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RESUMO 

 

Em 2004, a OMS criou o Programa de Segurança do Paciente com o objetivo de 

organizar os conceitos e as definições sobre a segurança do paciente. Um dos 

desafios globais foi à promoção de uma cirurgia segura, prevenindo erros, evitando 

danos e salvando vidas. A equipe de farmácia como parte integrante e principal 

relacionada com os medicamentos tem utilizado como estratégia em diversos 

hospitais, a distribuição dos medicamentos por meio de kits individualizados para 

cada cirurgia. O objetivo deste estudo foi elaborar um kit de medicamentos para as 

cirurgias cardíacas de um Hospital Federal no Rio de Janeiro. Trata-se de um estudo 

transversal com coleta retrospectiva, onde o levantamento das informações foi feito 

a partir da revisão das fichas de receituário de anestesia utilizado pela Farmácia 

Satélite. Tendo por finalidade analisar os medicamentos solicitados e os utilizados 

durante as cirurgias cardíacas para então propor o Kit para tal. O período analisado 

foi de março a maio de 2015, para todas as cirurgias cardíacas. Foram avaliadas 30 

cirurgias cardíacas, onde 44% foram de revascularização de miocárdio com uso de 

extracorpórea e 40% referente a implante de prótese valvar. As classes 

medicamentosas solicitadas fora do kit padrão do hospital condizem com a literatura 

para o uso nestas cirurgias, são eles: inotrópicos positivo; vasodilatadores; 

bloqueadores dos receptores beta-adrenérgicos; antiarrítmicos. Ademais o uso do 

vecurônio como bloqueador neuromuscular, auxiliando na anestesia geral e 

relaxamento neuromuscular. O Kit proposto neste estudo apresentou vantagens 

como à redução de aproximadamente 17% no número de ampolas que iam 

compondo o Kit de uso Geral, o local adequado dentro do novo Kit de acordo com a 

classe farmacológica e a padronização de medicamentos para estas cirurgias. Em 

suma, o estudo visou facilitar e minimizar erros por substituição de medicamentos 

através da elaboração de um Kit contendo os medicamentos mais utilizados nas 

cirurgias cardíacas. O mesmo foi apresentado e aprovado pela equipe de 

anestesiologia do hospital. E no atual momento, esta sendo aplicada a ficha de 

receituário elaborada neste estudo para as cirurgias cardíacas.  

PALAVRAS-CHAVE: segurança do paciente; cirurgia cardíaca; 

medicamentos; anestesiologia; centros cirúrgicos. 



 

ABSTRACT 

 

In 2004 a WHO created patient safety program with the objective of organizing the 

concepts and how settings about patient safety. One of global challenges was the 

safe surgery promotion, preventing errors, avoiding any damage and saving lives. 

The pharmacy staff as an integral part related to the drugs, they have been using as 

strategy at several hospitals  the distribution of drugs through individualized kits for 

each surgery. The main purpose of this study was to elaborate a drug kit for heart 

surgery of a federal hospital in Rio de Janeiro. This is a cross-sectional study with 

retrospective collection, where the survey of information was done from the review of 

sheets anesthesia  prescription used by satellite pharmacy. Aiming at analysing the 

requested medicines and also used during cardiac surgery and then propose the kit 

for it. The study period was from March to may 2015 for all cardiac surgery. Were 

evaluated 30 cardiac surgery, where 44% were of myocardial revascularization with 

extracorporeal use and 40% related to prosthetic valve implant. Drug classes 

requested outside the Standard hospital kit consistent with literature for use in  these 

surgeries, they are: positive inotropics; vasodilators; Blockers of beta-adrenergic 

receptors; antiarrhythmics. Furthermore the use of vecuronium Neuromuscular block, 

assisting in anesthesia and general neuromuscular relaxation. The proposed kit In 

this study has the advantages of reduction of approximately 17% in the Number of 

light bulbs that were composing the general use of Kit, the proper location within the 

new kit according to the pharmacological class and standardization of medicines for 

these surgeries. The same was presented and approved by the hospitals 

anesthesiology team. And at the moment, it is being applied to formulary data sheet.  

 

 

KEYWORDS: Patient Safety; Thoracic Surgery; Drug; Anesthesiology; Surgicenters . 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Em 2004, a Organização Mundial de Saúde (OMS) criou o Programa de 

Segurança do Paciente com o objetivo de organizar os conceitos e as definições 

sobre a segurança do paciente e propor medidas para reduzir os riscos quanto aos 

eventos adversos. A OMS priorizou dois desafios globais, a redução de infecção 

associada ao cuidado e a promoção de uma cirurgia segura, prevenindo erros, 

evitando danos e salvando vidas. (BRASIL, 2014)  

A anestesiologia é a especialidade médica que prescreve, prepara e 

administra os fármacos. Este processo ocorre com alta freqüência, criando-se um 

cenário propício aos erros. Estudos indicam que a taxa de erro é de cerca de um 

erro a cada 133 anestésicos. Estimando-se que cada anestesiologista cometa sete 

erros por ano. Em um estudo realizado em Santa Catarina no ano de 2014, os tipos 

mais comuns de erros relatados pelos anestesistas foram: a substituição dos 

medicamentos e administração de dose incorreta. (GLAVIN, 2015) 

Os erros de medicação, segundo a ANVISA (2010), é qualquer evento 

evitável que de fato ou potencialmente, pode levar ao uso inadequado do 

medicamento podendo acarretar em algum dano ou não ao paciente. Estudo 

realizado nos EUA relatou que cerca de 7.000 mortes por ano são registradas por 

erros de medicação que possivelmente poderiam ser evitadas. (SHANAFELT, 2009) 

A farmácia hospitalar tem como um dos seus objetivos, a assistência ao 

paciente no que diz respeito aos medicamentos e correlatos, visando o Uso Racional 

de Medicamentos (URM). Para assegurar a boa qualidade dos produtos 

farmacêuticos, a farmácia deve adquirir e alimentar um sistema de informações 

integrados para acesso e consulta rápida  de estoque, que possua a parte de 

gerenciamento de custos, tornando esse fato importante para a área de saúde, 

quando se visa a contenção de gastos sem a perda da qualidade. O planejamento e 

gerenciamento adequado do serviço passam a ser fatores essenciais para atender 

estas demandas (SFORCIN, 2012) 

  

A Farmácia Satélite (FS) representa um método de descentralização da 

farmácia, pois se localiza em lugares estratégicos destinados a uma demanda 
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diferenciada de medicamentos, mantendo as normas e técnicas operacionais 

realizadas na Farmácia central (SBRAFH, 2007).  

