários elementos da cadeia.  A um fluxo direto que movimenta os produtos até o consumidor 
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final, contrapõe-se como necessário outro com movimento inverso que permita a recuperação 

destes mesmos produtos eventualmente até o ponto de origem inicial. A logística reversa se 

refere ao conjunto de atividades que justificam e tornam possível o movimento de produtos do 

consumidor para produtores e fornecedores (CARVALHO, 2010).   

 Os canais de distribuição reversos têm sido muito pouco estudados até o momento, 

existindo poucas informações sobre o assunto na literatura especializada e ainda uma 

incipiente sistematização de conceitos neste campo. Um dos motivos do pouco interesse pelo 

estudo deste tema é sua pouca importância econômica quando comparada com os canais de 

distribuição diretos, entretanto, a maior conscientização ambiental está modificando  as 

relações de mercado e justificando uma crescente preocupação de empresas, governos e 

sociedade com os canais de distribuição reversos (LEITE, 2003). 

 Segundo Xavier e Corrêa (2013), quando esta conscientização leva a práticas 

sustentáveis pelas organizações, pode se transformar em uma potencial fonte de vantagem 

competitiva ao propiciar o uso de novas tecnologias e processos que reduzam custos e 

agreguem valor às suas atividades. 

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, Lei nº 12.305/2010) define logística 

reversa como: “Instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado por um 

conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos 

resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos 

produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada” (VALLE & SOUZA, 2014).  

 Ainda de acordo com o Reverse Logistics Executive Council (RLEC) a logística 

reversa é definida como: “o processo de planejar, implementar e controlar de um modo 

eficiente o fluxo de materiais, estoque em trânsito, produtos acabados e informação 

relacionada, desde o ponto de consumo até a origem para recuperar o valor dos materiais e dar 

a eles um destino adequado”. 

 Este tipo de logística diz respeito ao processo de planejamento, implantação e controle 

de um fluxo de materiais, de produtos em processo, de produtos acabados e de informações 

relacionadas, desde o ponto de consumo até o seu ponto de origem. Desta forma, é possível 

recuperar valor ou garantir o descarte adequado. Portanto, ela tem como objetivo permitir e 

viabilizar o retorno dos medicamentos ao ciclo produtivo (YUI, 2013; VALLE & SOUZA, 

2014). 

 A logística reversa possui uma divisão clássica: logística reversa de pós-venda e de 

pós-consumo. A primeira envolve bens de pós-venda sem uso ou com pouco uso. Esse fluxo 

de retomo pode ocorrer por razões comerciais, erros no processamento dos pedidos, garantia 
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dada pelo fabricante, efeitos ou falhas de funcionamento, avarias no transporte, entre outros 

motivos, e se estabelecerá entre os diversos elos da cadeia de distribuição direta, dependendo 

do objetivo estratégico ou do motivo do retomo (LEITE, 2003). 

 A logística reversa de medicamentos pós-venda compreende a retirada do produto do 

mercado voluntariamente ou por conta de uma determinação da ANVISA. Envolve, 

normalmente, apenas as empresas que fazem parte da cadeia de suprimentos, mas pode, 

dependendo do motivo da retirada, chegar até o consumidor. Nesta logística pós-venda, como 

normalmente os produtos não estão vencidos, e, portanto, não são considerados resíduos, 

utiliza-se a estrutura da logística direta para devolvê-los ao fabricante ou para quem o 

importou (PONTES, 2014). 

 A logística reversa de pós-consumo se refere aos medicamentos que encontram-se no 

estágio de fim de uso ou que já alcançaram o fim de sua vida útil. No primeiro caso, o produto 

tornou-se inútil para o consumidor atual, porém ainda pode ser utilizado por terceiros, como 

por exemplo, um medicamento que foi suspenso para determinado paciente. No segundo caso, 

o medicamento perdeu sua validade ou está inapropriado para reutilização, sendo então 

encaminhado para o descarte (VALLE & SOUZA, 2014).  

 No contexto da logística interna do hospital, este conceito pode ser aplicado no 

desenvolvimento de uma estratégia gerencial do serviço de farmácia para recolher os 

medicamentos dispersos pelas diversas clínicas antes que o seu prazo de validade expire, 

fazendo com que retornem ao estoque e sejam redistribuídos, reduzindo a necessidade de 

reposição e o descarte do produto vencido. 

 

2.3.3. Devolução de Medicamentos 

 

 No serviço de Farmácia Hospitalar, a logística reversa interna pode ocorrer devido ao 

vencimento dos medicamentos ou devolução destes por diversos motivos. Os medicamentos 

podem retornar ao serviço de Farmácia quando não são administrados para os pacientes, pelo 

processo chamado de estorno ou devolução (DE SOUZA, et al., 2008).  

 Isto pode ocorrer devido à alteração da terapêutica, à alta hospitalar ou ao óbito. Esse 

processo permite que os medicamentos sejam redistribuídos, possibilitando a redução de 

custos para o hospital, pois permitirá uma menor aquisição destes, além de minimizar a perda 

por vencimento e consequentemente, o descarte de resíduos (LIMBERGER, et al., 2013). 

 Quando há má gestão, os medicamentos ficam estocados por um longo período nas 

unidades clínicas o que acarreta a perda deles por vencimento ou por armazenamento 
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inadequado. Isso pode gerar maior custo para a instituição e maior impacto ambiental, uma 

vez que aumenta a produção de resíduos que devem ser tratados e destinados adequadamente. 

Além disso, se todos os medicamentos fossem devolvidos à Farmácia, poderia haver uma 

redução de gastos nas aquisições posteriores.   

 A devolução pode ocorrer de forma passiva ou ativa. A primeira forma acontece 

quando o setor de enfermagem se dirige ao setor de farmácia para realizar o estorno de 

medicamentos. A outra forma é quando o setor de farmácia vai às enfermarias para verificar 

se há medicamentos para serem devolvidos. A devolução ativa pode permitir um controle 

melhor deste processo, visto que o setor de farmácia procura diretamente a enfermagem que 

pode não realizar o estorno com frequência. 

 

2.4. Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

O atual padrão de consumo resulta nas instituições de saúde uma problemática 

ambiental. Há exigências dos órgãos fiscalizadores que preservam o meio ambiente e uma 

legislação que se refere a esta questão estabelecendo normas e ações adequadas às atividades 

nestas instituições. Porém, é necessário que existam políticas específicas para o 

gerenciamento de aspectos e impactos ambientais, com o propósito de melhorar a qualidade 

da assistência aos pacientes, prevenir os impactos ambientais e respeitar a legislação 

(PFITSCHER, et al., 2007). Estima-se que no Brasil os Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde 

(RSSS) representem de 1% a 2% dos resíduos domésticos. Em Porto Alegre/RS 85% dos 

RSSS são gerados pelos hospitais. Em Guarulhos/SP, os hospitais geram aproximadamente 

62,4% de RSSS (DIAS, et al., 2009). 

Devido à preocupação aumentada do mundo com relação a isso, diversos países estão 

revendo suas legislações e as restringindo cada vez mais. Os geradores estão sendo cada vez 

mais cobrados e passaram a ser responsabilizados pelos resíduos gerados por seus produtos, 

devendo encaminhá-los a um destino final apropriado. As exigências das normas e legislação 

brasileiras são muitas sobre esse tema, porém nem sempre elas são cumpridas, devido aos 

recursos insuficientes das instituições, e fiscalização e controle dos órgãos competentes 

insuficiente. Como consequência, muitos estabelecimentos não realizam o tratamento de 

resíduos de forma adequada (GOMES & ESTEVES, 2012).  

Os RSSS são um grande problema para a sociedade e meio ambiente, pois seu 

gerenciamento no Brasil encontra-se em condições precárias. A contaminação do solo, água, 

atmosfera e proliferação de vetores tem prejudicado toda a população, incluindo os 
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trabalhadores que tem contato direto com estes resíduos. Os problemas são cada vez mais 

agravados quando fica perceptível o descaso que existe com este tipo de gerenciamento 

(GARCIA & ZANETTI-RAMOS, 2004). 

O gerenciamento de RSSS está aos poucos se desenvolvendo no Brasil, com bastante 

evolução atualmente, por causa de publicações de regulamentos técnicos e avanços na 

legislação sobre o tema. Entretanto, muito ainda precisa ser feito e melhorado, pois ainda 

existe uma grande deficiência em relação ao tratamento e disposição final destes resíduos. Há 

muito prejuízo ao meio ambiente e a saúde da sociedade, por causa do descarte de 

medicamentos, por exemplo. Não há também um tratamento adequado dos trabalhadores 

relacionados diretamente com a vigilância sanitária e ambiental, sendo necessária uma maior 

fiscalização e de qualidade por parte destes. Além disso, os custos dos processos de 

tratamento possuem um alto custo, embora os benefícios possam compensar (FALQUETO, et 

al., 2010). 

Define-se como RSSS “aqueles que resultam de atividades exercidas por prestadores 

de assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e 

pesquisa médica relacionados tanto à saúde humana quanto veterinária que, por suas 

características, necessitam de processos diferenciados em seu manejo, exigindo ou não 

tratamento prévio à sua disposição final” (SALES, et al., 2009). 

