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RESUMO 
 

Introdução: A despesa com terapias antineoplásicas na compra hospitalar de 
medicamentos tem aumentado nos últimos anos, sendo essencial otimizar a 
eficiência dos recursos disponíveis. Para que antineoplásicos injetáveis sejam 
infundidos nas doses ideais prescritas, os conteúdos das apresentações 
comercializadas nem sempre são integralmente administrados, resultando em 
perdas significativas de recursos. Objetivo: Analisar o impacto farmacoeconômico 
que o aproveitamento das sobras de antineoplásicos gera no orçamento dos 
medicamentos desta classe terapêutica da farmácia de em um hospital federal de 
grande porte da cidade do Rio de Janeiro. Método: Analisou-se a utilização e 
descarte de resíduos de medicamentos com estabilidade entre 24 e 48 horas, 
armazenados para uso na rotina posterior. Uma tabela para acompanhamento 
semanal foi preenchida diariamente, ao longo de 7 meses. Identificou-se nomes e 
quantidades dos medicamentos armazenados, informando-se ainda se os resíduos 
foram ou não aproveitados. Verificou-se o preço das apresentações utilizadas e 
calculou-se o custo por miligrama de cada ativo, organizando todos os dados e 
analisando-os em planilha Excel® 2013. Resultados: As 490 sobras representaram 
1,8% do valor de todos os frascos de medicamentos abertos no período. Destas, 
395 foram reaproveitadas, e significaram a reversão de metade do percentual do 
valor de sobras (0,9%), totalizando 8 mil reais. Rituximabe e Trastuzumabe foram os 
medicamentos cujo descarte resultou em maior impacto econômico. Conclusões: O 
reaproveitamento posterior de volumes de medicamentos de oncologia 
reconstituídos, quando mantidos sob boas condições de armazenamento e 
respeitados os períodos de estabilidade, além de ser capaz de reduzir os custos no 
orçamento hospitalar, impactou relevante e positivamente na redução do descarte 
desses resíduos.  
Palavras-chave: Resíduos de Serviços de Saúde, Avaliação Econômica em Saúde, 
Farmacoeconomia, Serviço Hospitalar de Oncologia  
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ABSTRACT 
 
Introduction: Expenses with antineoplastic therapies in hospital drug purchasing 
has increased in recent years, being a key-factor to optimize the efficiency of 
available resources. In order for injectable antineoplastics to be infused in the optimal 
doses prescribed, the full content of the commercially presented doses are not 
always fully used, resulting in significant loss of resources. Objective: To analyze the 
pharmacoeconomic impact that the use of antineoplastics leftovers generates in the 
budget of the drugs of this therapeutic class of a large federal hospital pharmacy 
from Rio de Janeiro. Method: The use or disposal of drug residues with stability 
between 24 and 48 hours, stored for use in the later routine, was analyzed. A weekly 
follow-up table was filled on a daily basis, over 7 months. Names and quantities of 
the stored medicines were identified, along with the data of whether or not their 
wastes were used. The price of the used items were verified, and the cost per 
milligram for each component was calculated through the organization and analysis 
of all the data in an Excel® 2013 spreadsheet. Results: The 490 remnants 
represented 1.8% of the value of all the bottles of medicines opened in the period. Of 
these, 395 were used, and meant the reversal of half of the percentage of leftover 
value (0.9%), totaling 8 thousand reais. Rituximab and Trastuzumab were the drugs 
whose disposal resulted in greater economic impact. Conclusions: The subsequent 
reuse of reconstituted oncology drug volumes, when kept under good storage 
conditions and respecting stability periods, besides being able to reduce costs in the 
hospital budget, had a significant and positive impact on the reduction of waste 
disposal. 
 
Keywords: Medical Waste; Health Evaluation; Economics, Pharmaceutical; 
Oncology Service, Hospital.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Câncer é o nome atribuído a doença com características malignas devido ao 

crescimento desordenado de células capazes de invadir tecidos e órgãos adjacentes 

e/ou espalharem-se para outras regiões do corpo, podendo ser genericamente 

atribuído a mais de 100 tipos de classificações. Os agentes que inibem ou impedem 

a proliferação destas células são chamados de agentes antineoplásicos (BRASIL, 

2013). 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, aproximadamente 30% das 

despesas globais em saúde se devem a medicamentos, constituindo no orçamento 

uma parte significativa para os pagadores de serviços de saúde (OMS, 2011 p. 3). 

Em se tratando de medicamentos antineoplásicos no Brasil, estes são responsáveis 

por elevado percentual do orçamento das compras hospitalares de medicamentos, 

representando um alto custo não somente para o Sistema Único de Saúde (SUS), 

como também para o Sistema de Saúde Suplementar (SOUZA et al, 2011). A 

racionalização de custos com medicamentos é uma prática cada vez mais valorizada 

por gestores de saúde, que possuem recursos limitados para atender as 

necessidades de suas unidades hospitalares. No caso específico de medicamentos 

para uso em terapias antineoplásicas, esta necessidade é ainda maior.  

A avaliação de custo de novas terapias medicamentosas parte do pressuposto 

de que cada miligrama do medicamento será efetivamente utilizado. Com a 

determinação do tamanho dos frascos realizada pelos fabricantes, nem sempre isto 

acontece (LIEN et al, 2015). A maioria dos medicamentos antineoplásicos são 

prescritos conforme a superfície corporal, cujas doses nem sempre coincidem com 

aquelas disponíveis nos frascos comercializados, acarretando em resíduos a serem 

descartados (SHKOZA; LIEN et al, 2015).  

As sobras dependem do número de pacientes atendidos, características 

antropométricas, do intervalo de agendamento entre pacientes que receberam o 

mesmo medicamento e também dos padrões de frascos comercializados no 

mercado (FASOLA et al, 2008), entre outros fatores. Estes resíduos podem ser 

revertidos em desperdícios, cujo montante impacta significativamente nos recursos 

financeiros disponíveis da unidade hospitalar ou mesmo do sistema de saúde. Há 

ainda a dificuldade por parte dos profissionais de saúde e gestores em compreender 
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e aplicar no dia a dia práticas que resultem em uma utilização mais racional dos 

recursos. 

Resíduos químicos hospitalares como os provenientes de tratamentos 

oncológicos são de alto risco ambiental e requerem cuidados especiais quanto a 

descarte e destinação final, levando ao aumento de despesas relacionadas ao 

descarte de resíduos hospitalares. Supõe-se que a redução do consumo de 

antineoplásicos proveniente da racionalização do uso contribuiria diretamente na 

redução da geração de resíduos de saúde. Assim sendo, é importante o incentivo e 

desenvolvimento de técnicas que reduzam o desperdício desses medicamentos, 

fundamentando-as com embasamentos científicos que garantam a segurança dos 

pacientes e efetividade dos tratamentos. 

A RDC nº 220/2004 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) exige 

padrões de qualidade durante o processo de manipulação de medicamentos 

antineoplásicos (BRASIL, 2004) que, ao serem respeitados, conferem confiança 

quanto a manutenção da estabilidade informada pelo fabricante. Desta forma, torna-

se possível o armazenamento e reaproveitamento das sobras de medicamentos 

antineoplásicos em momento posterior ao da reconstituição.    

É rotina do setor de quimioterapia do Hospital Federal dos Servidores (HFSE) 

armazenar volumes de medicamentos antineoplásicos injetáveis reconstituídos para 

proveito em momento posterior ao da abertura dos frascos. Foram identificados 

alguns estudos na literatura que embasam esta prática, principalmente sob o 

aspecto econômico (HYEDA & COSTA, 2015; FASOLA et al., 2014; FASOLA et al., 

2008). Empiricamente, percebe-se que este procedimento tende a diminuir o número 

de frascos utilizados no decorrer dos ciclos, tal como o custo atrelado por usuário, 

até o fim do tratamento.   