 

Com isso a distribuição de medicamentos no hospital deve ser racional 

eficiente, econômica, segura e deve estar de acordo com o esquema terapêutico 

prescrito. Essa distribuição de medicamentos por parte da farmácia satélite 

localizada no centro cirúrgico pode ser feita através da utilização de Kits 

individualizados. O kit individualizado é um recipiente que acondiciona 

organizadamente um elenco de medicamentos, padronizado para anestesia geral 

visando: diminuir o tempo gasto no atendimento aos anestesistas, monitorar a 

validade dos medicamentos e facilitar de maneira individualizada a utilização durante 

os procedimentos cirúrgicos favorecendo o URM (MATTOS, 2007).  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 INCIDÊNCIA DE CIRURGIAS CARDÍACAS NO BRASIL 

 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), a principal causa de morte 

no mundo são as doenças cardiovasculares (DCV) (SANTOS, 2013). Tais doenças 

do aparelho circulatório no ano de 2011 foram responsáveis por aproximadamente 

30% do total de óbitos no Brasil, fazendo com que este indicador tornasse estas 

doenças como um importante problema da saúde publica no país (BRASIL, 2013).  

Os fatores de risco para estas doenças são hipertensão arterial, obesidade, 

obesidade, tabagismo, sedentarismo e o próprio envelhecimento. O tratamento 

medicamentoso e as mudanças no estilo de vida são as mudanças sugeridas para 

controle e prevenção destas doenças, porém alguns pacientes têm a necessidade 

de ser submetidos a uma cirurgia cardíaca, o que tem proporcionado avanço 

positivos no tratamento das DCV. (CORDEIRO,2015) Segundo os dados do 

DATASUS, em 2014 foram realizados 4.4185.28 procedimentos cirúrgicos no Brasil, 

sendo 285.055 procedimentos cardíacos representando 6,45% dos procedimentos 

gerais. (DATASUS,2015) 

A cirurgia cardiovascular é um tratamento considerado de média 

complexidade, pois oferecem riscos e complicações, devendo ser realizada com o 

mínimo de organização institucional. O diagnóstico pré-operatório, preparação 

detalhada para cirurgia, anestesia especializada, cuidados intensivos pós-

operatórios equipamentos em bom estado de funcionamento, disponibilidade de 

pessoal treinado em todas as áreas, laboratórios capazes de realizar exames com 

rapidez e precisão, banco de sangue com competência para atender demandas 

rápidas e o arsenal terapêutico medicamentoso disponível pela farmácia aos 

anestesistas são elementos primordiais para a realização de um procedimento eficaz 

(GARDONE, 2012). 
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2.2  SEGURANÇA DO PACIENTE E A CIRURGIA SEGURA 

 

O Programa Nacional de Segurança do Paciente tem como objetivo geral 

contribuir para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimento de 

saúde do território nacional e incentivar o maior comprometimento político e a 

consciência profissional para uma melhor segurança na assistência a saúde e no 

desenvolvimento de políticas públicas e nas mudanças de práticas assistenciais 

(OMS, 2009; BRASIL, 2013). 

A partir dessa aliança são formulados alguns desafios globais para a segurança 

do paciente. A cada dois anos são determinados novos desafios: o primeiro focou 

minimizar as infecções relacionadas com a assistência à saúde, envolvendo 

higienização das mãos, procedimentos clínicos e cirúrgicos seguros, segurança do 

sangue e hemoderivados, entre outros (OMS, 2009).  

O segundo desafio foi direcionado para a prática da segurança cirúrgica, 

persistindo na necessidade de investir na busca da melhoria na qualidade e garantia 

de segurança nas intervenções cirúrgicas a fim de obter mais vidas salvas.  O 

objetivo deste desafio é aumentar o padrão de qualidade do serviço prestado, 

através de prevenção de infecções de sítios cirúrgicos, relacionando assim com o 

primeiro desafio, equipes cirúrgicas seguras, indicadores da assistência cirúrgica e a 

anestesia segura (OMS, 2009). 

A proposta para o desenvolvimento do segundo desafio foi ressaltada após 

analise de um estudo realizado em 2004, que analisou 56 países e identificou que 

ocorreu anualmente uma cirurgia a cada 25 pessoas sendo uma implicação 

significativa na saúde pública. Este dado é quase o dobro do volume anual de 

nascimentos, entretanto com grau de gravidade mais elevado.  (WEISER, 2008) 

 Há três décadas as proporções para pacientes saudáveis submetidos à 

anestesia apresentarem complicações era de 1 em 5.000. Atualmente esta 

proporção é estimada de 1 em 200.000 de morrer por complicações anestésicas.  

Issso representa uma melhora de quarenta vezes o risco de complicações 

relacionados a anestesiologia. (OMS, 2009)  
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Ainda assim, alguns relatos de países em desenvolvimento sugerem uma taxa de 

mortalidade entre 5-10% associadas a cirurgias mais prolongadas e com maior grau 

de gravidade, como nas cirurgias cardíacas. Este índice representa uma alta taxa de 

mortalidade relacionada à anestesia geral (BICKLER,2000; YII, 2002; 

MCCONCKEY, 2002; OURO BANG NA MANNAN 2005). A OMS (2009), indica que 

em países em desenvolvimento possuem uma proporção de 100 em 1.000 vezes a 

taxa de morte evitável associada à anestesia.   

Diante deste cenário, o Ministério da Saúde juntamente com a OMS/OPAS 

elaborou uma Manual de Implementação de Medidas para o projeto Segurança do 

Paciente: Cirurgias Seguras Salvam Vidas. Este projeto propõe a verificação de uma 

série de critérios de segurança divididos em 3 momentos: antes da indução 

anestésica; antes da incisão cirúrgica e antes do paciente sair da sala de cirurgia. 

(OMS,2009) 

Nesta caso, os critérios de segurança estão atrelados a complexidade do 

procedimento, mesmo que este seja mais simples visto que ainda sim envolvem 

dezenas de etapas críticas, cada qual com a sua importância no caso de falha. 

Algumas etapas críticas podem ser citadas como: identificação do paciente; 

fornecimento de materiais; realização da cirurgia e as múltiplas etapas que envolvem 

a administração de medicamentos para se alcançar uma anestesia.   

Estas múltiplas etapas por sua vez, incluem o sistema de aquisição, 

etiquetagem/identificação, armazenamento, dispensação  e administração de 

medicamentos são fatores que podem levar a erros de medicação. As 

inconsistências e falta de padronização na codificação por cor, rótulos de 

medicamentos que “parece com” ou “soa como” outro diferente e marcas ilegíveis 

em seringas e ampolas são problemas comuns em hospitais em todo mundo 

(WEBSTER, 2001). Além disso, ampolas de aparência similar contendo 

medicamentos diferentes são geralmente armazenadas próximas, podendo 

contribuir para o erro.  