O Decreto-Lei n° 178/2006 de 5 de Setembro define resíduos como “qualquer 

substância ou objeto de que o detentor se desfaz ou tem a intenção ou a obrigação de se 

desfazer”. Este decreto define também resíduo hospitalar, como “o resíduo resultante de 

atividades médicas desenvolvidas em unidades de prestação de cuidados de saúde, em 

atividades de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e investigação, relacionada com 

seres humanos ou animais, em farmácias, em atividades médico-legais, de ensino e em 

qualquer outra que envolva procedimentos invasivos, tais como acupuntura, piercings e 

tatuagens” (BRASIL, 2006). 

A fim de tratar o aumento de geração e a complexidade do tema resíduo, foi 

introduzido o conceito “gestão de resíduos” no Decreto-Lei 239/97, que diz respeito às 

“operações de recolha, transporte, armazenagem, tratamento e eliminação de resíduos, 

incluindo a monitorização dos locais de descarga, após o encerramento das respectivas 

instalações, bem como o planejamento dessas operações”. Através dessa gestão, torna-se 

possível preservar o meio ambiente e ganhar benefícios com uma política sustentável (DA 

SILVA, 2013).  
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Foi criada a Lista Europeia de Resíduos (LER) que auxilia na identificação e 

classificação de resíduos e foi transposta para a legislação nacional através da Portaria 

209/2004 de 3 de Março. Os resíduos são classificados em categorias e subcategorias (DA 

SILVA, 2013), conforme descrito na Tabela 1. 

 

Tabela 1: Classificação de resíduos de acordo com a Lista Europeia de Resíduos (LER). 

 

Fonte: Adaptado de DA SILVA, 2013. 

 

 De acordo com a LER, os resíduos de medicamentos são considerados não perigosos, 

exceto os citotóxicos e citostáticos. A produção de resíduos hospitalares ocorre em hospitais, 

centros de saúde, ambulatórios, clínicas médicas, dentistas, postos de saúde, farmácias, dentre 

outros. Apenas os resíduos de embalagens podem ser reciclados e os que provêm de 

medicamentos ou embalagens muito contaminadas devem ser incinerados para proveito 

energético. A Organização Mundial de Saúde e Agência Europeia do Ambiente (AEA) 
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sugerem que a incineração dos resíduos de produtos farmacêuticos que contenham substâncias 

ativas seja a solução mais adequada (DA SILVA, 2013). 

 Através da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), o Ministério da 

Saúde realiza suas ações no que diz respeito ao descarte de resíduos de medicamentos. Esta é 

uma agência reguladora, criada pela Lei nº 9.782, de 26 de Janeiro de 1999. A ANVISA tem o 

dever de promover e proteger a saúde da população a partir da garantia da segurança sanitária 

de produtos e serviços, e participar do processo para seu acesso. Em Outubro de 1973, a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente foi criada pelo Decreto nº 73.030. Em 1981, a Lei nº 

6.938 criou o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), instituindo a Política 

Nacional do Meio Ambiente e depois em 1985, houve a transferência do Conama para o 

Ministério do Desenvolvimento Urbano. Esta Política foi estruturada em 1992, quando a 

Secretaria Especial do Meio Ambiente se transformou em Ministério do Meio Ambiente 

(FALQUETO, et al., 2010). 

 A ANVISA, através da RDC 306/04 e o CONAMA, pela resolução 358/05, 

regulamenta o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde e atribui a responsabilidade 

do destino final dos resíduos gerados aos seus geradores (BRASIL, 2004; BRASIL, 2005; 

SALES, et al., 2009). 

 Todos os geradores de resíduos de serviços de saúde devem executar um Plano de 

Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde (PGRSS), de acordo com a Lei Federal nº 

12.305/2010. Esta lei instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos e define que no 

PGRSS devem ser descritos todos os procedimentos relacionados ao manejo dos resíduos 

gerados (BRASIL, 2010). 

 O PGRSS é um documento necessário para o processo de licenciamento ambiental. 

Ele se baseia nos princípios da não geração de resíduos e na minimização da geração destes, 

apontando e descrevendo as ações relacionadas ao manejo dos RSSS. Este Plano inclui os 

aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, 

transporte, reciclagem, tratamento e disposição final, assim como a proteção à saúde pública e 

ao meio ambiente (BRASIL, 2005). 

 O manejo de RSS é a ação de gerenciar os resíduos em seus aspectos intra e extra 

estabelecimento, desde sua geração até a disposição final, que inclui as etapas a seguir, que 

devem ser descritas no PGRSS.  

 A segregação é a separação dos resíduos no local onde são gerados que ocorre 

conforme suas características físicas, químicas, biológicas, estado físico e riscos 

envolvidos. 



24 

 

  O acondicionamento refere-se ao ato de embalar os resíduos segregados, em sacos ou 

recipientes apropriados que evitem vazamento e sejam resistentes às ações de ruptura 

e punção.  

 Todas as embalagens contendo os resíduos devem ser identificadas adequadamente. 

 O transporte interno é aquele em que os resíduos são levados do local de geração para 

o local destinado ao armazenamento temporário ou externo para que seja coletado. 

 Os recipientes com os resíduos são guardados por um período no armazenamento 

temporário próximo ao local de geração, a fim de agilizar a coleta dentro do 

estabelecimento. Os sacos não podem ficar diretamente em contato com o piso, 

portanto, é obrigatório um recipiente para este acondicionamento. 

 Após este período, os resíduos são tratados com o método, técnica ou processo mais 

adequado que altere as características dos riscos inerentes de forma a reduzir ou 

eliminar o risco da contaminação, de acidentes ocupacionais ou de dano ao meio 

ambiente. Esse tratamento pode ser realizado no próprio estabelecimento onde os 

resíduos foram gerados ou em outro local. Os locais de tratamento devem ter 

licenciamento ambiental, conforme a Resolução CONAMA nº. 237/1997 e podem ser 

fiscalizados e controlados pelos órgãos de Vigilância Sanitária e do meio ambiente. 

 Ainda existe um armazenamento externo que consiste em guardar os recipientes de 

resíduos até a coleta externa. 

 Os resíduos são coletados do armazenamento externo e transportados externamente até 

a unidade de tratamento ou disposição final. 

 Após o tratamento, os resíduos são dispostos no solo que é preparado para isso, 

obedece aos critérios técnicos de construção e operação e possui licenciamento 

ambiental conforme a Resolução CONAMA nº. 237/1997 (BRASIL, 2004).  

 

2.4.1. Descarte de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde 

 

Após o descarte pelas instituições, as empresas terceirizadas responsáveis realizam o 

recolhimento dos resíduos para serem submetidos ao tratamento adequado e posteriormente, 

serem levados ao destino final. A Farmácia Hospitalar se enquadra no regulamento técnico 

descrito pela Resolução RDC nº 306, de 7 de dezembro de 2004, da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária que diz respeito sobre o gerenciamento de resíduos de serviço de saúde, 

tanto na área pública, quanto na particular. Este setor é responsável por elaborar o PGRSS que 
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deve ser feito por profissional com CRF ativo junto ao seu Conselho da Classe. Deve ser 

requisitado às empresas prestadoras de serviços terceirizados que seja feita a apresentação de 

licença ambiental para o tratamento ou a disposição final dos resíduos de serviço de saúde 

(FALQUETO, et al., 2010). 

O tratamento considerado mais adequado para resíduos de saúde será aquele que 

fornecer condições de segurança e eficiência, e que altere as características biológicas, físicas 

e químicas de forma que sejam ajustadas àquelas aceitáveis legalmente. Sendo assim, o 

tratamento pode ser realizado também associado a um tratamento prévio a fim de evitar a 

disseminação de agentes patogênicos ou qualquer contaminação, além dos padrões legais. No 

Brasil, apenas 14% dos resíduos hospitalares são adequadamente tratados. A maioria deles é 

encaminhada para aterros e lixões, resultando em contaminação e poluição. Dentre os 

métodos de tratamento, existem dois principais para este tipo de resíduo: autoclavagem e 

incineração (PFITSCHER, et al., 2007). 

Na incineração ocorre a queima do lixo, em altas temperaturas, em incineradores que 

são utilizados para tratar resíduos de alta periculosidade ou que precisam ser destruídos 

completamente de forma segura. Porém, este é um método de alto custo por utilizar 

equipamentos especiais. Os resíduos resultantes devem ser direcionados aos aterros sanitários 

próprios e aos efluentes líquidos, disponíveis em estação de tratamento (FALQUETO, et al., 

2010). Na autoclavagem, o lixo tratado é coletado em recipientes específicos. Injeta-se na 

câmara da autoclave um vapor para realizar a esterilização e os recipientes são destruídos pela 

alta temperatura, permitindo o contato direto do vapor com o lixo (DIAS, et al., 2009). Em 

seguida, o lixo é triturado e levado para um aterro sanitário para seu depósito final 

(PFITSCHER, et al., 2007).  

 

3. JUSTIFICATIVA 

 

 Nos hospitais, muitas enfermarias armazenam um grande estoque de medicamentos, 

mesmo aqueles que não foram administrados nos pacientes por diversos motivos, como o 

óbito, alteração na prescrição de medicamento e/ou dose e alta do paciente. Isso pode resultar 

em perda de medicamentos devido ao armazenamento inadequado ou validade expirada, e 

consequentemente, aumento de descarte de resíduos, erros de medicação por administração de 

medicamentos impróprios para consumo e gastos excessivos com medicamentos.  