No HFSE, a farmácia de oncologia tem como princípio consumir sempre o 

menor número possível de frascos de medicamentos, sem interferir na qualidade do 

atendimento das necessidades clínicas. Fazem parte da rotina práticas como: (a) o 

compartilhamento de uma mesma apresentação farmacêutica entre pacientes e (b) o 

armazenamento de resíduos reconstituídos para uso posterior, respeitando o tempo 

de estabilidade dos medicamentos e as normais legais vigentes estabelecidas pela 

ANVISA. A mensuração do valor economizado na aplicação destas práticas poderia 

ser capaz de impactar positivamente na rotina dos profissionais envolvidos no 

processo, seja na aquisição, manipulação ou dispensação, incentivando-os a 
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reflexão e a racionalização do uso. A dificuldade em encontrar estudos nacionais 

que abordem este tema foi um dos fatores que estimulou o desenvolvimento deste 

trabalho 
Este trabalho teve como premissa a hipótese básica de que o reaproveitamento 

posterior de volumes de medicamentos de oncologia reconstituídos, quando 

mantidos sob boas condições de armazenamento e respeitados os períodos de 

estabilidade, seria capaz de reduzir os custos no orçamento hospitalar. Além disso, 

a prática do reaproveitamento seria também capaz de impactar relevante e 

positivamente na redução do descarte desses resíduos. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A aplicação dos agentes antineoplásicos no tratamento do câncer é baseada no 

conceito da cinética celular, a qual inclui o ciclo de vida celular, o tempo do ciclo 

celular, a fração do crescimento e do tamanho da massa tumoral (INCA, 2008, 

p.409). Devido a essa característica é que se opta por usar, mais frequentemente, a 

poliquimioterapia, na qual mais de dois tipos de medicamentos de classes 

farmacológicas diferentes são aplicados, buscando-se um efeito mais abrangente 

sobre as células tumorais (INCA, 2008, p.410). É importante, sempre que possível, a 

associação de medicamentos com diferentes toxicidades, que permitam aumentar o 

efeito antitumoral sem elevar o grau de toxicidade (INCA, 2008, p.410). 

A despesa com essas terapias tem aumentado de modo preocupante nos 

últimos anos, sendo necessária otimização de gastos para maior eficiência dos 

limitados recursos disponíveis (WANNMACHER, 2006; MARTINS et PERUNA, 

2007). Um estudo realizado em hospital universitário federal de grande porte no Rio 

de Janeiro estimou que 48% do seu gasto com medicamentos classificados na curva 

A esteve relacionado ao consumo de antineoplásicos (LIMA et al, 2010). Outro 

estudo, que tratou dos custos de procedimentos relacionados ao tratamento 

quimioterápico ambulatorial de mulheres portadoras de câncer de mama em um 

hospital privado, identificou que 94% dos custos diretos estão relacionados a 

fármacos, os quais equivalem a R$1.671,66 em cada sessão realizada (NOBREGA 

& LIMA, 2014).  

A manipulação de medicamentos antineoplásicos deve ser organizada no 

ambiente hospitalar de modo a otimizar o consumo, sob pontos de vista econômico 

e financeiro, respeitando as legislações vigentes, garantindo a qualidade do 

medicamento e a segurança do paciente, farmacêutico e enfermagem, desde a 

prescrição até a administração do medicamento. O sistema de distribuição de 

medicamentos por dose unitária (SDMDU) requer modificações estruturais e 

organizacionais importantes no hospital, além de recursos financeiros e humanos 

suficientes para garantir que a atividade proverá ao usuário o uso de medicamentos 

de qualidade, seguros e eficazes (BRASIL, 2004a). Ainda assim, costuma ser o ideal 

para a dispensação de medicamentos antineoplásicos porque a equipe de 
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enfermagem já o recebe na dose correta prescrita, pronto para uso e sem 

necessidade de manipulação (RIBEIRO, 1993; JARA, 2012). Neste sistema, o 

fracionamento visa individualizar, embalar e identificar medicamentos, destinando-os 

diretamente ao paciente e assegurando a qualidade dos produtos até a sua 

administração, sem prejuízo de rastreabilidade (JARA, 2012). A manipulação de 

medicamentos antineoplásicos injetáveis, privativa do farmacêutico conforme 

regulamentação pela RDC nº 220 de 21 de setembro de 2004, ratifica a 

aplicabilidade do sistema de dose unitária (BRASIL, 2004). 

Ajustes importantes na terapia antineoplásica, cujas doses variam de acordo 

com a superfície corporal do paciente, tornam-se possíveis através do SDMDU 

(BRASIL, 2004a). Contudo, estes ajustes resultam em sobras de medicamentos. 

Somado a isso, é pequeno o número de análises disponíveis em relação a 

medicamentos injetáveis, cujo envase ocorre em doses determinadas pelo fabricante 

e sem intervenção de agências reguladoras. As sobras provenientes de excessos 

acarretam recursos inutilizados (BACH et al, 2016). Assim, investimentos são feitos 

por instituições em frações de medicamentos que, sabidamente, serão desprezados. 

Uma alternativa para reduzir a perda desses investimentos é o 

compartilhamento de frascos, que permite que o volume remanescente de um frasco 

seja combinado ao volume de outro frasco do mesmo medicamento para atingir a 

dose de um segundo paciente, tornando desnecessária a abertura de novo frasco. 

Nesse sentido, o compartilhamento tende a diminuir os custos sem comprometer o 

tratamento, e o uso do conhecimento técnico no manejo e garantia da estabilidade 

dos medicamentos permite otimizar ainda mais a racionalização de custos e 

desperdícios. 

FASOLA et.al (2008, 2014) desenvolveu um protocolo de minimização de 

desperdícios baseado nos agendamentos dos pacientes, considerando as 

patologias, medicamentos e doses a serem administradas. A padronização e 

determinação das apresentações comerciais dos medicamentos mais convenientes, 

monitoramento periódico do volume total dos resíduos gerados, identificação com 

antecedência quais os pacientes e tratamentos previstos para semana, e por fim, 

conhecer a estabilidade dos fármacos, a forma de armazenamento e a possibilidade 

de reutilização das sobras conforme as orientações do fabricante foram 4 estratégias 

principais que nortearam o protocolo, responsável por uma redução de 45% da dose 

desprezada de quimioterápicos.  
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A racionalização de custos visa garantir melhor alocação dos recursos 

disponíveis, e tornou-se uma prática cada vez mais valorizada por gestores em 

saúde. No entanto, a discussão quanto a redução de desperdícios em saúde no 

Brasil ainda é incipiente, especialmente em relação aos resíduos de quimioterápicos 

pelas unidades de saúde, apesar de crescente.  

Pelos riscos que apresentam à saúde e ao meio ambiente, os resíduos de 

serviços de saúde (RSS) são parte importante do total de sólidos urbanos (BRASIL, 

2006 p.29). Conforme a resolução da Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA) RDC nº306/2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o 

gerenciamento de RSS, os antineoplásicos estão inseridos no grupo B de resíduos, 

que incluem “substâncias químicas que podem apresentar risco à saúde pública ou 

ao meio ambiente, dependendo de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade e toxicidade” (BRASIL, 2004b, p. 22; BRASIL, 2006 p.29). 

Nesse sentido, entende-se também como resíduos os insumos utilizados na 

manipulação e que, por consequência, foram contaminados por essas substâncias.  

Todo gerador de resíduos, definido pela RDC nº306/2004 como: 

“(...) todos os serviços relacionados com o atendimento à saúde humana 

ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar e de trabalhos de 

campo; laboratórios analíticos de produtos para a saúde; necrotérios, 

funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento, 

serviços de medicina legal, drogarias e farmácias inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área da saúde, 

centro de controle de zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos, 

importadores, distribuidores produtores de materiais e controles para 

diagnostico in vitro, unidades móveis de atendimento à saúde; serviços de 

acupuntura, serviços de tatuagem, dentre outros similares”  

deve elaborar e implantar um Plano de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de 

Saúde (PGRSS). O PGRSS: 

“(...) é o documento que aponta e descreve as ações relativas ao manejo 

dos resíduos sólidos, observadas suas características e riscos, no âmbito 

dos estabelecimentos, contemplando os aspectos referentes à geração, 

segregação, acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, 

tratamento e disposição final, bem como as ações de proteção à saúde e 

ao meio ambiente. O PGRSS deve obedecer a critérios técnicos, 
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legislações sanitárias e ambientais, normas locais de coleta e transporte 

dos serviços de limpeza urbana, especialmente os relativos aos resíduos 

gerados nos serviços de saúde. “ (BRASIL, 2006, p. 65) 

Portanto, a responsabilidade pelo manejo de resíduos de antineoplásicos, tão 

logo os custos envolvidos neste processo, é do próprio gerador desses resíduos. 

Cabe ao hospital obedecer e seguir seu PGRSS, previamente estabelecido e 

implementado. 