As chances de erros danosos podem ser reduzidas por mudanças simples. A 

codificação por cor, de acordo com a classe do fármaco, por exemplo, pode diminuir 

a probabilidade de administrar um medicamento com nome que soe parecido a 

outro, mas que tem efeito e mecanismo de ações diferentes uma vez que, erros 
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dentro da mesma classe de fármacos têm menor chance de causar danos graves do 

que erros entre classes diferentes. (OMS, 2009)   

Visando esta medida simples de codificação por cor, a RDC Nº 9, DE 2 DE 

JANEIRO DE 2001 (ANVISA,2001) dispõe que os medicamentos utilizados em 

anestesia devem ser identificados de modo a garantir a sua utilização com 

segurança. Apresentação de lista com os medicamentos mais utilizados em 

procedimentos cirúrgicos, separando-os por cor de acordo com a sua classe 

farmacológica e os de maior risco dentro da classe podem ser sinalizados por listras 

diagonais, por exemplo.  

Assim como na farmácia a organização e disposição dos medicamentos devem 

ser feitos a fim de minimizar possíveis equívocos de dispensação, as caixas de 

medicamentos e os locais de trabalho devem estar organizados sistematicamente 

para assegurar posições coerentes para ampolas e seringas de medicamentos, 

ordenamento e separação entre medicamentos perigosos ou os que tenham nomes 

parecidos.   

2.3 FARMÁCIA HOSPITALAR 

  

De acordo com a Resolução nº 568, de 6 de dezembro de 2012, do Conselho 

Federal de Farmácia, que regulamenta o exercício profissional nos serviços de 

atendimento pré-hospitalar, na farmácia hospitalar e em outros serviços de saúde, 

de natureza pública ou privada, a farmácia hospitalar é definida por:  

“unidade clínico-assistencial, técnica e administrativa, 

onde se processam as atividades relacionadas à 

assistência farmacêutica, dirigida exclusivamente por 

Farmacêutico, compondo a estrutura organizacional do 

hospital e integrada funcionalmente com as demais 

unidades administrativas e de assistência ao paciente”. 

(CFF, 2012) 

Os medicamentos no âmbito hospitalar representam uma parcela muito alta 

do orçamento dos hospitais, justificando assim a aplicação de diversas medidas 

sistemática de gestão na farmácia hospitalar, como o abastecimento de 
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medicamentos, dispensação, controle e rastreabilidade, acesso e uma eficaz 

seleção de medicamentos (MARIN,2003). 

A seleção de medicamentos é uma etapa importante no ciclo da assistência 

farmacêutica, pois nela se escolhem os medicamentos relevantes para a saúde 

dentre os aprovados pelo órgão regulador no país. O processo é feito por 

comparação entre os fármacos de mesma classe, para identificar o que reúne mais 

vantagens terapêuticas. Baseando-se na evidência a eficácia, segurança e 

conveniência são os critérios principais de uma seleção e posteriormente o custo 

mais baixo, para favorecer a estabilidade individual e coletiva (Osório-de-Castro, 

2014)    

Após a seleção determinada por uma comissão, algumas padronizações 

passam a ser relevantes no âmbito hospitalar, pois se cria uma rotina em 

determinados setores. Padronizar medicamentos destinados a um setor de acordo 

com determinadas especificações, aqueles que atendam às necessidades de 

cobertura terapêutica da população-alvo que se deseja tratar. (ANGARAN, 1999). 

Dentre as vantagens advindas da padronização de medicamentos, os três 

atores envolvidos no processo podem ser beneficiados. Pacientes, profissionais de 

saúde e o setor da farmácia hospitalar/ instituição. No que tange os pacientes, existe 

a confiança do uso do medicamento correto e a satisfação psíquica por não 

necessitar adquirir quaisquer outros medicamentos pertinentes ao seu tratamento, 

dos quais o hospital não disponha. Para os profissionais de saúde há a certeza de 

que os medicamentos disponíveis na farmácia hospitalar são adequados aos 

tratamentos propostos, garantindo aos pacientes a fidelidade em atender as 

prescrições e maior interação entre as equipes. E para o setor da farmácia hospitalar 

e para o hospital há possibilidade de melhor controle dos produtos abrigados em 

estoques, através da menor diversidade de itens e benefício através da redução do 

custo dos estoques, da diminuição de pessoal ligado às estratégias de controle e 

redução do espaço físico destinado à farmácia (PATERNO, 1990). 
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2.4 FARMÁCIA SATÉLITE 

 

A estrutura organizacional e de infraestrutura física são elementos que 

viabilizam uma ação de maior qualidade dentro da farmácia. O hospital é um local 

com diversas clínicas e suas peculiaridades, locais  como centro cirúrgico, Unidade 

de Tratamento Intensivo (UTI), ambulatório e pronto-socorro têm características 

próprias. O acúmulo de materiais e medicamentos nestes setores sem controle 

efetivo acaba gerando desperdicios por uso inadequado ou falta de cuidados 

especiais de armazenamento. Em virtude disto esses locais necessitam de sistema 

de distribuição capaz de atendê-los adequadamente (CAVALLINI, 2002). 

A partir dessas percepções diversos hospitais aderiram ao modelo de se ter 

uma farmácia central e outras em locais específicos dentro do hospital, denominada 

por Farmácia Satélite, isto é, uma farmácia localizada no próprio setor da 

dispensação, com a finalidade de estocar adequadamente os medicamentos e 

materiais e proporcionar uma assistência farmacêutica efetiva e direta de forma que 

o paciente seja prontamente atendido (CAVALLINI, 2002). Assim, Farmácias 

Satélites podem ser compreendidas como núcleos farmacêuticos distribuídos em 

locais específicos, a fim de garantir maior rapidez na entrega dos medicamentos, 

com controle rigoroso de estoque, e sob a supervisão diária do farmacêutico do 

hospital. Isto possibilita a existência da assistência farmacêutica adequada, levando 

à racionalização dos medicamentos e ao controle do estoque de medicamentos, 

bem como ao aumento da eficiência do sistema de distribuição (SERAFIM, 2005).  

O sistema de distribuição de medicamentos é a forma como os medicamentos 

serão enviados as clínicas devendo ser: racional, eficiente, econômico, seguro e 

deve estar de acordo com o esquema terapêutico prescrito. Quanto maior a eficácia 

do sistema de distribuição, mais garantido será o sucesso da terapêutica e da 

profilaxia instauradas no hospital (GOMES, 2003). 

Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde – OPAS, é de extrema 

importância a escolha do sistema de distribuição de medicamentos pois os modelos 

recomendados, individualizado e unitário tem como objetivos: reduzir erros de 

medicação, aumentar o controle sobre os medicamentos, reduzir os custos com 

medicamentos, aumentara segurança para os pacientes e racionalizara distribuição. 

(SERAFIM, 2005) 
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Um dos sistemas de distribuição utilizados pela farmácia hospitalar é o 

individualizado que tem por característica a dispensação do medicamento por 

paciente para 24 horas e pode ser indireto ou direto. No indireto a farmácia recebe a 

transcrição da prescrição médica por paciente e no direto se recebe a prescrição, 

tornando possível a avaliação do farmacêutico na terapêutica medicamentosa 

(GRECO,2007). 