 O processo de devolução de medicamentos permite a redução dos estoques nas 

enfermarias, evitando erros de medicação e descarte excessivo de resíduos, além de 
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possibilitar redução de gastos com medicamentos para a instituição, uma vez que, aqueles não 

utilizados serão aproveitados para outros pacientes.  

 Anteriormente ao presente projeto, a devolução era realizada no Hospital em estudo 

em horários delimitados e apenas recebida por residentes, limitando o processo. Após um 

período, devido as dificuldades as enfermarias pararam de realizar a devolução. No retorno 

deste procedimento, a devolução foi implementada de forma passiva e ativa, realizada em 

qualquer horário e passou a ser recebida também por farmacêuticos. Desta forma, a demanda 

de serviço foi aumentada, até que a devolução passou a ser realizada apenas de forma passiva. 

Os antimicrobianos foram selecionados para o presente estudo, uma vez que, são os 

medicamentos mais solicitados pelas clínicas de pacientes internados e dentre eles existem 

alguns que são os mais caros do serviço de Farmácia.   

 

4. OBJETIVO 

4.1. Objetivo Geral 

 

 Avaliar a logística inversa interna de medicamentos no Hospital Federal do Andaraí. 

 

4.2. Objetivos específicos 

 

 Quantificar as devoluções de antimicrobianos realizadas durante o período de Junho 

de 2013 à Junho de 2014; 

 Quantificar as devoluções de antimicrobianos vencidos realizadas o período de Junho 

de 2013 à Junho de 2014; 

 Avaliar o impacto econômico na redução de custos resultante das devoluções de 

antimicrobianos; 

 Avaliar o aspecto ambiental na redução de produção de resíduos resultante das 

devoluções de antimicrobianos. 

 

5. METODOLOGIA 

5.1. Tipo de estudo 

 

Trata-se de um estudo observacional, analítico, transversal, prospectivo. 
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5.2. Local de estudo 

 

 O estudo foi desenvolvido no Hospital Federal do Andaraí (HFA), de grande porte e 

alta complexidade, situado na zona norte do Rio de Janeiro. O HFA possui atualmente 423 

leitos ativos, com 22 clínicas de internação, setor de oncologia, atendimento ambulatorial em 

diversas especialidades, além de ser Centro de Referência para tratamento de queimados.  

 

5.3. População e amostra 

 

O estudo compreendeu a análise de devoluções de medicamentos antimicrobianos 

realizadas pelas clínicas do HFA no período de Junho de 2013 à Junho de 2014. 

 

5.4. Critérios de inclusão 

 

Neste trabalho foram incluídas as devoluções de medicamentos antimicrobianos 

realizadas no Hospital Federal do Andaraí (HFA). 

 

5.5. Coleta de dados 

 

Quando a unidade assistencial possui medicamentos para serem devolvidos, o Serviço 

de Enfermagem deve preencher o formulário de Devolução de Medicamentos (APÊNDICE 

A) ou o de Medicamentos Vencidos (APÊNDICE B), quando for o caso. Nestes formulários 

devem ser identificados o nome, dose, quantidade, lote e validade de todos os medicamentos. 

Este formulário deve ser entregue em duas vias, juntamente com a devolução, ao setor de 

Farmácia devidamente datado, identificado pela clínica, assinado e carimbado pelo 

responsável da devolução.  

Ao chegar ao setor de Farmácia, o farmacêutico ou o residente devem fazer a 

conferência e assinar as duas vias, sendo a cópia da enfermagem e original do serviço de 

farmácia. Após a conferência, o residente deve realizar a entrada dos medicamentos que ainda 

podem ser consumidos, ou a saída para os vencidos ou os que estão inapropriados para 

consumo, no sistema e-SUS Hospitalar e guardar os formulários em pasta específica para 

posterior análise. 

Os medicamentos em condições de uso foram encaminhados para o setor de 

dispensação de pacientes internados para serem dispensados. Aqueles que estavam vencidos 



28 

 

ou inapropriados para serem utilizados foram descaracterizados, impossibilitando sua 

reutilização, acondicionados em bombonas específicas e encaminhados para a incineração. 

 

 

5.6. Análise de Dados 

 

 Os dados coletados foram armazenados e analisados no Microsoft Excel® (Office 

2007). 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÃO       

 

 No Hospital Federal do Andaraí utiliza-se o sistema de distribuição de medicamentos 

individualizado, no qual, a farmácia recebe as cópias das prescrições médicas e os 

medicamentos são dispensados para o período de 24 horas, por paciente. Este sistema 

possibilita um controle mais adequado da utilização de medicamentos, sobre a redução de 

estoque nas enfermarias e sua devolução (DE SOUZA, et al., 2008). 

 De acordo com Gráfico 1 e Apêndice C, os três medicamentos mais devolvidos 

foram a Oxacilina 500mg, Piperacilina sódica + tazobactam sódico frasco-ampola 4g + 

500mg e o Metronidazol bolsa 5mg/ml 100ml. 

 

Gráfico 1: Porcentagem dos antimicrobianos devolvidos durante o período de Junho/13 a Junho/14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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 A Oxacilina 500mg (R$0,48 a unidade) foi o mais devolvido durante todo o período 

do trabalho, no total de 1839 unidades que representam 22,08% da devolução, porém, 

equivalente a R$882,72 ou 1,03% de todo o valor monetário devolvido. Entretanto, deve-se 

levar em consideração que a dose diária mais comum no hospital estudado é de 2g 

administrado de 4 em 4 horas. Portanto, para um paciente são dispensados 24 frascos de 

Oxacilina por dia, resultando em maior estoque desse medicamento nas clínicas, podendo 

gerar uma maior devolução, caso não seja administrada a um paciente. 

 A Piperacilina sódica + Tazobactam sódico frasco-ampola 4g + 500mg foi o segundo 

medicamento mais devolvido, 7,25% das devoluções (604 unidades). Este antimicrobiano 

representa 4,23% do valor das devoluções, equivalente a R$3.617,96. Ainda de acordo com o 

Gráfico 1, o terceiro medicamento mais devolvido foi o Metronidazol 5mg/mL representando 

537 unidades ou 6,45% das devoluções, equivalente a R$547,74 ou 0,64% do valor das 

devoluções ao longo do período estudado. Estes dois antimicrobianos são bastante utilizados 

nos tratamentos dos pacientes, por este motivo, são armazenados em grande quantidade nas 

enfermarias, gerando um maior volume de devolução deles. 

 Os medicamentos Caspofungina 70mg/mL, Anfotericina B complexo lipídico 

100mg/20mL e Anfotericina B Lipossomal 50mg são antimicrobianos de alto custo, com 

valores unitários, R$761,19, R$1.000,00 e R$1.226,67, respectivamente. Por apresentarem 

estes valores, a farmácia possui um controle rígido sobre a sua dispensação. Por este motivo, 

esses medicamentos não tiveram nenhuma devolução. 

 Outro antimicrobiano com custo elevado, a Caspofungina 50mg (R$561 a unidade), 

obteve uma devolução de 23 unidades que, embora não seja significativa em termos de 

unidades (0,28% de acordo com o Apêndice C), esta quantidade corresponde a R$12.903, ou 

15,09% do valor total de devoluções como demonstra o Gráfico 2 que descreve os valores 

dos principais medicamentos devolvidos. 
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Gráfico 2: Porcentagem dos valores dos antimicrobianos devolvidos durante o período de Junho/13 a Junho/14.             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 A devolução da Linezolida 600mg (R$202,77 a unidade) representou o maior valor 

das devoluções, R$14.599,44, que se refere a 17,07% do valor total devolvido, de acordo com 

o Apêndice C e Gráfico 2. Apesar da sua quantidade devolvida não ter sido grande, 72 

unidades (0,86% das devoluções), esse medicamento apresentou uma porcentagem de valor 

alto, devido ao seu valor unitário ser caro. 

 A Tigeciclina 50mg/mL e Ertapenem 1g, foram outros antimicrobianos que 

apresentaram valores de devolução significativos, 15% (R$12.411,94) e 9% (R$7.909,11), 

respectivamente, como mostra o Gráfico 2. Apesar destes medicamentos não terem sido 

devolvidos em grande quantidade, Tigeciclina, 1,07% e Ertapenem 0,40%, como mostra o 

Apêndice C, seus valores unitários são uns dos mais altos, R$139,46 e R$239,67, 

respectivamente. Embora a Polimixina B 500.000UI não seja cara, R$47,90 cada frasco, 

foram devolvidas 234 unidades, resultando em um valor total de R$11.208,60 que 

corresponde a 13% dos valores da devolução. 

 De acordo com a Tabela 2, no mês de Julho de 2013 houve uma maior quantidade de 

antimicrobianos, 957 unidades e no mês de Abril, houve uma devolução com maior valor 

monetário, R$10.247. A devolução maior em Julho pode ter ocorrido devido à proximidade 

com o período de implantação deste processo no hospital estudado, que ocorreu nos meses de 

Maio e Junho. Durante esses dois meses, as enfermeiras foram informadas sobre os 

procedimentos e estavam em processo de adaptação. 
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Tabela 2: Unidades totais de antimicrobianos devolvidos e valores referentes por mês.  