Quatro fatores foram identificados na literatura como principais responsáveis 

pela geração desses resíduos: (a) Discrepância entre doses preconizadas em 

protocolos clínicos e as doses das apresentações disponíveis à comercialização; (b) 

Curto tempo de estabilidade dos medicamentos; (c) Condições em que há 

dificuldade de se formar grupos de pacientes para receberem juntos seus 

tratamentos, semelhantes entre si; (d) Preço das diferentes apresentações do 

mesmo medicamento, se disponíveis à comercialização (LIEN et al, 2015). Neste 

‘último caso, ainda que se encontre disponível no mercado a apresentação de um 

medicamento em tamanho diferenciado, capaz de reduzir o desperdício quando 

comparado a outro comercializado, a compra não se justifica devido ao seu preço 

elevado, muito acima do esperado.   

Em relação ao caso (a), sobre a diferença entre dose calculada pela área da 

superfície corporal e o tamanho dos frascos (LIEN et al, 2015), um estudo 

desenvolvido nos EUA por Bach e col. (2016) comparou o efeito dos diferentes 

métodos de embalagem de formulações em frascos de dose única para dois 

medicamentos: Bendamustina, disponível no mercado em 4 apresentações (25, 45, 

100 e 180mg) capazes de serem combinadas até a dose máxima de 100mg/m², e 

Bortezomibe, disponível em uma única apresentação de 3,5mg, cuja massa do 

frasco ultrapassa as doses convencionais de 1,3mg/m². Foi calculado que apenas 

1% da Bendamustina foi descartada, enquanto o descarte do Bortezomibe esteve 

entre 27-30%. Em termos de custo, os autores estimaram ainda que, em todo o país, 

estas sobras equivaleriam a US$309 milhões no ano de 2016.  

Ainda sobre o Bortezomibe, este medicamento também é um exemplo para o 

motivo (b) de geração de resíduos. Sua estabilidade no frasco é de até 8 horas após 

reconstituído, e apenas 3 horas uma vez dentro da seringa (VELCADE, 2016). Por 

esse motivo, o seu curto tempo de estabilidade favorece o seu desperdício.  
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O overfill de medicamentos, um conceito ainda pouco estabelecido e 

regulamentado pelos órgãos fiscalizadores, foi definido pelo Food and Drug 

Administration (FDA) como um volume além do estabelecido pela apresentação, 

mas permitido para garantir a dose esperada para a administração (FDA, 2015). O 

overfill se justifica para pós e líquidos, viscosos ou não, em frascos e ampolas 

envasados em pequenos volumes, de modo a garantir a dose estabelecida pela 

embalagem ainda que ocorram perdas decorrentes de volume retido na 

apresentação (FDA, 2015). O overfill não deve ser confundido com “overage”, cuja 

variação de volume deve ser informada na embalagem do medicamento (FDA, 

2009). Ainda assim, as duas ocorrências no processo de envasamento industrial 

podem contribuir também para um incremento no volume de sobras de 

medicamentos durante a manipulação, que e por não serem bem regulamentadas, 

variam conforme a formulação e o fabricante.  
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3. OBJETIVO 

 

3.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar o impacto farmacoeconômico que o aproveitamento das sobras de 

antineoplásicos gera no orçamento dos medicamentos desta classe terapêutica da 

farmácia de oncologia em um hospital federal de grande porte da cidade do Rio de 

Janeiro. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Observar quais são os medicamentos que mais sobram e os mais 

reaproveitados; 

• Estimar o número de frascos poupados, e que potencialmente 

deixaram de ser descartados; 

• Determinar o impacto financeiro provocado pela rotina de reutilização 

de medicamentos na farmácia deste hospital; 

• Discutir os fatores condicionadores ao desperdício de quimioterapia e 

alternativas para sua redução.  
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4. METODOLOGIA 

 

4.1 CENÁRIO DO ESTUDO 

O Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE) é um complexo 

hospitalar público federal de grande porte e alta complexidade, vinculado ao 

Ministério da Saúde. Situa-se no centro da cidade do Rio de Janeiro, próximo a 

região portuária, e ocupa 107.000m2 de área construída. O hospital conta com 450 

leitos de internação, centro cirúrgico com 20 salas em funcionamento, onde são 

realizadas cirurgias de grande porte, procedimentos de alta complexidade e com 

tecnologia de ponta. Sua unidade ambulatorial possui 186 salas de atendimento 

para procedimentos especiais, além de um centro cirúrgico geral com 5 salas, e um 

centro oftalmológico com 4 salas (HFSE, 2016a). Destaca-se a clínica de 

oncohematopediatria, onde HFSE foi o primeiro hospital a implementar o projeto de 

ambientação Aquário Carioca, espaço humanizado para realização de quimioterapia 

em pacientes de 0 a 19 anos (HFSE, 2016b; DESIDERATA, 2016). 

A farmácia de oncologia do HFSE está situada no térreo do prédio principal, 

dentro do setor de oncologia, e possui quatro farmacêuticas plantonistas, uma 

farmacêutica residente, um estagiário de farmácia e três técnicos administrativos. As 

manipulações preparadas são principalmente destinadas aos pacientes 

ambulatoriais, inclusive os do Aquário Carioca. Em média, 60 bolsas de infusão são 

manipuladas diariamente. 

4.2 DELINEAMENTO DO ESTUDO 

 

O estudo prospectivo e observacional descritivo foi realizado no período de 

dezembro de 2015 a junho de 2016, de segundas às sextas-feiras, 

desconsiderando-se os feriados. 

A rotina no setor é estabelecida da seguinte maneira:  

a. Pacientes adultos são agendados pela equipe de enfermagem em quatro 

horários principais na sala de infusão, que conta com 9 poltronas: 8:30h, 10:30h, 

13h e 14:30h. De acordo com o tempo estimado para cada infusão e o número 

de medicamentos a serem infundidos em cada paciente, pode haver 
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agendamento de até quatro pacientes em uma mesma poltrona por dia. As 

prescrições são recebidas pela farmácia com uma antecedência mínima de vinte 

e quatro horas. Este intervalo entre o recebimento da prescrição e o horário do 

agendamento da quimioterapia permite a análise das informações nela contidas, 

contato com o médico prescritor para esclarecimento de dúvidas, confecção de 

etiquetas, conferência das doses, separação e higienização dos frascos de 

medicamentos a serem utilizados. 

b. Em relação ao Aquário Carioca, o agendamento semanal e as prescrições dos 

pacientes atendidos são repassados para a farmácia de oncologia sempre nas 

sextas-feiras da semana anterior.  

c. Há, ainda, as manipulações preparadas para pacientes oncológicos internados, 

mas estes são menos representativos quanto ao número de bolsas dispensadas. 

Suas prescrições também são encaminhadas para a farmácia com antecedência 

mínima de 24h. 

Os dados dos pacientes, incluindo protocolos, posologias e doses 

preconizadas constantes nas prescrições, são revisados e confirmados 

constantemente, estando disponíveis para novas avaliações da farmácia.  

4.3 METODOLOGIA PROPOSTA 

A metodologia descrita por SHKOZA et al (2015), na qual, diariamente, é 

calculado o número de frascos de cada medicamento necessários para o dia 

seguinte, quando serão manipulados, já é bem estabelecida no serviço. As doses 

são somadas a fim de definir o número mínimo de frascos para todas as 

manipulações com medicamentos comuns, tendo-se como premissa o 

compartilhamento dos frascos, uma vez abertos, por dois ou mais pacientes com 

tratamentos comuns. 

Ao final do dia de trabalho, a partir do volume residual restante, a massa de 

cada fármaco não utilizada foi contabilizada (SHKOZA et al, 2015). Foram utilizadas 

bolsas de solução de cloreto de sódio 0,9% (SF) ou de glicose 5% (SG5%) para 

armazenamento e aproveitamento dos medicamentos no dia posterior, conforme a 

estabilidade de cada produto antineoplásico, seguindo-se os padrões de qualidade 

definidos pela RDC ANVISA nº220/2014, fabricantes e literatura disponível (BRASIL, 
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2014). Todas as bolsas foram identificadas com o nome genérico do medicamento, 

massa contida e data em que ocorreu a reconstituição. 