Devido ao alto padrão de controle de estoque que o sistema de dose 

individualizada proporciona, a distribuição dos medicamentos por meio de Kits tem 

sido utilizada nos setores de área crítica e de características diferenciadas como nos 

centros cirúrgicos. Estes Kits são montados normalmente em uma maleta na qual se 

colocam os medicamentos destinados a um determinado procedimento, o mesmo 

possui medicamentos e/ou materiais destinados a um paciente, de forma 

individualizada. No caso destes Kits em centro cirúrgico após o término do 

procedimento do paciente a maleta ou Kit deverá ser trocado para a realização do 

próximo procedimento. (MATTOS, 2007; GOMES,2001) 

O uso de Kits individualizados tem como benefícios diminuição do tempo 

gasto com o atendimento, disponibilidade de medicamentos específicos para cada 

tipo de cirurgia, eliminação da burocracia feita por conta de receitas e memorandos, 

maior monitoramento do prazo de validade dos medicamentos em circulação, sendo 

ideal para atender a centro cirúrgico. (GOMES ,2001) 
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3. OBJETIVO 

 

3.1. GERAL 

Elaborar um Kit de medicamentos específico para as cirurgias cardíacas de um 

Hospital Federal no Rio de Janeiro, visando uma das metas de segurança do 

paciente que é a cirurgia segura.  

 3.2. ESPECÍFICOS 

 Identificar os tipos de cirurgias cardíacas com maior prevalência neste 

hospital; 

 Realizar levantamento dos medicamentos que são solicitados para este 

tipo de cirurgia;  

 Avaliar o quantitativo de cada medicamento necessário para contemplar o 

Kit para atender uma única cirurgia cardíaca; 

 Apontar as classes medicamentosas relevantes que comporão o kit; 
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4. METODOLOGIA 

 

4.1. LOCAL DE ESTUDO 

 

O estudo foi realizado em um Hospital Federal no Rio de Janeiro de caráter 

terciário, geral e de grande porte, contendo 450 leitos de internação que possui 43 

especialidades médicas e 34 cursos de residência e não possui setor de 

emergência.  O centro cirúrgico contém 20 salas cirúrgicas, sendo uma da sala 

destinada a cirurgia cardíaca. 

 

4.2. SERVIÇO DE FARMÁCIA 

  

O serviço de Farmácia é dividido entre: Dispensação Interna; Dispensação 

ambulatorial; Atenção Farmacêutica; Farmacotécnica Hospitalar; Central de 

Abastecimento Farmacêutico; Centro de Manipulação de Oncológicos e a Farmácia 

Satélite. 

A dispensação interna funciona a fim de atender os pacientes internados a 

partir de um sistema de distribuição individualizado e os medicamentos são 

separados e identificados com o nome do paciente, clínica e prontuário. Diariamente 

são atendidas em torno de 400 prescrições, atendendo as diversas clinicas 

especializada do hospital.  

A dispensação externa realiza atendimento ambulatorial direcionado para 

retiradas de medicamentos específicos, como: antiretrovirais, antineoplásicos, 

medicamentos utilizados em gravidez de alto risco, tratamento de co-infectados com  

tuberculose e insulinas que não estão disponíveis pela atenção básica. Em média 

realizam-se 100 atendimentos por dia neste setor.  A atenção farmacêutica é 

prestada aos pacientes com Hepatite B e os que utilizam sorafenibe. Diferentemente 

da dispensação externa, a atenção farmacêutica é feita por agendamento prévio 

devido ao maior tempo disponibilizado para este grupo e por isso o número 

atendimentos é menor, sendo de 8 a 10 pacientes por dia.  

A farmacotécnica tem como objetivo principal atender as solicitações de 

medicamentos para UTI pediátrico e pediatria, cuja distribuição individualizada e 

atendida para um período de 24 horas. O centro de manipulação de oncológicos fica 
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localizado na clínica de oncologia, para assim facilitar a comunicação entre os 

diversos profissionais. É realizado um planejamento de manipulação para 

estabelecer critérios dentro do esquema terapêutico que será feito para cada dia da 

semana, onde haverá o compartilhamento de frascos entre os pacientes, 

minimizando gastos e perdas. 

 

4.3. CENTRO CIRURGICO 

 

O centro cirúrgico atende em média 40 cirurgias por dia, dentre as seguintes 

especialidades: neurologia, proctologia, ortopedia, urologia, vascular, plástica, 

oftalmologia, otorrinolaringologia e cardiologia (esta última realiza em média 12 

cirurgias ao mês). 

Devido a esse elevado número de cirurgias, em 2012 foi implementada uma 

Farmácia Satélite no centro cirúrgico, com funcionamento de segunda a sexta, de 7 

às 19 horas, sendo composta por dois técnicos, um digitador, um residente 

farmacêutico  e  um farmacêutico.   

A Farmácia Satélite possui alguns Kits de medicamentos específicos para as 

cirurgias, dentre eles: KIT Anestesia Geral; KIT Anestesia Local; KIT Oftalmologia e 

KIT Perfusão. 

A retirada do Kit de Anestesia Geral (Figura 1 e 2) é realizada na farmácia 

satélite através de um “pass thru” que permite o acesso ao centro cirúrgico, feita 

pelos médicos anestesistas, que devem preencher adequadamente a Ficha de 

Receituário de Anestesia Geral (ANEXO1).  Tais informações como o nome do 

paciente, prontuário, sala, data, nome do anestesista, registro no Conselho Regional 

de Medicina e assinatura são necessárias no preenchimento da ficha. Nesta ficha 

eles podem solicitar a dispensação de medicamentos não contemplados no Kit 

Geral, de acordo com peculiaridade do paciente e da cirurgia a ser realizada. Caso o 

medicamento requisitado pertença a Portaria nº 344/98, como medicamento de uso 

controlado, o anestesista deve sinalizar na ficha e rubricá-la, ao lado da solicitação.    

Ao término do procedimento, o anestesista recolhe todos os medicamentos  

da sala cirúrgica e devolve a farmácia satélite. O balanço do que foi consumido e o 

que retornou para o estoque é realizado de forma individualizada e registrado no 

receituário do serviço de anestesia, informando os itens solicitados, utilizados e os 

que não foram utilizados.  
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Figura 1:  Kit de Anestesia Geral  fechado e aberto de medicamentos não 

controlados pela Portaria 344/98. 

 

 Figura 2: Kit de Anestesia Geral fechado e aberto referente aos 

medicamentos controlados pela Portaria 344/98. 

 

4.4. TIPO DE ESTUDO 

 

 Trata-se de um estudo transversal com coleta retrospectiva, dos 

medicamentos utilizados nas cirurgias cardíacas no período de março a maio de 

2015. 