 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 

Unidades 

Devolvidas 
293 957 381 664 628 606 504 727 879 815 799 722 437 

Valor (R$) 
1.162 6.112 3.339 6.611 4.665 6.026 5.283 4.504 6.297 6.779 10.247 9.939 3.997 

   

 No Gráfico 3, pode-se observar a variação de unidades devolvidas e os respectivos 

valores referentes a cada mês do estudo. 

 

Gráfico 3: Unidades totais de antimicrobianos devolvidos e valores referentes por mês.  

 

 Em Julho de 2013, foram devolvidas 310 unidade de Oxacilina 500mg, 

correspondente a 32,39% das devoluções, sendo o antimicrobiano mais devolvido neste mês, 

como mostra o Gráfico 4. Deve-se levar em consideração que este medicamento é um dos 

mais dispensados, visto que sua dose diária é de 12g, ou seja, 24 frascos. O Gráfico 4 mostra 

os outros medicamentos mais devolvidos neste mês foram Benzilpenicilina potássica 

5.000.000UI, 7,52% (72 unidades), Metronidazol 5mg/mL, 5,96% (57 unidades), Meropenem 

500mg, 5,12% (49 unidades) e Clindamicina 150mg/mL, 5,12% (49 unidades). Estes 

antimicrobianos podem ter sido alguns dos mais solicitados pelas clínicas em Julho/13. 
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Gráfico 4: Porcentagem das devoluções no mês de Julho/13. 

 

 No mês de Abril de 2014, houve devolução de alguns dos antimicrobianos mais caros, 

de acordo com o Apêndice D, por este motivo, foi o mês com a devolução de maior valor 

durante o período estudado. Os maiores valores foram referentes aos seguintes medicamentos, 

como mostra o Gráfico 5: Linezolida 600mg, R$4.663,71 de devolução (R$202,77 cada 

unidade), Polimixina B 500.000UI, R$ 2155,50 (R$47,90 a unidade), Ertapenem 1g, 

R$719,01 (R$239,67 o valor unitário) e Tigeciclina 50mg/mL, R$557,84 (R$139,46 cada 

frasco).  

 

 

Gráfico 5: Porcentagem do valor das devoluções no mês de Abril. 
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 De acordo com o Gráfico 6 que representa os valores das devoluções realizadas pelas 

clínicas durante o período estudado, o Serviço de Terapia Intensiva (STI) foi a clínica que 

apresentou maior valor de devolução referente aos antimicrobianos devolvidos, R$33.643,00, 

seguida da Pediatria com R$12.969,42. Isto pode ter ocorrido por serem as clínicas que 

solicitam maior quantidade de antimicrobiano, devido aos tratamentos específicos. No STI, 

existem muitos pacientes debilitados com imunidade baixa, assim como na Pediatria, 

facilitando, portanto, diversas infecções bacterianas, sendo altamente necessário este tipo de 

medicamento. Além disso, no STI há uma grande rotativade de pacientes, com maior risco de 

óbito, resultando na sobra de medicamentos que não foram utilizados. 

 A Plástica foi a clínica que devolveu o menor valor monetário, apenas R$8,28 

(0,01%), de acordo com o Gráfico 6, depois da Endoscopia que foi a única que não devolveu 

nenhum medicamento durante o período analisado. A Plástica não realizou muitas 

devoluções, conforme Apêndice E, pois não realizam muitas solicitações de antimicrobianos 

e por ser uma clínica pequena, há um maior controle sobre o uso destes medicamentos. A 

Endoscopia não fez nenhuma devolução, pois geralmente não solicita esta classe de 

medicamentos, como mostra o Apêndice F. 

 

 

Gráfico 6: Valor das devoluções de antimicrobianos por clínica no período de Junho/13 a Junho/14. 
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 O Gráfico 7 expressa o percentual do valor de devoluções por clínica em que o STI 

responde por cerca de 40% do valor de medicamentos devolvidos e a pediatria com 

aproximadamente 15%.  

 

Gráfico 7: Porcentagem do valor das devoluções por clínica no período de Junho/13 a Junho/14.  

 

 É importante observar que apenas 4 setores (STI, Pediatria, Emergência e 2º andar) 

foram responsáveis por 76% do valor total das unidades devolvidas, indicando que o foco do 

serviço, no que tange ao controle da utilização dos medicamentos deva se concentrar neles.  

 O principal esforço da logística reversa interna do hospital se concentra na prevenção 

das perdas que implicam no aumento dos custos e do descarte (LIMBERGER et al., 2013). 

Neste contexto, o principal objetivo da rotina de devolução de medicamentos é a redução do 

quantitativo de unidades vencidas. O Gráfico 8 mostra as porcentagens de devolução dos 

antimicrobianos vencidos no período estudado. 
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Gráfico 8: Porcentagem dos antimicrobianos devolvidos vencidos durante o período de Junho/13 a Junho/14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Segundo este Gráfico e o Apêndice G, a Oxacilina foi o antimicrobiano vencido mais 

devolvido, 117 unidades, que se referem a 19,50% dos vencidos. Seu valor devolvido foi de 

R$56,16 que representa 0,83% do valor de vencidos. Como discutido anteriormente, este 

medicamento é o mais dispensado devido sua dose diária de tratamento, portanto, isso 

possibilita o aumento do seu estoque nas enfermarias, resultando em um armazenamento 

inadequado e no esquecimento dos profissionais de que há esse estoque interno. Como 

consequência, este medicamento perde sua validade dentro da própria clínica. 

 A Cefazolina 1g e o Meropenem 500mg foram outros antimicrobianos vencidos 

devolvidos em grande quantidade, 83 unidades (13,83%) e 44 unidades (7,33%), 

respectivamente, como mostra o Apêndice G e Gráfico 8. Ainda de acordo com este 

Apêndice, a Cefazolina representou 1,40% (R$95,12) e o Meropenem, 4,20% (R$285,12) do 

valor das devoluções de antimicrobianos vencidos. Estes dois medicamentos são dois dos 

mais solicitados pelas clínicas no hospital estudado. 

 Foram devolvidas 33 unidades de Tigeciclina 50mg/mL (R$139,46 a unidade) 

vencidas, conforme o Apêndice G, ou seja, 5,5% dos antimicrobianos vencidos. 

Considerando-se que é um medicamento de alto custo, apesar de sua devolução não ter sido 

em grande quantidade, ela resultou em um maior valor devolvido, R$4.602,18 correspondente 

a 67,79% do valor de vencidos, de acordo com o Gráfico 9. A Caspofungina 50mg/mL 

também é um medicamento de alto custo (R$561,00 a unidade), porém não houve devolução 

deste vencido, devido ao maior controle sobre sua dispensação e solicitação. 
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Gráfico 9: Porcentagem dos valores dos antimicrobianos devolvidos vencidos durante o período de Junho/13 a 

Junho/14.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Outros antimicrobianos vencidos que obtiveram um valor significativo de devolução 

foram Linezolida 2mg/mL, Polimixina B 500.000UI e Meropenem 500mg, que representam 

8,96% (R$608,31), 7,06% (R$479,00) e 4,20% (R$285,12) das devoluções, respectivamente, 

de acordo com o Gráfico 9 e Apêndice G. A Linezolida representa apenas 0,5% das 

devoluções, porém, é um medicamento de alto custo, R$202,77 cada unidade. Os outros dois 

medicamentos citados, não são caros, entretanto, foram um pouco mais devolvidos, sendo a 

Polimixina B 1,67% devolvida e o Meropenem 7,33%. 

 Em Junho de 2013, houve uma maior devolução de medicamentos vencidos, como 

mostra a Tabela 3 e o Gráfico 10. Isto ocorreu, porque este foi um dos meses do período de 

implantação deste processo. Além disso, neste período a devolução ocorreu de forma passiva 

e ativa, permitindo maior adesão ao procedimento. 

 

Tabela 3: Unidades totais de antimicrobianos vencidos e valores referentes por mês.  

 Jun/13 Jul/13 Ago/13 Set/13 Out/13 Nov/13 Dez/13 Jan/14 Fev/14 Mar/14 Abr/14 Mai/14 Jun/14 

Unidades 

Devolvidas 

Vencidas 

241 176 4 4 2 7 7 32 25 12 80 10 0 

Valor (R$) 
928 1.044 4 6 1 707 13 593 2.931 425 100 489 0 
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 O Gráfico 10, mostra a variação de unidades devolvidas vencidas e os valores 

referentes a cada mês.  

 

Gráfico 10: Unidades totais de antimicrobianos vencidos e valores referentes por mês.  

  

 No mês de Fevereiro de 2014, houve uma devolução de maior valor monetário em 

relação aos outros meses estudados, sendo aproximadamente R$2.931,00 de acordo com as 

Tabelas 3 e Tabela 4 e o Gráfico 10. Neste mês, os únicos antimicrobianos devolvidos 

vencidos foram o Cefepima e a Tigeciclina, sendo esta devolvida em maior quantidade, 21 

unidades, representando R$2.928,66 e como consequência aumentou consideravelmente o 

valor da devolução neste período. 