O principal público da farmácia de oncologia do hospital é constituído de 

pacientes ambulatoriais, atendidos de segunda à sexta-feira. No entanto, a farmácia 

também prepara as bolsas de infusão dos pacientes internados nas clínicas do 

hospital, ainda que representem um percentual de manipulações incomparavelmente 

menor. Portanto, o armazenamento de sexta para sábado só ocorre quando já se 

tem certeza do aproveitado do medicamento, a fim de evitar desperdício de bolsas 

de soro e equipos para infusão. Por isso, a coleta de dados sobre as sobras das 

sextas-feiras não foi realizada. 

Para melhor entendimento da rotina estabelecida pela farmácia de oncologia, 

desde a consulta do paciente com o médico até a administração do medicamento, 

foi desenvolvido um fluxograma no qual discriminou-se todas as etapas envolvidas 

no processo, inclusive o momento em que as sobras surgem, seus descartes ou 

reaproveitamentos. Este fluxograma encontra-se no Apêndice (Figura 9). 

Os critérios de inclusão foram medicamentos com sobras ocorridas no 

período cujos tempos de estabilidade fossem capazes de cobrir um período igual ou 

superior a vinte e quatro horas após reconstituição e diluição em bolsas de soro 

glicosado 5% ou fisiológico. Estas e outras informações são prontamente obtidas 

pelas farmacêuticas manipuladoras, que se baseiam numa tabela de diluição de 

quimioterápicos desenvolvida a partir de informações disponíveis em bulas e 

referências bibliográficas disponíveis. A tabela agrega dados acerca da diluição, 

reconstituição, tempo de estabilidade entre outras informações. Sobras de 

medicamentos cujo tempo de estabilidade fosse inferior a 24 horas foram ignorados. 

Uma tabela de acompanhamento das sobras a serem reaproveitadas foi 

preenchida diariamente, de segunda a quinta-feira, com o nome e quantidade (mg) 

do princípio ativo armazenado para possível uso no dia seguinte. Para fins deste 

trabalho, foi essencial conhecer quais medicamentos armazenados para uso 

posterior seriam, de fato, aproveitados. Por isso, de segunda a sexta-feira, uma 

coluna diária registrando as bolsas utilizadas, também foi preenchida. O modelo da 

planilha encontra-se na tabela 1. 
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Tabela1. Planilha de preenchimento semanal com os dados das sobras de medicamentos antineoplásicos na 

farmácia de oncologia do HFSE  

 

SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA 

 

DATA: DATA: DATA: DATA: 

FÁRMACO MG Usou? mg Usou? mg Usou? mg Usou? 

         

         *(A massa de sobras resultante do dia de trabalho indicada na coluna foi representada como 
‘mg’, e ‘Usou?’ indica a informação a respeito da utilização ou não da sobra na manhã 
seguinte). 

Para conhecer o número total de frascos de medicamentos abertos, a fim de 

se estabelecer parâmetros comparativos com as sobras, entendeu-se que estes 

seriam todos os medicamentos com baixas registradas na plataforma HOSPUB. Na 

plataforma, foi gerado um relatório de insumos por centro de custo, no período de 

02/12/2015 até 30/06/2016, sendo os centros de custo a Oncologia, a 

Oncohematologia pediátrica e a Hematologia. Os medicamentos deste relatório 

cujos fármacos apresentaram sobras foram selecionados dentre os demais e 

organizados em tabela, discriminando todas as suas apresentações disponíveis e 

quantas unidades de cada uma delas foram usadas. 

O relatório de insumos por centro de custo fornece a relação das 

apresentações padronizadas, a quantidade de frascos que tiveram saídas e o custo 

de todas essas unidades. A determinação do número de frascos equivalentes às 

sobras reaproveitadas ou descartadas foi baseada nas apresentações do 

medicamento disponíveis apresentadas no mesmo.  

Medicamentos subcutâneos e tratamentos realizados fora das clínicas (por 

exemplo, em internação hospitalar), desde que preparados pela farmácia de 

oncologia também foram incluídos no estudo. Qualquer informação adicional que 

identificasse o paciente foi desconsiderada. 

Dentre os critérios de exclusão, estão medicamentos com estabilidade inferior 

a 24 horas, armazenados tanto em geladeira quanto temperatura ambiente, e 

aqueles cujo tempo total da manipulação, armazenamento, dispensação à 

enfermagem e infusão no paciente ultrapassassem o período de estabilidade 

definido pelo fabricante ou literatura disponível como referência (MICROMEDEX, 
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2016). Foram excluídas também as prescrições de medicamentos orais (HYEDA & 

COSTA, 2015), e as sobras ocorridas nas sextas feiras. 

Tal como FASOLA et al (2008), foi estimado o valor por cada miligrama dos 

medicamentos com sobras observadas, e usado como base para calcular 

mensalmente o valor que representou a massa (mg) das sobras totais e 

aproveitadas. Para identificar o custo por miligrama de fármaco, o preço médio da 

unidade de cada apresentação foi dividido pela massa de fármaco contida em cada 

uma delas. Quando havia duas apresentações disponíveis para um mesmo fármaco, 

o valor por miligrama foi determinado através da soma do valor do frasco maior com 

o menor, dividido pela soma da massa, em miligramas, contida nas duas 

apresentações.   

Os dados coletados foram organizados em planilhas mensais no programa 

Excel 2013, apresentando a estrutura básica representada na tabela 2, seguida por 

cada dia da semana, com as devidas quantidades de sobras, tal como na tabela 1. 

Além dessas, uma planilha chamada “ACUMULADO” sintetizou todo o período de 

estudo.  

Tabela 2. Modelo utilizado para organização dos dados coletados, utilizando como exemplo o medicamento 5-

fluorouracil. 

Medicamento Custo Sobras Totais 
Sobras 

reaproveitadas 
Freq. 

sobras 

Fármaco 
Preço/mg 

(R$) 

Massa 
(mg) 

Valor 
(R$) 

Massa 
(mg) 

Valor 
(R$) 

Dias (n) 

5-Fluorouracil 0,0075 3720 27,90 3271 24,53 13 

 

 A coluna “valor” das SOBRAS TOTAIS referiu-se ao valor total da massa de 

fármaco que restou durante determinado período. Este total foi indicado na coluna à 

esquerda, e contabilizado com base no preço por miligrama do fármaco. A mesma 

lógica foi aplicada para as SOBRAS REAPROVEITADAS, onde se representou a 

massa de fármaco aproveitada, seguida da coluna de valor que esta massa possui. 

A coluna ‘FREQ. SOBRAS’ apresentou o número de dias em que houve sobra do 

fármaco em questão no período compreendido. 
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O cálculo da dose de quimioterapia dependeu do protocolo de tratamento 

escolhido, além do peso ou da superfície corpórea do paciente. Como idade, 

morbidades, performance do paciente, efeitos colaterais do medicamento, entre 

outras variáveis que poderiam interferir na determinação da dose, a dose da 

quimioterapia era variável entre pacientes em uso de um mesmo protocolo, assim 

como entre aplicações realizadas em um mesmo paciente. Os regimes de 

quimioterapia realizados no período do estudo, assim com as doses dos 

medicamentos, foram determinados pelo médico oncologista ou hematologista de 

cada paciente, sem interferência de auditorias médicas de planos de saúde (HYEDA 

E COSTA, 2015). 

Foi calculada a média do custo pelo número de frascos usados para 

estabelecer o preço por item. O valor do “consumo total” foi dado pela soma, em 

reais, do valor de todos os frascos de medicamentos abertos no período, subtraídos 

do valor das sobras ocorridas. Os dados do estudo foram registrados, organizados e 

analisados em planilha do Microsoft Office Excel 2013®. 

Todos os recursos necessários para desenvolvimento deste trabalho foram 

financiados pelo próprio autor.  
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5. RESULTADOS 
 

5.1. Sobre as sobras e reaproveitamentos  
 

De dezembro de 2015 até junho de 2016, observou-se a guarda de 490 sobras  

de 21 medicamentos distintos, nos 102 dias úteis em que ocorreram coleta. A 

frequência absoluta da ocorrência de sobras por cada medicamento está 

apresentada na figura 1 adiante.  

 

Figura 1: Frequência absoluta de sobras de medicamentos entre Dezembro/2015 e Junho/2016 (n=490). 

Das 490 bolsas com medicamentos armazenadas, 95 foram descartadas por 

não terem sido reaproveitadas. O gráfico da figura 2 representa essa relação: 
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Figura 2: Destino final das sobras ocorridas durante os 7 meses estudados, em valores absolutos (entre 
parênteses) e percentuais. 