 

4.5. COLETA DE DADOS  

 

 Para elaborar a proposta do Kit foi necessário avaliar quais medicamentos 

eram consumidos para realização de uma cirurgia cardíaca. Tal levantamento foi 

feito a partir das informações coletadas nas Fichas de Receituário de Anestesia 

(ANEXO 1) utilizado pela Farmácia Satélite. As informações relevantes para a 

elaboração deste estudo foram: listar os medicamentos que não pertenciam ao Kit 

Geral e foram solicitados e o quantitativo de cada item; Verificar os medicamentos 

pertencentes ao Kit que foram consumidos e o seu quantitativo; e a cirurgia 
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realizada. A análise das fichas foi feita independente do sexo do paciente, idade e 

do tipo de procedimento realizado, sendo o critério de inclusão a realização de um 

procedimento cardíaco.    

 Vale ressaltar que o importante a ser avaliado neste estudo são os 

medicamentos que devem estar disponíveis ao anestesista na sala de cirurgia, 

independente se serão utilizados ou não durante o procedimento. Por isso, o 

levantamento dos medicamentos não pertencentes ao Kit de uso Geral que foram 

solicitados foi com relação à solicitação e não ao uso do mesmo durante a cirurgia.  

 

4.6. ANÁLISE DE DADOS 

 

Realizou-se o cálculo de frequência dos medicamentos extras e dos 

medicamentos pertencentes ao Kit que foram utilizados durante a cirurgia. Os 

medicamentos com a freqüência superior a 50 % foram incorporados ao novo Kit 

especifico para cirurgias cardíacas. Assim como, os medicamentos pertencentes ao 

Kit de anestesia geral que não obtiveram uma freqüência superior a 50 % foram 

retirados do novo Kit.  

A partir dos medicamentos contemplados no critério anterior realizaram-se os 

cálculos das médias do número de ampolas solicitadas e consumidas para realizar a 

padronização das quantidades pertencentes ao novo Kit.  E a descrição das 

variáveis categóricas e contínuas foi feita através de cálculos realizados e 

analisados através do programa Excel® 2007. 

Fez-se o levantamento dos preços dos medicamentos dispensados para esse 

tipo de cirurgias através do Programa utilizado pelo hospital para controle de 

estoque HOSPUB para verificar o valor médio do Kit dispensado para realização de 

uma cirurgia cardíaca comparada ao valor do Kit proposto neste estudo. 

 

4.7. KIT DA CARDÍACA 

 

Após todo o levantamento elaborou-se uma projeção do Kit de Anestesia para 

as cirurgias Cardíacas seguindo as recomendações da RDC Nº 9/2001 (ANVISA, 

2001), que dispõe sobre o regulamento técnico das famílias de fármacos utilizados 

em anestesia orientando a elaboração de Kits cirúrgicos, de forma a especificar 

classes medicamentosas por cor e para medicamentos com maior risco de danos. 



 22 

Além disso, utilizou-se o programa Power-Point 2007 para realizar o mapa do Kit 

proposto, agrupando por classes. A classificação farmacológica dos medicamentos 

foi realizada segundo o Anatomical Therapeutic Chemical (ATC) da OMS, versão 

2015. 

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 TIPOS DE CIRURGIAS REALIZADAS NO HOSPITAL  

 

 Do período de março a maio de 2015 foram realizadas 30 cirurgias cardíacas 

no hospital, uma média de 10 procedimentos ao mês para esta especialidade.  

Os principais procedimentos cirúrgicos realizados foram: 44% para a 

revascularização miocárdica com o uso de circulação extracorpórea e 40% implante 

de prótese valvar, representando mais de 80% das cirurgias cardíacas do hospital 

(GRÁFICO 1).  

 

GRÁFICO 1: Tipos de cirurgia cardíaca realizadas em um hospital federal do Rio 
de Janeiro no período de março a maio de 2015 

 

A cirurgia de Revascularização do Miocárdio (RM) tem como objetivo a correção 

da isquemia miocárdica consequente à obstrução das artérias coronárias, 

procurando-se o alívio dos sintomas, a melhora da qualidade de vida, o retorno do 

paciente à função laboral, bem como o aumento da expectativa de vida.  A principal 
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manifestação clínica da doença coronariana é a angina pectoris, decorrente da 

isquemia miocárdica, consequência de um desequilíbrio entre a oferta e o consumo 

de oxigênio miocárdio. Existem dois tipos de terapêutica para doenças coronarianas: 

medicamentosa isoladamente e a medicamentosa associada a revascularização do 

miocárdio. A circulação extracorpórea é o procedimento que desvia o sangue 

venoso para fora do coração, acrescenta oxigênio e remove o gás carbônico, 

retornando o sangue para uma grande artéria. (KAUFMAN, 2011) 

No Brasil, as internações pelo SUS relacionadas à cirurgia de RM totalizaram 

1.465 em 2001, representando um acréscimo de 27 % em relação aos dados de 

1996 (1.157)  (ALMEIDA, 2003). Em um instituto de cardiologia do Rio de Janeiro 

realizado em 2011, relatou que este tipo de cirurgia representou 53 % de 

procedimentos em pacientes maiores de 18 anos. (KAUFMAN, 2011)  

Lisboa (2010) em seu estudo relata que a cirurgia de revascularização 

miocárdica (RM) ainda é o procedimento mais realizado, entretanto apresenta um 

crescimento bem menor se comparado com as operações de troca de válvulas 

cardíacas no decorrer dos anos. De fato, com relação ao estudo em questão o 

percentual das cirurgias de implante de troca valvar estão se equiparando com o 

procedimento de  RM. 

Os procedimentos de arritmia, representados principalmente pelo implante de 

marca-passo para controle da insuficiência cardíaca, apresentou um percentual 

relativamente baixo. Apesar de ser considerado efetivo, com curto tempo de 

internação, o que permite uma rotatividade de leitos para internação este 

representou 13%.  Segundo o DATASUS (2016), o percentual de procedimentos de 

implante de marca-passo representa aproximadamente 8% do número total de 

procedimentos cirúrgicos referentes ao aparelho circulatório no ano de 2015.  

 As técnicas anestésicas a serem utilizadas não podem ser rígidas e devem 

possibilitar uma segunda opção caso ocorra alguma intercorrência. Por isso, 

aparelhos de anestesia, monitores, bombas de infusão e o aquecedor de sangue 

devem ser constantemente verificados. Assim como, a disponibilidade dos 

medicamentos necessários deve ser vistos e requeridos junto à farmácia (MORGAN, 

2003). 

A farmácia satélite permite esse maior contato entre os profissionais e um olhar 

diferenciado do profissional farmacêutico com a peculiaridade do setor em que se 

encontra alocada. No caso do centro cirúrgico ter uma farmácia e com isso um 



 24 

profissional farmacêutico pode auxiliar em atendimento mais eficaz e efetivo, 

visando o Uso Racional do Medicamento, principalmente por conseguir realizar uma 

distribuição individualizada. (LEITE, 2011) 

 

5.2. MEDICAMENTOS UTILIZADOS NAS CIRURGIAS CARDIACAS 

 

 Os medicamentos presentes no Quadro 1 foram os que na análise dos dados 

apresentaram  percentual superior a 50 %, sendo eles contemplados para o novo kit 

de cirurgia cardíaca. Com os percentuais superiores a 90 % encontra-se a 

amiodarona, morfina 10 mg, norepinefrina e nitroglicerina, seguido do esmolol, 

metoprolol e nitroprusseto de sódio.  