 

Tabela 4: Devolução de antimicrobianos vencidos no mês de Fevereiro de 2014. 

Antimicrobiano Unidades devolvidas 

vencidas 

Porcentagem 

(%) 

Valor 

monetário 

(R$) 

Porcentagem 

(%) 

Cefepima frasco-ampola 2g 4 16,00 0,82 3,28 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

21 84,00 139,46 2928,66 

TOTAL 25 100,00 2237,75 2931,94 
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 No Gráfico 11 estão representados os valores das devoluções dos antimicrobianos 

vencidos referente a cada clínica estudada. O 2° andar foi a clínica que apresentou um maior 

valor monetário referente à devolução de antimicrobianos vencidos, R$3.494,34, seguido pelo 

STI com R$1.171,88. 

 

 
Gráfico 11: Valor das devoluções de antimicrobianos vencidos por clínica no período de Junho/13 a Junho/14. 

 

 Esses valores ocorreram, porque o 2º andar é uma das clínicas que mais armazena 

medicamentos em sua enfermaria e de forma inadequada. Portanto, os medicamentos 

continuam sendo solicitados e os que estão estocados são esquecidos e tem seus vencimentos 

expirados. O STI teve este resultado, pois solicita alguns dos medicamentos mais caros, 

devido à complexidade dos pacientes, gerando devoluções com maiores valores. 

 O 7° andar foi a clínica que realizou uma devolução de vencidos com menor valor 

monetário, R$3,28 que se refere a 0,05% do valor total das clínicas, de acordo com o Gráfico 

11.  Esta clínica tem um controle maior sobre seu estoque de medicamentos, portanto, não os 

deixa vencer. A Plástica foi a única que não devolveu antimicrobianos vencidos, também por 

possuir um controle maior sobre seu estoque e pouca solicitação destes medicamentos, como 

mostram o Gráfico 11 e os Apêndice H. 

 O Gráfico 12 mostra a porcentagem do valor das devoluções de antimicrobianos 

vencidos por clínica no período em que o 2º andar responde por aproximadamente 52% do 

valor deste tipo de devolução durante o período estudado, seguido pelo STI com cerca de 

17%. 
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Gráfico 12: Porcentagem do valor das devoluções de antimicrobianos vencidos por clínica no período de 

Junho/13 a Junho/14. 

 

  A quantidade de devolução de cada clínica está de acordo com o perfil dos pacientes, 

de acordo com os Apêndices H e I. Vale destacar que o STI devolveu 100% de alguns 

medicamentos vencidos, ou seja, alguns, como a Claritromicina 500mg, Linezolida 2mg/mL, 

Sulfametoxazol 80mg + Trimetropim 400mg e Teicoplanina 200mg só foram devolvidos pelo 

STI. 

 A partir das devoluções, foram reintegrados ao fluxo de medicamentos 8.328 unidades 

de antimicrobianos, que correspondeu ao valor de R$85.512,36, como mostra a Tabela 5. Isso 

permitiu a utilização destes medicamentos por outros pacientes, o que possibilitou à farmácia 

solicitar uma menor aquisição destes antimicrobianos. Essa redução resultou em uma 

economia muito grande pelo hospital, visto que uma grande parcela dos gastos desta 

instituição refere-se aos gastos com medicamentos. Além disso, o processo de devolução 

impediu que grande quantidade de medicamentos perdesse sua validade por não estarem 

sendo utilizados ou por armazenamento inadequado nas enfermarias. Com isso, o descarte de 

resíduos foi reduzido e consequentemente, reduziu os gastos com este processo e o impacto 

ambiental. 

 A Tabela 5, ainda mostra que foram devolvidos 600 antimicrobianos vencidos 

correspondendo a R$6.788,83.  Nestes, estão incluídos aqueles que se encontravam 

danificados e, portanto, não puderam ser reutilizados. Esse grande volume é resultado do 

estoque inadequado e em excesso nas clínicas. 
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Tabela 5: Unidades e valores totais dos medicamentos reutilizados e vencidos durante o período de Junho/13 a 

Junho/2014. 

 Medicamentos Reutilizados Medicamentos Vencidos 

Unidades 8.328 600 

Valor Total (R$) 85.512,36 6.788,83 

  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

 No Hospital estudado, não é relatado pela equipe de enfermagem a justificativa das 

devoluções. Isso seria muito importante para que alguns problemas fossem solucionados e 

houvesse um controle maior sobre o estoque desses medicamentos, tanto na enfermaria, 

quanto na farmácia, reduzindo desperdícios e perdas. Poderia ser elaborado um formulário, 

conforme Apêndice J, para que a equipe de enfermagem preenchesse com o motivo das 

devoluções. Neste, poderiam estar presentes motivos de devolução como:  

 Alta do paciente; 

 Óbito do paciente; 

 Dose incorreta; 

 Medicamento incorreto; 

 A critério médico/ se necessário; 

 Medicamento suspenso; 

 Transferência do paciente de setor; 

 Falha na prescrição; 

 Recusa do paciente. 

 As prescrições do Hospital Federal do Andaraí poderiam passar a ser eletrônicas. Por 

este meio, por exemplo, o sistema avisaria por um alerta para a farmácia, caso o paciente 

tivesse alta ou fosse ao óbito. Os medicamentos a critério médico só deveriam ser dispensados 

caso houvesse uma informação da enfermagem dizendo que o medicamento é realmente 

necessário naquele momento. Outra solução para o medicamento em excesso por ser 

dispensado quando prescrito a critério médico, seria instalar farmácias satélites em todas as 

clínicas, o que reduziria o volume de devolução por este motivo. Quando o paciente mudasse 

de setor, deveria haver um alerta para que o medicamento não fosse para o local errado, 

evitando que seja feita uma devolução deste local (YUI, 2013). A farmácia deveria também 

estar sempre atenta aos períodos de tratamentos, pois alguns antimicrobianos podem continuar 
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a ser dispensados, mesmo que o tratamento já tenha sido concluído ou ainda suspenso para 

aquele paciente, aumentando assim a quantidade de devoluções.  

 Existem diferenças no perfil de devoluções entre as clínicas. Isto ocorre, porque os 

pacientes tratados possuem enfermidades diferentes, o que influencia no perfil dos 

medicamentos que são mais solicitados pela enfermagem. Além disso, o controle nas clínicas 

também é diversificado. Algumas clínicas grandes, como o 2º andar, não possui uma 

organização adequada. Os medicamentos não administrados são acondicionados em um único 

recipiente, acumulados durante muito tempo, sem haver qualquer separação entre eles, além 

do local muitas vezes ser inadequado. Isto resulta em devoluções em grandes volumes e 

muitas vezes em perdas de medicamentos. Outras clínicas são mais organizadas, como 

Urologia, Neurologia, Centro de Tratamento de Queimados (CTQ), Centro de Cuidados 

Coronarianos (CCC) e Centro Cirúrgico (CC), mantendo seu estoque o mais reduzido 

possível, o que diminui bastante suas devoluções. 

 A partir do processo de devolução para que os medicamentos possam retornar ao fluxo 

e serem utilizados por outros pacientes a geração de resíduos pode ser reduzida, uma vez que 

menos medicamentos vão ser estocados, possibilitando uma menor quantidade que pode 

perder a validade. Desta forma, há menos gastos com o descarte de medicamentos, pois 

menos dinheiro pode ser utilizado para o tratamento de resíduos. 

 Para uma melhor análise do impacto das devoluções, seria necessário um meio de 

visualizar o consumo e a solicitação mensal destes medicamentos. Porém, o sistema utilizado 

no hospital não nos permite essa avaliação. Isto poderia ser implementado ao sistema. 

 Não foram encontrados nas bases de dados pesquisadas, artigos para que fosse 

realizada uma discussão adequada a respeito, visto que estudos sobre devolução de 

medicamentos, inclusive sobre antimicrobianos, são escassos. 

  

8. CONCLUSÃO 

 

 É possível concluir que a devolução de antimicrobianos no Hospital Federal do 

Andaraí possui um perfil diferente no que se refere a cada clínica. Isso, porque cada uma 

atende pacientes com doenças diferentes, com gravidades diversificadas. Além disso, não há 

um protocolo a ser seguidos pelas clínicas, portanto, cada uma faz seus estoque e organização 

de forma mais adequada às suas necessidades. 

 A devolução de medicamentos pode auxiliar na retenção de gastos do hospital com 

medicamentos, visto que eles participam de uma grande parcela dos custos de uma instituição 
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de saúde. Uma vez que um medicamento é devolvido, ele retorna ao fluxo pela logística 

reversa, permitindo sua utilização por outro paciente. Desta forma, menor quantidade desse 

medicamento pode ser adquirida pela farmácia através de compra, e consequentemente 

resultará em maior economia para a instituição. Além disso, com este processo, impede-se 

que haja perda de medicamento, pois com o retorno dele para a farmácia, evitará que ele fique 

estocado em local inadequado nas enfermarias e não ficará ali armazenado até perder sua 

validade. 

 Outro benefício do procedimento da devolução, é que ao reduzir o estoque nas 

enfermarias, permitindo seu uso, reduz o descarte de medicamentos. Portanto, pode reduzir o 

impacto ambiental causado pela geração de resíduos e seu tratamento, além de diminuir o 

gasto com este processo. 