A tabela seguinte discrimina todas as sobras encontradas, agrupadas em três 

colunas – total de sobras, sobras usadas e sobras descartadas, e detalha o número 

de vezes em que essas sobras ocorreram, destacando quantas das sobras foram 

usadas ou descartadas. A massa dos medicamentos está descrita em miligrama. 

Tabela 3: Quantitativo das sobras analisadas e frequência de sobras, por princípio ativo. Os dados foram 
organizados quanto ao total de sobras, usadas e descartadas. 

 
QUANTITATIVO DAS SOBRAS ANALISADAS FREQUÊNCIA DE SOBRAS 

 
TOTAL SOBRAS USADAS DESCARTES TOTAL SOBRAS USADAS DESCARTES 

FÁRMACO mg mg mg n n n 

5-Fluorouracil 12295 11420 875,0 40 38 2 

Bleomicina 35,4 11,4 24,0 3 1 2 

Carboplatina 2592 2035 557,0 23 16 7 

Ciclofosfamida 17031 15371 1660,0 47 44 3 

Cisplatina 488,5 433,5 55,0 25 23 2 

Citarabina 1879,8 1669,8 210,0 14 12 2 

Daunorrubicina 650 255 395,0 8 4 4 

Dacarbazina 25 25 0,0 2 2 0 

Doxorrubicina 1649,4 639,4 1010,0 42 37 5 

Etoposídeo 1963 1765 198,0 37 34 3 

Gencitabina 27650 25130 2520,0 51 45 6 

Idarrubicina 3 0 3,0 1 0 1 

Ifosfamida 6125,9 5930,9 195,0 19 17 2 

Irinotecano 1992 1275 717,0 34 21 13 

Metotrexato 615,2 406 209,2 17 10 7 

Oxaliplatina 3057 2672 385,0 53 47 6 

Paclitaxel 1812,4 1291,8 520,6 46 34 12 

Rituximabe 430 90 340,0 9 2 7 

Vimblastina 9 0 9,0 1 0 1 

Vincristina 6 3,6 2,4 10 6 4 

Trastuzumabe 740 196 544,0 8 2 6 

TOTAL    490 395 95 
Fonte: Autoria própria 
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O Irinotecano foi o medicamento com maior número de sobras descartadas (13), 

seguido do Paclitaxel (12), Carboplatina (7), Rituximabe (7), Gencitabina (6), 

Oxaliplatina (6), Trastuzumabe (6). Já quanto a frequência do uso das sobras, a 

Oxaliplatina foi a de uso mais frequente (47), seguida da Gencitabina (45), 

Ciclofosfamida (44), 5-Fluorouracil (38), Doxorrubicina (37), Etoposídeo (34), 

Paclitaxel (34). O Trastuzumabe aparece com 8 sobras totais, mas apenas 2 sobras 

reaproveitadas. 

A lista de apresentações padronizadas pela instituição, que baseou a estimativa 

do número de frascos está apresentada na tabela 8, no apêndice. Os frascos de 

medicamentos abertos para consumo e seus custos, descritos no HOSPUB, foram 

organizados na tabela 4, por apresentação. A coluna “mg TOTAL” refere-se a soma 

da massa de fármaco de todos os frascos abertos, e a coluna “CONSUMO TOTAL” 

aponta o custo relativo a todos esses frascos. 

Tabela 4: Análise dos frascos abertos, demonstrando o custo de cada item e o total financeiro envolvido no 
montante, e custo por miligrama de cada fármaco. 

 
TOTAL DE FRASCOS ABERTOS NO PERIODO   

FÁRMACO Tam. Único Menor Maior mg TOTAL CONSUMO TOTAL (R$) CUSTO/mg (R$) 

5-Fluorouracil 3276 - - 1638000 12.234,00 0,0075 

Bleomicina 335 - - 5025 9.304,59 1,8517 

Carboplatina - 155 92 64650 10.236,08 0,1583 

Ciclofosfamida  - 222 429 473400 17.019,54 0,0360 

Cisplatina - 271 458 25610 9.520,84 0,3718 

Citarabina - 167 512 119100 6.203,40 0,0521 

Daunorrubicina 159 - - 3180 6.651,88 2,0918 

Dacarbazina - 2 272 54600 7.245,78 0,1327 

Doxorrubicina - 215 414 22850 11.210,38 0,4906 

Etoposídeo 530 - - 53000 5.965,46 0,1126 

Gencitabina - 340 442 510000 19.416,10 0,0381 

Idarrubicina 8 - - 80 2.512,00 31,4000 

Ifosfamida 197 - - 197000 5.457,87 0,0277 

Irinotecano 474 - - 47400 17.542,58 0,3701 

Metotrexato - 114 58 34700 1.823,87 0,0526 

Oxaliplatina - 179 562 65150 47.421,15 0,7279 

Paclitaxel - 176 364 41680 7.868,00 0,1888 

Rituximabe - 220 143 93500 410.764,30 4,3932 

Vimblastina 92 - - 920 3.480,72 3,7834 

Vincristina 423 - - 423 3.960,00 9,3617 

Trastuzumabe - 259 3 40170 325.387,86 8,1003 

TOTAL: 
    941.226,40  

Fonte: Autoria própria 
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Todos os frascos de medicamentos abertos da lista representaram para o 

orçamento hospitalar da compra de medicamentos o custo de R$941.226,40. Deste 

valor, o Trastuzumabe representou 35% e Rituximabe, 44%, restando 21% 

destinados aos 19 itens remanentes. O 5-Fluorouracil, que representa o item com 

maior número de frascos abertos e maior consumo em miligramas, responde por 

apenas 1,3% do orçamento total. 

O consumo total de R$941.226,40 (100%) foi comparado com o valor de 

R$16.479,62, oriundo de todas as sobras que foram armazenadas, usadas ou não, e 

que foram descritas na tabela 5. Este comparativo foi apresentado na figura 3. 

Analisando em valores percentuais, 98,2% do custo desses frascos abertos 

representou medicamentos que foram prontamente consumidos ou descartados por 

não obedecerem aos critérios de inclusão, e 1,8% refere-se as 490 sobras 

armazenadas para utilização para uso posterior. 

 

Figura 3: Análise do percentual de sobras em relação ao consumo total de medicamentos.  

Os montantes que compõem o percentual das sobras totais foram discriminados 

na tabela 5 e nas figuras 4 e 5.  A tabela expressa o custo por cada miligrama de 

fármaco e o custo das sobras totais e reaproveitadas. Os valores foram calculados 

com base na massa indicada de cada sobra, apresentadas anteriormente na tabela 

3. 
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Tabela 5: Custo das sobras, totais e reaproveitadas, por medicamento.  

 
CUSTO DAS SOBRAS 

FÁRMACO R$ /mg R$ TOTAIS R$ UTILIZADO 
5-Fluorouracil 0,0075 91,83 85,29 

Bleomicina 1,8517 65,55 21,11 
Carboplatina 0,1583 410,39 322,20 

Ciclofosfamida 0,0360 612,29 552,61 
Cisplatina 0,3718 181,61 161,16 
Citarabina 0,0521 97,91 86,97 

Daunorrubicina 2,0918 1.359,66 533,41 
Dacarbazina 0,1327 3,32 3,32 

Doxorrubicina 0,4906 809,21 313,69 
Etoposídeo 0,1126 220,95 198,66 
Gencitabina 0,0381 1.052,66 956,72 
Idarrubicina 31,4000 94,20 0,00 
Ifosfamida 0,0277 169,72 164,31 
Irinotecano 0,3701 737,23 471,87 
Metotrexato 0,0526 32,34 21,34 
Oxaliplatina 0,7279 2.225,12 1.944,89 
Paclitaxel 0,1888 342,13 243,86 

Rituximabe 4,3932 1.889,08 395,39 
Vimblastina 3,7834 34,05 0,00 
Vincristina 9,3617 56,17 33,70 

Trastuzumabe 8,1003 5.994,20 1.587,65 

TOTAL: 
 

16.479,62 8.098,15 
Fonte: Autoria própria 

Em relação a figura 4, Trastuzumabe, Oxaliplatina, Rituximabe e 

Daunorrubicina foram os medicamentos de maior impacto financeiro dentre as 

sobras observadas (picos azul-escuros). Em relação aos valores estimados das 

sobras de medicamentos, totais e sobras reaproveitadas, verificou-se que o 

Trastuzumabe foi o que representou a maior parte dos custos. Dentre os 6 mil reais 

em sobras que foram armazenadas, 26% puderam ser reaproveitados 

posteriormente, correspondendo a cerca de 1,6 mil reais.  