Quadro 1 – Medicamentos solicitados para cirurgia cardíaca não contemplados no Kit 
de Anestesia Geral utilizado no Hospital no período de março a maio de 2015 em 

cirurgias cardíacas, em uma freqüência superior a 50%. Consta também a quantidade 
de ampolas 

Código ATC 
Medicamentos Extras Solicitados Frequência  Ampolas 

C01DA02 TRINITRATO DE GLICERILA 93% 1 

C01EB10 AMIODARONA  90% 4 

N02AA01 MORFINA 90% 1 

C01CA03 NOREPINEFRINA 90% 1 

C07AB09 ESMOLOL  87% 1 

C07AB02 METOPROLOL 83% 1 

C02DD01  NITROPRUSSETO DE SÓDIO  83% 1 

C05BA03 HEPARINA  77% 3 

C01CE02 MILRINONA  77% 1 

M03AC03 VECURÔNIO 73% 5 

C01CA07 DOBUTAMINA 70% 1 

C02DD01  OMEPRAZOL 70% 1 

N01AB08 SEVOFLURANO 67% 1 

C01EB10 ADENOSINA  57% 2 

J01XA01 VANCOMICINA  53% 2 

  

 O Kit de Anestesia Geral anteriormente utilizado em todos os procedimentos 

cirúrgicos com uso de anestesia possuía um elenco de 27 medicamentos distintos, 

após a análise dos procedimentos cirúrgicos da cardíaca identificou-se que apenas 

12 destes medicamentos eram utilizados com percentual superior a 50 %. O Quadro 

2 indica os medicamentos e a frequência em que eles foram utilizados durante os 
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procedimentos, e apresenta também a média do número de ampolas utilizadas a fim 

de definir o quantitativo para compor o KIT. 

Quadro 2 - Medicamentos pertencentes ao Kit atual que foram utilizados com uma 
frequência superior a 50% no período de março a maio de 2015 em cirurgias 

cardíacas. Além da quantidade utilizados durante o procedimento. 

Código ATC 
Medicamentos utilizados pertencentes ao Kit Frequência  Ampolas 

N01BB02 LIDOCAINA - f/amp. 20mL 93% 1 

A03BA01 ATROPINA 87% 4 

J01DB04 CEFAZOLINA 87% 3 

C01CA26  EFEDRINA  87% 1 

N05CD08  MIDAZOLAM  83% 1 

C01CA24 EPINEFRINA  77% 2 

N01AH01 FENTANILA 77% 4 

  ÁGUA ESTÉRIL P/ INJEÇÃO 70% 5 

N01AX10 PROPOFOL 60% 2 

C01CA06 FENILEFRINA  57% 1 

N01BB02 LIDOCAINA - f/amp. 5Ml 57% 1 

N01AX07  ETOMIDATO 53% 1 

 

 Segundo Morgan (2003), os fármacos mais comumente utilizados e importantes 

para procedimentos cirúrgicos cardiovasculares podem ser divididos nas seguintes 

classes: inotrópicos positivos; vasodilatadores; bloqueadores dos receptores beta-

adrenérgicos e os antiarrítmicos. Estes medicamentos são utilizados como suporte 

farmacológico em cirurgia cardíaca para restabelecimento do fluxo sanguíneo 

regional para os órgãos vitais e melhor desempenho cardíaco. 

A nitroglicerina ou trinitrato de glicerila foi o medicamento que apareceu mais 

vezes nas solicitações dos medicamentos que não constavam no Kit, representando 

uma frequência de 93%. Este medicamento por sua vez, é um vasodilatador 

predominantemente venoso e com propriedades dilatadoras coronarianas, no qual é 

utilizado para controle da pressão sanguínea em hipertensão per-operatório. A 

redução da pressão sanguínea ocorre devido a diminuição da pré-carga quanto da 

pós-carga em conseqüência da dilatação dos vasos de capacitância venosa 

reduzindo a demanda de oxigênio do miocárdio ( GUALANDRO, 2011; OPIE, 2009).  

Outro vasodilatador bastante utilizado é o nitroprusseto de sódio que ao ser 

associado com um agente inotrópico positivo, geralmente a dobutamina, é indicado 
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em caso de choque cardiogênico.  Esta indicação se dá pela redução da pressão do 

enchimento ventricular e o aumento do débito cardíaco, entretanto ressalta-se a 

importância de monitorar a aplicação devido à possível ocorrência de hipotensão 

arterial (FONSECA, 2001; BRUNTON 2010). O choque cardiogênico é considerado 

um fator preditor de mortalidade hospitalar relacionados ao período per-operatório e 

pós-operatorio imediato, estimativas apontam que em procedimentos de RM a 

incidência pode acometer até 50% dos pacientes (ALMEIDA, 2003). Devido à 

gravidade do quadro os pacientes em choque cardiogênico necessitam de uma 

resposta terapêutica rápida e sistêmica, visando à melhora do débito cardíaco e 

manutenção da perfusão dos outros órgãos, com o uso de drogas vasoativas 

(FREITAS, 2012). 

A norepinefrina, epinefrina e a dobutamina são agentes inotrópicos positivos, 

análogas as catecolaminas, utilizados nos casos de descompensação, onde o 

principal enfoque é aumentar a contratilidade do miocárdio para então aumentar o 

débito cardíaco.   

 O inibidor de fosfodiesterase representado neste KIT é a milrinona, que no 

coração possuí ação de inotropismo positivo, causando estimulo direto da 

contratilidade do miocárdio já na vasculatura periférica, o resultado é de dilatação 

dos vasos de resistência quanto os vasos de capacitância, levando uma redução na 

pré e pós carga. (FONSECA, 2001; BRUNTON 2010) 

 Os bloqueadores beta-adrenérgicos, esmolol e metoprolol, selecionados para 

contemplar este .  O esmolol tem sido um dos mais utilizados na prática anestésica e 

isso se dá por sua farmacocinética, pois possui meia vida curta, além de poder ser 

administrado de forma venosa e sob forma de infusão continua. Já o metoprolol 

apesar de apresentar maior seletividade para β1 se comparado com o esmolol, o 

seu tempo de meia vida é maior e não apresenta atividade simpaticomimética 

intrínseca, isto indica que diminui consideravelmente a freqüência cardíaca. Os 

efeitos hemodinâmicos são representados pelo cronotropismo e inotropismo 

negativos, sem determinar alteração significativa da resistência vascular periférica 

(BOSCO, 2001; BENINATI, 2003). 