 A implementação do formulário de justificativa de devolução pode auxiliar na busca 

de soluções para reduzir o estoque em excesso e inadequado de medicamentos nas clínicas. 

Desta forma, o setor de enfermagem poderia passar a se preocupar mais com as solicitações 

de medicamentos, principalmente com aqueles de alto risco.  

 O processo de devolução, portanto, mostrou ser eficaz para auxiliar na melhoria da 

gestão de medicamentos em um hospital, no que diz respeito à economia e a geração de 

RSSS. 
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10. APÊNDICES 

10.1. Apêndice A 

 

Formulário de Devolução de Medicamentos 
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10.2. Apêndice B 

 

Formulário de Medicamentos Vencidos 
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10.3. Apêndice C 

 

Unidades de antimicrobianos devolvidos e os valores de devolução referentes a cada 

medicamento durante o período de Junho/13 a Junho/14 

Antimicrobiano Unidades devolvidas 

para serem 

reutilizadas 

Porcentagem 

(%) 

Valor 

monetário 

(R$) 

Porcentagem 

(%) 

Aciclovir frasco-ampola 

250mg/Ml 

173 2,08 311,40 0,36 

Amicacina ampola 250mg/mL 127 1,52 82,55 0,10 

Aminofilina ampola 24mg/mL 99 1,19 41,58 0,05 

Amoxicilina + Clavulanato 

frasco-ampola 1g + 200mg 

400 4,80 796,00 0,93 

Amoxicilina + Sulbactam 

frasco-ampola 1g + 500mg 

56 0,67 1.677,20 1,96 

Ampicilina frasco-ampola 1g 226 2,71 135,60 0,16 

Ampicilina + Sulbactam frasco-

ampola 2g +1g 

42 0,50 107,94 0,13 

Azitromicina frasco-ampola 

500mg 
13 0,16 1.348,62 1,58 

Benzilpenicilina Potássica + 

Procaína frasco-ampola 100.000 

UI+300.000 UI 

112 1,34 54,88 0,06 

Caspofungina frasco-ampola 

50mg/mL 

23 0,28 12.903,00 15,09 

Cefazolina frasco-ampola 1g 426 5,12 349,32 0,41 

Cefepima frasco-ampola 1g 122 1,46 217,16 0,25 

Cefepima frasco-ampola 2g 60 0,72 206,40 0,24 

Ceftazidima frasco-ampola 1g 7 0,08 13,79 0,02 

Ceftriaxona frasco-ampola 1g 60 0,72 49,20 0,06 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

100mL 

415 4,98 498,00 0,58 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

200mL 

44 0,53 176,00 0,21 

Claritromicina frasco-ampola 

500mg 

123 1,48 1.051,65 1,23 

Clindamicina ampola 150mg/ml 

4ml 

350 4,20 269,50 0,32 

Colistimetato de Sódio 

(Polimixina E) frasco-ampola 

1.000.000 UI 

50 0,60 641,00 0,75 

Ertapenem frasco-ampola 1g 33 0,40 7.909,11 9,25 

Fluconazol bolsa 2mg/mL 

100mL 

107 1,28 218,28 0,26 
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Antimicrobiano Unidades devolvidas 

para serem 

reutilizadas 

Porcentagem 

(%) 

Valor 

monetário 

(R$) 

Porcentagem 

(%) 

Gentamicina ampola 40mg/ml  138 1,66 42,78 0,05 

Imipenem/cilastatina bolsa 

5mg/mL 100mL 

130 1,56 1.446,90 1,69 

Levofloxacino bolsa 5mg/mL 

100mL 

61 0,73 298,29 0,35 

Linezolida bolsa 2mg/ml 300ml 72 0,86 14.599,44 17,07 

Meropenem frasco-ampola 

500mg 

448 5,38 2.903,04 3,39 

Meropenem frasco-ampola 1g 229 2,75 3.263,25 3,82 

Metronidazol bolsa 5mg/mL 

100mL 

537 6,45 547,74 0,64 

Oxacilina frasco-ampola 500mg 1839 22,08 882,72 1,03 

Piperacilina sódica + 

tazobactam sódico frasco-

ampola 4g + 500mg 

604 7,25 3.617,96 4,23 

Polimixina B frasco-ampola 

500.000 UI 

234 2,81 11.208,60 13,11 

Sulfadiazina de prata creme 

50g 

20 0,24 32,00 0,04 

Sulfametoxazol + Trimetropim 

ampola 400mg + 80mg 

263 3,16 431,32 0,50 

Teicoplanina frasco-ampola 

200mg 

26 0,31 546,00 0,64 

Teicoplanina frasco-ampola 

400mg 

100 1,20 2.289,00 2,68 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

89 1,07 12.411,94 14,51 

Vancomicina frasco-ampola 

500mg 

380 4,56 923,40 1,08 

Vancomicina frasco-ampola 1g 90 1,08 1.009,80 1,18 

TOTAL 8328 100,00 85.512,36 100,00 
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10.4. Apêndice D  

 

Devolução de antimicrobianos no mês de Abril de 2014 

Antimicrobiano Unidades devolvidas 

para serem 

reutilizadas 

Porcentagem 

(%) 

Valor 

monetário 

(R$) 

Porcentagem 

(%) 

Aciclovir frasco-ampola 

250mg/Ml 

58 7,26 104,40 1,02 

Amicacina ampola 250mg/mL 4 0,50 2,60 0,03 

Amoxicilina + Clavulanato 

frasco-ampola 1g + 200mg 

32 4,01 63,68 0,62 

Amoxicilina + Sulbactam 

frasco-ampola 1g + 500mg 

8 1,00 239,60 2,34 

Ampicilina frasco-ampola 1g 25 3,13 15,00 0,15 

Ampicilina + Sulbactam frasco-

ampola 2g +1g 

5 0,63 12,85 0,13 

Benzilpenicilina Potássica + 

Procaína frasco-ampola 100.000 

UI+300.000 UI 

10 1,25 8,30 0,08 

Cefazolina frasco-ampola 1g 61 7,63 50,02 0,49 

Cefepima frasco-ampola 1g 7 0,88 12,46 0,12 

Cefepima frasco-ampola 2g 4 0,50 13,76 0,13 

Ceftazidima frasco-ampola 1g 3 0,38 5,91 0,06 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

100mL 

52 6,51 62,40 0,61 

Claritromicina frasco-ampola 

500mg 

15 1,88 128,25 1,25 

Clindamicina ampola 150mg/ml 

4ml 

36 4,51 27,72 0,27 

Ertapenem frasco-ampola 1g 3 0,38 719,01 7,02 

Fluconazol bolsa 2mg/mL 

100mL 

13 1,63 26,52 0,26 

Gentamicina ampola 40mg/ml 

2ml 

10 1,25 3,10 0,03 

Levofloxacino bolsa 5mg/mL 

100mL 

21 2,63 102,69 1,00 

Linezolida bolsa 2mg/ml 300ml 23 2,88 4.663,71 45,51 

Meropenem frasco-ampola 

500mg 

24 3,00 155,52 1,52 

Meropenem frasco-ampola 1g 28 3,50 399,00 3,89 

Metronidazol bolsa 5mg/mL 

100mL 

20 2,50 20,40 0,20 

Oxacilina frasco-ampola 500mg 142 17,77 68,16 0,67 
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Antimicrobiano Unidades devolvidas 

para serem 

reutilizadas 

Porcentagem 

(%) 

Valor 

monetário 

(R$) 

Porcentagem 

(%) 

Piperacilina sódica + 

tazobactam sódico frasco-

ampola 4g + 50 0mg 

35 4,38 209,65 2,05 

Polimixina B frasco-ampola 

500.000 UI 

45 5,63 2.155,50 21,04 

Sulfametoxazol + Trimetropim 

ampola 400mg + 80mg 

44 5,51 72,16 0,70 

Teicoplanina frasco-ampola 

400mg 

9 1,13 206,01 2,01 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

4 0,50 557,84 5,44 

Vancomicina frasco-ampola 

500mg 

58 7,26 140,94 1,38 

TOTAL 799 100,00 10.247,16 100,00 
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10.5 Apêndice E 

 

Porcentagem de cada medicamento devolvido por clínica durante o período de Junho/13 a 

Junho/14 

 Porcentagem de antimicrobianos devolvidos 

Antimicrobiano 2º 3º 4º Uro Neuro Ped Plás 7º 

Aciclovir frasco-ampola 

250mg/Ml 

13,3 0,0 22,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 

Amicacina ampola 250mg/mL 8,7 0,0 9,4 0,0 0,8 0,0 0,0 0,0 

Aminofilina ampola 24mg/mL 0,0 0,0 0,0 0,0 51,5 0,0 0,0 17,2 

Amoxicilina + Clavulanato 

frasco-ampola 1g + 200mg 

35,0 0,0 7,0 0,0 1,0 0,0 0,0 6,0 

Amoxicilina + Sulbactam frasco-

ampola 1g + 500mg 

19,6 0,0 0,0 14,3 14,3 0,0 0,0 5,4 

Ampicilina frasco-ampola 1g 16,8 0,0 1,8 0,4 0,4 12,4 0,0 0,0 

Ampicilina + Sulbactam frasco-

ampola 2g +1g 

38,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Azitromicina frasco-ampola 