Sobre a Oxaliplatina, medicamento cujas sobras totais significaram 

aproximadamente 2,2 mil reais, 87% deste valor foi poupado através do uso 

posterior. O Rituximabe foi o terceiro medicamento mais representativo em custo 

das sobras armazenadas. Suas sobras totais representaram aproximadamente 2 mil 

reais, e destas, apenas 20% foi o valor relativo das sobras reaproveitadas 

posteriormente. O consumo da Daunorrubicina representou aproximadamente 40% 

do total das suas sobras contabilizadas. 
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Figura 4: Análise comparativa entre os valores das sobras totais e das sobras reaproveitadas, por medicamento. 

Devido à larga discrepância de custo do Trastuzumabe em relação aos demais 

medicamentos, a análise foi dificultada. Para melhor apreciação dos dados da figura 

4, a uma nova figura foi desenvolvida ocultando os dados do Trastuzumabe, da 

Oxaliplatina, do Rituximabe e da Daunorrubicina, que foram os 4 maiores picos 

registrados. A figura 5 encontra-se a seguir com os 17 demais fármacos: 
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Figura 5: Comparativo entre os valores das sobras totais e das sobras reaproveitadas, por medicamento. 
Trastuzumabe, Rituximabe, Oxaliplatina e Daunorrubicina foram ignorados. 
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Ao analisar-se o valor por miligrama de princípio ativo, a Idarrubicina foi o 

medicamento de maior destaque, custando R$31,40. O miligrama de Vincristina foi o 

segundo mais caro (R$9,36) seguido do Trastuzumabe (R$8,10), Rituximabe 

(R$4,39), Vimblastina (R$3,78), Daunorrubicina (R$2,09), Bleomicina (R$1,85). Os 

preços estimados por miligrama dos demais medicamentos foram inferiores a 

R$1,00. 

 

Figura 6: Estimativa do custo de cada princípio ativo, por miligrama.  

	

5.2 Sobre a estimativa dos frascos poupados 
 

A partir do total de miligramas contidos nas apresentações disponíveis, fez-se um 

comparativo com o total em miligramas de sobras usado. Dado que alguns 

medicamentos possuem mais de uma apresentação, foram apresentadas 3 colunas: 

“Tam. Único” para medicamentos com uma única apresentação disponível no 

hospital, e “Menor” e “Maior” para medicamentos com duas apresentações 
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disponíveis, sendo estas medidas relacionadas a quantidade de fármaco.  Os 

resultados foram organizados na tabela 6. 

Tabela 6: Estimativa do número de frascos poupados 

 

SOBRAS 
USADAS 

EQUIVALÊNCIA EM NÚMERO DE 
FRASCOS 

FÁRMACO mg ou UI Tam. Único Menor Maior 

5-Fluorouracil 11420,0 23 - - 

Bleomicina 11,4 1 - - 

Carboplatina 2035,0 - 14 5 

Ciclofosfamida (CTX) 15371,0 - 77 15 

Cisplatina 433,5 - 43 9 

Citarabina (Ara-C) 1669,8 - 17 3 

Daunorrubicina 255,0 13 - - 

Dacarbazina 25,0 - 0 0 

Doxorrubicina 639,4 - 64 13 

Etoposídeo 1765,0 18 - - 

Gencitabina 25130,0 - 126 25 

Idarrubicina 0,0 0 - - 

Ifosfamida 5930,9 6 - - 

Irinotecano 1275,0 13 - - 

Metotrexato 406,0 - 8 1 

Oxaliplatina (Oxa) 2672,0 - 53 27 

Paclitaxel 1291,8 - 43 13 

Rituximabe 90,0 - 1 0 

Trastuzumabe 196,0 - 1 0 

Vimblastina 0,0 0 - - 

Vincristina 3,6 4 - - 
Fonte: Autoria própria 

 

Para melhor visualização dos resultados expostos na tabela 6, a figura 7 

representa os dados quanto ao número de frascos equivalentes as sobras em forma 

de gráfico. Medicamentos com uma única apresentação disponível na unidade foram 

representados pelas barras verdes, e os demais, em azul. 
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Figura 7: Estimativa de frascos poupados durante o período, considerando as apresentações padronizadas no 
hospital, por medicamento. Uma tabela contendo discriminadamente as  apresentações disponíveis encontra-se 

no apêndice (tabela 8). 
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A Gencitabina foi o medicamento cujo aproveitamento resultou na maior redução 

do consumo de novos frascos. Estimou-se que cerca de 125 frascos de 200mg 

foram potencialmente poupados. O mesmo aconteceu com a Ciclofosfamida na 

apresentação de 200mg, apresentando economia de 77 frascos. Doxorrubicina na 

apresentação 10mg teve uma economia de até 64 frascos e a Oxaliplatina 50mg, de 

54. Paclitaxel 30mg e Cisplatina 10mg tiveram uma economia equivalente a 43 

frascos. 

5.3 Impacto financeiro na rotina de reutilização de medicamentos 
 

O impacto financeiro foi calculado a partir das 490 sobras coletadas, comparando 

o custo estimado daquelas descartadas (95) com as reaproveitadas (395). A figura 8 

apresenta a relação de custo entre as reaproveitadas e as descartadas.  

 

Figura 8: Discriminação dos custos das sobras quanto ao uso ou descarte, em valores percentuais. 

Verificou-se que, embora a composição e proporção das parcelas ‘sobras 

reaproveitadas’ e ‘sobras descartadas’ tenha se mostrado diferente, conforme figura 

2, o custo das sobras descartadas e das sobras reaproveitadas foi praticamente o 

mesmo. A tabela 5 complementa esses dados. 

Considerando os valores envolvidos na compra dos 21 medicamentos 

apresentados para o período (R$941.226,40) e as sobras reaproveitadas, o impacto 

financeiro das sobras de medicamentos analisados no orçamento de medicamentos 

antineoplásicos foi de 0,9%. 
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6. DISCUSSÃO 
 

O compartilhamento de frascos associado ao aproveitamento de sobras é uma 

abordagem capaz de reduzir custos envolvidos na compra de medicamentos 

antineoplásicos. Observou-se que o compartilhamento permitiu que as sobras de 

frascos abertos para preparo da dose de uma prescrição pudessem ser 

reaproveitadas para compor a dose de uma prescrição posterior, ainda que essa 

sobra fosse aproveitada no dia seguinte, quando houvesse estabilidade.  

Sob primeira análise, eram esperados valores financeiros mais expressivos do 

que os obtidos, de R$8.098,15. Entretanto, um fator relacionado a rotina merece 

destaque porque auxilia na compreensão do baixo percentual de sobras, 1,8% do 

valor envolvido no custo de todos os frascos abertos no período, e utilização de 

sobras, 0,9% também em relação ao custo de todos os frascos abertos: O 

planejamento do número de frascos a serem usados diariamente e calculado a partir 

da soma de todas as doses a serem feitas de cada medicamento, de todos os 

pacientes agendados. Desta forma, menos frascos são abertos 

desnecessariamente, reduzindo desperdícios. 

Ainda que o aproveitamento tenha sido de quase 85% em relação ao número de 

bolsas de medicamentos utilizados, e apenas 15% das sobras tenham sido 

descartadas, estes percentuais não podem ser extrapolados para a análise de custo. 

Os valores poupados com os medicamentos consumidos não acompanharam o 

percentual de número de bolsas, ou seja, 49% do custo das sobras totais. 51% do 

valor foi descartado, e tal percentual foi entendido quando foram analisados os 

medicamentos que compuseram esse percentual: As sobras descartadas de 

Trastuzumabe e Rituximabe, juntas, somaram R$5.900,74, correspondendo a 74% 

do valor das sobras descartadas. Não foram localizadas publicações para 

comparação desses valores em outras realidades hospitalares.  

A baixa utilização das sobras de Trastuzumabe foi o fator que mais contribuiu 

para este resultado. Ele representou aproximadamente 75% de todas as sobras 

armazenadas quando analisado sobre o aspecto do custo. Chama atenção o fato 

das sobras deste medicamento serem apenas 8 (1,6%) de todas as 490 

identificadas no estudo, e, no entanto, suas 6 sobras descartadas terem provocado o 
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maior impacto econômico. O valor do descarte do Trastuzumabe foi de R$4.406,55, 

equivalente 55% do valor identificado dentre as sobras descartadas (R$8.098,15). O 

valor do miligrama deste fármaco foi o terceiro maior, custando R$8,10. 