A fibrilação atrial é a arritmia mais comum no pós-operatório dos pacientes 

submetidos à CEC, apesar de raramente causar morte no per-operatório acarretam 

em aumento do período de internação e dos custos hospitalares. Os beta-
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bloqueadores permanecem como profilaxia padrão da fibrilação atrial per-operatório, 

porém a amiodarona deve estar presente para os pacientes nos quais o uso de beta-

bloqueadores não sejam indicados ou que o paciente não tolere, bem como para 

pacientes com função ventricular pobre, insuficiência cardíaca congestiva, doença 

pulmonar grave, doença da tireóide ou alergia. (TINELI, 2005)   

  Dos medicamentos presentes no Quadro 02 que já faziam parte do Kit 

utilizado pelo hospital destacam-se a cefazolina, o fentanil e o proporfol. Estes 

apresentaram um aumento no número de frascos que foram consumidos durante a 

cirurgia.  

A cefazolina é um antimicrobiano do grupo das cefalosporinas de primeira 

geração geralmente utilizada para profilaxia de procedimentos cirúrgicos. Estudos 

demonstram a eficácia de se administrar um antimicrobiano de forma profilática em 

procedimentos cirúrgicos, essa administração deve ser feita em torno de uns 20 

minutos antes da indução anestésica, pois apresentam melhores níveis séricos e 

teciduais tanto no começo quanto no final da operação (OMS, 2009).  

No levantamento realizado, houve a necessidade do aumento do número de 

frascos padronizados, de 2 frascos para 3. As cirurgias cardíacas por normalmente 

serem consideradas cirurgias maiores, e por isso mais demoradas faz-se necessário 

a repetição da administração do fármaco a fim de se obter os níveis efetivos ao 

longo do tempo em que a incisão esteja aberta para reduzir as taxas de infecção 

(SCHER, 1997; ZANETTI, 2001). 

 O mesmo ocorre com o propofol que apresentou um aumento no quantitativo a 

ser utilizado, supondo que por se tratar de cirurgias em adultos pode se levar em 

consideração o peso do paciente e o elevado tempo de cirurgia sendo necessária a 

repetição da administração a fim de manter a platô anestésico. Na seleção de 

medicamentos o sevoflurano, anestésico inalatório, também foi padronizado no kit 

pois costuma-se utilizar esses dois anestésicos para realizar o plano anestésico 

cirurgico sendo a   induzição geralmente feita pelo  o propofol e a manutenção pelo 

sevoflurano (MALBOUISSON, 2005). De Hert (2004) compararam a função 

miocárdica contrátil e os indicadores de lesão miocárdica em pacientes submetidos 

à revascularização do miocárdio com CEC, anestesiados com propofol ou 

sevoflurano. Estes autores observaram que o sevoflurano, foi capaz de preservar a 

função miocárdica pós-operatória com evidências de redução de lesão celular 

miocárdica após a cirurgia de revascularização por isso a associação . 
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No presente estudo verificou-se que altas doses de fentanil foram necessárias, 

tendo em vista que foram utilizadas uma média de 4 ampolas para cada cirurgia 

cardíaca. Levando em consideração que a RM e o implante de troca valvar foram os 

procedimentos que representaram aproximadamente 80% das cirurgias, por se tratar 

de procedimentos de grande extensão houve a necessidade da utilização dos 

opioides para analgesia. Estes medicamentos são amplamente utilizados em 

procedimentos cirúrgicos, devido a sua capacidade analgésica. No caso,  o fentanil 

como medicamento escolhido pode ser justificado por ser um opioide potente com 

características que preservam a estabilidade hemodinâmica sem deprimir o 

miocárdio em pacientes com função cardíaca comprometida (NOGUEIRA, 2010; 

FERNANDES, 2004). 

 Vale ressaltar que nem todos esses medicamentos são utilizados durante os 

procedimentos cirúrgicos, porém é importante a disponibilidade deles na sala de 

cirurgia junto ao anestesista. As possíveis alterações no decorrer da cirurgia devem 

ser revertidos de forma ágil e profissional. Por isso, a atuação da farmácia junto à 

equipe presente em sala deve estar em sintonia para que o paciente tenha um 

melhor e ágil atendimento.  

 

5.3. KIT DISPENSADO PARA CIRURGIA CARDÍACA  

 

As figuras 3 e 4 representam a forma como os Kits (controlado e de uso geral) 

iam para a sala cirúrgica para a realização de procedimento.  A desorganização dos 

medicamentos, a falta do local adequado, o número excessivo de ampolas chamam 

a atenção quanto ao Uso Racional de Medicamentos e a padronização de rotinas 

que visam minimizar erro.   
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Figura 3: KIT antigo de medicamentos controlados pela Portaria 344/98 para 
a realização cirurgia cardíaca de forma individualizada. 
 
 

 

Figura 4: KIT antigo de medicamentos de uso Geral utilizados por 
anestesistas na realização de cirurgia cardíaca de forma individualizada. 
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Jensen (2004) em seu estudo recomenda algumas maneiras de evitar erros 

de medicação na administração feita por anestesistas, dentre elas destacam–se: o 

rótulo das ampolas que devem estar legíveis e precisam ser lido com cuidado antes 

de administrar no paciente, por isso devem estar de fácil acesso; as seringas 

contendo medicamentos devem ser identificadas; e a organização formal e 

padronizada de gavetas e Kits. Esta última recomendação deve ser realizada a 

equipe multiprofissional envolvida corroborando na construção dos Kits.  

Estudo feito no Japão, em um período de 8 anos, avaliou incidentes 

relacionados a erros de medicação durante a prática anestésica. Os erros mais 

frequentes foi com relação à dose administrada, 25 % dos casos, seguido de 23 % 

por substituição de medicamentos no momento da administração (YAMAMOTO, 

2010). 

Bowdle (2003), analisou erros de medicação cometidos por anestesiologistas 

da Nova Zelândia, 6 dos 17 casos envolvendo a epinefrina foram pela troca deste 

por outro medicamento, sendo eles:  efedrina, ocitocina e hidralazina. Outro relato foi 

a administração do relaxante muscular vecurônio no lugar da cefazolina causando 

danos posteriores ao paciente.  

Os medicamentos citados anteriormente estão contemplados na seleção de 

medicamentos do hospital e disponíveis na farmácia satélite, por isso reforça-se a 

idéia do cuidado quanto ao uso dos mesmos. 