500mg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Benzilpenicilina Potássica + 

Procaína frasco-ampola 100.000 

UI+300.000 UI 

7,1 0,0 0,0 0,0 0,0 70,5 0,0 0,0 

Caspofungina frasco-ampola 

50mg/mL 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Cefazolina frasco-ampola 1g 0,2 0,5 51,9 0,0 0,7 0,0 0,0 5,4 

Cefepima frasco-ampola 1g 9,0 0,0 5,7 0,0 3,3 0,0 0,0 3,3 

Cefepima frasco-ampola 2g 21,7 0,0 0,0 3,3 10,0 0,0 0,0 5,0 

Ceftazidima frasco-ampola 1g 0,0 0,0 0,0 0,0 28,6 0,0 0,0 0,0 

Ceftriaxona frasco-ampola 1g 40,0 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

100mL 

24,1 0,0 11,1 0,0 0,2 0,0 0,0 6,5 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

200mL 

0,0 0,0 38,6 0,0 0,0 2,3 0,0 0,0 

Claritromicina frasco-ampola 

500mg 

30,1 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 0,0 5,7 

Clindamicina ampola 150mg/ml 

4ml 

24,9 0,0 9,7 0,3 0,3 1,4 0,0 0,6 

Colistimetato de Sódio 

(Polimixina E) frasco-ampola 

1.000.000 UI 

0,0 0,0 4,0 0,0 6,0 0,0 0,0 4,0 

Ertapenem frasco-ampola 1g 24,2 0,0 3,0 6,1 6,1 0,0 0,0 3,0 

Fluconazol bolsa 2mg/mL 

100mL 

17,8 0,0 2,8 0,0 0,0 0,0 0,9 0,0 

Gentamicina ampola 40mg/ml 

2ml 

1,4 0,0 34,1 1,4 5,1 0,0 0,0 2,9 
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 Porcentagem de antimicrobianos devolvidos 

Antimicrobiano 2º 3º 4º Uro Neuro Ped Plás 7º 

Imipenem/cilastatina bolsa 

5mg/mL 100mL 

3,1 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 23,8 

Levofloxacino bolsa 5mg/mL 

100mL 

24,6 0,0 6,6 0,0 0,0 0,0 0,0 8,2 

Linezolida bolsa 2mg/ml 300ml 4,2 0,0 0,0 1,4 1,4 0,0 0,0 33,3 

Meropenem frasco-ampola 

500mg 

10,0 0,9 1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 

Meropenem frasco-ampola 1g 5,7 0,0 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,3 

Metronidazol bolsa 5mg/mL 

100mL 

12,3 0,0 3,4 0,0 0,0 0,6 0,0 4,3 

Oxacilina frasco-ampola 500mg 39,2 0,3 16,0 0,0 2,6 0,0 0,7 0,8 

Piperacilina sódica + 

tazobactam sódico frasco-

ampola 4g + 500mg 

38,2 0,0 4,0 0,2 0,2 0,0 0,0 3,3 

Polimixina B frasco-ampola 

500.000 UI 

7,3 0,0 6,0 1,3 1,3 0,0 0,0 1,7 

Sulfadiazina de prata creme 50g 65,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Sulfametoxazol + Trimetropim 

ampola 400mg + 80mg 

33,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Teicoplanina frasco-ampola 

200mg 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11,5 

Teicoplanina frasco-ampola 

400mg 

16,0 0,0 0,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

5,6 0,0 4,5 1,1 1,1 0,0 0,0 5,6 

Vancomicina frasco-ampola 

500mg 

7,9 0,5 7,9 0,0 2,6 0,0 0,0 4,2 

Vancomicina frasco-ampola 1g 22,2 0,0 12,2 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 22,1 0,2 10,6 0,3 2,0 1,7 0,2 3,7 

Siglas: 2º: 2º andar; 3º: 3º andar; 4º: 4º andar; 7º: 7º andar. 
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10.6. Apêndice F 

 

Porcentagem de cada medicamento devolvido por clínica durante o período de Junho/13 a 

Junho/14 

 Porcentagem dos antimicrobianos devolvidos 

Antimicrobiano 8º CTQ CCC CC STI End Emerg 

Aciclovir frasco-ampola 

250mg/Ml 

0,0 0,0 0,0 0,0 49,1 0,0 0,1 

Amicacina ampola 250mg/mL 3,9 0,0 0,8 0,0 76,4 0,0 0,0 

Aminofilina ampola 24mg/mL 5,1 0,0 16,2 0,0 5,1 0,0 5,1 

Amoxicilina + Clavulanato 

frasco-ampola 1g + 200mg 

14,5 0,8 2,5 2,5 17,3 0,0 13,5 

Amoxicilina + Sulbactam 

frasco-ampola 1g + 500mg 

1,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 44,6 

Ampicilina frasco-ampola 1g 12,4 0,0 9,7 17,7 21,7 0,0 6,6 

Ampicilina + Sulbactam 

frasco-ampola 2g +1g 

0,0 0,0 0,0 7,1 16,7 0,0 38,1 

Azitromicina frasco-ampola 

500mg 

0,0 0,0 0,0 0,0 76,9 0,0 23,1 

Benzilpenicilina Potássica + 

Procaína frasco-ampola 

100.000 UI+300.000 UI 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,3 

Caspofungina frasco-ampola 

50mg/mL 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Cefazolina frasco-ampola 1g 5,9 9,2 2,1 0,0 18,3 0,0 5,9 

Cefepima frasco-ampola 1g 0,8 0,0 21,3 2,5 41,8 0,0 12,3 

Cefepima frasco-ampola 2g 1,7 0,0 0,0 0,0 31,7 0,0 26,7 

Ceftazidima frasco-ampola 1g 0,0 0,0 0,0 0,0 57,1 0,0 14,3 

Ceftriaxona frasco-ampola 1g 1,7 0,0 5,0 0,0 30,0 0,0 16,7 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

100mL 

8,2 0,0 0,7 0,0 29,6 0,0 19,5 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

200mL 

34,1 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 15,9 

Claritromicina frasco-ampola 

500mg 

4,1 0,0 0,0 2,4 25,2 0,0 30,9 

Clindamicina ampola 

150mg/ml 4ml 

5,1 4,6 0,0 2,3 12,6 0,0 38,3 

Colistimetato de Sódio 

(Polimixina E) frasco-ampola 

1.000.000 UI 

2,0 0,0 2,0 0,0 76,0 0,0 6,0 

Ertapenem frasco-ampola 1g 0,0 0,0 6,1 0,0 27,3 0,0 24,2 
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 Porcentagem dos antimicrobianos devolvidos 

Antimicrobiano 8º CTQ CCC CC STI End Emerg 

Fluconazol bolsa 2mg/mL 

100mL 

4,7 0,0 1,9 0,0 57,9 0,0 14,0 

Gentamicina ampola 40mg/ml 

2ml 

1,4 0,0 4,3 0,0 47,8 0,0 1,4 

Imipenem/cilastatina bolsa 

5mg/mL 100mL 

6,9 3,1 6,9 0,0 41,5 0,0 10,8 

Levofloxacino bolsa 5mg/mL 

100mL 

3,3 0,0 3,3 0,0 11,5 0,0 42,6 

Linezolida bolsa 2mg/ml 300ml 0,0 0,0 2,8 0,0 47,2 0,0 9,7 

Meropenem frasco-ampola 

500mg 

4,0 2,7 5,1 0,0 56,3 0,0 10,5 

Meropenem frasco-ampola 1g 3,5 0,0 2,6 3,5 76,4 0,0 3,5 

Metronidazol bolsa 5mg/mL 

100mL 

19,2 0,0 0,6 0,0 47,5 0,0 12,3 

Oxacilina frasco-ampola 

500mg 

12,3 0,0 0,0 0,5 11,5 0,0 16,2 

Piperacilina sódica + 

tazobactam sódico frasco-

ampola 4g + 500mg 

6,5 1,2 7,8 2,2 28,5 0,0 8,1 

Polimixina B frasco-ampola 

500.000 UI 

3,0 4,3 12,4 0,0 56,8 0,0 6,0 

Sulfadiazina de prata creme 

50g 

10,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

Sulfametoxazol + Trimetropim 

ampola 400mg + 80mg 

1,5 0,0 3,0 0,8 40,7 0,0 20,2 

Teicoplanina frasco-ampola 

200mg 

3,8 0,0 23,1 0,0 61,5 0,0 0,0 

Teicoplanina frasco-ampola 

400mg 

3,0 1,0 17,0 0,0 48,0 0,0 12,0 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

6,7 3,4 2,2 0,0 56,2 0,0 13,5 

Vancomicina frasco-ampola 

500mg 

1,8 0,3 6,6 0,5 50,5 0,0 17,1 

Vancomicina frasco-ampola 1g 0,0 0,0 20,0 1,1 24,4 0,0 17,8 

TOTAL 7,7 1,2 3,6 1,2 31,2 0,0 14,5 

Siglas: 8º: 8º andar; CC: Centro Cirúrgico; CCC: Centro de Cuidados Coronarianos; CTQ: Centro de Tratamento 

de Queimados; Plástica; STI: Serviço de Terapia Intensiva; URO: Urologia. 
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10.7. Apêndice G:           