O Trastuzumabe é um anticorpo monoclonal indicado principalmente no 

tratamento de pacientes com câncer de mama, e sua dose inicial da terapia, 

segundo T. Kühr, E. Woll e J. Thaler (2016), é calculada a partir de 6mg/kg. Em todo 

o período, o custo de todos os frascos consumidos deste medicamento representou 

cerca de 1/3 do orçamento com medicamentos antineoplásicos no hospital 

analisado, sendo o segundo medicamento de maior impacto orçamentário (tabela 4). 

Este resultado concorda com os achados de NOBREGA & LIMA (2014), que 

apontaram o Trastuzumabe como o medicamento para tratamento de câncer de 

mama de maior valor unitário dentre os de maior impacto no custo médio total no 

seu local de estudo. 

Em relação ao Rituximabe, apesar do custo por miligrama ser um pouco mais 

que a metade do custo do Trastuzumabe (R$4,39), seu consumo impacta no 

orçamento dos antineoplásicos em aproximadamente 44%. O espectro de protocolos 

clínicos é mais abrangente, tendo aprovação pelo FDA no tratamento de Leucemias 

e Linfomas (NIH, 2013). Apesar disso, não foi verificada relação destas informações 

de consumo total com o número de vezes em que ocorreram sobras, cuja 

representatividade foi bastante semelhante ao do Trastuzumabe. Sob análise de 

custo das sobras, a utilização das bolsas de Rituximabe armazenadas para uso 

posterior foi baixa, representando cerca de 20% das sobras totais deste 

medicamento.  

Uma análise não publicada feita na unidade e que contemplou os meses de 

agosto/2015 a julho/2016 verificou que as neoplasias malignas de reto e de cólon 

ocupam o segundo e terceiro lugar das neoplasias mais atendidas, e juntas 

respondem por 33% dos atendimentos realizados. Os protocolos de tratamento para 

doenças cólon retais envolvem o uso de Oxaliplatina (protocolo XELOX), 5-

Fluorouracil (protocolos FOLFIRI, FOLFOX e FU-LV) e Irinotecano (protocolos 

FOLFIRI e XELIRI).  

Na mesma análise, a incidência de neoplasia maligna de mama representou 

20% dos atendimentos, sendo considerada a neoplasia mais atendida na unidade. 

Os tratamentos preconizados para câncer de mama envolvem Doxorrubicina 

(protocolos AC, AC-T, CAF e TAC), Ciclofosfamida (protocolos AC, AC-T, CAF, 
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CMF, FAC e TAC), Paclitaxel (protocolo AC-T), 5-Fluorouracil (protocolos CAF, CMF 

e FAC) e Metotrexato (protocolo CMF). A Gencitabina sozinha ou associada com o 

Paclitaxel tem aprovação de uso em casos em que ocorra metástase sem melhora 

identificada no uso de outras quimioterapias aprovadas para este fim. Ela também é 

usada para tratamento de câncer de pulmão, associada ou não com cisplatina. 

Ressalta-se que os achados estão de acordo com os resultados demonstrados por 

NOBREGA & LIMA (2014), que citam os esquemas Paclitaxel, Doxorrubicina 

associado a Ciclofosfamida, Trastuzumabe e CMF como os mais utilizados no 

tratamento do câncer de mama.   

O Etoposídeo está presente nos tratamentos da doença de Hodgkin (protocolos 

ABVE, ABVE-PC, BEACOPP, OEPA, ICE e STANFORD-V), de testículo (protocolos 

BEP, JEB, PEB e VIP) e câncer de pequenas células do pulmão, quando associado 

a Cisplatina. A incidência dessas 3 doenças juntas no setor de oncologia da 

instituição pode chegar a 8,5% (dados não publicados). Todos os protocolos 

mencionados estão organizados na tabela 9, no apêndice, com os devidos 

medicamentos que os compõem. 

Em suma, apesar de a Oxaliplatina, Gencitabina, Paclitaxel, Ciclofosfamida, 

Doxorrubicina, 5-Fluorouracil, Etoposídeo e Irinotecano serem os 8 medicamentos 

com maior frequência de sobras (figura 1), o percentual de descarte destas sobras 

foi relativamente baixo devido à alta incidência de atendimento das principais 

doenças às quais estão relacionados, e, portanto, havendo alto consumo de suas 

sobras. Conclui-se que os cânceres de mama, cólon retal, pulmão, linfoma de 

Hodgkin e testículos são as principais doenças geradoras de sobras, mas também 

as que mais favorecem o consumo das sobras geradas.  

Na figura 6, a Idarrubicina destacou-se como o princípio ativo de custo mais 

elevado por miligrama, de R$31,40. Em comparação a Doxorrubicina (R$0,49) e 

Daunorrubicina (R$2,09), outras moléculas da mesma casse terapêutica, as 

Antraciclinas, a Idarrubicina foi o medicamento mais recentemente lançado no 

mercado, justificando o custo por cada frasco, de 10 mg, e sendo mais elevado por 

cada miligrama em relação as demais. O registro mais antigo da Doxorrubicina pelo 

FDA data do ano de 1974 (FDA, 2016a), Daunorrubicina data de 1979 (FDA, 2016b) 

e a Idarrubicina, a mais recente dos 3, foi lançada em 1990 (FDA, 2016c).  

Nesta discussão, cabe uma análise paralela entre custos e potência. 

Considerando a produção de resposta equivalente como sendo a redução de 
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tumores, a Idarrubicina se apresenta como um dos mais potentes dentre os 21 

observados, porque requerem menores quantidades em miligramas para produzir 

50% do efeito máximo. Sua única apresentação disponível na unidade de saúde era 

de 10mg (figura 9), e vai de encontro com esta constatação. Goodman & Gilman 

(2012, p.45) definiu o conceito de “Potência de fármacos”, como sendo o seguinte: 

“Basicamente, quando dois fármacos produzem respostas equivalentes, o fármaco 

cuja curva de dose-resposta está situada à esquerda da outra (i.e., a concentração 

que produz a metade do efeito máximo [EC50] é menor) é considerado mais potente”. 

Por esse motivo, destaca-se a necessidade de não confundir o custo do miligrama 

com o custo do frasco. O custo do miligrama pode incitar a uma interpretação quanto 

ao custo do frasco em que está acondicionado, sem que haja uma relação direta 

para qualquer conclusão nesse sentido.  

A tabela 4 abre reflexão a respeito da quantidade e volume de resíduos que 

deixaram de ser descartados como lixo hospitalar. O número de frascos que não 

precisaram ser abertos, aponta uma estimativa quanto a redução da geração de 

resíduos químicos gerada pela rotina de aproveitamento de sobras. Uma vez que os 

geradores de resíduos são responsáveis por todos os ciclos de seus resíduos, da 

geração à disposição final (BRASIL, 2006, p. 34), essa redução significou, além da 

menor exposição humana devido a diminuição do volume de resíduos, uma 

economia no manejo destes, envolvendo a segregação, acondicionamento, coleta, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final. Entretanto, tal análise 

requer estudos mais aprofundados para maior compreensão do assunto.   

Ainda em relação aos anticorpos monoclonais, há um esforço por parte do setor 

de farmácia de convencer a equipe de enfermagem na marcação dos pacientes 

desses medicamentos em dias específicos previamente estabelecidos. As “agendas 

inteligentes” contribuem para a racionalização de custos através da concentração de 

pacientes em horários consecutivos, facilitando o compartilhamento dos frascos e a 

redução dos desperdícios. Esta dinâmica foi um fator que contribuiu para a baixa 

incidência de sobras de Trastuzumabe e Rituximabe obtidas. 