 

5.4. KIT PADRONIZADO PARA CIRURGIA CARDÍACA 

 

A seguir representadas pelas Figuras 5 e 6, dispõe do modelo do Kit 

desenvolvido de forma a atender a demanda dos procedimentos cirúrgicos 

referentes as cirurgias cardíacas para um hospital federal do Rio de Janeiro. 
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Figura 5: MAPA – Novo KIT de medicamentos controlados pela Portaria 
344/98 para a realização cirurgia cardíaca de forma individualizada 
 

 

Figura 6: Mapa – Novo KIT de medicamentos de uso Geral utilizados por 
anestesistas na realização de cirurgia cardíaca de forma individualizada. 
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Vale ressaltar que o Sevoflurano, anestésico inalatório contemplado no Kit 

não encontra-se na disposição do mapa devido ao frasco se dispensado somente 

para abastecer o equipamento, sendo um frasco utilizado em diversas cirurgias, 

frasco com 250 mL. A partir da análise do estudo e da consolidação das informações 

para síntese do Kit, elaborou-se um Receituário do Serviço de Anestesia – Kit 

Anestesia – Cirurgia Cardíaca (Apêndice 1) contendo todos os medicamentos 

contemplados e os seus quantitativos definidos neste estudo.  

Mattos (2007) em seu estudo relata que a implementação de Kits de 

medicamentos para cirurgias obteve uma redução de 47% do estoque inicial e 54% 

nas solicitações extras. De acordo com o levantamento feito, constavam nos Kits 

antigos uma média de 62 ampolas dentre controlados e medicamentos de uso geral, 

com a implementação do novo Kit a dispensação passou para 53 ampolas 

(GRÁFICO 2) contendo os medicamentos principais para tal. Isto representa uma 

redução de aproximadamente de 17% no número de ampolas dispensadas para 

cada cirurgia cardíaca. 

 

 

Gráfico 2: Comparação entre o número de ampolas dispensadas antes do Kit 
e depois do Kit padronizado para cirurgia cardíaca. Rio de Janeiro, 2016.  
 

Correlacionando o custo médio do Kit anterior e Kit o proposto houve uma 

redução de 18% no valor do um Kit cirúrgico para cada cirurgia de forma 

individualizada (GRÁFICO 3).  
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Antes do Kit Padronizado 

Depois do Kit Padronizado

REDUÇÃO de 18 %

 

Gráfico 3: Redução do valor médio do kit dispensado para a cirurgia 
cardíaca, antes e depois do estudo.  
 

O gerenciamento de custo em medicamentos e projetos que minimizem os 

custos pode trazer benefícios para o hospital e avanços no procedimento. 

CARVALHO (2015) avaliou os benefícios da implementação de uma farmácia 

satélite no centro cirúrgico de um hospital federal, e a diminuição de gastos devido 

ao maior controle de estoque. Tal diminuição de gastos possibilitou a incorporação 

de novos itens na seleção do hospital, como por exemplo, o remifentanila e o 

sugamadex, estes medicamentos possuem custo elevado, entretanto trata-se de 

medicamentos que apresentam maior qualidade, proporcionam menor tempo de 

cirurgia e melhor recuperação pós-operatória favorecendo na qualidade do serviço 

prestado.  
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6. CONCLUSÃO 

 

 Pelo exposto neste trabalho, pode-se analisar os medicamentos normalmente 

utilizados durante uma cirurgia cardíaca. Levantando a importância de se ter tais 

fármacos disponíveis em estoque na farmácia, mesmo os que não são utilizados 

devem estar disponíveis para possíveis eventualidades.  

 O desenvolvimento deste projeto foi realizado a partir da solicitação dos 

próprios anestesistas, ressaltando uma das preocupações mundiais que é a 

realização de cirurgias mais seguras. Embasando e fomentando este estudo visto 

que o mesmo propõe a realização de práticas que melhoram, qualificam, agilizam e 

padronizam uma rotina.  A relação multiprofissional ajuda no desenvolvimento 

dessas ações, e o fato de se ter uma farmácia satélite facilita essa comunicação.  

 Principalmente, quando se pode constatar numa redução no número de 

ampolas dispensadas para a sala cirúrgica e uma redução no valor de cada Kit 

dispensado. E a elaboração do kit proposto com as adaptações e localizações para 

cada medicamento e seus quantitativos. 

 Os resultados foram apresentados e aprovados pela equipe de anestesiologia 

do hospital, sendo implementada a Ficha Receituário do Serviço de Anestesia – KIT 

Anestesia – CIRURGIA CARDÍACA. 

  Por fim, este estudo ratifica a importância da descentralização da farmácia, 

como é o caso das farmácias satélite onde se consegue ter um olhar mais refinado 

para setores importantes como é caso do centro cirúrgico. Além do olhar para o 

desenvolvimento de medidas que auxiliem no serviço de toda a equipe.  
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8. APÊNDICE  

 

1. Receituário do Serviço de Anestesia – KIT Anestesia – CIRURGIA CARDÍACA 

Receituário do Serviço de Anestesia – KIT Anestesia – CIRURGIA CARDÍACA 

Paciente:____________________________________________ Prontuário nº______________ 

Anestesista:______________________________________  SALA: ________________      

Assinatura e carimbo:____________________________CRM:__________DATA:____________ 

Código 

HOSPUB 
KIT Anestesia Geral 

Quantidade 
Rubrica do 

Médico 

(Obrigatório em 

Solicitações 

Extras) 

Quantidade 

devolvida 

Saldo 

para 

Baixa Solicitada 

1116 ÁGUA ESTÉRIL P/ INJEÇÃO  amp. 10ml 5       

389 ADENOSINA 3mg/ml - amp. 2ml 2       

408 AMIODARONA 50mg/ml - amp. 3ml 4       

415 ATROPINA 0,25mg/ml - amp 1ml  4       

24 CEFAZOLINA 1g - f/amp 3       

501 DOBUTAMINA 25mg/ml - amp. 20ml 1       

505 EFEDRINA 50mg/ml - amp. 1ml 1       

514 EPINEFRINA 1mg/ml - amp. 1ml 2       

515 ESMOLOL 10mg/ml - f/amp. 10ml 1       

184 ETOMIDATO 2mg/ml - amp. 10ml 1       

1195 FENILEFRINA 10mg/ml - amp. 1ml 1       

193 FENTANILA 0,05mg/ml - amp. 5ml 4       

545 HEPARINA 5.000 UI/ml - f/amp.5ml 3       

592 LIDOCAINA 20mg/ml - f/amp. 20ml 1       

593 LIDOCAINA 20mg/ml - f/amp. 5ml 1       

621 METOPROLOL 1mg/ml - amp. 5ml 1       

216 MIDAZOLAM 5mg/ml - amp. 3ml 1       

1449 MILRINONA 1mg/ml - amp. 20ml 1       

222 MORFINA 10mg/ml - amp. 1ml 1       

634 NITROGLICERINA 5mg/ml - amp. 10ml 1       

635 NITROPRUSSETO DE SÓDIO 50mg - amp 1       

1232 NOREPINEFRINA2mg/ml- amp. 4ml 1       

1158 OMEPRAZOL 40mg - f/amp 1       

669 PROPOFOL 1% 10mg/ml /amp.20ml 2       

240 SEVOFLURANO  fr.250ml 1       

86 VANCOMICINA 500mg - f/amp. 2       

726 VECURÔNIO 4 mg - f/amp. 5       
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9. ANEXOS 

 

 1. Ficha de Anestesia Geral 

 