 

Unidades devolvidas vencidas e os valores referentes a cada medicamento durante o período 

de Junho/13 a Junho/14 

Antimicrobiano Unidades vencidas Porcentagem  

(%) 

Valor monetário 

(R$) 

Porcentagem 

(%) 

Aciclovir frasco-ampola 

250mg/Ml 

15 2,50 27,00 0,40 

Amicacina ampola 250mg/mL 6 1,00 3,90 0,06 

Aminofilina ampola 24mg/mL 26 4,33 10,92 0,16 

Amoxicilina + Clavulanato 

frasco-ampola 1g + 200mg 

10 1,67 19,90 0,29 

Ampicilina frasco-ampola 1g 20 3,33 12,00 0,18 

Benzilpenicilina Potássica + 

Procaína frasco-ampola 

100.000 UI+300.000 UI 

32 5,33 15,68 0,23 

Cefazolina frasco-ampola 1g 83 13,83 95,12 1,40 

Cefepima frasco-ampola 1g 11 1,83 19,58 0,29 

Cefepima frasco-ampola 2g 4 0,67 13,76 0,20 

Ceftazidima frasco-ampola 1g 3 0,50 5,91 0,09 

Ceftriaxona frasco-ampola 1g 14 2,33 11,48 0,17 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

100mL 

24 4,00 28,80 0,42 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

200mL 

7 1,17 28,00 0,41 

Claritromicina frasco-ampola 

500mg 

4 0,67 34,20 0,50 

Clindamicina ampola 

150mg/ml 4ml 

9 1,50 6,93 0,10 

Colistimetato de Sódio 

(Polimixina E) frasco-ampola 

1.000.000 UI 

3 0,50 38,46 0,57 

Fluconazol bolsa 2mg/mL 

100mL 

12 2,00 24,48 0,36 

Gentamicina ampola 40mg/ml 

2ml 

8 1,33 2,48 0,04 

Imipenem/cilastatina bolsa 

5mg/mL 100mL 

11 1,83 122,43 1,80 

Levofloxacino bolsa 5mg/mL 

100mL 

4 0,67 19,56 0,29 

Linezolida bolsa 2mg/ml 300ml 3 0,50 608,31 8,96 

Meropenem frasco-ampola 

500mg 

44 7,33 285,12 4,20 

Metronidazol bolsa 5mg/mL 

100mL 

20 3,33 20,40 0,30 
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Antimicrobiano Unidades vencidas Porcentagem 

(%) 

Valor monetário 

(R$) 

Porcentagem 

(%) 

Oxacilina frasco-ampola 

500mg 

117 19,50 56,16 0,83 

Piperacilina sódica + 

tazobactam sódico frasco-

ampola 4g + 500mg 

9 1,50 53,91 0,79 

Polimixina B frasco-ampola 

500.000 UI 

10 1,67 479,00 7,06 

Sulfadiazina de prata creme 

50g 

4 0,67 6,40 0,09 

Sulfametoxazol + Trimetropim 

ampola 400mg + 80mg 

40 6,67 65,60 0,97 

Teicoplanina frasco-ampola 

200mg 

2 0,33 42,00 0,62 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

33 5,50 4.602,18 67,79 

Vancomicina frasco-ampola 

500mg 

12 2,00 29,16 0,43 

TOTAL 600 100,00 6.788,83 100,00 
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10.8. Apêndice H    

 

Porcentagem de cada antimicrobiano vencido por clínica durante o período de Junho/13 a 

Junho/14 

 Porcentagem de antimicrobianos vencidos 

Antimicrobiano 2º 3º 4º Uro Neuro Ped Plás 7º 

Amicacina ampola 250mg/mL 0,0 0,0 16,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Amoxicilina + Clavulanato 

frasco-ampola 1g + 200mg 

0,0 0,0 30,0 0,0 40,0 0,0 0,0 0,0 

Ampicilina frasco-ampola 1g 0,0 0,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Benzilpenicilina Potássica + 

Procaína frasco-ampola 100.000 

UI+300.000 UI 

12,5 9,4 0,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 

Cefazolina frasco-ampola 1g 1,2 2,4 14,5 0,0 3,6 0,0 0,0 4,8 

Cefepima frasco-ampola 1g 0,0 0,0 9,1 0,0 36,4 0,0 0,0 0,0 

Cefepima frasco-ampola 2g 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Ceftazidima frasco-ampola 1g 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

100mL 

8,3 0,0 41,7 0,0 4,2 0,0 0,0 0,0 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

200mL 

0,0 0,0 85,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Clindamicina ampola 150mg/ml 

4ml 

0,0 0,0 77,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Colistimetato de Sódio 

(Polimixina E) frasco-ampola 

1.000.000 UI 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 

Fluconazol bolsa 2mg/mL 

100mL 

8,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Gentamicina ampola 40mg/ml 

2ml 

25,0 0,0 62,5 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 

Levofloxacino bolsa 5mg/mL 

100mL 

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Meropenem frasco-ampola 

500mg 

0,0 9,1 2,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Oxacilina frasco-ampola 500mg 0,0 5,1 29,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Polimixina B frasco-ampola 

500.000 UI 

0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

75,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Vancomicina frasco-ampola 

500mg 

0,0 16,7 8,3 0,0 25,0 0,0 0,0 0,0 

TOTAL 5,8 2,8 15,0 0,5 3,8 4,0 0,0 0,7 

Siglas: 2º: 2º andar; 3º: 3º andar; 4º: 4º andar; 7º: 7º andar. 
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10.9. Apêndice I  

 

Porcentagem de cada antimicrobiano vencido por clínica durante o período de Junho/13 a 

Junho/14 

 Porcentagem dos antimicrobianos devolvidos 

Antimicrobiano 8º CTQ CCC CC STI End Emerg 

Amicacina ampola 

250mg/mL 

0,0 16,7 0,0 0,0 66,7 0,0 0,0 

Aminofilina ampola 

24mg/mL 

0,0 19,2 61,5 0,0 19,2 0,0 0,0 

Amoxicilina + Clavulanato 

frasco-ampola 1g + 200mg 

0,0 0,0 0,0 0,0 30,0 0,0 0,0 

Ampicilina frasco-ampola 1g 35,0 0,0 0,0 0,0 55,0 0,0 0,0 

Benzilpenicilina Potássica + 

Procaína frasco-ampola 

100.000 UI+300.000 UI 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,1 

Cefazolina frasco-ampola 1g 12,0 0,0 1,2 39,8 6,0 10,8 3,6 

Cefepima frasco-ampola 1g 0,0 0,0 0,0 0,0 27,3 0,0 27,3 

Ceftriaxona frasco-ampola 1g 0,0 0,0 0,0 0,0 85,7 0,0 14,3 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

100mL 

0,0 0,0 0,0 0,0 45,8 0,0 0,0 

Ciprofloxacino bolsa 2mg/mL 

200mL 

0,0 0,0 0,0 0,0 14,3 0,0 0,0 

Claritromicina frasco-ampola 

500mg 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Clindamicina ampola 

150mg/ml 4ml 

22,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Fluconazol bolsa 2mg/mL 

100mL 

0,0 0,0 0,0 0,0 91,7 0,0 0,0 

Imipenem/cilastatina bolsa 

5mg/mL 100mL 

9,1 0,0 0,0 0,0 54,5 0,0 36,4 

Levofloxacino bolsa 5mg/mL 

100mL 

0,0 0,0 0,0 0,0 50,0 0,0 0,0 

Linezolida bolsa 2mg/ml 

300ml 

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 

Meropenem frasco-ampola 

500mg 

25,0 0,0 0,0 0,0 63,6 0,0 0,0 

Metronidazol bolsa 5mg/mL 

100mL 

0,0 15,0 0,0 0,0 85,0 0,0 0,0 

Oxacilina frasco-ampola 

500mg 

48,7 0,0 0,0 0,0 17,1 0,0 0,0 

Piperacilina sódica + 

tazobactam sódico frasco-

ampola 4g + 500mg 

44,4 0,0 0,0 0,0 55,6 0,0 0,0 

Polimixina B frasco-ampola 

500.000 UI 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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 Porcentagem dos antimicrobianos devolvidos 

Antimicrobiano 8º CTQ CCC CC STI End Emerg 

Sulfadiazina de prata 

creme 50g 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Tigeciclina frasco-ampola 

50mg/mL 

3,0 0,0 9,1 0,0 0,0 0,0 12,1 

Vancomicina frasco-

ampola 500mg 

25,0 0,0 0,0 0,0 25,0 0,0 0,0 

TOTAL 16,8 1,5 3,3 5,5 34,8 1,5 3,8 

Siglas: 8º: 8º andar; CC: Centro Cirúrgico; CCC: Centro de Cuidados Coronarianos; CTQ: Centro de Tratamento 

de Queimados; EMERG: Emergência; ENDOS: Endoscopia; Neuro: Neurologia; PED: Pediatria; PLAS: 

Plástica; STI: Serviço de Terapia Intensiva; URO: Urologia. 
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10.10. Apêndice J 

 

Formulário de Justificativa de Devolução 

 

 

 