Na coleta de dados, ainda que não tenham sido quantificados, volumes “overfill” 

e “overage” foram observados e possivelmente influenciaram nos resultados 

apresentados. São necessários estudos mais aprofundados para melhor 

compreensão desses dois fatores. 
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Observou-se que outras variáveis não consideradas no início do estudo, além do 

volume dos resíduos de medicamentosa o final da rotina, foram importantes para as 

farmacêuticas no momento da decisão quanto a guarda ou não destes, para o uso 

posterior. Na existência de sobra de um medicamento pouco prescrito, por exemplo, 

a decisão por guardá-lo ou não variou em diferentes momentos, conforme a decisão 

da farmacêutica plantonista responsável, sendo levado em consideração por cada 

uma delas, principalmente, a existência ou não de um paciente agendado para o dia 

posterior com aquele medicamento. A análise do risco da perda de materiais, tal 

como soro, equipo e dispositivos infusores, na esperança de serem utilizados por um 

paciente agendado tardiamente, ainda que a sobra significasse um volume 

relevante, tendia a decisão pelo descarte do medicamento.  

Como a equipe do serviço de farmácia tinha conhecimento do desenvolvimento 

do presente trabalho no setor, é possível que os resultados estejam superestimados. 

A natureza do trabalho em si poderia estimular um armazenamento ligeiramente 

maior das sobras, ainda que esta atividade fosse já bem estabelecida desde antes 

da observação.  
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7. CONCLUSÃO 
 

Sob aspecto econômico, os resultados mostraram que houve redução do gasto 

com medicamentos, porque o compartilhamento e o aproveitamento de sobras 

diminuíram o número de frascos necessários a serem abertos para alcançar as 

doses prescritas de cada paciente. Esta diminuição é consequência de uma rotina 

cujo fluxo visa a otimização dos recursos disponíveis em todas as suas etapas. Por 

conta desse fluxo de otimização, os os valores envolvidos na sobras, descartadas ou 

reutilizadas, foram modestos, indicando alta taxa de aproveitamento dos frascos 

consumidos pela farmácia e baixa taxa de desperdícios. 

Sob aspecto ambiental, a conversão das massas de todos os medicamentos em 

número de frascos, conforme as suas apresentações disponíveis, mostrou que um 

grande volume de resíduos deixou de ser descartado, não apenas resíduos líquidos, 

mas também embalagens. Este fato também foi um potencial gerador de economias 

para o hospital. Ainda que esta análise econômica não tenha sido contemplada, é 

sabido que o manejo desses resíduos envolve custos envolvendo a segregação, 

acondicionamento, coleta, armazenamento, transporte, tratamento e disposição final, 

sendo a unidade geradora a responsável por esses processos, principalmente por se 

tratarem de substâncias químicas, de alto potencial citotóxico, e aptas a provocarem 

danos irreversíveis quanto expostas à população e ao meio ambiente. 

Em relação as sobras, os medicamentos mais reaproveitados são aqueles 

prescritos para as doenças de maior incidência no hospital, como câncer de mama e 

cólon-retal.  Por isso, mesmo que o número de sobras tenha sido alto, o número de 

bolsas descartadas foi baixo, já que o número de pacientes para os quais as bolsas 

estiveram disponíveis fora alto. 

Entretanto, o alto aproveitamento das sobras de medicamentos não significou a 

mesma relação na análise de custo.  A economia oriunda da reutilização foi a 

metade do valor total das sobras totais. Este percentual foi devido, principalmente, 

ao descarte de Rituximabe e Trastuzumabe. Ainda que tenham apresentado poucas 

sobras totais, a maior parte delas foi descartada, fato que associado ao alto 

montante por miligrama desses fármacos, significou a maior parte dos custos das 

sobras que foram descartadas. Uma maneira de minimizar esses descartes seria 
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através do sistema de agendamento inteligente de pacientes, já aplicado na unidade 

estudada.
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9. APÊNDICE 

	
Figura 9: Fluxograma da rotina da farmácia, iniciando-se no dia anterior com a separação das receitas e dos 

frascos dos medicamentos, confecção de etiquetas e conferência pelas farmacêuticas; reconstituição e diluição 
dos medicamentos; e destinação das sobras. SG: Soro Glicosado; SF: Soro Fisiológico; TA: Temperatura 

Ambiente; SR: Sob refrigeração. 

Paciente	avaliado	e	liberado	pela	
enfermagem	para	administração	

da	quimioterapia	
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Tabela	7:	Informações	sobre	a	reconstituição,	diluição	e	tempo	de	estabilidade	dos	medicamentos	analisados	no	estudo	

FÁRMACO RECONSTITUIÇÃO DILUIÇÃO ESTABILIDADE 

5-Fluorouracil PPA SF 48h (TA) 

Bleomicina SF SF 24h (TA) 

Carboplatina PPA SG 24h (TA) 

Ciclofosfamida AD SG 24h (TA) / 48h (SR) 

Cisplatina PPA SF 24h (TA) 

Citarabina PPA SF 24h (TA) / 48h (SR) 

Daunorrubicina AD SF 24h (TA) / 48h (SR) 

Dacarbazina AD SG 24h (TA) / 48h (SR) 

Doxorrubicina AD SF/SG 24h (TA) / 48h (SR) 

Etoposídeo PPA SF 24h (TA) / 48h (SR) 

Gencitabina SF SF 24h (TA) / 48h (SR) 

Idarrubicina AD SF 48h (SR) 

Ifosfamida AD SF/SG 24h (TA) 

Irinotecano PPA SG 24h (TA) / 48h (SR) 

Metotrexato PPA SF 24h (TA) 

Oxaliplatina AD SG 24h (SR) 

Paclitaxel PPA SF/SG 27h (TA) 

Rituximabe PPA SF/SG 24h (SR) 

Vimblastina PPA SF 24h (SR) 

Vincristina PPA não 24h (SR) 

Trastuzumabe AD não 24h (TA) 
Fonte: Compilado de dados da planilha utilizada pelo serviço de farmácia de oncologia.  
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Tabela 8: Apresentações padronizadas no hospital dos medicamentos com sobras identificadas no estudo. 

 
Apresentações disponíveis 

FÁRMACO Tam.Unico Menor Maior 

5-Fluorouracil 50mg/10mL - - 

Bleomicina 15UI - - 

Carboplatina - 150mg/15mL 450mg/45mL 

Ciclofosfamida - 200mg 1000mg 

Cisplatina - 10mg 50mg 

Citarabina - 100mg 500mg 

Daunorrubicina 20mg - - 

Dacarbazina - 200mg - 

Doxorrubicina - 10mg 50mg 

Etoposídeo 100mg/5mL - - 

Gencitabina - 200mg 1000mg 

Idarrubicina 10mg - - 

Ifosfamida 1000mg - - 

Irinotecano 100mg/5mL - - 

Metotrexato - 50mg/2mL 500mg/10mL 

Oxaliplatina - 50mg 100mg 

Paclitaxel - 30mg/5mL 100mg/16,6mL 

Rituximabe - 100mg/10mL 500mg/50mL 

Trastuzumabe - 150mg 440mg 

Vimblastina 10mg - - 

Vincristina 1mg - - 
Fonte: Autoria própria 
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Tabela 9: Medicamentos envolvidos nos protocolos de tratamentos mencionados na Discussão. 

Protocolo Medicamentos que compõem a terapia 

CAPOX Capecitabina Oxaliplatina      

FOLFIRI Ácido Folínico 5-FU Irinotecano     

XELIRI Capecitabina Irinotecano      

TAC Docetaxel DOXO CTX     

CMF CTX Metotrexato 5-FU     

FAC 5-FU DOXO CTX     

ABVE DOXO BLEO VCR ETOP    

ABVE-PC DOXO BLEO VCR ETOP PRED CTX  

BEACOPP BLEO ETOP Doxorrubicina CTX VCR Procarbazina1 PRED 

OEPA VCR ETOP PRED DOXO    

ICE Ifosfamida Carboplatina ETOP     

STANFORD-V Mecloretamine1 DOXO Vinblastina VCR BLEO ETOP PRED 

BEP BLEO ETOP Cisplatina     

JEB Carboplatina ETOP BLEO     

PEB Cisplatina ETOP BLEO     

VIP ETOP Ifosfamida Cisplatina     

FOLFOX Acido Folinico 5-FU Oxaliplatina     

FU-LV 5-FU Acido Folínico      

AC DOXO CTX      

AC-T DOXO CTX Trastuzumabe     

CAF CTX DOXO 5-FU     

Legenda: Medicamentos no padronizados na unidade estudada. 5-FU - 5Fluorouracil; CTX - Ciclofosfamida; VCR 
- Vincristina; ETOP - Etoposdeo; PRED – Prednisona; DOXO – Doxorrubicina; BLEO – Bleomicina. 
1Medicamentos não padronizados na unidade. Fonte: Compilado de dados de FDA,2016d. 

 

 


